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OFERTA
Klub Przyrodników poleca swoje usługi w zakresie inwentaryzacji, waloryzacji i planowania ochrony
obiektów i obszarów przyrodniczo cennych. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka standardowych
propozycji opracowań przydatnych w pracy Nadleśnictwa i planowaniu użytkowania lub ochrony lasu.
1. Inwentaryzacja, waloryzacja przyrodnicza i program ochrony ekosystemów mokradłowych
Nadleśnictwa (bagien, zbiorników wodnych, wilgotnych łąk i pastwisk, lasów łęgowych, olsów, borów
bagiennych). W wersji podstawowej opracowanie obejmuje: inwentaryzację przyrodniczą, klasyfikację i
waloryzację obiektów, ocenę stanu zachowania obiektów najcenniejszych pod względem
przyrodniczym, ocenę możliwości odtwarzania obiektów zdegradowanych, ocenę możliwości
gromadzenia wody, kompleksowy projekt małej retencji i ochrony mokradeł (podkład - 1 : 25000),
szacunkową ocenę kosztów. Koszt w wykonanych przez nas dotychczas kilkunastu opracowań tego
typu mieścił się w przedziale od 16.000 do 28.000 zł dla nadleśnictwa. Możliwość poszerzenia zakresu
o szczegółowe badania stratygrafii wybranych torfowisk, wykonanie dokumentacji projektowych
obiektów proponowanych do ochrony, uszczegółowienia z poziomu obiektu do poziomu wydzielenia itp.
2. Inwentaryzacja, waloryzacja i program ochrony ekosystemów nieleśnych Nadleśnictwa.
Opracowanie zbliżone do opisanego powyżej dotyczące mokradłowych siedlisk nieleśnych, poszerzone
o rozpoznanie siedlisk nieleśnych nie będących mokradłami – muraw kserotermicznych, zakrzewień,
suchych łąk i pastwisk oraz propozycje zasad ich użytkowania lub czynnej ochrony. Koszt do
indywidualnej kalkulacji, w zależności od ilości wydzieleń, ustalonego zakresu i skali opracowania, w
granicach od 20.000 do 30.000 zł.
3. Inwentaryzacja przyrodnicza (flora, roślinność, siedliska przyrodnicze, w uzasadnionych
przypadkach wybrane elementy fauny), waloryzacja i wskazanie kierunków zagospodarowania lub
ochrony wybranych obiektów. Orientacyjny koszt, w zależności od ilości inwentaryzowanych
wydzieleń i ich rozmieszczenia: do 10 wydzieleń – ok. 500 - 1000 zł/wydzielenie, 11 – 20 wydzieleń –
300 – 500 zł/ wydzielenie, 21 – 50 wydzieleń – 200 – 300 zł/ wydzielenie, 51 – 100 wydzieleń – 100 –
200 zł/wydzielenie, powyżej 100 wydzieleń – poniżej 100 zł/wydzielenie.
4. Kompleksowa inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza Nadleśnictwa. Inwentaryzacja
terenowa wszystkich cennych przyrodniczo siedlisk leśnych i nieleśnych, ich waloryzacja i wskazanie
warunków ich zachowania we właściwym stanie. Orientacyjny koszt – 15.000 – 20.000 za obręb.
5. Opracowanie dokumentacji projektowych obiektów proponowanych do ochrony – rezerwatów,
użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo - krajobrazowych, cennych obszarów leśnych nie
objętych formalną ochroną. Koszt inwentaryzacji wg kalkulacji w punkcie 3 oraz około 1000 – 10000 zł,
w zależności od wielkości i rangi obiektu, za opracowanie dokumentacji projektowej (w tym
skompletowanie wszystkich dokumentów potrzebnych do utworzenia – wypisów z ewidencji gruntów,
wyrysów z map, projektu aktu tworzącego itd.
6. Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych "o znaczeniu europejskim" (Natura 2000) na terenie
Nadleśnictwa i wskazanie warunków ich zachowania we właściwym stanie ochrony (kalkulacja jak za
inwentaryzacje w punkcie 3).
Powyższe propozycje są jedynie przykładami naszych możliwości. Polecamy także, opracowywanie
szczegółowych planów ochrony obiektów chronionych i innych cennych przyrodniczo, planowanie
zabiegów ochronnych, szkolenia Służby Leśnej, przygotowywanie i ilustrowanie wydawnictw
edukacyjnych, ekspozycji i wiele innych. Wszystkie prace kartograficzne wykonujemy w technologii
GIS. Podane ceny są cenami orientacyjnymi, uzależnionymi od warunków terenowych i podlegają
negocjacji. Szczegółowych informacji udzielają: Andrzej Jermaczek, Paweł Pawlaczyk oraz Robert
Stańko, tel. 0683828236, email kp@kp.org.pl.

