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Sz. P.
Przewodniczący
II Komisji Techniczno-Gospodarczej
Nadleśnictwa Krynki
oraz
Pan Nadleśniczy
Nadleśnictwa Krynki

W związku z II KTG nadleśnictwa Krynki przedkładamy następujące wnioski do planu urządzenia
lasu Nadleśnictwa:
1. Uwzględnienie istnienia na terenie nadleśnictwa specjalnego obszaru ochrony siedlisk
Natura 2000 „Ostoja Knyszyńska” i obszaru specjalnej ochrony ptaków „Puszcza
Knyszyńska”.
2. Jako załącznik przekazujemy nasze ogólne postulaty dotyczące planowania
gospodarki leśnej na obszarach Natura 2000 oraz gospodarki leśnej w chroniących
siedliskach i siedliskach chronionych gatunków (zinwentaryzowanych w 2007 r.).
Wnosimy o uwzględnienie tych postulatów w planie ochrony nadleśnictwa Krynki.
3. Uprzejmie przypominamy, że projekt planu urządzenia lasu musi być poddany ocenie
wpływu planu na obszary Natura 2000. Obowiązek ten wynika z art. 6(3) Dyrektywy
92/43/EWG UE, a także z art. 40 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
4. Uważamy za konieczne wprowadzenie do opisów taksacyjnych poszczególnych
pododdziałów informacji o ich objęciu formami ochrony przyrody, w tym
ustanowionymi obszarami Natura 2000.
5. Wnosimy o wprowadzenie do opisów taksacyjnych poszczególnych wydzieleń
informacji o zidentyfikowaniu w wydzieleniach występowania poszczególnych typów
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków Natura 2000 (tj. o wprowadzenie do opisu
taksacyjnego wyników powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w
nadleśnictwie w 2007 r.). Informacja ta jest ważna dla ochrony tych siedlisk i
gatunków, w związku z czym powinna być łatwo dostępna dla użytkowników planu
urządzania.

6. Wnioskujemy o wyłączenie z użytkowania i zabiegów gospodarczych wydzieleń
zidentyfikowanych jako siedlisko przyrodnicze 91D0 (bory i brzeziny bagienne oraz
świerczyny na torfie), a także ewentualnych innych wydzieleń na siedliskach Bb,
BMb, LMb.
7. Wnosimy o nie planowanie użytkowania na Ol rębnią I, a najlepiej o całkowite
wyłączenie siedlisk Ol z użytkowania rębnego. Za zupełnie niedopuszczalne
uważalibyśmy stosowanie rębni I na Ol w granicach obszarów Natura 2000 (za
zwłaszcza siedliska przyrodniczego 91E0).
8. Zwracamy uwagę, że w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa Krynki znajduje się
obszar Grzybowce-Narejki, szczególnie ważny dla ochrony zagrożonych gatunków
motyli (proponowany dawniej jako oddzielna ostoja Natura 2000, obecnie włączony w
granice Ostoi Knyszyńskiej). Obszar ten był identyfikowany jako jedyne w Polsce
potwierdzone stanowisko motyla modraszka eroides Polyommatus eroides, a także
biotop szlaczkonia szafrańca Colias myrmidone. Mamy nadzieję, że dane te udało się
potwierdzić w tegorocznej inwentaryzacji przyrodniczej. Wnosimy o opisanie i
uwzględnienie w planie szczególnych wymogów tych gatunków, w tym
prawdopodobnie np. niedopuszczalności wprowadzania nowych zalesień, a może
także działań ochrony czynnej (podsiewanie, odsłanianie szczodrzeńców?) jeżeli w
opinii specjalistów lepidopterologów byłyby one potrzebne.
9. Wnosimy o wykonanie symulacji wpływu planu na strukturę wiekową drzewostanów.
Plan nie powinien spowodować ubytku drzewostanów starszych niż 100 lat. Wnosimy
o dostosowanie planów użytkowania rębnego do tego warunku. Dla OSO i SOO
Natura 2000, symulacja taka powinna być elementem oceny oddziaływania planu na
obszar Natura 2000.

Załącznik – ogólne postulaty dotyczące planowania gospodarki leśnej na obszarach Natura
2000 oraz gospodarki leśnej w chronionych siedliskach przyrodniczych i w siedliskach
chronionych gatunków (w tym zainwentaryzowanych w ramach inwentaryzacji’2007)
- oddzielny plik

