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Świebodzin, 16 lipca 2008 r.

Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Szczecinie
i
Nadleśnictwo Gryfice

Uprzejmie dziękujemy za zaproszenie na I KTG Nadleśnictwa Gryfice. Wpłynęło ono jednak do nas
dopiero w dniu 1 lipca, a więc w dniu posiedzenia.

Mimo braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniu KTG, uprzejmie informujemy, że

jesteśmy zainteresowani planem urządzenia lasu tego nadleśnictwa. W szczególności wnioskujemy o
zwrócenie szczególnej uwagi na następujące zagadnienia:

1. Uwzględnienie potrzeby ochrony kompleksu siedliska przyrodniczego 2180 (zarówno
bory bażynowe jak i fragmenty lasów dębowo-brzozowych) w kompleksie między
Pogorzelicą a Mrzeżynem. W szczególności postulujemy wykluczenie użytkowania lasu
rębnią zupełną w tym siedlisku przyrodniczym. W elaboracie i programie ochrony
przyrody wnioskujemy o opisanie tego siedliska przyrodniczego i podkreślenie jego
wartości przyrodniczej – tak by nie było zagrożenia lokalizowania w nim np. ośrodków
wczasowych.

2. Szczególna ochrona siedlisk cennych gatunków ksylobiontów: Osmoderma eremita,
Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, podanych z terenu nadleśnictwa w wynikach
„inwentaryzacji przyrodniczej’2007”.

Stwierdzenie tych gatunków jest

wielkim

ewenementem przyrodniczym i zmienia dotychczasowe poglądy na ich występowanie w
Polsce. Wnioskujemy, by jeszcze dokładniej przeprowadzić wyszukanie ich siedlisk i
stanowisk na terenie nadleśnictwa, a następnie by wydzielenia z występowaniem tych
gatunków poddać ochronie jako ostoje ksylobiontów.

3. Ochrona łęgów i grądów bezpośrednio przyległych do Regi (dno i skarpy doliny).
Sugerujemy, by niektóre wydzielenia leśne – np. na stromych skarpach nadrzecznych lub
łęgi na dnie doliny – wyłączyć z użytkowania (nie planować w nich zabiegów w bieżącym
okre4sie urządzeniowym).

4. Dopuszczenie docelowego składu gatunkowego właściwego dla grądów.

5. Uwzględnienie proponowanych nowych obszarów Natura 2000 – Dorzecze Regi,
Dąbrowy Łukęcińskie, Rybokarckie Buczyny. Wnosimy o opisanie tych obszarów w
Programie Ochrony Przyrody oraz o takie rozplanowanie działań hodowlanych, by w
okresie urządzeniowym w żadnym z tych obszarów nie doszło do ubytku powierzchni

starych drzewostanów.

Przekazujemy także ogólne postulaty dotyczące gospodarki leśnej na obszarach Natura 2000 oraz w
„naturowych” siedliskach przyrodniczych, z prośbą o wykorzystanie na terenie nadleśnictwa Gryfice.

Uprzejmie informujemy, że wiele cennych informacji dotyczących fragmentów terenu

nadleśnictwa Gryfice znajduje się w opracowaniu „Program zarządzania ochroną obszaru Natura
2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH 3200017”, powstałym w latach 2004-2005 w
ramach projektu PHARE. Prosimy o ich wykorzystanie i uwzględnienie.

