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Świebodzin, 16 września 2011 r.

Świętokrzyski Park Narodowy
Bodzentyn

W związku z udostępnionym do konsultacji projektem zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego
Parku Narodowego na 2012 r. przekazujemy następujące uwagi:

1. Z uznaniem przyjmuję konsekwentnie stosowaną przez SPN praktykę udostępniania
projektu zadań ochronnych do konsultacji społecznych.

2. Z uznaniem przyjmuję również wyrażoną przedmiotowym projektem zadań koncepcję
ochrony Parku. Generalnie projekt oceniam bardzo pozytywnie.

3. Odnośnie zadania „usuwanie części drzew opanowanych przez owady oraz pasożytnicze grzyby,
połamanych oraz wywróconych z pozostawieniem części drzew niezagrażających zdrowotności
drzewostanów lub lokalnie korowanie na miejscu z pozostawieniem biomasy” – sugeruję zmienić
zapis na: „... z pozostawieniem wszystkich drzew niezagrażających trwałości drzewostanów... ”.
Wykonywanie cięć sanitarnych powinno być ograniczone tylko do wyjątkowych
sytuacji realnie istniejącego, konkretnego zagrożenia dla trwałości drzewostanu.
Wszystkie, a nie tylko część drzew nie stwarzających takiego zagrożenia, powinny zostać
pozostawione w ekosystemie. Ponadto, pojęcie „zdrowotności” drzewostanu jest niejasne
w odniesieniu do celów parku narodowego.
Odnośnie argumentacji (w uzasadnieniu projektu) odnoszącej się do zagrożenia
kradzieżą martwych drzew pozostawionych w ekosystemie leśnym, zwracam uwagę że dla
ekosystemu leśnego jest obojętne, czy martwe drzewo zostanie ukradzione, czy też
pozyskane przez Park.
W kontekście przytoczonego w uzasadnieniu art. 102 ust 5 ustawy o ochronie
przyrody w związku z art. 9 i 10 ustawy o lasach, zwracam uwagę że w lasach parku
narodowego pojęcia „nadmierności” rozmnażania się, a także „szkodliwości” z art. 9 i 10
ustawy o lasach powinny być rozumiane z punktu widzenia szczególnych celów parku
narodowego. Organizmem „szkodliwym” w sensie art. 10 ustawy o lasach jest w parku

narodowym wyłącznie organizm „szkodliwy dla realizacji parku narodowego”,
„nadmiernym rozmnażaniem” w sensie art. 9 ustawy o lasach jest w parku narodowym
wyłącznie takie rozmnażanie się, które zagrażałoby celom parku.

4. Podtrzymuję wyrażane już w latach ubiegłych stanowisko, że zagadnienia uregulowane
zadaniami ochronnymi dla parku narodowego mają odzwierciedlenie w prawodawstwie
Unii Europejskiej, a więc zarządzenie to podlega ocenie co do jego zgodności z prawem
Unii Europejskiej.
z poważaniem

Działania Klubu Przyrodników dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach dofinansowania instytucjonalnego
pozarządowych organizacji ekologicznych na lata 2010-2011

