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Świebodzin, 12 czerwca 2012 r.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Szczecinie

W związku z projektem zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Dolina Rurzycy” na lata
2012-2014, przedstawiam następujące uwagi i wnioski:
1. Cięcia pielęgnacyjne w drzewostanach powinny być ograniczone do drzewostanów
młodych. Wnosimy o odstąpienie od planowania jakichkolwiek cięc w starodrzewach:
47c, 47d, 53c, 61a, 67d, 68c, 69a.
2. W rezerwacie przyrody, w obszarze ochrony czynnej, nie ma miejsca na „prowadzenie
racjonalnej gospodarki rolnej i leśnej”, to niefortunne sformułowanie powinno być
usunięte z uzasadnienia. W rezerwacie mogą być co najwyŜej wykonywane działania
ochronne, niekiedy podobne do działań podejmowanych w ramach gospodarki rolnej i
leśnej – ale mające w rezerwacie zupełnie inny cel.
3. Niefortunne jest sformułowanie w zał. 1 pkt 7 – „utrzymanie ostoi ksylobiontów”. Cały
rezerwat powinien być ostoją ksylobiontów; ew. usuwanie posuszu czynnego powinno
być ograniczone tylko do wyjątkowych sytuacji zagroŜenia trwałości lasu, a posusz jałowy
powinien być konsekwentnie pozostawiany.
4. Nie obserwujemy w tym rezerwacie „rozpadu starodrzewia na stokach doliny”,
przeciwnie – wiek drzewostanów jest jeszcze daleki od biologicznego maksimum.
Wnosimy o wykreślenie zagroŜenia nr 9.
5. Brzeg przy strefie ochrony ścisłej powinien być w ogóle wyłączony z udostępnienia do
wędkowania, a nie tylko wyłączony z organizowania masowych imprez wędkarskich.
6. Sugerujemy ponowne rozwaŜenie zasad udostępnienia do wędkowania. Udostępniane
powinny być tylko wyraźnie wskazywane odcinki brzegu, a nie cała linia brzegowa
wszystkich jezior.

7. Czy operat rybacki został przeanalizowany pod kątem ew. oddziaływania przewidzianej w
nim gospodarki rybackiej na obszar Natura 2000 i rezerwat przyrody? JeŜeli nie, to nie
naleŜy wprowadzać w zadaniach ochronnych zezwolenia na prowadzenie gospodarki
rybackiej i wędkowanie.
Zwracamy uwagę na potrzebę dokończenia opracowywania planów ochrony dla rezerwatów
przyrody w Dolinie Rurzycy, zarówno w województwie zachodniopomorskim jak i
wielkopolskim – opartych na spójnej koncepcji ochrony doliny i jej wartości przyrodniczych.

z powaŜaniem

