CO CHRONIĆ

PO NAWAŁNICY?

Obraz rezerwatu
przyrody po przejściu nawałnicy

Panujący w regionie klimat i warunki pogodowe sprzyjają częstemu powstawaniu silnych burz i wiatrów, które coraz częściej sieją zniszczenie
w krajobrazie. Przyroda jednak szybko adaptuje się do nowych okoliczności bo… nie znosi próżni. O skutkach wichury dla świata przyrody oraz
przyjętych sposobach postępowania w takich okolicznościach dyskutowali uczestnicy krajowej narady z zakresu ochrony przyrody.
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arada z zakresu ochrony przyrody, zorganizowana przez Dyrekcję Generalną
lasów Państwowych we współpracy
z regionalną Dyrekcją lP w Toruniu,
odbyła się od 22 do 24 maja br. na terenie nadleśnictw: czersk, rytel, Tuchola i woziwoda w spotkaniu wzięli udział pracownicy regionalnych dyrekcji lP z całego kraju odpowiedzialni za ochronę
przyrody w lasach. Gościnnie w naradzie uczestniczyli: janusz Łogożny - naczelnik wydziału Gospodarki leśnej w Departamencie leśnictwa ministerstwa Środowiska oraz Paweł stępniewski - regionalny Konserwator Przyrody, zastępca regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Gdańsku.
część kameralną spotkania poprowadził jan
Tabor - naczelnik wydziału ochrony Zasobów
Przyrodniczych w Dyrekcji Generalnej lP. Tematem przewodnim narady była ochrona przyrody
na terenach cennych przyrodniczo w kontekście
nagłych zjawisk negatywnie oddziaływujących
na ekosystemy leśne. skutki tych niecodziennych zdarzeń i perspektywy ochrony zostały
omówione na przykładzie Puszczy Białowieskiej
(gradacje owadów) oraz Borów Tucholskich
zniszczonych przez ubiegłoroczną nawałnicę.
w pierwszym dniu spotkania szeroko omówiono
obecną sytuację rDlP w Toruniu wywołaną znisz-

czeniem ekosystemów leśnych przez nawałnicę na
terenach czternastu nadleśnictw.
Podczas terenowego dnia narady, leszek Pultyn
- zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa czersk wraz
z Kamilem Żmudą – Trzebiatowskim, pracownikiem
tego nadleśnictwa, przedstawili przyjęte procedury
postępowania na terenach rezerwatów przyrody,
stref ochrony ostoi oraz obszarów Natura 2000.
współpraca zarządcy terenu z właściwym miejscowo organem ochrony przyrody – regionalnym

Dyskusja uczestników narady na powierzchni klęskowej
w Nadleśnictwie
Czersk
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KLĘSKA STULECIA
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku, pozwoliła na szybkie ustalenie zasad prowadzenia prac
lub ich zaniechanie w granicach obszarów cennych
przyrodniczo. W trakcie obrad szeroko omawiano
zachowanie bezpieczeństwa powszechnego oraz
warunków do podjęcia działań w tym celu, w zniszczonych drzewostanach na terenie rezerwatów
przyrody i obszarów Natura 2000.
Podczas objazdu terenowego odniesiono się do
sposobów dalszej ochrony borów chrobotkowych
(91T0), borów bagiennych (91D0) i torfowisk w rynnach polodowcowych (7140) w obszarze Natura
2000 Mętne PLH220061. Obecnie obszar ten nie
ma ustanowionego planu zadań ochronnych. Analizowano także proponowane sposoby wyznaczania
kęp starodrzewu na terenach tzw. drzewostanów posówkowych (zniszczone gradacją strzygoni choinówki
w latach 20. ubiegłego wieku), a także zasady prowadzenia gospodarki leśnej w odniesieniu do obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z 18
grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki,
w zakresie gospodarki leśnej.
Szeroko omawiano obecny stan zachowania
siedlisk i perspektywy dalszej ochrony populacji
ptaków – przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009. Nagła zmiana
struktury gatunkowej, wiekowej i przestrzennej
drzewostanów, wywołana nawałnicą, odkryła inne
oblicze Borów Tucholskich, którego nie przewidywało dotychczas ustanawiane miejscowo prawo
w zakresie ochrony przyrody.
Gratką dla miłośników rzadkich gatunków flory było zaprezentowanie na terenie Nadleśnictwa
Tuchola chamedafne północnej (Chamaedaphne
calyculata). Reliktowe stanowisko gatunku jest w postępującym zaniku. Dlatego możliwość przedyskutowania sposobów ochrony, w celu utrzymania płatu
siedliska, była dużą wartością dodaną spotkania.
Nie brakowało głosów w dyskusji na forum
i propozycji sposobów ochrony zasobów przyrodniczych na terenach dotkniętych niecodziennym
zjawiskiem. Narada zakończyła się zebraniem
wniosków, które zostaną przedstawione Dyrektorowi Generalnemu LP.
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Zastępca nadleśniczego Leszek
Pultyn (z prawej)
omówił sposoby
postępowania z
obiektami chronionymi na terenie klęskowym
Nadleśnictwa
Czersk

