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Świebodzin, 9 października 2008 r.

Nadleśnictwo Przymuszewo
oraz
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Toruniu

W związku z I Komisją Techniczno-Gospodarczą nadleśnictwa Przymuszewo, składamy następujące
wnioski do planu urządzenia lasu:
W związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy z dnia 5 września 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o
ochronie przyrody oraz z podpisaniem przez Ministra Środowiska rozporządzenia w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków, nadleśnictwo Przymuszewo będzie „położone w granicach” Obszaru
Specjalnej Ochrony Ptaków Bory Tucholskie.
W związku z tym, wnioskujemy o opracowanie planu urządzenia lasu nadleśnictwa w taki
sposób, by zgodnie z art. 30 ust 1a znowelizowanej ustawy mógł stać się planem ochrony dla
odpowiedniej części obszaru Natura 2000. Warunkiem tego jest ujęcie w planie urządzenia lasu
„zakresu z art. 29 ustawy”, czyli zakresu planu ochrony obszaru Natura 2000.
Wymaga to znacznego rozszerzenia zakresu prac nad planem, umożliwiłoby jednak
ujednolicenie dokumentów planistycznych.
Uwzględnienie zakresu z art. 29 wymaga:
1. Wykonania i zawarcia w planie urządzenia lasu nadleśnictwa Przymuszewo opisu
granic obszaru OSO Bory Tucholskie oraz jego mapy
2. Dokonania inwentaryzacji ptaków będących przedmiotami ochrony w OSO oraz ich
siedlisk,
3. Ustalenia „stanu ochrony” poszczególnych gatunków ptaków (ocena jako „właściwy”,
„niezadowalający” lub „zły” wg kryteriów zasięgu, populacji, jakości siedliska i
perspektyw zachowania w przyszłości - i algorytmu stosowanego w monitoringu
Natura 2000)
4. Zidentyfikowania zagrożeń dla każdego z gatunków i ustalenia mierzalnych celów
ochrony (np. liczebność lub zagęszczenie populacji, areał dogodnych siedlisk,
mierzalne cechy struktury siedlisk, np. udział starodrzewi), które będą odpowiadały
„właściwemu” stanowi populacji i ich siedlisk każdego z gatunków
5. Ustalenia warunków utrzymania lub osiągnięcia właściwego stanu ochrony,
odnoszących się utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów

ochrony obszaru, zachowania integralności obszaru oraz spójności sieci obszarów
Natura 2000, odnoszące się w szczególności do:
a) innych form ochrony przyrody na obszarze Natura 2000,
b) zagospodarowania przestrzennego, w tym w szczególności możliwej bez
szkody dla obszaru Natura 2000 lokalizacji infrastruktury technicznej i
komunikacyjnej, infrastruktury turystycznej i edukacyjnej, a także
obszarów, które powinny być zalesione oraz obszarów wyłączonych z
zalesiania,
d) gospodarowania wodami,
e) gospodarki leśnej,
f) gospodarki rolnej i rybackiej na terenach przyległych do lasów
Nadleśnictwa (wykorzystywanych przez ptaki bytujące w lasach
nadleśnictwa)
g) zagospodarowania przestrzennego na terenach przyległych do lasów
Nadleśnictwa (wykorzystywanych przez ptaki bytujące w lasach
nadleśnictwa), w tym wskazanie terenów na których nie powinna być
wprowadzana zabudowa.
6. Sformułowania wskazań wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego
województw dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub
zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których
wyznaczono obszar Natura 2000. Wskazania te muszą dotyczyć zarówno terenów
nadleśnictwa, jak i terenów przyległych do lasów Nadleśnictwa (wykorzystywanych
przez ptaki bytujące w lasach nadleśnictwa),
7. Określenia działań ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu
ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, ze wskazaniem podmiotów
odpowiedzialnych za ich realizację, które powinny obejmować:
1) ochronę czynną lub odtwarzanie siedlisk przyrodniczych lub siedlisk
gatunków roślin i zwierząt, będących przedmiotem ochrony;
2) utrzymanie korytarzy ekologicznych łączących obszary Natura 2000;
3) rozmieszczenie obiektów i urządzeń służących celom ochrony obszaru
Natura 2000;
4) stosunki wodne, w tym gospodarowanie wodami;
5) gospodarkę leśną, w tym kierunki kształtowania przestrzeni
produkcyjnej, wskazanie obszarów, które powinny być zalesione, oraz
obszarów wyłączonych z zalesiania;
6) gospodarkę rolną i rybacką na terenach przyległych do lasów
Nadleśnictwa (wykorzystywanych przez ptaki bytujące w lasach
nadleśnictwa)
6) warunki zagospodarowania terenów na terenach przyległych do lasów
Nadleśnictwa (wykorzystywanych przez ptaki bytujące w lasach
nadleśnictwa) oraz ich użytkowania, w tym w zależności od potrzeb
wskazanie lub ograniczenie terenów przeznaczonych pod zabudowę,
terenów lokalizacji infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,
terenów lokalizacji infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.
8. Określenia wskaźników (mierzalnych i możliwych do weryfikacji!) właściwego stanu
ochrony populacji i siedlisk ptaków;
9. Określenia sposobów monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków;
10. Określenia sposobów monitoringu stanu ochrony populacji i siedlisk ptaków.
Dla wyżej wymienionych elementów, prosimy o ich opracowanie w sposób zapewniający
pełny udział społeczeństwa, w tym umożliwienie zainteresowanym osobom i podmiotom
możliwości wzięcia udziału w ich opracowywaniu. Sugerujemy, by zorganizować w tym celu
cykl spotkań dyskusyjnych (warsztatów) na temat poszczególnych elementów ochrony OSO i

by kierować się w tym zakresie wytycznymi Ministerstwa Środowiska do planów ochrony
Natura 2000

Dla specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, częściowo położonych na terenie
nadleśnictwa, plan urządzenia lasu nadleśnictwa nie będzie mógł stać się planem ochrony
odpowiedniej części obszaru, ponieważ nadleśnictwo nie jest „położone w granicach” żadnego z tych
obszarów. Mimo to, wnioskujemy o uwzględnienie w planie urządzania szczegółowego opisu
przedmiotów ochrony Natura 2000 na terenie nadleśnictwa, oceny ich stanu ochrony i wskazania
sposobów poprawy tego stanu.

Wnioskujemy o uwzględnienie obszarów Natura 2000 będących obecnie przedmiotem prac nad
uzupełnieniem sieci, prowadzonych przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny przy Pomorskim
Konserwatorze Przyrody.

Wnosimy o zaplanowanie skutecznej ochrony populacji pachnący dębowej i kozioroga dębska, jakie
zostały zidentyfikowane na terenie nadleśnictwa w toku „inwentaryzacji przyrodniczej” 2007.

Wnioskujemy o nie planowanie cięć rębnych rębni zupełnej w borach chrobotkowych (91T0) w
bieżącym okresie planistycznym – przynajmniej do czasu wypracowania strategii ochrony tego typu
siedliska w Polsce.

Wnosimy o nie planowanie cięć rębni zupełnej w wydzieleniach przylegających do jezior
lobeliowych.

Wnosimy o wyłączenie z powierzchni zrębów stref buforowych wokół torfowisk i wszystkich wód na
szerokość co najmniej dwóch wysokości drzewostanu.
Wnioskujemy o wyłączenie z użytkowania pasm łęgów źródliskowych i łęgów bezpośrednio przy
rzekach (np. Chocina, Kulawa, Klonecznica).

Przekazujemy do wykorzystania ogólne sugestie względem gospodarowania w siedliskach
przyrodniczych Natura 2000, zidentyfikowanych w ubiegłorocznej inwentaryzacji.

