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Z przykrością informuję, że ze względu na inne obowiązki, nie będę mógł osobiście
uczestniczyc w posiedzeniu Komisji, wyznaczonym na 16 maja b.r. w Nadleśnictwie Przemków.
Wnioski do Programu Ochrony Przyrody przesyłam w załączeniu

Z poważaniem
Paweł Pawlaczyk

Wnioski do Programu Ochrony Przyrody
Nadleśnictwa Przemków

1. Wykonanie w ramach prac nad Programem inwentaryzacji terenowej cennych elementów
przyrody. Inwentaryzacja ta powinna być podstawą Programu, uzupełnioną o informacje od służby
terenowej, Parku Krajobrazowego i z innych źródeł.

Szczególną uwagę podczas inwentaryzacji proponuje się zwrócić na:




Cenne (chronione) siedliska przyrodnicze:
•

Płaty borów i brzezin bagiennych

•

Płaty olsów

•

Płaty suchych i wilgotnych wrzosowisk

•

Łąki trzęślicowe

•

Niezalesione fragmenty wydm, płaty muraw napiaskowych

Stanowiska

gatunków

chronionych,

rzadkich i zagrożonych,

których

występowanie na terenie nadleśnictwa jest prawdopodbne, ponieważ występują
na terenach sąsiednich:
•

Bagno, borówka bagienna, rosiczka okrągłolistna, rosiczka pośrednia, ew.

rosiczka długolistna, przygiełka biała, modrzewnica, żurawina, długosz
królewski



•

Storczyki łąkowe, pełnik, goździk pyszny, kosaciec syberyjski

•

Pokrzyk wilcza jagoda, wawrzynek wilczełyko

Miejsca ważne dla płazów i gadów (w tym tokowiska płazów) – z
rozróznieniem gatunku.

Inwentaryzacją trzeba oprócz gatunków chronionych objąć także gatunki z regionalnej
Czerwonej Listy roslin (Żukowski, Jackowiak 1995) i z ogólnopolskiej Czerwonej Listy
zwierząt (Głowaciński 2002)

2. Wykonać zestawienie (wykaz) płatów chronionych siedlisk przyrodniczych (zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów

siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie - Dz. U. z 3.09.2001). Wykaz w/w wykonac wg
wzoru1:
Wzór: Wykaz chronionych siedlisk przyrodniczych
Lp. Typ
chronionego
siedliska
przyrodniczeg
o

Leśnictwo, Powierzchni
oddz.,
a [ha]
pododdz.

Ogólny opis, Zagrożeni
sposób
a
wykształcenia
, dynamika

Opis
obiektu,
kategoria
gruntu,
dodatkowe
walory
przyrodnicz
e

Zabiegi uzgodnione z
Uwagi
wojewódzkim
konserwatorem przyrody
projektowane wykonane

3. Opisać szczegółowo występowanie cietrzewia i zmiany zachodzące w jego populacji, a także
całościowo problem jego ochrony. Jako element Programu Ochrony Przyrody ująć program
ochrony cietrzewia.

4. Program czynnej ochrony wrzosowisk ująć jako element Programu Ochrony Przyrody.
5. Jako element Programu Ochrony Przyrody rozważyć także program czynnej ochrony popielicy
w Buczynie Piotrowickiej

6. Zgodnie z § 14 pkt 4b Instrukcji Sporządzania Programu Ochrony Przyrody, w trakcie
opracowywania Programu wykonać niezbędne prace dokumentacyjne dla projektowanych
rezerwatów przyrody: Wrzosowisko Dzikowiec oraz Krowie Bagno, tak by mogły zostać szybko
utworzone.

7. Wnioskować do KTG o zaliczenie drzewostanów w strefie występowania cietrzewia do
gospodarstwa specjlanego, bowiem ze względu na międzynarodową rangę tego gatunku może
1

Konieczność wprowadzenia nowego wzoru zestawienia wiąże się z wydaniem cytowanego Rozporządzenia
Ministra Środowiska juz po wejściu w życie obowiązującej Instrukcji sporządzania POP

okazać się konieczne projektowanie w nich niestandardowych zabiegów na rzecz kształtowania
biotopu cietrzewia.

8. Zinwentaryzować pamiątki historyczne, nawet jeżeli nie są formalnie uznane za zabytki –
dotyczy bunkrów, pozostałości dawnych osad, linii Wałów Sląskich i ich zachowanych w terenie
pozostałości, innych zabytków archeologicznych, kamieni pamiątkowych, lokalizacje dawnych hut
itp. Rozważyć ich uczytelnienie i ew. udostępnienie.

