Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin
Konto: BZ WBK SA o/Świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645
tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl

Świebodzin, 15 grudnia 2008

Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Gdańsku

Uprzejmie dziękujemy za konstruktywną odpowiedź na nasze wnioski zgłoszone w związku z
procesem urządzania lasu nadleśnictw Kościerzyna i Lipusz. Odnosząc się do Państwa pisma,
przedstawiamy nasze stanowisko w sprawach wymagających dodatkowego wyjaśnienia:
Ad. 2. Zasady Hodowli Lasu z 2002 dotyczą tylko „bezpośredniej bliskości” cieków, podczas
gdy nasz postulat dotyczy np. płatów grądu na zboczach dolin rzecznych. Mamy jednak
nadzieję, że – także w świetle minimalnej powierzchni grądów – będzie to w praktyce tożsame
w planie urządzenia lasu.
Ad. 3. Obowiązujące instrukcje i zasady zawierają wyraźny nakaz pozostawiania drzewostanu
w bezpośrednim sąsiedztwie wód, ale niewystarczająco odnoszą się do bezpośredniego
sąsiedztwa torfowisk śródleśnych. Tymczasem zręby dochodzące do samego skraju torfowisk
śródleśnych bywają często czynnikiem niszczącym torfowiskowe siedliska przyrodnicze.
Dlatego postulat nasz jest uszczegółowiony i ukonkretniony w stosunku do zapisów
obowiązujących instrukcji i zasad.
Ad. 5. Nasz wniosek dotyczy również uwzględnienia w planach urządzenia lasu najnowszych
zmian statusu obszarów (wyznaczenie obszarów ptasich we wrześniu 2008 r., decyzja Komisji
Europejskiej o uznaniu za Obszary Mające Znaczenie Dla Wspólnoty z 12 grudnia 2008,
oczekiwane zgłoszenie kolejnych obszarów do Komisji Europejskiej). Omówienie sytuacji ze
służbami ochrony przyrody dokonane w dniu 14 marca 2007 r. jest już obecnie dalece
zdezaktualizowane..
Ad. 6. Wnioskiem naszym jest wykonanie formalnej oceny oddziaływania planu urządzenia
lasu na obszary Natura 2000, co w naszej opinii jest obowiązkowe w świetle art. 6(3)
dyrektywy siedliskowej.
Ad. 7. Jeżeli jednak plan urządzenia lasu, sporządzony w pełnej zgodzie z zasadami sztuki
leśnej i z przepisami prawa, nie będzie zgodny z kryteriami i wskaźnikami FSC, to spowoduje
to zawieszenie lub utratę certyfikatu FSC.

Należy zwrócić uwagę, że kryterium dotyczące wyłączenia 5% z użytkowania
wymaga, by powierzchnię tą stanowiły „reprezentatywne przykłady” ekosystemów leśnych.
Kryterium to nie może być więc spełnione przez samo wyłączenie z użytkowania lasów w
ekstremalnych warunkach siedliskowych (bagiennych) oraz lasów przy ciekach.
Pozostawianie 5% drzewostanu na powierzchniach zrębowych nie dotyczy tego, lecz innego
kryterium. Poza tym, wyłączenie drzewostanów z użytkowania powinno być przedmiotem
konsultacji społecznych – nie w zakresie zasad ogólnych, lecz w zakresie konkretnych
propozycji drzewostanów do wyłączenia.
Sprzeciwiamy się również wprowadzaniu do lasu gatunków obcych „w celu
urozmaicenia krajobrazu”, jako „domieszek biocenotycznych” oraz jako przedplonu –
przesłanki takie powodują w praktyce, że wprowadzanie gatunków obcych staje się więcej niż
sporadyczne..

