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Dotyczy: opinii w sprawie utworzenia rezerwatu przyrody Dolina Rzeki Smarkatej

W odpowiedzi na e-mail z dnia 11.02.2020 r. Nadleśnictwo Mielec informuje, 

że propozycja utworzenia rezerwatu przyrody Dolina Rzeki Smarkatej dotyczy gruntów 

objętych już różnymi formami ochrony przyrody, m.in. jest to Mielecko-Kolbuszowsko-

Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Obszar Natura 2000 Puszcza 

Sandomierska PLB180005. 

Ponadto na wniosek Nadleśnictwa Mielec wykonawca planu urządzenia lasu na 

lata 2013-2022 wyodrębnił osobne wydzielenia leśne zlokalizowane w bezpośrednim 

sąsiedztwie koryta rzeki Smarkata. Ich utworzenie miało na celu ochronę obecnego 

stanu środowiska leśnego oraz wyjątkowych walorów krajobrazowych tego terenu, 

poprzez przypisanie im braku wskazówek gospodarczych, czyli wyłączenie 

z użytkowania lasu. 

Dodatkowo Nadleśnictwo Mielec utworzyło na tym terenie strefy przypotokowe, 

zgodnie z Zarządzeniem nr 28 Dyrektora RDLP w Krośnie z dnia 2.12.2014 r. 

zmienionym przez Zarządzenie nr 14 Dyrektora RDLP w Krośnie z dnia 28.12.2016 r. 

w sprawie sposobów uwzględniania wymogów ochrony przyrody podczas realizacji 

zadań z zakresu gospodarki leśnej na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

w Krośnie. 

Jednocześnie nieobjęte wyłączeniami fragmenty przylegające do koryta rzeki, 

zachowywane są w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań 

dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej. 



Wszystkie te starania, będące konsekwencją wykonywania ww. przepisów 

prawa, w sposób wystarczający zapewniają zachowanie w niezmienionym stanie 

ekosystemu rzeki Smarkata. Dotychczasowe (a w szczególności po II wojnie światowej) 

działania leśników w uroczysku rzeki Smarkata na terenie zarządzanym przez 

Nadleśnictwo Mielec są uznawane za wzorowe, w odróżnieniu od fragmentów rzeki 

znajdujących się przed terenem leśnym czy w obszarze za nim, a prowadzącym do 

stawów hodowlanych. 

Najlepszym dowodem na zaspokojenie wymagań ochronnych tego terenu, 

poprzez już wdrożone sposoby postępowania, jest obecny stan zachowania biocenozy 

i biotopu rzeki.

Nadleśnictwo jest szczególnie zainteresowane, aby ewentualne utworzenie 

w tym miejscu kolejnej formy ochrony przyrody, zwłaszcza w formie ochrony ścisłej, nie 

spowodowało trudnych do przewidzenia zmian obecnego stanu środowiska leśnego, 

który jest efektem kilkudziesięciu lat pracy i troski leśników.

Niewątpliwe walory rzeczki Smarkata z jej licznymi meandrami, odsypiskami 

i łachami, starymi korytami oraz odciętymi od głównego koryta ramionami rzeki (tzw. 

smarkaczyskami) będą zagrożone po zaprzestaniu czynnej ochrony, a do tego 

zmierzają działania inicjatorów powstania rezerwatu. Niekontrolowana działalność 

bobrów może doprowadzić do zniszczenia obecnego stanu zachowania przyrody 

(negatywne efekty piętrzenia i tamowania wody powodujące rozlewiska i prostowanie 

przebiegu rzeczki, wycinanie czy podcinanie przez bobry drzew, podrostów i krzewów - 

w drastyczny sposób mogą doprowadzić do zniszczenia dotąd zachowanego pięknego 

krajobrazu).

Tworzenie nowych form ochrony przyrody prowadzi również do konieczności 

ponoszenia dodatkowych kosztów finansowych obciążających budżet państwa, które 

mogłyby budzić wątpliwości, mając na względzie, iż już podejmowane działania przez 

zarządcę tego terenu są wystarczające dla jego właściwej ochrony.

Hubert Sobiczewski
Nadleśniczy

(podpisano elektronicznie)
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