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ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA I ZASOBÓW 

NATURALNYCH 
z dnia 17 listopada 1988r. 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 25, poz. 

180 i z 1987r. nr 33, poz. 180) w związku z częścią A załącznika nr 3 do rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1985r. w sprawie określenia kompetencji 

niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej zastrzeżonych w 

przepisach szczególnych dla organów zniesionych (Dz. U. nr 63, poz. 334) zarządza się, co 

następuje: 

§ 6 

1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Beka" obszar łąk i pastwisk oraz odcinka 

rzeki Redy o łącznej powierzchni 193,18 ha, położony w gminie Puck w 

województwie gdańskim. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i 

dydaktycznych bogatej awifauny lęgowej i przelotnej oraz wilgotnych, słonych łąk, 

tzw. słonaw.  

2. W skład rezerwatu wchodzą:  

1. grunty o powierzchni 46,09 ha, nie stanowiące własności państwowej, 

oznaczone na mapie katastralnej gminy Puck jako działki nr 40 - 42, 45/1, 46, 

47, 50 - 52, 54, 65 - 67, 69, 70, 72 obrębu Osłonino, nr 372, 374, 376 - 378, 

380 - 385, 387 - 390, 392 - 397, 399, 400, 402, 404 - 407, 409 - 415, 418, 419, 

422 - 425,  

2. grunty o powierzchni 145,59 ha, stanowiące własność Państwa, oznaczone na 

mapie katastralnej gminy Puck jako działki nr 2, 33 - 37, 38/1, 39, 43, 44/1, 48, 

49, 55, 59 - 64, 68, 71, 97/1, 99, 101, 107/1, 108 obrębu Osłonino,  

3. odcinek ujściowy rzeki Redy o długości 1 km i powierzchni 1,50 ha.  

§ 9  

Na terenie rezerwatu zabrania się:  

1. wycinania drzew i pobierania użytków drzewnych z wyjątkiem wypadków 

uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego,  

2. zmieniania stosunków wodnych, jeżeli taka zmiana mogłaby w sposób istotny 

naruszyć warunki ekologiczne; zakaz nie dotyczy wykonywania prac związanych z 

konserwacją rzeki Redy, a także istniejących rowów i kanałów, po uzgodnieniu z 

wojewódzkim konserwatorem przyrody,  

3. zbierania ziół leczniczych i innych roślin oraz owoców i nasion drzew i krzewów, z 

wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu,  

4. pozyskiwania ściółki leśnej i pasania zwierząt gospodarskich; zakaz obowiązuje w 

okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 20 czerwca,  

5. zanieczyszczania wody i terenu, wzniecania ognia oraz zakłócania ciszy,  

6. niszczenia gleby, pozyskiwania kopalin i torfu,  

7. stosowania wszelkich środków chemicznych ,  

8. niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin,  



9. polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor i 

gniazd, wybierania jaj i piskląt wszystkich gatunków ptaków, wpuszczania psów,  

10. przebywania poza miejscami wyznaczonymi,  

11. wstępu na teren rezerwatu w okresie od 1 kwietnia do dnia 20 czerwca, przy czym 

zakaz nie dotyczy brzegów rzeki Redy,  

12. wznoszenia budowli oraz zakładania i budowy urządzeń komunikacyjnych i innych 

urządzeń technicznych,  

13. pływania łodziami, kąpieli i uprawiania sportów wodnych,  

14. zaorywania, podsiewania traw oraz sadzenia drzew i krzewów,  

15. umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków 

związanych z ochroną rezerwatu.  

§ 11 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych 

J. Kozioł 

 


