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Świebodzin, 22 października 2012 r.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku

W związku z podjęciem prac na projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Bytowskie Jeziora Lobeliowe, przedstawiam następujące wnioski i uwagi:
1. Wnioskuję o wyraźne wskazane „celu do osiągnięcia”, dla poszczególnych jezior będących
przedmiotami ochrony, w zakresie parametrów fizykochemicznych wody – tak, by cele te
mogły stać się celami środowiskowymi dla obszaru chronionego w sensie art. 38f ustawy
Prawo Wodne. Dla jezior lobeliowych mogą i zapewne powinny być ostrzejsze, niŜ
parametry przewidziane w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie klas jakości
wód.
2. Wnioskuję o wyraźne wskazanie ograniczeń w zakresie korzystania z wód jezior, jakie są
potrzebne dla ich skutecznej ochrony. Ograniczenia te mogą i powinny dotyczyć zarówno
korzystania powszechnego (w tym limitów wykorzystania rekreacyjnego), zwykłego jak i
szczególnego. Zwracam uwagę, Ŝe w RZGW w Gdańsku powstał projekt „Warunków
korzystania z wód regionu wodnego” i w najbliŜszym czasie będzie on poddawany
konsultacjom – wydaje się celowe, by wnioskować o zapisanie w tym dokumencie
przynajmniej podstawowych wymogów ochrony jezior lobeliowych (np. zupełny zakaz
odprowadzania do nich ścieków, nawet oczyszczonych).
3. Wnoszę o skuteczne zabezpieczenie strefy brzegowej jezior lobeliowych na jej odcinkach
nieleśnych. W naszej opinii wymaga to wykluczenia urbanizacji (lokalizacji nowej
zabudowy) na odległość co najmniej ok. 1 km od jezior.
4. Wnoszę o skuteczne zabezpieczenie strefy brzegowej jezior lobeliowych na jej odcinkach
leśnych, przez przyjęcie zasady wyłączenia z zabiegów gospodarczo-leśnych 50metrowego pasa wzdłuŜ brzegów jezior lobeliowych, liczonego od krawędzi utworów
hydrogenicznych w misie jeziornej..

5. Podobnie wnoszę o zabezpieczenie stabilności warunków wodnych torfowisk, przez
przyjęcie zasady wyłączenia z zabiegów gospodarczo-leśnych lasów na torfowiskach i 50metrowego pasa wokół torfowisk, liczonego od krawędzi utworów torfowych..
6. W stosunku do siedlisk przyrodniczych 9110 i 9130, wnoszę o przyjęcie zasad
gospodarowania gwarantujących zachowanie róŜnorodności biologicznej, w tym w
szczególności:
a) Wyznaczenie wydzieleń stanowiących co najmniej ok. 10% areału kaŜdego typu
siedliska przyrodniczego (płatów najlepiej wykształconych i zachowanych) jako
tzw. ostoi róŜnorodności biologicznej zgodnie z procedurami przyjętymi w RDLP
w Szczecinku, w konsekwencji wyłączenie ich z uŜytkowania gospodarczego i
przeznaczenie do ochrony róŜnorodności biologicznej (co równieŜ jest celem
gospodarki leśnej)..
b) W pozostałych drzewostanach, podlegających uŜytkowaniu, w tym rębnemu pozostawianie, we wszelkich cięciach rębnych (takŜe rębniami częściowymi i
złoŜonymi) biogrup zajmujących nie mniej niŜ 5% powierzchni i skupiających nie
mniej niŜ 5% maksymalnej zasobności osiągniętej przez drzewostan;
zagwarantowanie Ŝe biogrupy te pozostaną do naturalnej śmierci i rozpadu.
c) Pozostawianiu, przy cięciach, nienaruszonej strefy buforowej wokół drobnych
oczek wodnych i zabagnień w buczynach.
7. W stosunku do siedliska przyrodniczego 91D0, wnoszę o utrzymanie zasady jego
całkowitego wyłączenia z uŜytkowania gospodarczego i o wskazanie, Ŝe celem ochrony
jest m. in. przywrócenie bagiennych warunków wodnych. Konieczne będzie zaplanowanie
działań ochrony czynnej (blokowanie rowów) przywracających odpowiednie warunki
wodne.
8. W stosunku do torfowisk, wnoszę o postawienie za cel ochrony przywrócenia
odpowiednich warunków wodnych, co wymaga indywidualnej analizy kaŜdego
torfowiska.. Wnoszę o zaprojektowanie odpowiednich działań ochronnych (w tym
blokowanie odpływu).
Będę wdzięczny za informowanie nas o organizowanych spotkaniach dotyczących ochrony tego
obszaru, opracowanych materiałach cząstkowych i projekcie PZO, umoŜliwieniu konsultacji
materiałów roboczych (czy to za pomocą PIK, czy w formie tradycyjnej).
z powaŜaniem

