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Świebodzin, 21 kwietnia 2008

Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych
w Lublinie

W związku z pracami nad planem urządzenia nadleśnictwa Janów Lubelski, uprzejmie informujemy,
że na opracowanej ostatnio aktualizacji Shadow List obszarów Natura 2000 znajduje się m. in postulat
objęcia obszarem siedliskowym całego kompleksu Lasów Janowskich. Postulat ten bazuje m. in. na
rozpoznanym rozmieszczeniu siedlisk przyrodniczych , w tym na znaczeniu Lasów Janowskich dla
siedlisk 91D0, 91P0, 9170, rozrzuconych w całym kompleksie.. W pd-zach. narożniku nadleśnictwa
znajdzie się także obszar „Dolina Dolnego Sanu”, lecz ten obejmować będzie głównie ekosystemy
nieleśne.
Wnosimy o aktualizowanie – w toku prac nad planem – opisu stanu sieci Natura 2000 na
terenie nadleśnictwa, stosownie do postępu prac wojewódzkiego zespołu specjalistycznego, a
następnie stosownie do ewentualnego zgłaszania przez Polskę odnośnych obszarów do Komisji
Europejskiej.
W stosunku do planu urządzania nadleśnictwa, wnioskujemy o:
1. Zaliczenie wszystkich płatów siedliska 91D0 do gospodarstwa specjalnego i nie planowanie w
nich zabiegów gospodarczych na bieżące dziesięciolecie.
2. Opracowanie i zapisanie w Programie Ochrony Przyrody programu działań na rzecz
doprowadzenia bagiennych siedlisk przyrodniczych (przede wszystkim 91D0) do właściwego
stanu ochrony, w tym likwidacji rowów odwadniających negatywnie wpływających na stan
borów bagiennych.
3. Analizę zasobów grądów (9170) i wskazanie płatów grądu które mają kluczowe znaczenie dla
różnorodności biologicznej (najlepiej wykształcone, najstarsze) i zaliczenie ich do
gospodarstwa specjalnego, oraz takie planowanie użytkowania grądów, by stale zachowana

była nie pomniejszona powierzchnia drzewostanów > 100 letnich w tym typie siedliska
przyrodniczego.
4. Dopuszczenie gospodarczych typów drzewostanu odpowiednich dla grądów, to jest Gb-Db,
Gb-Lp i Lp-Db, i o przyjęcie ich dla wydzieleń grądowych
5. Wyznaczania i ochrony „ostoi ksylobiontów”, na zasadach podobnych jak wprowadzone
ostatnio w RDLP Zielona Góra i Szczecin.
6. Przewidzenie w Programie Ochrony Przyrody programu ochrony łąk śródleśnych, ważnych
dla fauny motyli.

Do wykorzystania przesyłamy także ogólne postulaty dotyczące urządzania lasu i planowania
gospodarki leśnej w chronionych siedliskach przyrodniczych i siedliskach chronionych gatunków.
Choć sa one opracowane głownie na bazie sytuacji z Polski Zachodniej, wierzymy że będa przydatne
także na terenie RDLP Lublin.

