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Dotyczy Projektowanego Rezerwatu Dolina Smarkatej
Podczas terenowego rekonesansu na obszarze Projektowanego Rezerwatu Dolina Smarkatej
zaobserwowaliśmy bardzo niepokojące działanie polegające na osuszaniu bobrowych rozlewisk przy użyciu
rur wbudowanych w tamy bobrów. Rury takie zaobserwowaliśmy na Dopływie z Chlistaw, w dwóch tamach
o współrzędnych geograficznych: 50°21'20.23" N, 21°40'24.53" E (wydzielenie 04-17-1-04-330 -d -00)
oraz 50°20'54.11" N, 21°40'25.41" E (wydzielenie 04-17-1-04-335 -c -00).
Uszkadzanie tam bobrowych bez zezwolenia jest działaniem niezgodnym z Art. 52 ust. 1 pkt
8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Jest ono także niezgodne z rozporządzeniem
ministra środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki
leśnej (Art. 1 pkt 9).
Przyspieszanie odpływu z rozlewiska bobrowego prowadzi do zmniejszenia retencji
powierzchniowej, zmiany okresu i natężenia odpływu, a także spadku poziomu wód gruntowych
w otoczeniu zbiornika. Działanie takie może mieć daleko idące skutki dla poszczególnych gatunków i grup
organizmów żyjących w ciekach omawianego obszaru. Zarówno rzeka Smarkata, jak i jej dopływy
fragmentarycznie wysychają podczas niżówek. Plosa i stawy bobrowe stają się w tych okresach refugiami
dla fauny wodnej, m.in. prawnie chronionego śliza i raka szlachetnego występujących w Smarkatej i jej
dopływach. W literaturze udokumentowany jest pozytywny wpływ działalności bobrów na retencję wód
i gospodarkę leśną (m.in. Makles i in. 2014, Orzechowski, Ksepko 2017, Tszydel, Tończyk 2012). Biorąc pod
uwagę lokalne uwarunkowania przyrodnicze, osuszanie rozlewisk bobrowych jest więc działaniem niezwykle
niekorzystnym.
Dodatkowo, niekorzystną sytuację hydrologiczną pogłębia aktualna sytuacja meteorologiczna.
Wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego w okresie 11.IV - 10.VI wyniosła ok. -180mm.

Ryc. 1. Klimatyczny Bilans Wodny (http://www.susza.iung.pulawy.pl/KBW/)

W związku z powyższym wyrażamy zaniepokojenie sytuacją oraz zgłaszamy ją do wiadomości. Jeśli
stosowne zezwolenie na odstępstwo od zakazu umyślnego uszkadzania tam zostało wydane, będziemy
wdzięczni za załączenie jego uzasadnienia oraz informacji o celu i planowanym okresie takiego działania.
W opinii Grupy Wolne Rzeki działania polegające na osuszaniu rozlewisk na tym obszarze są jednoznacznie
negatywne dla biocenozy występującej w Projektowanym Rezerwacie Dolina Smarkatej.
Z poważaniem,
Piotr Bednarek
Grupa Przyrodników Wolne Rzeki
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