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Wigierski Park Narodowy

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych W Białymstoku, po wnikliwym
przeanalizowaniu projektu Planu zadan ochronnych obszaru Natura 2000 Puszcza
Augustowska PLB200002, zamieszczonego na stronie internetowej WPN do
konsultacji społecznych, zgłasza następująre uwagi:
l. Uwagi ogÓlne:

1' Uwaga ogólna dotycząca finansowanla działań ochronnych:
z uwagi na powtarzający się zapis W projekcie Pzo, iŻ ,,podmiotem
odpowiedzialnym za wykonanie" działań ochronnych jest właściwe
nadleśnictwo oraz obowiązujące W tej kwestii przepisy prawne:

- Art. 32 ust. 4 ustawy o ochronie przyrodY _ na terenie zarządzanym
pzez PGL LP, na ktÓrym znajduje się obszar Natura 2000, zadania w
zakresie ochrony przyrody wykonuje samodzielnie miejscowy
Nadleśniczy, zgodnie z ustaleniami planu urządzenia lasu,
- Art. 39 ustawy o ochronie przyrody - źrÓdłem finansowania kosztow
związanych z wdroŻeniem ifunkcjonowaniem sieci obszarÓw Natura 2000
są środki WspÓlnoty, budŻetu pańsfua, budŻetÓw jednostek samoządu
terytorialnego oraz środków NFosiGW i WFoŚiGW (nie zostaĘ
wymienione środki własne LP),
- Art. 54 pkt 5 ustawy o lasach _ LP otrzymują dotacje celowe z budżetu
państwa na zadania zlecone przez administrację rządową, m.in. na
sprawowanie nadzoru nad obszaramiwchodzącymiw skład sieci N2000,

nie ma mozliwości finansowania tych zabiegów ze środków własnych
nadleśnictwa (nie są elementami gospodarki leśnej) oraz nie są moŻliwe do
finansowania ze środków funduszu leśnego (wykraczają poza katalog celów
mozliwych do finansowania określonych w art. 58 ustawy o lasach)'

W związku z powyŻszym przy zadaniach ochronnych nie związanych z
gospodarką leśną (np. koszenie, odkrzaczanie, powstrzymywanie sukcesji,
itp.) wnioskuje się o wprowadzenie do PZo stosownych zapisów dotyczących
potrzeby zapewnienia przez organy ochrony przyrody środkÓw finansowych
na realizację zadan ochronnych. Proponuje Się zapis: Podmiot
odpowiedzialny: ,,właściwe nadleśnictwo po zapewnieniu przez organ
nadzorujący środków finansowych''. Do kosztow działan na gruntach
nieleśnych będących w zarządzie nadleŚnictw, gdzie gospodarowanie nie
naleŻy do podstawowej działalności LP, położonych na przykład w dolinie
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rzeki Rospudy, naleŻy doliczyć koszty odtworzenia granic działek
ewidencyjnych.

Ponadto, należałoby obliczyó i wykazaó koszty jakie generuje wyłączenie
poszczególnych drzewostanów z zabiegów gospodarczych - koszt podatków
oraz szacunek utraconych korzyści dla Skarbu Państwa. Taka analiza
pokazała by faktyczne koszty och rony p rzyrody'

2' Wg załącznika nr 3 do projektu zarządzenia RDOS - identyfikacja istniejących
i potencjalnych zagroŻen dla zabezpieczenia właściwego stanu ochrony
gatunków i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony, jako
istniejące lub potencjalne zagroŻenia wskazano między innymi:
. 160 qospodarka ]eśna - jest to uogólnienie nie mające potwierdzenia w

rzeczywistości.
Propozycja zapisu: nieprawidłowa gospodarka leśna zapis moze
funkcjonować wyłącznie jako zagrozenie potencjalne, szczególnie na
gruntach LP.
ZrównowaŻona, wielofunkcyjna gospodarka leśna uwzględnia wszystkie
obowiązujące przepisy krajowe oraz zobowiązania międzynarodow€, W

tym równieżzzakresu ochrony przyrody' Gospodarka leśna jest jednym z
podstawowych czynników warunkującym trwałość lasów, a więc nie mozna
jej traktować jako zagroŻenia. Szkodliwe moŻe być prowadzenie
okreŚlonych czynnoŚci gospodarczych, wbezpośrednim sąsiedztwie
obiektów chronionych lub na ich terenie. Dlatego utworzono szereg
przepisÓw zabezpieczających i są one respektowane (np. strefy ochrony,
ograniczenie lub zaniechanie pozyskania drewna na niektÓrych
siedliskach, pozostawianie części martwego drewna itp.). Zagrozeniem
może być z pewnością gospodarowanie niewłaściwe i niezgodne
z przepisami prawa, w tym z Zasadami Hodowli Lasu czy lnstrukcji
Ochrony Lasu;

. 164 wvcinanie lasu _ termin bardzo ogólny. Nie wiadomo czy chodzi o
stałe pozbawienie gruntu rośIinności leśnej, planowe zabiegi
pielęgnacyjne, czy teŻ o zagospodarowanie rębne, w celu wprowadzenia
nowego pokolenia i zachowania ciągłości funkcjonowania lasu. Wnioskuje
się, o dodanie komentarza jednoznacznie precyzującego, Że zagroŻenie to
dotyczy wylesień, a więc tnruałego usuwania lasu;

o 166 usuwanie martwych i umieraiacych drzew - to równiez uogÓlnienie. lle
martwych drzew ma pozostać. Czy w przypadku wielkopowierzchniowych
klęsk na terenach leśnych, tzeba pozostawić wszystkie martwe drzewa?
Proponuje się zapis ,,całkowite usuwanie martwych i umierających drzew'';

o 190 inne rodzaje praktvk leśnych - propozycja zapisu: doprecyzować o
jakie praktyki chodzi lub, ze chodzi o praktyki niezgodne ze sztuką leŚną _
zapis powinien funkcjonować wyłącznie jako zagroŻenie potencjalne.

ll. Uwagi szczegółowe dotycząc e załącznika nr 5 - Działania ochronne:

1' Nalezy dokładnie przeanalizować pojawiające się błędy w lokalizacjach
działań ochronnych do konkretnych wydzieleń, zgodnie z uwagami
zgłaszanymi przez Nadleśnictwa Puszczy Augustowskiej (pisma
Nadleśnictw: Augustów (ZG-732-52l12 z 24'07.2012), Głęboki Bród (ZG-
731-5112 z 24.07.2012) Płaska (732-61l'12 z 25.07.2012), Pomorze (ZG-
7014-2112 z 31.07.2012) , Szczebra (SA-7322-1l12 z 25.o7.2o12), Suwałki
(zG-732-41I12 z 25'07.2012))' Nalezy przede wszystkim ujednoliciĆ treśó
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załączników z częścią g raf iczn ą (stwierdzono n iezgod noŚci), wyel i m i nować
błędy W adresowaniu powierzchni (częśÓ wymienionych oddziałów nie
istnieje), uszczegółowić w opisie informację, jeśli działanie przewidziane jest
na częŚci wydzielenia (zgodnie z mapą działań ochronnych), na przykład

,,122a - częściowo''.
Doprecyzowania Wymaga zadanie nr 1 dotyczące dalszego sposobu
postępowania z odłowionymi w pułapki zywc*owne norkami amerykańskimi.
Działanie polegające na utrzymywaniu na obecnym poziomie W

nadleśnictwach drzewostanów w wieku powyzej 120 lat we wskazanych
wydzieleniach (np. zadanie nr 8, 1 1, 14) oraz bez wskazania konkretnej
lokalizacji (zadanie nr 5, 46, 49, 54, 71) - wymaga jednoznacznego
sprecyzowania: czy chodzi o ogólny bilans powierzchni starodrzewi, o
podanych charakterystykach'', czy teŻ o zachowanie dzewostanów na
konkretnych powierzchniach. Zaproponowany zapis ze wskazaniem
konkretnej lokalizacji sugeruje koniecznośó wyłączenia z uzytkowania
drzewostanów w wymienionych wydzieleniach. Koniecznym jest precyzyjne
zdefiniowanie ,,obecnego poziomu drzewostanów w wieku ponad 120 lat"
oraz co jest stanem wyjściowym dla określenia tego poziomu. Nalezałoby
ustalić, jaki obecnie jest i jaki powinien byĆ docelowy ,,poziom W

nadleśnictwie drzewostanów w wieku ponad 120 lat". Wymaga to analizy
obowiązujących wiekÓw rębności i zaprojektowania planu cięÓ w planie
u:.ządzenia lasu kolejnej rewizji W taki sposób, by utrzymać udział
procentowy tych drzewostanów w powierzchni leśnej ogółem.
Doprecyzowania Wymaga zadanie dotyczące stałego utrzymywania płatow
,,starych'' drzewostanow (ponad 8)-Ietnich olsÓw i ponad 100- letnich
drzewostanÓw liściastych i mieszanych w pobliŻu terenów otwartych) o
powierzchni co najmniej 5 ha, optymalnie 20 ha (zadanie nr 19) oraz
zadanie dotyczące ochrony siedlisk gatunku - zapewnienie nie zmniejszania
się W nadleśnictwach (stałego udziału) drzewostanów liściastych i
mieszanych starszych niz 80 lat (zadanie nr 55) - naleŻy jednoznacznie
sprecyzowaĆ czY chodzi o wyłączenie z uŻytkowania drzewostanów o
podanych parametrach, czy o prowadzenie racjonalnej gospodarki,
uŻytkując dojrzałe drzewostany, umozliwiając stopniowe dojrzewanie
młodszych lasów do tych parametrów.
Doprecyzowania Wymaga sformułowanie,,ograniczenie uŻytkowania (...) w
drzewostanach wwieku 150 lat istarszych" (zadanie nr 6, 15,47,50)
zwłaszcza wobec faktu, Że rea|izację działania przewidziano w caĘ ostoi
PLB 200002 _ czy chodzi o całkowite wyłączenie ww. drzewostanów z
działań gospodarczych? Wskazane byłyby działania pozwalające na
zachowanie części starych drzew (150 lat i starszych) przy jednoczesnym
inicjowaniu odnowień, ale rezygnując z rębni zupełnej' Plan nie przewiduje
działań, które pozwoliłyby wybranym drzewostanom, W perspektywie
długofalowej, osiągnąÓ wiek 150 i więcej lat. Nalezy pamiętaÓ, ze obecne
drzewostany ponad 150 letnie z czasem będą ulegaĆ rozpadowi.
Działania chroniące starodrzewy nad ciekami wodnymi w pasie 20 _ 40
metrÓw (działania: 9, 12,63, 64, 66, 67) powinny umoŻliwiać inicjowanie
odnowień gatunków drzew właściwych dla siedliska. Zadanie powinno
precyzyjnie określić, czy takie fragmenty drzewostanów powinny pozostaó
całkowicie wyłączone z zabiegów gospodarczych, czy dopuszcza się
działania inicjujące odnowienie, przY zachowaniu części starych drzew na
powierzchni. Dotyczy to rÓwnieŻ załącznika nr 6 ,,wskazania do zmian w
planach (...) urządzania lasu, gdzie należałoby zmienić zapis na: podczas
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Sporządzania PUL analizowaÓ moŻliwośÓ wyłączenia z uŻytkowania
drzewostanóW W wieku ponad 140 lat nad brzegami jezior i naturalnych
cieków wodnych. Nalezy równiez doprecyzować określenie ,,cieki wodne''.
Powinno się zaznaczyć, Że chodzi o naturalne, stałe cieki wodne oraz Kanał
Augustowski, a nie o wszelkie inne kanały i rowy melioracyjne'
Dużo kontroweĘi budzi zaproponowane działanie dotyczące ograniczenia
usuwania świerków zaatakowanych przez kornika drukarza z wyłączeniem
okresów gradacji (działanie 61). Biorąc pod uwagę ustawowy obowiązek
utrzymania właściwego stanu sanitarnego lasu, gwarantującego zachowanie
tnruałości lasu (ustawa o lasach oraz Instrukcja ochrony Lasu) natomiast z
drugiej strony obowiązek czynnej ochrony dzięcioła trójpalczastego
(r ozporządze n ie M i n istra S rod owiska o och ron ie g atu n kowej zwierz ąt z 20 1 1

roku) konieczne jest zmodyfikowanie zapisu tego działania' Nalezy utrzymaÓ
właściwy stan sanitarny drzewostanÓw świerkowych, nie dopuszczając do
nadmiernego rozwoju kornika, ale jednocześnie utrzymać bazę Żerową dla
tego gatunku - kontrolowaó ilość posuszu czynnego zgodnie z lol. Posusz
jałowy pozostawiaĆ W lesie W obszarach występowania dzięcioła
trójpalczastego i białogrzbietego.
Zakaz grodzenia upraw siatką bądŹ znakowanie grodzeń za pomocą gałęzi
wydają się nieuzasadnione w obszarach wygasłych ostoi, które zostały
zniesione prawomocnymi decyzjami Dyrektora RDoS (Płaska ll, Płaska lll).
W ostoi Płaska l grodzenie w zaproponowany sposób jest mozliwe do
zaakceptowania w oddziałach 124-126, 142-144, 160-162, aw ostoi Serwy

- 392-397, 404-4a9, 416-420, 424427. Nalezałoby zweryfikowaÓ zapis, Że
w obszarach, gdzie nie występuje obecnie głuszec, działania takie mogą być
podjęte po stwierdzeniu ponownego zasiedlenia tych oddziałów (naturalnie
lub sztucznie). Znacznie zwiększone koszty zabezpieczenia grodzeń nie
powinny obciąŻac wyłącznie nadleŚnictw, realizujących zabiegi ochronne i

powinny być finansowane przez RDoŚ.
Działanie 73 (ochrona drzew dziuplastych pozostawienie podczas
zabiegÓw gospodarczych wszystkich drzew z wykutymi dziuplami wraz z
grupą najblizszych drzew) - proponuje się zmodyfikować zapis, aby nie było
konieczności pozostawiania grupy najblizszych drzew W cięciach
pielęgnacyjnych, a jedynie w rębnych. NaleŻałoby dodac, Żeby w wyniku
prac pielęgnacyjnych nie usuwać wszystkich drzew o miękkim drewnie (np.
osika, wierzba itp.), oraz innych dogodnych do wykuwania dziupli jak
rÓwn ież wszystkich martwych drzew.
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Do wiadomości:
Nadleśnictwa: Augustow, Płaska, Pomoze, Suwałki, Szczebra, Głęboki Bród
Wydziały RDLP: zz,zL


