Uzasadnienie
Plan zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Białe Błoto PLH220002 został opracowany
na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2009 r.
Nr 151 poz. 1220 z poźn. zm.). Obszar został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13
listopada 2007 r. (Dz. U. L12/383 z 2008 r.), której aktualne brzmienie zawiera Decyzja Wykonawcza
Komisji z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia szóstego, zaktualizowanego wykazu terenów
mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz.
UE. L 24/58 z 2013r.).
Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody sprawujący nadzór
nad obszarem sporządza projekt planu zadań ochronnych na okres 10 lat, przy czym pierwszy projekt
tworzy się w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską jako obszaru
mającego znaczenie dla Wspólnoty.
Projekt PZO sporządzono uwzględniając treść rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17
lutego 2010 w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.
U. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.).
Obszar położony jest w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Linia oraz
w powiecie lęborskim, w gminie Cewice.
Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych obszar Natura 2000 zaprojektowano w celu
ochrony priorytetowego siedliska przyrodniczego 7110- torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą
(żywe). Podczas prac nad PZO potwierdzono występowanie płatu siedliska 7110 w centrum obszaru,
znajdującego się na części działek ewidencyjnych nr 4, 5 (obr. Kętrzyno), 308/2 (obr. Zakrzewo), 266
L (obr. Popowo). W przeważającej części jest to teren prywatny, w pozostałej administrowany jest
przez PGL LP (Nadleśnictwo Strzebielino). Zidentyfikowane w granicach obszaru siedlisko
przyrodnicze 7110 stanowi typowo wykształcone torfowisko wysokie, z dominacją roślinności
wysokotorfowiskowej w centralnej części, okrajkiem o przejściowotorfowiskowym charakterze,
z okresowo wykształcającymi się sadzawkami w brzeżnej części torfowiska, otoczone lasem (las
sosnowy, w różnym wieku, z przewagą drągowin). Złoże torfowe ma głębokość powyżej 9m i jest to
jedno z najlepiej wykształconych i zachowanych kotłowych torfowisk wysokich na Kaszubach.
Aktualny stan ochrony siedliska przyrodniczego 7110 określono na właściwy (FV).
Obiekt leży na obszarze bezodpływowym. Granica obszaru Natura 2000 w przybliżeniu pokrywa
się z granicą zlewni bezpośredniej torfowiska. Torfowisko wypełnia zagłębienie wytopiskowe
w równinie sandrowej i zasilane jest w wodę ombrogenicznie (z opadu), ale z udziałem także
zasilania płytkimi wodami podziemnymi, które podpierają wody w torfowisku. Obiekt może być czuły
na zmiany zasilania woda topogeniczną, np. w przypadku wykonana zrębów w otaczających lasach
(w granicach zlewni bezpośredniej, która może tu być utożsamiona z granicą obszaru Natura 2000).
Stąd jako potencjalne zagrożenie wskazano cięcia zupełne wykonywane w ramach użytkowania
rębnego drzewostanów w obszarze Natura 2000 (w zlewni bezpośredniej torfowiska), co mogłyby
spowodować wahania zasilania torfowiska w wodę topogeniczną, tym samym skutkować
pogorszeniem stanu jego ochrony.
Zaplanowane działania ochronne dotyczące przedmiotu ochrony w obszarze Natura 2000, czyli
torfowiska wysokiego z roślinnością torfotwórczą (żywe) obejmują:
- ochronę bierną, a więc zachowanie aktualnego stanu związanego z nie podejmowaniem
użytkowania ani udostępnienia torfowiska;
- prowadzenie gospodarki leśnej bez zastosowania cięć zupełnych (Rb I, Rb IIIa) w użytkowaniu
rębnym drzewostanów;
- uznanie torfowiska za rezerwat przyrody.
Zaplanowany monitoring będzie obejmował okresowe sprawdzanie właściwego stanu ochrony
przedmiotu ochrony w obszarze zgodnie z metodyką GIOŚ oraz ciągłą rejestrację uwodnienia
obszaru za pomocą zamontowanych w tym miejscu diverów.
Nie wskazano potrzeby sporządzenia planu ochrony dla obszaru Natura 2000.
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Zgodnie z art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody plan zadań ochronnych zawiera wskazania do
zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Analiza dokumentów planistycznych
przeprowadzona w ramach prac nad sporządzeniem planu zadań ochronnych nie wykazała
konieczności wprowadzenia zmian.
Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody zapewniono
udział osobom zainteresowanym i działającym w obrębie siedliska w pracach nad tworzeniem
projektu PZO. W tym celu zorganizowano dwa spotkania dyskusyjne, których tematem były zapisy
w projekcie PZO.
- na tablicy ogłoszeń RDOŚ w Gdańsku od dnia 28.03.2012r do dnia 28.05.2012r;
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Linia (od dnia 13.04.2012r. do dnia 18.05.2012r.) oraz
w Urzędzie Gminy Cewice (od dnia 25.01.2013r. do 18.02.2013r.);
- w prasie: Dziennik Bałtycki (z dnia 4.04.2012r).
W trakcie prowadzonego udziału społecznego nie zgłoszono uwag i wniosków.
Informację o projekcie planu zadań ochronnych zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie
danych, udostępnionym poprzez stronę internetową www.wykaz.ekoportal.pl, pod numerem
643/2011.
Projekt zarządzenia w sprawie planu zadań ochronnych został zaopiniowany pozytywnie przez
Regionalną Radę Ochrony Przyrody w Gdańsku na posiedzeniu w dniu 11.03.2013r.
Projekt zarządzenia został uzgodniony, zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206) z Wojewodą
Pomorskim, pismem nr NK.II.0041.9.2013.MM z dnia 12.04.2013r.
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