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Świebodzin, 5 grudnia 2007 r.

Sz. P.
Przewodniczący
II Komisji Techniczno-Gospodarczej
Nadleśnictw Drygały i Łomża
oraz
Nadleśniczowie
Nadleśnictw Drygały i Łomża

W związku z Komisją Programu Ochrony Przyrody i Komisją Techniczno-Gospodarczą nadleśnictw
Drygały i Łomża, wnioskujemy o:
1. Pełne uwzględnienie i opisanie walorów przyrodniczych i potrzeb ochrony terenów
poligonowych i popoligonowych poligonu Orzysz oraz poligonu Czerwony Bór.
2. Pełne uwzględnienie potrzeb ochrony populacji cietrzewia na w/w terenach.
3. Wnioskujemy o wyłączenie z użytkowania i zabiegów gospodarczych wydzieleń
zidentyfikowanych jako siedlisko przyrodnicze 91D0 (bory i brzeziny bagienne), a
także ewentualnych innych wydzieleń na siedliskach Bb, BMb, LMb.
4. 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).
5. Wnosimy o dopuszczenie i zaplanowanie dodatkowych docelowych typów
drzewostanu Gb-Db, Gb-Lp, Lp-Db dla ekosystemów grądowych.
6. Wnioskujemy o dostosowanie planów gospodarki leśnej, w tym w szczególności
docelowych składów drzewostanów, typów rębni oraz planu użytkowania rębnego, do
wymogów ekologicznych poszczególnych typów siedlisk przyrodniczych gatunków
Natura 2000. 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.).

7. Uprzejmie przypominamy, że projekt planu urządzenia lasu na obszarach Natura 2000
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.
8. Wnosimy o zapewnienie odtworzenia zasobów rozkładającego się drewna w
ekosystemach leśnych – docelowo do poziomu conajmniej ok. 10% miąższości
żywego drzewostanu.

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)
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