ZARZĄDZENIE NR 26/2010
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU
z dnia 8 grudnia 2010 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Moczadło”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009 r. Nr 151 poz.1220 ze zm.1) ) zarządza się, co następuje:
§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą „Moczadło”, zwany dalej „rezerwatem” i obejmuje
ochroną czynną obszar o powierzchni 26,17 ha, położony w województwie pomorskim, w powiecie
chojnickim, w gminie Brusy.
§ 2. 1. W skład rezerwatu wchodzi:
1) Obszar oznaczony na mapach planu urządzania lasu Nadleśnictwa Rytel, obrębu Klosnowo,
wg stanu na dzień 1 stycznia 2007 roku, jako wydzielenia leśne: 24 a, b, c, d, g, h, i, j, k - część
północna, 24 l - część północna, 25 a, b, c, d, f, o łącznej powierzchni 21,70 ha.
2) jezioro Moczadło obejmujące działkę ewidencyjną położoną w gminie Brusy, w obrębie
ewidencyjnym Męcikał, oznaczoną numerem 102, o powierzchni 4,47 ha;
2. Według ewidencji gruntów, teren wymieniony w ustępie 1, w punkcie 1 obejmuje działki
położone w gminie Brusy, w obrębie Męcikał, oznaczone numerami: 24-LPK – część północną
i 25-LPK- część północną.
§ 3. 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie jeziora lobeliowego wraz
z charakterystyczną roślinnością oraz cennymi gatunkami roślin i zwierząt.
2. Określa się:
1) rodzaj rezerwatu: wodny W;
2) typ: wodny EW, podtyp: jezior oligotroficznych jo - ze względu na główny typ ekosystemu;
3) typ: biocenotyczny i fizjocenotyczny PBf, podtyp: biocenoz naturalnych i półnaturalnych bp ze względu na dominujący przedmiot ochrony.
3. Granicę rezerwatu przedstawiono na mapie Nadleśnictwa Rytel, wg stanu na dzień 1 stycznia
2007 r. stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia oraz na mapie ewidencyjnej stanowiącej
załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 4. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gdańsku.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

1) zmiany

wynikają z Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2010 r. Nr 76 poz. 489, Nr 119 poz. 804 oraz z MP
z 2009 r. Nr 69, poz. 894
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr
151 poz. 1220 ze zm.) uznanie za rezerwat przyrody następuje w formie aktu prawa miejscowego
jako zarządzenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Zarządzenie określa nazwę
rezerwatu, jego położenie lub przebieg granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, cele ochrony
oraz rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody, a także sprawującego nadzór nad rezerwatem.
Planowany rezerwat „Moczadło” położony jest w powiecie chojnickim, na terenie gminy Brusy,
około 2 km na południowy-zachód od miejscowości Męcikał, w obrębie Zaborskiego Parku
Krajobrazowego.
Planowany rezerwat, o łącznej powierzchni 26,17 ha, obejmuje grunty leśne będące własnością
Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Rytel oraz jezioro Moczadło – własność Skarbu Państwa
w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych. Zarządcy terenów wyrazili zgodę na ich włączenie
w granice rezerwatu.
Jezioro Moczadło jest niewielkim (4,47 ha) i niezbyt głębokim (do około 11m) oligotroficznym
zbiornikiem. Charakteryzuje się wodą skrajnie ubogą w wapń i inne składniki mineralne. Jezioro
otaczają bory sosnowe.
Moczadło jest jednym z najlepiej zachowanych i najbardziej reprezentatywnych jezior lobeliowych
w Polsce. Niemal cały litoral do głębokości 4 m zajmują zbiorowiska z klasy Littorelletea : płytko
jest to Isoëto-Lobelietum lobelietosum oraz miejscami Luronietum natantis , a głębiej IsoëtoLobelietum typicum . Najgłębsze partie jeziora (4 - 11 m) zajmują podwodne zbiorowiska mszaków
oraz skupiska kryniczników. W jeziorze stwierdzono bardzo liczną populację elismy
pływającej Luronium natans , gatunku z załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja
1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory tzw. Dyrektywy
Siedliskowej, a także poryblin jeziorny Isoëtes lacustris i lobelię jeziorną Lobelia dortmanna . Na
brzegu jeziora występują m.in.: rosiczka pośrednia Drosera intermedia , widłaczek
torfowy Lycopodiella inundata i przygiełka biała Rhynchospora alba . Jezioro, jako siedlisko
3110 jeziora lobeliowe , chronione jest prawem europejskim (Załącznik I Dyrektywy
Siedliskowej).
Za największe zagrożenie dla jezior lobeliowych i główną przyczynę ich degradacji uznaje się
czynniki antropogeniczne powodujące zmianę jakości wód zasilających jezioro. Utrzymanie
właściwych parametrów wody uzależnione jest w znacznym stopniu od rodzaju roślinności
występującej w zlewni bezpośredniej jeziora oraz sposobu gospodarowania w tej strefie. W celu
ograniczenia powyższego zagrożenia, w granice rezerwatu włączono teren obejmujący część zlewni
bezpośredniej jeziora porośnięty przez bory sosnowe.
Jezioro Moczadło zagrożone jest również przez rosnący z roku na rok ruch rekreacyjny, gdyż
w pobliżu, w miejscowości Męcikał, jest rozbudowywane osiedle domów letniskowych.
Rekreacyjne użytkowanie jeziora lobeliowego może spowodować zniszczenie strefy brzegowej
i litoralu, a tym samym utratę siedliska przyrodniczego 3110 i przedmiotów ochrony
projektowanego rezerwatu.
Uznanie za rezerwat przyrody pozwoli na prawną ochronę tego terenu, a więc również na
wprowadzenie ograniczeń niezbędnych dla zachowania jego walorów oraz umożliwi przygotowanie
i wdrożenie planu ochrony zawierającego program działań ochronnych na okres 20 lat.
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Ocena Skutków Regulacji do projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Gdańsku w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Moczadło”
1. Cel wprowadzenia zarządzenia.
Zarządzenie ma na celu uznanie za rezerwat przyrody obszaru o wybitnych walorach
przyrodniczych, a tym samym stworzenie formalnych podstaw do ochrony ekosystemów
wchodzących w skład rezerwatu i podjęcia działań eliminujących lub ograniczających zagrożenia
dla przyrody obiektu.
2. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny.
Zarządzenie bezpośrednio oddziałuje na Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Innymi podmiotami, na które może oddziaływać Zarządzenie są:
· Nadleśnictwo Rytel – zarządcy gruntów leśnych wchodzących w skład rezerwatu;
· Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku – zarządca wód wchodzących
w skład rezerwatu;
· Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych – użytkownik jeziora.
3. Konsultacje:
Konsultacje w sprawie utworzenia i zakresu przestrzennego rezerwatu przeprowadzono
z Nadleśnictwem Rytel, Agencją Nieruchomości Rolnych oraz Gospodarstwem Rybackim
w Charzykowych. Zarządcy i użytkownicy terenów wyrazili zgodę na ich włączenie w granice
rezerwatu, zapoznali się z ograniczeniami wynikającymi z ochrony rezerwatowej oraz wyrazili
zgodę na ich przestrzeganie.
Projekt Zarządzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Radę Ochrony Przyrody
w Gdańsku.
Projekt zarządzenia został uzgodniony z Wojewodą Pomorskim pismem Nr NK-VIII-MM6810/15/10 z dnia 13 października 2010 r.
4. Wpływ zarządzenia na dochody i wydatki sektora publicznego.
W ciągu 5 lat od wejścia w życie zarządzenia należy sporządzić plan ochrony dla rezerwatu.
Szacunkowy koszt planu wynosi około 30 000,00 zł. RDOŚ w Gdańsku uzyska niezbędne środki
finansowe z budżetu lub funduszy celowych. Poza kosztami związanymi z oznaczeniem granic
rezerwatu (około 400,00 zł), wprowadzenie w życie zarządzenia nie spowoduje dodatkowych
wydatków dla budżetu Państwa, ani dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
5. Wpływ zarządzenia na rynek pracy.
Wejście w życie zarządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
6. Wpływ
regulacji
na
konkurencyjność
wewnętrzną
i zewnętrzną
gospodarki.
Wejście w życie zarządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną
i zewnętrzną gospodarki.
7. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.
Wejście w życie zarządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionu.
8. Zgodność z prawem Unii Europejskiej.
Zarządzenie jest zgodne z prawem unijnym. Zarządzenie nie narusza zapisów zawartych w:
Dyrektywie Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków
tzw. Dyrektywa Ptasia oraz Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory tzw. Dyrektywa Siedliskowa.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2010
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Gdańsku
z dnia 8 grudnia 2010 r.
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2010
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Gdańsku
z dnia 8 grudnia 2010 r.
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