Rezerwat przyrody „Jezioro Cechyńskie Małe”
Rezerwat „Jezioro Cechyńskie Małe” o powierzchni 56,17 ha został uznany na
mocy Zarządzenia nr 10/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gdańsku z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro
Cechyńskie Małe” (Dz. U. z 2012 r., poz. 3274) w celu zachowania jeziora
lobeliowego wraz z jego charakterystycznymi biocenozami, w szczególności
populacjami cennych gatunków roślin i zwierząt. Rezerwat posiada otulinę o łącznej
powierzchni 188,9 ha obejmującą część zlewni bezpośredniej jeziora, obszaru
szczególnie ważnego dla zachowania stabilnych warunków fizyko-chemicznych wód
Jeziora Cechyńskiego Małego.
Rezerwat „Jezioro Cechyńskie Małe” obejmuje obszar jeziora Cechyńskiego
Małego oraz fragment lasów i łąk otaczających jezioro, położonych w granicach
administracyjnych gmin Bytów i Studzienice, powiatu bytowskiego i jest w zarządzie
Nadleśnictwa Bytów oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Jezioro to jest użytkowane rybacko. Rezerwat znajduje się w całości w granicach
Obszaru Natura 2000 Bytowskie Jeziora Lobeliowe PLH 220005.
Jezioro Cechyńskie Małe, jest dużym i głębokim jeziorem lobeliowym,
obecnie dobrze zachowanym, w którym licznie występują populacje roślin takich jak
lobelia jeziorna (Lobelia dortmanna), poryblin jeziorny (Isoëtes lacustris), brzeżyca
jednokwiatowa (Littorella uniflora) oraz odnotowywano występowanie elismy wodnej
(Luronim natans), gatunku z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Zbiornik ten
cechuje ponadto obecność populacji cennych gatunków zwierząt kręgowych
i bezkręgowych, w tym m.in. sielawy (Coregonus albula).
Rezerwat posiada plan ochrony ustanowiony na mocy Zarządzenia Nr
38/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 19
września 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody
„Jezioro Cechyńskie Małe” (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r., poz. 3407).
Rezerwat jest udostępniony dla celów edukacyjnych, turystycznych
i rybactwa. Dla celów rybactwa udostępnione jest obszar całego jeziora
Cechyńskiego Małego na zasadach określonych w załączniku nr 3 ust. 5 oraz w
załączniku nr 6 ust. 1 do zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla
rezerwatu. Dla celów edukacyjnych i turystycznych udostępniony jest punkt
znajdujący się we wschodniej części jeziora. Jezioro nie jest udostępnione do kąpieli.

Zalesione wschodnie brzegi Jeziora Cechyńskiego Małego (fot. K. Banaś)

Fitocenoza brzeżycy jednokwiatowej i wywłócznika skrętoległego (Myriophyllo-Littorelletum) w litoralu
jeziora (fot. K. Banaś)

