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Świebodzin, 12 kwietnia 2010 r.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Białymstoku

W związku z projektami zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody w woj. podlaskim, Klub
Przyrodników uprzejmie prosi o przeanalizowanie następujących kwestii i o ewentualne bliższe
wyjaśnienie
1. W rezerwacie Kulikówka dla zapobiegnięcia „rozjeżdżaniu koryta rzeki” zaproponowano
„wykonanie przepustu z umocnieniami”. Zwracamy uwagę, że typowe przepusty rurowe nie są
najbardziej ekologicznym rozwiązaniem. Przepusty takie zapewniają przepływ wody, ale
przerywają mikrokorytarz ekologiczny wzdłuż koryta cieku, utrudniając swobodną migrację
organizmów związanych ze środowiskiem wodnym i z brzegami wód. W wielu projektach z
zakresu ochrony przyrody finansowano wręcz przebudowę przepustów pod drogami leśnymi na
mostki lub brody. Sugerujemy więc w przedmiotowym przypadku zastąpienie przepusty
umocnionym brodem. Jeżeli już miałby być zastosowany przepust, to powinien to być przepust o
bardzo dużym świetle (por. także „Wytyczne do realizacji obiektów małej retencji w Nadleśnictwach – Część
techniczna”, CKPŚ, 2008 r.).

2. W rezerwacie Surażkowo prosimy o informację, na jakim siedlisku zaplanowane są cięcia
pielęgnacyjne w odnowieniu świerkowym? Sugerujemy rozważenie, czy nie można by od nich
odstąpić, pozostawiając odnowienie naturalnym procesom przyrodniczym.

3. W rezerwacie Ciemny Kąt celem jest utrzymanie murawy pastwiskowej. Zwracamy uwagę, że celu
tego w żadnym razie nie da się osiągnąć przez koszenie. Dla osiągnięcia tego celu należy
obligatoryjnie zrealizować wypas, nie dopuszczając zastępowania go koszeniem. W zadaniach
ochronnych należałoby wskazać przynajmniej intensywność wypasu oraz gatunek zwierząt – sa to
istotne czynniki, od których zależy rozwój fitocenoz pastwiskowych.

4. W rezerwacie Koryciny proponujemy wyraźnie zapisać, że wszystkie fragmenty złomów i
wykrotów usuwane dla zapewnienia bezpieczeństwa na drodze leśnej i ścieżce edukacyjnej,
zostaną pozostawione w rezerwacie.

5. W rezerwacie Kuriańskie Bagno, prosimy o wyjaśnienie celu wykaszania bagna zwyczajnego na
powierzchni aż 6 ha, oraz o informację, czy na to działanie wydane zostało zezwolenie na
odstępstwo od zakazów ochrony gatunkowej, lub czy przewidywane jest uzyskanie takiego
zezwolenia.

z poważaniem

