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Zestawienie składników planu urządzenia lasu

OGÓLNY OPIS LASÓW
•

W opisaniu ogólnym lasów stanowiących własność Skarbu Państwa
w użytkowaniu wieczystym Spółki EGM S. A. zamieszczono opis urządzanego
obiektu uwzględniając jego położenie, opis stanu lasów i analiza stanu
zasobów drzewnych oraz

warunków przyrodniczych produkcji leśnej.

W dalszej części dokumentu zamieszczono rozdziały dotyczące gospodarki
przyszłej - opis celów i zasad trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej
gospodarki leśnej wraz z przewidywanymi sposobami ich realizacji oraz
wynikającymi stąd zadaniami.

OPISY TAKSACYJNE
•

Opisy

taksacyjne

lasów

stanowiących

własność

Skarbu

Państwa

w użytkowaniu wieczystym Spółki EGM S. A. według stanu na dzień
1 stycznia pierwszego roku obwiązywania planu urządzenia lasu zawierają
dokładną lokalizację drzewostanu oraz rodzaj użytku gruntowego i jego
powierzchnię, opis siedliska leśnego, funkcję lasu i cele gospodarowania, opis
drzewostanu wraz z liczbowymi elementami jego charakterystyki oraz
planowane czynności gospodarcze.

MATERIAŁY KARTOGRAFICZNE
•

Materiały kartograficzne obejmują opracowanie wyników inwentaryzacji
w postaci map. Mapę gospodarczą sporządzono na bazie leśnej mapy
numerycznej dla lasów Spółki EGM S. A.- Kopalnia „Gębczyce”.
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Ogólna charakterystyka lasu

1. WSTĘP
1.1 PODSTAWA PRAWNA I STWIERDZENIE ZGODNOŚCI WYKONYWANYCH PRAC
Prace związane z planem urządzenia lasu dla gruntów Skarbu Państwa
w użytkowaniu wieczystym Spółki EGM S. A. (dawniej Polskich Kopalni Granitu Sp. z o. o.)
Kopalnia „Gębczyce” zostały wykonane przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Oddział w Brzegu na podstawie zlecenia z dnia 13.07.2021 r. Polskich Kopalni Granitu
Sp. z o. o.
Prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami.
We wszystkich zestawieniach i tabelach prezentowana jest powierzchnia planu
urządzenia lasu z dokładnością do 1 ara z wyjątkiem:
- informacji dotyczących prac geodezyjnych (rozdz.1.2),
- informacji dotyczących stanu posiadania (rozdz. 1.2),
gdzie została podana powierzchnia z dokładnością do 1 m2, a występujące różnice
powierzchniowe wynikają z przyjętego sposobu zaokrąglania m2 do arów.
Tabela 1. Zestawienie powierzchni lasów wg stanu na 1.01.2022 r.
Lp

Cecha

Lasy Kopalni ”Gębczyce”
Powierzchnia - ha

%

1

Powierzchnia ogółem

10,98

100,0%

2

Grunty leśne

10,98

100,0%

a

Grunty zalesione

7,87

71,7%

b

Grunty niezalesione

3,11

28,3%

c

Grunty zw. z gosp. leśną

0,00

0,0%

3

Grunty nie zaliczone do
lasów

0,00

0,0%

4

- w tym grunty do zalesienia

0,00

0,0%

1.2 ZAKRES I ROZMIAR WYKONYWANYCH PRAC
Prace geodezyjne
Całość dokumentacji kartograficznej opracowana została w postaci leśnej mapy
numerycznej.
Opracowaniem objęto grunty Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Spółki
EGM S. A. Kopalnia „Gębczyce” wg ewidencji gruntów i budynków jako lasy, obejmujących
2 działki w 1 obrębie ewidencyjnym na łącznej powierzchni 10,9800 ha. Wypisy działek
ewidencyjnych na potrzeby opracowania planu urządzenia lasu pozyskano z właściwych
ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
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Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Brzegu wykonało nowy podkład
mapowy według stanu na dzień 01.01.2022 r., w oparciu o wyrysy z map ewidencyjnych
w technice mapy numerycznej programem LEMAN 4 w środowisku ArcGIS, w układzie
współrzędnych „1992”.
Całość jest zgodna z danymi graficznymi zawartymi w operacie ewidencji gruntów.
Rejestr gruntów został sporządzony na podstawie wykazu działek przekazanych
przez EGM S. A. i tworzy on relatywną bazę danych opisowych z mapą numeryczną. Plan
urządzenia lasu obejmuje wyłącznie grunty będące lasami zgodnie z ewidencją gruntów i
budynków. W trakcie prac nie stwierdzono różnic z weryfikacji mapy ze stanem faktycznym w
terenie. W związku z tym nie sporządzono wykazu rozbieżności działek i użytków.
Dla całości gruntów założone są księgi wieczyste.
Na podstawie tabeli I (wg instrukcji u.l.) przedstawiono syntetyczne zestawienie
powierzchni lasów Kopalni „Gębczyce” wg kategorii użytkowania z dokładnością do 1 m2.
Stan posiadania
Zestawienie powierzchni gruntów lasów Kopalni „Gębczyce” według grup i rodzajów
użytków oraz kategorii użytkowania z podziałem na jednostki administracji publicznej
przedstawia załączona tabela nr I.
Tabela 2. Zestawienie powierzchni gruntów Kopalni „Gębczyce”
Grupa i rodzaj użytku oraz kategoria użytkowania
1. Lasy - razem

Lasy Kopalni „Gębczyce”
ha
10,9800

1.1. Grunty leśne zalesione - razem

7,8740

1) drzewostany

7,8740

1.2. Grunty leśne niezalesione - razem

3,1060

1) w produkcji ubocznej – razem

-

2) do odnowienia - razem

-

3) pozostałe leśne niezalesione – razem, w tym:
- przewidziane do naturalnej sukcesji
- wylesienia na gruntach wyłączonych z produkcji

3,1060
3,1060

1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem

-

2. Grunty zadrzewione i zakrzewione

-

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - razem

10,9800
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Powyższy podział użytków jest zgodny z klasyfikacją ewidencyjną gruntów określoną
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (dz. U. Nr 38, poz. 454).

Wykres 1. STRUKTURA GRUNTÓW LEŚNYCH LASÓW KOPALNI „GĘBCZYCE”
Dla

celów

porównawczych

poniżej

przedstawia

się

rozliczenie

powierzchni

ewidencyjnej i znajdującej się w planie urządzenia lasu na bieżące 10-lecie.
Tabela 3. Porównanie powierzchni ewidencyjnej z planem urządzenia lasu
Powierzchnia leśna
zalesiona
Las Kopalni
„Gębczyce”

ewidencyjna
7,8740

Powierzchnia leśna
niezalesiona

pul

ewidencyjna

7,87

3,1060

pul

Związana z
gospodarką leśną
ewidencyjna

3,11

-

Ogółem

pul

ewidencyjna
-

10,9800

pul
10,98

Zaistniałe różnice w powierzchni lasów w poszczególnych grupach powierzchni wg
danych ewidencyjnych i opisów taksacyjnych wynikają z założeń dotyczących sposobu
rozliczania powierzchni ewidencyjnej, a następnie sposobu przeniesienia jej do opisów
taksacyjnych. Dla lasów Kopalni „Gębczyce” powierzchnia wg danych ewidencyjnych
i opisów taksacyjnych jest taka sama i wynosi 10,9800 ha.

1.3 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Grunty Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Kopalni „Gębczyce” położone są
w

całości

w

strzelińskiego.

województwie

dolnośląskim

w

granicach

administracyjnych

powiatu
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Tabela 4. Lasy Kopalni „Gębczyce” na tle podziału administracyjnego
Obręb ewidencyjny

Powierzchnia w ha

Udział %

02-17-045-0009 Gębczyce

10,9800

100,0%

02-17-045 Strzelin Obszar wiejski

10,9800

100,0%

02-17 Strzeliński

10,9800

100,0%

02 Dolnośląskie

10,9800

100,0%

1.4 PRACE URZĄDZENIOWE
Prace urządzeniowe wykonano w BULiGL Oddział w Brzegu w oparciu o ustawę
o lasach z dn. 28.09.1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 6, z późn. zm.), Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z 12.11.2012 r. (Dz. U. poz.1302 z dn. 26.11.2012 r.) „w sprawie
szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji
stanu lasu” oraz zgodnie z obowiązującą Instrukcją urządzania lasu z 2011 r., Zasadami
Hodowli

Lasu

z

2011 r.,

Instrukcją

ochrony

lasu

z

2012 r.,

Instrukcją

ochrony

przeciwpożarowej z 2020 r. wraz z późniejszymi Rozporządzeniami oraz innymi aktami
prawnymi.
Podział powierzchniowy
Zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym podział powierzchniowy został zachowany
zgodnie z dotychczasowymi operatami urządzeniowymi. Teren opracowania został opisany
w ramach jednego oddziału oznaczonego numerem 1, zawierającego sześć literowanych
wyłączeń taksacyjnych.
Prace taksacyjne
Prace urządzeniowe terenowe zostały wykonane w miesiącach marzec 2022 r.
Pomiar sytuacji wewnętrznej będący uzupełnieniem zaistniałych zmian w granicach
istniejących wyłączeń taksacyjnych oraz innych szczegółów, wykonywano na bieżąco
podczas prac taksacyjnych. W przypadkach zmiany granic wydzieleń dokonano pomiaru za
pomocą laserowego dalmierza optycznego oraz z wykorzystaniem ortofotomapy i odbiornika
GPS.
Wszystkie zamieszczone tabele i zestawienia dotyczące planu urządzenia lasu
sporządzono wg stanu na 1 stycznia 2022 r.
Inwentaryzację zasobów drzewnych przeprowadzono na podstawie szacunku
zasobności drzewostanów (podczas sporządzania opisu taksacyjnego) oraz określenie
bonitacji, zadrzewienia i zasobności

na podstawie „Tablic zasobności i przyrostu

drzewostanów”, opracowanych przez Bolesława Szymkiewicza (Wydanie V. PWRiL.
Warszawa 1986).
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Podstawowym źródłem przeprowadzonej korekty sytuacji wewnętrznej – granic
wydzieleń, przebieg elementów liniowych oraz weryfikacja powierzchni nie tworzących
wydzieleń (kępy, gniazda odnowione, itp.) była ortofotomapa w skali 1:5000 oraz metody
bezpośrednie pomiaru na gruncie.
Uzupełniający pomiar sytuacji wewnętrznej wykonany został z zastosowaniem metod
z grupy domiarów liniowych.
Pomiarem objęto wszystkie granice wyłączeń leśnych i szczegółów liniowych oraz
pozostałe szczegóły sytuacji wewnętrznej, np. luki, gniazda, itp., których istnienie zostało
stwierdzone w trakcie prac terenowych.

1.5 PRZYRODNICZE WARUNKI PRODUKCJI
1.5.1 PRZYNALEŻNOŚĆ DO KRAINY PRZYRODNICZO – LEŚNEJ
Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-leśną Polski 2010 (Zielony i Kliczkowska 2012)
lasy Kopalni „Gębczyce” położone są w zasięgu Krainy Śląskiej (V) w Mezoregionie
Strzelińskim (V.11).

1.5.2 REGIONALIZACJA FIZYCZNOGEOGRAFICZNA
Według fizycznogeograficznego podziału kraju lasy Kopalni „Gębczyce”, położone są
w następujących jednostkach fizycznogeograficznych Polski (Richling i in. 2021):
Obszar: Europa Zachodnia
Podobszar: Pozaalpejska Europa Środkowa
Prowincja: Masyw Czeski (33)
Podprowincja: Sudety z Przedgórzem Sudeckim (332)
Makroregion: Przedgórze Sudeckie (332.1)
Mezoregion: Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie (332.14)
Mezoregion Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie
To największy i najbardziej urozmaicony mezoregion Przedgórza Sudeckiego,
zajmujący jego centralną część. Najbardziej czytelna w krajobrazie jest granica południowozachodnia jednostki z Górami Bardzkimi i Sowimi, biegnąca wzdłuż sudeckiego uskoku
brzeżnego. Jednoznaczna jest też południowa granica z Obniżeniem Otmuchowskim i Doliną
Nysy Kłodzkiej, wyznaczona przez jej zasięg. Geologicznie jednostka należy do bloku
przedsudeckiego. Charakteryzuje się bardzo złożoną tektoniką i co się z tym wiąże, dużą
różnorodnością utworów skalnych. (Richling i in. 2021).
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1.6 WARUNKI KLIMATYCZNE
Charakterystykę

klimatyczną

oparto

o

wielkości

wieloletnich

pomiarów

meteorologicznych w stacji Dobrogoszcz (=50°46’ N, =17°01’ E). Źródłem pochodzenia
danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy.

Rycina. 1.

Diagram klimatyczny dla stacji Dobrogoszcz (1956-2014)

Pogodę w regionie kształtują całoroczne ośrodki baryczne Niż Islandzki i Wyż
Azorski, a także sezonowy Wyż Azjatycki oraz wyże powstające nad Europą Północną.
W ciągu roku dominują wilgotne masy powietrza polarno-morskiego (46%), podczas
gdy powietrze polarno-kontynentalne stanowi przeciętnie 38%. Sytuacje z napływem
chłodnych mas arktycznych stanowią tylko 10% dni w roku. Wysoki udział mas polarnomorskich sprawia, że klimat jest dość ciepły i łagodny. Ciśnienie atmosferyczne jest
wyrównane przez cały rok z wyraźnie zaznaczonym maksimum w zimie.
Dane pomiarowe ze stacji Dobrogoszcz wskazują, że najcieplejszym miesiącem na
tym obszarze jest zazwyczaj lipiec (18,4°C), zaś najchłodniejszym styczeń (-0,9°C). Wpływ
lokalnej rzeźby terenu na przestrzenne zmiany temperatury ogranicza się do jej
zróżnicowania następującego wraz z wysokością. Średnia wieloletnia temperatura powietrza
wynosi około 8,5°C.
Średnia wieloletnia (1956-2014) suma opadu atmosferycznego w stacji Dobrogoszcz
wynosi 597 mm. Z uwagi jednak na dużą zmienność tego parametru w przestrzeni nie
można traktować jej jako wartości reprezentatywnej dla opisywanego obszaru.
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1.7 WARUNKI GLEBOWE
Teren podlegający opracowaniu jest średnio zróżnicowany pod względem typologii
gleb. Największy wpływ na zróżnicowanie pokrywy glebowej wywarły skały macierzyste gleb,
szata roślinna, rzeźba terenu, hydrologia i elementy klimatu.

2. WYNIKI PRAC INWENTARYZACYJNYCH
2.1 SIEDLISKOWE TYPY LASU
W planie urządzania lasu opisano łącznie 2 typy siedliskowe lasu, szczegółowe
zestawienia typów siedliskowych lasu, wg gatunków panujących zawiera tabela IV
zamieszczona w części tabelarycznej planu urządzenia lasu.
Tabela 5. Zestawienie typów siedliskowych lasów wg stanu na 01.01.2022 r.
TSL

Powierzchnia w ha

Udział %

LMwyżśw

6,33

57,6

Lwyżśw

4,65

42,4

Razem

10,98

100,0

2.2 STRUKTURA GATUNKOWA DRZEWOSTANÓW W TYPACH SIEDLISKOWYCH LASU
Dla pełniejszego zobrazowania charakterystyki przyrodniczej, poniżej przedstawiono
wykaz gatunków panujących w poszczególnych typach siedliskowych lasu wg stanu na
01.01 2022 r.
Tabela 6. Udział gatunków panujących w typach siedliskowych lasu
Typ
siedliskowy
lasu
LMWYŻŚW

Gatunki panujące
DB

WZ

OL

OS

Pozostałe

Razem

Powierzchnia [ha]
-

-

0,44

2,78

-

3,22

LWYŻŚW

4,27

0,38

-

-

-

4,65

Razem

4,27

0,38

0,44

2,78

-

7,87

Gatunkiem panującym w lasach Kopalni ”Gębczyce” jest o dąb występujący na 67,2%
powierzchni leśnej zalesionej.

2.3 CHARAKTERYSTYKA STANU LASU I ZASOBÓW DRZEWNYCH
Ocenę możliwości produkcyjnych lasu przeprowadzono w oparciu o sporządzone
tabele i wzory zamieszczone w części tabelarycznej planu:
 tabela nr II – Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu wg panujących
gatunków drzew oraz ich bonitacji.
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 tabela III – Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg głównych funkcji
lasu i gatunków panujących.
 tabela IV – Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów
siedliskowych lasu i gatunków panujących.
 tabela Va - Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków
drzew w typach siedliskowych lasu.
 tabela Vb - Miąższościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków
drzew w typach siedliskowych lasu.
Rozkład powierzchni i miąższości

Wykres 2. ROZKŁAD POWIERZCHNI I MIĄŻSZOŚCI W LASACH KOPALNI „GĘBCZYCE”
Powyższy wykres przedstawia największy udział powierzchniowy i miąższościowy
w drzewostanach VI klasy wieku.
Powierzchniowy i miąższościowy udział gatunków w rzeczywistych składach gatunkowych
Dla zobrazowania udziału powierzchniowego i miąższościowego rzeczywistego udziału
gatunków, poniżej przedstawiono wykresy na podstawie tabeli Va i Vb. Zarówno w udziale
powierzchniowym jaki miąższościowym, gatunkiem dominującym jest dąb.
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Wykres 3. POWIERZCHNIOWY UDZIAŁ GATUNKÓW DRZEW WEDŁUG RZECZYWISTYCH SKŁADÓW
GATUNKOWYCH

Wykres 4.MIĄŻSZOŚCIOWY UDZIAŁ GATUNKÓW DRZEW WEDŁUG RZECZYWISTYCH SKŁADÓW
GATUNKOWYCH
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3. ANALIZA GOSPODARKI LEŚNEJ ZA MINIONY OKRES GOSPODARCZY
3.1 ZMIANY W POWIERZCHNI OPRACOWANIA
Powierzchnia ewidencyjna gruntów Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym
Spółki EGM S. A. (dawniej Polskich Kopalni Granitu Sp. z o. o.) Kopalnia „Gębczyce” na wg
stanu na 01.01.2005 r. wynosiła 12,26 ha, w okresie 2005-2021 zmniejszyła się o 1,28 ha i
wg stanu na 31.12.2021 r. wynosiła 10,98 ha.
Zmiany powierzchni rodzajów użytków w kolejnych rewizjach planu urządzenia lasu
przedstawia poniższa tabela.
Tabela 7. Syntetyczne zestawienie zamian rodzajów użytków w kolejnych latach pul
Rewizja PUL

Grunty
Grunty
Grunty
związane z
leśne
leśne
gospodarką
zalesione niezalesione
leśną

Grunty
leśne
ogółem

Grunty Powierzchni
nieleśne opracowania

Wg stanu na
01.01.2005 r

12,26

0,00

0,00

12,26

0,00

12,26

Wg stanu na
01.01.2022 r

7,87

3,11

0,00

10,98

0,00

10,98

3.2 PORÓWNANIE ZAPLANOWANYCH ZADAŃ GOSPODARCZYCH W MINIONYM OKRESIE I ICH
REALIZACJA

3.2.1 UŻYTKOWANIE GŁÓWNE
Użytkownie rębne
Etat użytkowania rębnego wg rewizji urządzania lasu (stan na 1.01.2005 r.) wynosił
571 m3 netto na powierzchni 9,71 ha. W minionym okresie gospodarczym planowane
użytkowanie zostało zrealizowane.
Użytkowanie przedrębne
Etat użytkowania przedrębnego wg rewizji urządzania lasu (stan na 1.01.2005 r.)
wynosił 56 m3 netto na powierzchni 2,38 ha. W dwóch wydzieleniach zaplanowano trzebieże
wczesne. Wszystkie zabiegi zostały wykonane w wymiarze powierzchniowym i w wymiarze
miąższościowym.
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3.2.2 HODOWLA LASU
Odnowienia i zalesienia w minionym okresie na powierzchni 0,10 ha zrealizowane
zostały poprzez odnowienia naturalne.
W upul wg stanu na 01.01.2005 r. nie planowano innych zadań z zakresu hodowli
lasu.

3.3 OCENA WPŁYWU ZABIEGÓW GOSPODARCZYCH NA STAN LASU
3.3.1 WIELKOŚĆ ZASOBÓW DRZEWNYCH
W poniższej tabeli zamieszczono porównanie powierzchni leśnej i zasobów leśnych
w kolejnych rewizjach urządzenia lasu.
Tabela 8. Porównanie powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w kolejnych planach ul
Lp.
1

Wskaźnik

Jednostka

Stan na
01.01.2005 r.

01.01.2022 r.

12,26

10,98

Powierzchnia leśna zalesiona

ha

2

Zasoby miąższości

m3

brutto

3 210

1 914

3

Przeciętna zasobność

m3 brutto / ha

262

248

4

Przeciętny wiek

lat

100

84

5

Bieżący roczny przyrost
drzewostanów - tablicowy

m3 brutto / ha

-

2,28

3.3.2 STAN ZDROWOTNY I SANITARNY LASU
Stan

zdrowotny

lasów

Kopalni

„Gębczyce”

charakteryzuje

się

obniżoną

zdrowotnością. Susze hydrologiczne występujące w latach 2015-2019 spowodowały znaczny
niedobór wody i stopniowe zamieranie drzew o symptomach obumarcia koron i gałęzi wraz
z występowaniem suchoczubów i złomów. Sytuacja ta szczególnie dotyczy starszych
drzewostanów dębowych.
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4. OPIS ZASAD OKREŚLANIA ZADAŃ GOSPODARCZYCH DLA LASÓW KOPALNI
„GĘBCZYCE” WRAZ Z ZESTAWIENIEM TYCH ZADAŃ
4.1 CELE I ZASADY TRWAŁEJ ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI LEŚNEJ
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach pod pojęciem trwale zrównoważonej
gospodarki leśnej rozumie „działalność zmierzającą do ukształtowania struktury lasu i ich
wykorzystania w sposób i tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa
biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz

potencjału regeneracyjnego, żywotności

i zdolności do wypełniania, teraz i w przyszłości, wszystkich ważnych ochronnych,
gospodarczych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez
szkody dla innych ekosystemów”.
Zgodnie z zapisami Instrukcji urządzania lasu do celów planowania urządzeniowego
przyjęto sześć następujących kryteriów trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz
orientacyjne wskaźniki odpowiadające tym kryteriom:
1) kryterium zachowania i odpowiedniego wzmacniania zasobów leśnych i ich udziału
w globalnym bilansie węgla – oznacza konieczność takiego planowania urządzeniowego,
które zapewnia pożądaną ilość i jakość zasobów leśnych w horyzoncie średnio
i długookresowym (poprzez wyważenie stosunku pozyskania do przyrostu), zmierza do
utrzymania zapasu lub jego zwiększenia (do poziomu pożądanego ze względów
ekonomicznych, ekologicznych i społecznych) oraz zwiększania lesistości, kiedy tylko może
to przyczynić się do zwiększenia wartości ekonomicznych, ekologicznych, społecznych
i kulturowych;
2) kryterium utrzymania zdrowia i witalności ekosystemów leśnych – oznacza
konieczność takiego planowania urządzeniowego, które zmierza do jak najpełniejszego
wykorzystania struktur i procesów naturalnych (gdzie jest to tylko możliwe i w stopniu
ekonomicznie wykonalnym), popiera i utrzymuje odpowiednią różnorodność genetyczną,
gatunkową i strukturalną oraz wykorzystuje gatunki drzew dostosowanych do warunków
siedliskowych, w celu zwiększenia stabilności, żywotności i odporności lasów (na
niesprzyjające czynniki środowiskowe) oraz wzmocnienia naturalnych mechanizmów
regulacyjnych;
3) kryterium utrzymania i wzmacniania produkcyjnych funkcji lasu – oznacza
konieczność

takiego

odpowiedniego

planowania

poziomu

urządzeniowego,

pozyskania

produktów

które

leśnych,

zmierza
zarówno

do

zapewnienia

drzewnych,

jak

i niedrzewnych (w rozmiarze nie większym niż możliwy do utrzymania przez długi okres) oraz
odpowiedniej infrastruktury (w celu sprawnego dostarczania dóbr i usług), przy równoczesnej
minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko;
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4) kryterium zachowania, ochrony i odpowiedniego wzmocnienia biologicznej
różnorodności w ekosystemach leśnych – oznacza konieczność takiego planowania
urządzeniowego, które preferuje:
a) odnowienia naturalne, jeżeli tylko występują warunki zapewniające odpowiednią
ilość i jakość zasobów leśnych, a także gdy istniejące proweniencje cechują się odpowiednią
jakością w odniesieniu do siedliska,
b) gatunki rodzime i lokalne (dobrze dostosowane do warunków siedliskowych)
w odnowieniach i zalesieniach – tam gdzie to możliwe,
c) różnorodność, zarówno w obrębie struktury powierzchniowej, jak i pionowej oraz
różnorodność gatunkową w leśnej działalności gospodarczej, a tam gdzie to możliwe,
również zachowanie i odtwarzanie różnorodności krajobrazu,
d) pozostawianie obumarłych drzew stojących i leżących, drzew dziuplastych,
starodrzewi i szczególnie rzadkich gatunków drzew, w liczbie i rozmieszczeniu koniecznym
do zapewnienia różnorodności biologicznej, z uwzględnieniem potencjalnego oddziaływania
na zdrowie i stabilność lasów oraz ekosystemów sąsiadujących z lasami,
e) ochronę cennych biotopów, m.in. źródlisk, bagien, ostańców i wąwozów;
5)

kryterium zachowania i odpowiedniego

wzmocnienia funkcji ochronnych

w zagospodarowaniu lasów (szczególnie w odniesieniu do gleby i wody) - oznacza
konieczność takiego planowania urządzeniowego, które zapewni dominację funkcji
ochronnych w rezerwatach, lasach ochronnych (szczególnie glebochronnych oraz
wodochronnych), jak też najcenniejszych siedliskach (szczególnie łęgowych, bagiennych
i wilgotnych), a także ich odpowiednie uwzględnianie w pozostałych lasach;
6) kryterium utrzymania innych funkcji i uwarunkowań społeczno-ekonomicznych
wymaga przede wszystkim sprecyzowania oraz realizacji odpowiedniej strategii społecznogospodarczej na poziomie kraju, a następnie regionów; w planowaniu urządzeniowym należy
dążyć do:
a) zwiększania udziału społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji dotyczących
trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarki leśnej,
b) udostępniania lasów do celów zdrowotno-rekreacyjnych (szlaki turystyczne,
miejsca postoju, parkingi, urządzenia turystyczne, ścieżki rowerowe, ścieżki konne),
c) udostępniania lasów do celów dydaktycznych (izby i ścieżki przyrodnicze, lekcje
przyrody w lesie),
d) promocji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej (foldery, programy ochrony
przyrody, prelekcje).
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4.2 PRZYJĘTY PODZIAŁ LASU ZE WZGLĘDU NA PEŁNIONE FUNKCJE
Lasy objęte planem urządzania lasu zaliczono w całości do wielofunkcyjnych lasów
gospodarczych o przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania (gospodarstwo GPZ).

4.3 WIEKI RĘBNOŚCI
Wieki rębności dla poszczególnych gatunków panujących drzew przyjęto zgodnie
z planem urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Henryków na lata 2020-2029.
Tabela 9.

Przyjęte wieki rębności

Lp

Gatunek panujący

Wiek rębności

1

Db

140

2

Wz

120

3

Ol

80

4

Os

60

4.4 OKREŚLENIE I PRZYJĘCIE ETATÓW CIĘĆ UŻYTKOWANIA GŁÓWNEGO
4.4.1 UŻYTKOWANIE RĘBNE
Na okres obowiązywania planu urządzenia lasu dla lasów Kopalni „Gębczyce” nie
planowano użytkowania rębnego.

4.4.2 UŻYTKOWANIE PRZEDRĘBNE
Powierzchniowy rozmiar użytkowania przedrębnego wynika z potrzeb hodowlanoochronnych w uwzględnieniem bezpieczeństwa ludzi i ich mienia w drzewostanach
wymagających pielęgnacji na przestrzeni okresu obowiązywania planu urządzenia lasu (10
lat). Przy wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na drzewa
niebezpieczne,

mogące

stanowić

zagrożenie

dla

bezpieczeństwa

ludzi.

Rozmiar

użytkowania przedrębnego (TW, TP) wynika z sumy zaprojektowanych wskazań
gospodarczych dla poszczególnych wydzieleń.
Wielkość rozmiaru użytkowania przedrębnego w poszczególnych wydzieleniach jest
wielkością orientacyjną wynikającą ze stanu sanitarnego i pielęgnacyjnego drzewostanów.
Tabela 10. Zestawienie użytków przedrębnych
Lp.

Kategorie użytków

Pow. (ha)

1

Czyszczenia późne (CP-P)

2
3

Miąższość do pozyskania (m3)
netto

brutto

-

-

-

Trzebieże wczesne (TW)

3,22

75

94

Trzebieże późne (TP)

4,65

138

172

7,87

213

266

Razem
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Tabela 11. Wykaz drzewostanów planowanych do użytkowania przedrębnego
Adres

Wybrane elementy opisu taksacyjnego
Rodzaj
Gat.
zabiegu Siedlisko
Udział Wiek
Zd
Zapas
panujący

Powierzchnia
manipulacyjna
[ha]

1-a

TW

LMwyżśw

OS

7

40

0,6

600

2,78

1-b

TW

LMwyżśw

OL

6

18

0,6

25

0,44

1-c

TP

Lwyżśw

DB

7

120

0,7

900

3,13

1-f

TP

Lwyżśw

DB

8

120

0,7

330

1,14

1-g

TP

Lwyżśw

WZ

6

60

0,5

55

0,38

4.4.3 ETAT UŻYTKÓW GŁÓWNYCH
Na nadchodzące 10-lecie zaprojektowano użytkowanie główne w wielkości 266 m3
brutto. Szczegółowe dane dotyczące wielkości użytków głównych zamieszczono poniżej.
Tabela 12. Zestawienie łączne użytków głównych
Powierzchnia (ha)
Kategoria cięć

Miąższość grubizny w m3

cięcia
(manipulacyjna)

do
odnowienia

-

-

-

-

-

-

-

-

Razem nie zaliczone

-

-

-

-

Razem użytki rębne

-

-

-

-

II. Użytki przedrębne
A. Czyszczenia

-

-

-

-

I. Użytki rębne:
A. Zaliczone na poczet
przyjętego etatu
(powierzchniowego)
Spodziewany przyrost 5%
miąższości użytków rębnych
Łącznie użytki rębne ze
spodziewanym przyrostem
B. Nie zaliczone
na poczet przyjętego
etatu (powierzchniowego)
1. uprzątnięcie płazowin
2. uprzątnięcie nasienników i
przestojów
3. pozostałe

brutto

netto

B. Trzebieże

7,87

266

213

Razem użytki przedrębne
(m3 wg przyjętego etatu)

7,87

266

213

Ogółem użytki główne (I+II)

7,87

266

213

-

24

Średniookresowy plan zagospodarowania lasu

4.5 HODOWLA I PIELĘGNACJA LASU
4.5.1 TYPY DRZEWOSTANÓW I SKŁADY GATUNKOWE ODNOWIEŃ
Dla

poszczególnych

typów

siedliskowych

lasu

przyjęto

następujące

typy

drzewostanów oraz orientacyjne składy gatunkowe odnowień, zgodnie z planem urządzenia
lasu dla Nadleśnictwa Henryków na lata 2020-2029.
Tabela 13. Przyjęte typy drzewostanów
Typ
Typ
siedliskowy
drzewostanu
lasu
LMwyż św

Jd-Bk-Db

Lwyż św

Bk-Db

Orientacyjny skład
gatunkowy upraw %
Db 30, Bk 30, Jd 20 Św i inne 20
Db 40, Bk 40, Jd i inne 20

4.5.2 ZESTAWIENIE ZADAŃ GOSPODARCZYCH
W planie urządzenia lasu na lata 2022-2031 nie planowano zadań z zakresu hodowli
lasu.
Podstawą sporządzonych planów są wskazówki gospodarcze podane w kartach
dokumentacji źródłowej opisów taksacyjnych zebrane w trakcie prac taksacyjnych.

4.5.3 SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE W SPRAWIE WYKONYWANIA CZYNNOŚCI GOSPODARCZYCH
W opracowaniu wytycznych planowanych do wykonania w bieżącym 10-leciu
czynności gospodarczych, oparto się o:
 „Instrukcję urządzania lasu”
 „Zasady hodowli lasu”
 „Instrukcję ochrony lasu”
 „Instrukcje ochrony przeciwpożarowej lasu”
Prace hodowlane
▪

w pełni wykorzystywać naturalne odnowienie lasu na wszystkich siedliskach, o ile
jest zgodne z potencjalnymi możliwościami produkcyjnymi siedlisk;

▪

zabiegi ochrony upraw przed szkodami winny być skoncentrowane na
eliminowaniu lub ograniczaniu przyczyn zagrożeń, a w szczególności:
-

tworzenie naturalnego oporu środowiska leśnego, w wyniku zróżnicowania
składu gatunkowego i form zmieszania zgodnych z warunkami siedliska
i z warunkami środowiska przyrodniczego, a także poprzez protekcję
organizmów pasożytniczych i drapieżnych w stosunku do szkodników upraw;

-

pielęgnacji i ochronie drzewostanów;
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-

stosowanie selekcji pozytywnej w trzebieżach z popieraniem biogrup
stabilizujących drzewostan;

-

w trakcie trzebieży zachowywać wyróżniające się osobniki pod względem
żywotności i pełnionych przez nie funkcji.

▪

celem ograniczenia obszaru występowania huby korzeniowej i opieńkowej
zgnilizny korzeni w pełni respektować stosowanie szczegółowych zasad
postępowania hodowlano-profilaktycznego, ze szczególnym uwzględnieniem
drzewostanów na gruntach porolnych;

▪

ograniczanie liczebności populacji szkodliwych owadów winno być skierowane na
stosowanie w zabiegach ratowniczych selektywnych preparatów oraz technik
aplikacyjnych, najmniej szkodliwych dla środowiska przyrodniczego.

Prace związanych z użytkowaniem i odnowieniem lasu
▪

terminowe i konsekwentne prowadzenie cięć pielęgnacyjnych;

▪

dostosować okres pozyskania drewna do terminów najmniejszego zagrożenia
lasu od czynników szkodotwórczych, należy mieć również na uwadze możliwość
wykorzystania przez zwierzynę kopytną cienkiej kory na drzewach leżących;

▪

stosować środki techniczne chroniące pozostające na powierzchni drzewa przed
uszkodzeniami z tytułu wykonywanych prac;

▪

w sposób konsekwentny należy dążyć do stosowania technologii przyjaznych
środowisku leśnemu.

Działania zmierzające do utrzymania lub zwiększenia retencji wodnej w lasach
▪

dostosowanie sposobów zagospodarowania lasów do potrzeb maksymalizacji
funkcji przez nie pełniących;

▪

zachowanie naturalnych formacji przyrodniczych w dolinach rzek, na bagnach
i remizach jako ostoi rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz regulatorów
wilgotności siedlisk i mikroklimatu.

Stan zdrowotny lasu, kumulacja oddziaływania różnych czynników szkodotwórczych,
a przy tym mało stabilna struktura ekosystemów leśnych – starzenie się drzewostanów,
wyklucza stosowanie schematyzmu w wykonywanych pracach i zmusza do poszukiwania
rozwiązań dostosowanych do konkretnych układów przyrodniczych w poszczególnych
drzewostanach.
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4.6 KIERUNKOWE WYTYCZNE Z ZAKRESU OCHRONY LASU, W TYM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
4.6.1 STAN ZDROWOTNY LASÓW
Ocenę stanu zdrowotnego i uszkodzenia drzewostanów przeprowadzono w oparciu
o dane

zebrane

w

trakcie

terenowych

prac

taksacyjnych,

w

ramach

których

zaewidencjonowano występujące w drzewostanach uszkodzenia pochodzenia biotycznego
i abiotycznego.

Strukturę

uszkodzeń

drzewostanów

ujętych

w sporządzonym

opisie

taksacyjnym lasu, przedstawia poniższa tabela.
Tabela 14. Powierzchnia uszkodzeń drzewostanów wg przyczyn w stopniach uszkodzeń
Główna przyczyna
uszkodzenia

Powierzchnia Powierzchnie uszkodzeń w przedziałach
procentowych
drzewostanów z
uszkodzeniami
<20
21-50
>50
[ha]

Wodne

7,05

3,92

3,13

-

Razem

7,05

3,92

3,13

-

Stan zdrowotny lasu należy określić jako średni, w trakcie terenowych prac
taksacyjnych zarejestrowano uszkodzenia drzewostanów na łącznej powierzchni 7,05 ha.
Szkody stwierdzone w drzewostanach występujące w 1 stopniu uszkodzeń (uszkodzenia
w przedziale 11-20%) należą do nieistotnych (nietrwałych) występują na powierzchni
3,92 ha. Szkody istotne (2 i 3 stopień uszkodzeń) występują na powierzchni 3,13 ha. Jedyną
notowaną przyczyną uszkodzeń drzewostanów w lasach Kopalni „Gębczyce” są zaburzenia
stosunków wodnych.

4.6.2 POZIOM SZKÓD W LASACH ORAZ KIERUNKI DZIAŁAŃ GOSPODARCZYCH
Charakterystyka występujących zagrożeń oraz metody przeciwdziałania ich skutkom
Szkodniki glebowe
W poprzednim okresie nie notowano występowania na większą skale tej grupy
szkodników.
Szkodniki upraw i młodników
W poprzednim okresie nie notowano występowania na większą skale tej grupy
szkodników.

27

Średniookresowy plan zagospodarowania lasu
Uszkodzenia od czynników abiotycznych
W

poprzednim

okresie

gospodarczym

stwierdzono

obniżenie

zdrowotności

drzewostanów dębowych (zamieranie wierzchołków, obumarcia koron oraz gałęzi). Celem
ograniczenia występowania szkód należy stosować zalecenia instrukcji ochrony lasu.
Choroby grzybowe
W poprzednim okresie nie notowano występowania na większą skale tej grupy
szkodników.

4.6.3 ROZMIAR SZKÓD POWODOWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ CZYNNIKÓW ABIOTYCZNYCH
Do abiotycznych czynników szkodotwórczych zaliczamy:
 niekorzystne czynniki atmosferyczne (niskie i wysokie temperatury, wiatry, huragany,
trąby powietrzne, opady atmosferyczne);
 niekorzystne właściwości gleb: niedobory wody (ostre lub chroniczne), nadmiar
wilgotności (stały i okresowy), niedobór lub nadmiar substancji pokarmowych, silne
zakwaszenie lub alkalizacja gleb, wadliwa struktura gleby, erozja (wodna, wietrzna);
 katastrofy naturalne: osuwiska, zapadliska.
Zapobieganie szkodom od czynników abiotycznych
W ramach działań zapobiegawczych, można wykonywać następujące czynności:
 stosowanie rozrzedzonej więźby przy sadzeniu oraz wykorzystanie w odnowieniu
samosiewów (lokalne ekotypy posiadają większą odporność na tego typu szkody);
 dobór właściwego składu gatunkowego drzewostanów - hodowla drzewostanów
o składzie odpowiadającym właściwościom siedliska;
 odpowiednio i systematycznie prowadzone zabiegi pielęgnacyjne, wykonywane
w początkach okresu wegetacyjnego, dla wzmocnienia drzewostanu przed zimą.
W przypadku wystąpienia szkód od czynników atmosferycznych, koniecznym jest
zapobieżenie rozmnożeniu się szkodników wtórnych, poprzez szybkie uprzątnięcie złomów
i wywrotów.
Szkody powodowane przez huraganowe wiatry
Szkody powodowane przez huraganowe wiatry mają głównie charakter uszkodzeń
mechanicznych (obłamywanie gałęzi, naruszanie systemu korzeniowego, pęknięcia strzał,
wiatrołomy, wiatrowały). Najbardziej narażone na szkodliwe działanie wiatru są drzewostany
lukowate, przerzedzone, jednogatunkowe, zaniedbane pod względem pielęgnacyjnym
(niebezpieczne jest gwałtowne rozluźnienie zwarcia w drzewostanach nie trzebionych).
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Na powstawanie szkód od wiatru w szczególny sposób narażone są drzewostany
porażone przez opieńkę i hubę korzeni oraz intensywnie spałowane przez zwierzynę.
Z

zabiegów

zabezpieczających

drzewostany

przed

wystąpieniem

szkód

powodowanych przez wiatr, które można wykonać w bieżącym 10-leciu, wymienić należy:
 planowane i prawidłowe wykonywanie cięć pielęgnacyjnych (unikanie gwałtownego
rozluźnienia

zwarcia,

szczególnie

w

drzewostanach

jednogatunkowych

i jednowiekowych);
 unikanie lokalizowania w zagrożonych drzewostanach obiektów wymagających
wycięcia linii lub założenia zrębów odsłaniających ściany lasu;
 w pracach odnowieniowych – dążyć do wykorzystania wartościowych samosiewów;
 w drzewostanach zaniedbanych pielęgnacyjnie - wykonywanie cięć pielęgnacyjnych
w kilku nawrotach.
Szkody powodowane przez przymrozki oraz susze
Najbardziej narażone na tego typu uszkodzenia są duże kompleksy upraw
i młodników na gruntach porolnych.
Z

zabiegów

zabezpieczających

drzewostany

przed

wystąpieniem

szkód

powodowanych przez susze oraz przymrozki, które można wykonać w bieżącym 10-leciu,
wymienić należy:
 stosowanie

odpowiednich

metod

przygotowania

gleby

w

potencjalnych

zmrozowiskach;
 stosowanie dobrej jakości materiału sadzeniowego (wielolatki) w potencjalnych
zmrozowiskach;
 wykorzystanie w odnowieniach wartościowych samosiewów (szczególnie lokalnych
ekotypów, które charakteryzuje większa odporność);
 działania związane z planowaniem gospodarczym - przestrzeganie zaplanowanych
rodzajów rębni, a w przypadku cięć gniazdowych - odpowiedni dobór kształtu
i wielkości gniazd.

4.6.4 WPŁYW CZYNNIKÓW ANTROPOGENICZNYCH NA STAN LASÓW
Główne źródła zagrożenia lasu
Głównym czynnikiem antropogenicznym wpływającym na stan lasu na terenie
Kopalni „Gębczyce” są zaburzone stosunki wodne na skutek działalności wydobywczej
kopalni.
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4.6.5 PLAN OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – KIERUNKOWE WYTYCZNE Z ZAKRESU OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ

Zadania dotyczące zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową ustala się
w oparciu o:
➢

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.);

➢

Wytyczne zawarte w „Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu” (wyd. Dyrekcja
Generalna Lasów Państwowych, Warszawa 2020 r.);

➢

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. 2006
nr 58 poz. 405 z poź. zm.);

➢

Wytyczne zawarte w „Instrukcji urządzania lasu” (wyd. Dyrekcja Generalna Lasów
Państwowych, Warszawa 2012 r.);

➢

„Zasady uzgadniania przez Komendantów Wojewódzkich P.S.P. projektów
planów urządzenia lasu w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej”
(Warszawa 1996 r.);

Określenie kategorii zagrożenia pożarowego
Lasy opracowania w całości zaliczono do II kategorii zagrożenia pożarowego.
Kategorię zagrożenia pożarowego dla opracowania przyjęto na podstawie oceny
zagrożenia pożarowego dla Nadleśnictwa Henryków, w zasięgu którego znajdują się lasy
niniejszego opracowania.
Stwierdzamy, iż lasy objęte projektem planu urządzenia lasu wraz z przyległymi
gruntami leśnymi nie tworzą kompleksu leśnego o powierzchni ponad 300 ha. Powierzchnia
lasów objęta projektem planu urządzenia lasu wynosi 10,98 ha.
Projekt planu urządzenia lasu w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej
nie podlega uzgodnieniu z właściwym Komendantem Wojewódzkim Państwowej
Straży Pożarnej (D.U. z 2010r. Nr 109 poz. 719).
W zakresie ochrony przeciwpożarowej należy przestrzegać zaleceń zawartych
w „Planie ochrony przeciwpożarowej - kierunkowych wytycznych z zakresu ochrony
przeciwpożarowej dla obszarów leśnych Nadleśnictwa Henryków”.
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5. PROGRAM OCHRONY PRZYRODY
5.1 CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA
W trakcie taksacji nie stwierdzono na powierzchni opracowywanych lasów roślin
chronionych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r.
w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U.2014 poz. 1409) i chronionych zwierząt objętych
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt (Dz.U.2016 poz. 2183 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 52b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz.U. 2021 poz. 1098 z późn. zm.) właściciel lasu w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 672 z późn. zm.) zobowiązany jest
do stosowania wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, które zostaną
wprowadzone stosownym zarządzeniem Ministra. Wymagania dobrej praktyki określą
sposób postępowania właściciela lasu podczas przygotowywania i realizacji działań
w zakresie gospodarki leśnej w celu zapewnienia ochrony gatunków będących przedmiotem
zainteresowania Wspólnoty i chronionych gatunków ptaków.
Obszary Natura 2000
Obszar objęty opracowaniem nie jest zlokalizowany w obszarach sieci Natura 2000.
Przylega on bezpośrednio do granic obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty (OZW)
Wzgórza Strzelińskie PLH020074. Obszar ten położony jest w 90% na gruntach w zarządzie
PGL Lasy Państwowe i posiada opracowany zakres planu zadań ochronnych ustanowiony
w ramach planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Henryków na lata 2020-2029. Projekt
planu zadań ochronnych dla 10% powierzchni obszaru sporządzany jest w ramach projektu
nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów
Natura 2000” (PZO bis). Koordynatorką prac nad projektem PZO dla obszaru Natura 2000
Wzgórza Strzelińskie PLH020074 jest Pani Anna Haplicznik. Planowany termin ustanowienia
zarządzenia w sprawie Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza
Strzelińskie PLH020074 to I kwartał 2023 r.
W sąsiedztwie gruntów objętych opracowaniem występują przedmioty ochrony
obszaru,

w

tym

płaty

siedlisk

przyrodniczych

9170

Grąd

środkowoeuropejski

i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) oraz 9190 Kwaśne dąbrowy
(Luzulo-Fagetum) dla których zaplanowano działania ochronne związane z pozostawianiem
na powierzchniach leśnych drzew biocenotycznych, w tym dziuplastych oraz grup drzew do
zestarzenia i naturalnego, samoistnego rozpadu (gwarantujące w przyszłości obecność ostoi
dla tych składników różnorodności biologicznej siedliska, które są związane z drzewami
starymi) w liczbie zapewniającej utrzymanie lub poprawę wskaźników martwego drewna
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(zgodnie z PMŚ GIOŚ) z wyjątkiem sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz
stanu sanitarnego drzewostanu.
Przedmiotami ochrony obszaru są również gatunki zwierząt związanych z siedliskami
leśnymi, jak:
• 1308 mopek Barbastella barbastellus - notowany licznie w całym zasięgu obszaru,
żerowiska i kryjówki letnie w siedliskach leśnych, głównie liściastych o zróżnicowanej
strukturze, w wieku powyżej 60 lat;
• 1324 nocek duży Myotis myotis - notowany licznie w całym zasięgu obszaru, kryjówki
dzienne oraz żerowiska najczęściej w lasach liściastych o ubogim, niskim runie oraz
rzadkim podszycie, głównie buczynach;
• 1321 nocek orzęsiony Myotis emarginatus – populacja nieliczna, szacowana na 1-5 os.
w całym obszarze, żerowiska w lasach liściastych i mieszanych;
• 1323 nocek Bechsteina Myotis bechsteinii – populacja szacowana na 20-50 os. w
całym obszarze, żerowiska i kryjówki letnie w drzewostanach liściastych i mieszanych
o umiarkowanej wilgotności (buczyny, grądy, dąbrowy).
Głównym zagrożeniem dla nietoperzy związanych z terenami leśnymi jest usuwanie
martwych i umierających drzew, co powoduje niszczenie kryjówek w dziuplach i żerowisk
gatunku oraz może utrudnić dolot do zimowisk i miejsc rojenia. Zaplanowane działania
ochronne dla gruntów leśnych w obszarze dotyczą pozostawiania drzew dziuplastych
i obumierających do naturalnego rozpadu.
Dostępne materiały referencyjne nie wskazują na występowanie na obszarze objętym
opracowaniem pozostałych przedmiotów ochrony obszaru Wzgórza Strzelińskie PLH020074.
Pozostałe formy ochrony przyrody
Obszar objęty opracowaniem położony jest w granicach zespołu przyrodniczokrajobrazowego „Wzgórza Strzelińskie”, który został powołany Uchwałą Nr XXXIX/348/10
Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu
Przyrodniczo-Krajobrazowego „Wzgórza Strzelińskie” (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2010 r. nr 40
poz. 563), zmienioną następnie Uchwałą Nr XL/376/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia
30 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2010 r. nr 87 poz. 1312).
Zespół
zapewnienia

przyrodniczo-krajobrazowy
ochrony

wyróżniającego

„Wzgórza
się

Strzelińskie”

krajobrazu

powołano

kulturowego

i

w

celu

naturalnego

o zróżnicowanych ekosystemach, zasiedlanych przez wiele cennych gatunków roślin,
zwierząt i grzybów, ochrony cennych przyrodniczo siedlisk, ochrony korytarza ekologicznego
Wzgórz Strzelińskich, ochrony obszarów wartościowych ze względu na możliwość
zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, zasługujących na ochronę ze
względu na walory widokowe, krajobrazowe i przyrodnicze. Zgodnie z Uchwałą
Nr XXXIX/348/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Doln.
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z 2010 r. nr 40 poz. 563) powierzchnia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Wzgórza
Strzelińskie” wynosi 7 330 ha i obejmuje tereny Miasta i Gminy Strzelin. Nadzór nad
obszarem sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/348/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 stycznia
2010 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2010 r. nr 40 poz. 563) ochrona przyrody zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego

„Wzgórza

Strzelińskie”

ma

na

celu

zachowanie,

zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów, tworów i składników przyrody,
w szczególności ustala się cele ochrony polegające na: zachowaniu mozaiki środowisk;
zachowaniu istniejącego wysokiego zróżnicowania środowiska fizycznego i mikrorzeźby
terenu, tras rzecznych, zboczy i wzniesień; zachowaniu dziedzictwa geologicznego
i paleontologicznego; zachowaniu i wzbogaceniu istniejących zespołów i zbiorowisk
roślinnych; zachowaniu różnorodności krajobrazowej (§ 2), a realizację czynnej ochrony
przyrody zaleca się poprzez:
1. Działania w zakresie gospodarki leśnej:
•

stopniową przebudowę lasu w kierunku zgodnym z siedliskiem;

•

preferowanie odnowień naturalnych;

•

wprowadzanie gatunków domieszkowych;

•

nowe zalesienia łączące izolowane fragmenty lasów;

•

stopniowe odchodzenie od monokultur;

•

stosowanie, w miarę możliwości, gospodarki przerębowej, minimalizując
wielkość zrębów;

•

pozostawienie, w miarę możliwości, licznych przestoi, drzew dziuplastych,
zamierających i martwych drzew stojących i leżących;

•

dążenie do struktury lasu różnogatunkowego, różnowiekowego z bogatą
warstwą runa, podrostu i podszytu;

•

wprowadzenie rodzimych gatunków krzewów produkujących owoce, będące
pokarmem dla ptaków w różnych porach roku;

•

zachowanie i odtwarzanie lasów łęgowych i olsów w dolinach rzek i na
terenach podmokłych;

•

rezygnację z wprowadzania obcych gatunków drzew i krzewów;

•

zachowanie i odtwarzanie polan śródleśnych;

•

w miarę możliwości ograniczenie stosowania chemicznych preparatów do
walki z owadzimi szkodnikami na rzecz preparatów biologicznych.

6. Działania w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu:
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•

kontynuowanie rozpoznania terenu w celu tworzenia użytków ekologicznych,
stanowisk dokumentacyjnych, pomników przyrody lub wystąpienia do
regionalnego dyrektora ochrony środowiska o utworzenie rezerwatu przyrody;

•

opracowanie studium ochrony krajobrazu;

•

zabezpieczenie przed penetracją ludzką miejsc zimowania nietoperzy;

•

unikanie stosowania toksycznych środków do impregnacji drewna przy
prowadzeniu prac remontowych wież kościołów i przestrzeni pod dachami
budynków,

miejsc

stwierdzonego

występowania

nietoperzy

i

sów,

prowadzenie tych prac poza okresem rozrodu i wychowu młodych przez
nietoperze i sowy;
•

prowadzenie okresowego monitoringu przyrodniczego zagrożonych i rzadkich
gatunków zwierząt, roślin i grzybów.

7. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa geologicznego:
•

racjonalne wykorzystanie złóż surowców naturalnych zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju oraz wymogami ochrony środowiska i przyrody;

•

rekultywacja terenów poeksploatacyjnych w kierunku rekreacyjnym, leśnym,
wodnym i przyrodniczym.

Na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Wzgórza Strzelińskie” wprowadza
się następujące zakazy (§3.1):
1)

umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk
zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb
oraz wykonywania czynności wiązanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną,
rybacką i łowiecką;

2)

zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków
ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i
grzybów chronionych;

3)

uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4)

wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości,
w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

5)

wykonywania

prac

ziemnych

trwale

zniekształcających

rzeźbę

terenu,

z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo
budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
6)

dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie
przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

7)

likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy
oraz obszarów wodno-błotnych;
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8)

wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych.

Zakazy, o których mowa w § 3 ust. 1, nie dotyczą:
1)

prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem
ustanawiającym daną formę ochrony przyrody;

2)

realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym
daną formę ochrony przyrody;

3)

zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa
państwa;

4)

likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia
akcji ratowniczych.

Zakaz, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 nie dotyczy inwestycji i działań polegających
na wydobywaniu do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu prowadzonych:
a) na terenie obszaru górniczego o powierzchni mniejszej niż 25 ha, jeżeli
przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała
brak niekorzystnego wpływu prowadzonej działalności na przyrodę i krajobraz
Zespołu, a wydobycie prowadzone będzie zgodnie z wymogami racjonalnego
wykorzystania złoża, ochrony środowiska i przyrody,
b) ze złóż objętych w dniu wejścia w życie uchwały eksploatacją, na których
wydobycie dopuszcza się do wyczerpania zasobów złoża kopaliny możliwych
do wydobycia w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne
i górnicze (t.j. Dz. U. 2005. Nr 228, poz. 1947 ze zmianami) określonych w
koncesji na wydobycie kopaliny lub dokumentacji geologicznej złoża
stanowiącej podstawę do wydania koncesji na wydobycie kopaliny uzyskanej
przed wejściem w życie uchwały.
W związku z prowadzeniem działalności, o której mowa w § 3 ust. 3, pkt 1
dopuszczalną wielkość rocznego wydobycia określa się w decyzjach o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w rozumieniu ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.
Dz.U. 2022 poz. 1029).

5.2 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ
Ochrona fauny kręgowców – zalecenia
Praktyczne działania na rzecz ochrony fauny kręgowców powinny skupiać się na
eliminowaniu

zagrożeń

ze

strony

człowieka

i

odtwarzaniu

warunków

siedliska,

umożliwiających zachowanie i rozwój populacji chronionych gatunków. Szczególnie ważna
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jest tu ochrona naturalnych schronień. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony siedlisk
chronionych gatunków kręgowców, jak również zabezpieczenia potencjalnych miejsc ich
bytowania wskazane jest prowadzenie dodatkowych działań ochronnych.
W zakresie ochrony nietoperzy ważne jest:
•

oszczędzanie drzew dziuplastych (głównie dębów i drzew liściastych) w trakcie prac
leśnych;

•

utrzymywanie mozaikowości środowiska leśnego;

•

preferowanie biologicznych metod ochrony lasu;

•

zakładanie budek lęgowych w drzewostanach młodszych klas wieku;

•

odpowiednie kształtowanie granicy polno-leśnej w taki sposób, aby była jak najbardziej
urozmaicona;

•

ochrona śródleśnych oczek wodnych, stawów i innych zbiorników wodnych.
W zakresie ochrony ssaków ziemnowodnych ważne jest:

•

kształtowanie ekotonów przy brzegach strumieni i rzek, pozbawionych jakiejkolwiek
roślinności,

•

pozostawianie wzdłuż cieków gatunków drzew i krzewów preferowanych w diecie
bobra (wierzba, topola, osika, brzoza);

•

utrzymanie zróżnicowania środowisk rzecznych, w szczególności dostępności kryjówek
dla wydry Lutra lutra, występujących na odcinkach cieków o linii brzegowej zbliżonej
do naturalne.
W zakresie ochrony płazów i gadów ważne są:

•

ochrona zbiorników wodnych stanowiących miejsca ich rozrodu;

•

pozostawiania pasów zadrzewień i zakrzewień wzdłuż cieków i zbiorników wodnych;

•

zapobieganie zarastaniu wybranych zbiorników wodnych, będących miejscami rozrodu
płazów;

•

łagodzenie skutków działalności antropogenicznej;

•

pozostawianie martwego drewna, stert gałęzi i liści w rejonie zbiorników;

•

pozostawianie wybranych karp korzeniowych na powierzchniach leśnych, za wyjątkiem
sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi.
W zakresie ochrony ptaków ważne są:

•

zakładanie budek lęgowych w drzewostanach młodszych klas wieku;

•

ochrona drzew z gniazdami ptaków, o średnicy gniazd powyżej 25 cm;

•

zwiększanie na powierzchniach leśnych ilości martwego drewna stojącego i leżącego
w miarę jego wydzielania się, z wyłączeniem sytuacji stwarzających zagrożenie
zdrowia, życia lub mienia ludzkiego oraz w przypadku usuwania posuszu czynnego
w ramach wykonywania cięć sanitarnych, w sytuacjach zagrażających trwałości lasu;
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•

usuwanie obcych gatunków eutrofizujących środowisko (dąb czerwony, czeremcha
amerykańska).

Ochrona cennych roślin naczyniowych – zalecenia
Właściwa ochrona cennych gatunków flory powinna skupiać się na ochronie ich
siedlisk oraz bezpośredniej ochronie stanowisk tych gatunków. Każdorazowo przed
wykonaniem zabiegów gospodarczych związanych z pozyskaniem drewna zaleca się
przeprowadzenie wizji terenowej w celu sprawdzenia występowania gatunków chronionych
lub potencjalnych miejsc ich występowania. Przed przystąpieniem do prac z zakresu
gospodarki leśnej tymczasowo oznakowuje się stanowiska, na których gatunki chronione
występują, miejsca istotne dla gatunków chronionych, które należy zachować, lub w inny
sposób zapewnia się znajomość i ochronę tych stanowisk i miejsc przez wykonawcę prac.

6. ZADANIA KIERUNKOWE W ZAKRESIE GOSPODARKI ŁOWIECKIEJ
Opisywany teren należy do obwodu łowieckiego nr 292 w VI Rejonie Hodowlanym na
terenie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu. Gospodarkę
łowiecką prowadzi koło łowieckie dzierżawiące obwód od starostwa strzelińskiego.

7. ZADANIA KIERUNKOWE W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA UBOCZNEGO LASU
Nie planuje się użytkowania ubocznego na omawianym obiekcie.

8. OKREŚLENIE POTRZEB W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
I ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNEGO
Kierunkowe wytyczne w zakresie infrastruktury technicznej
Na okres obowiązywania planu urządzenia lasu nie planuje się czynności z zakresu
budowy i remontów infrastruktury technicznej oraz zagospodarowania turystycznego
i rekreacyjnego.
Kierunkowe wytyczne w zakresie zagospodarowania rekreacyjnego
Na obiekcie nie wyznaczono szlaków turystycznych i tras rowerowych. Miejsca
postoju i wypoczynku dla turystów zmotoryzowanych i rowerzystów również nie występują.

9. OMÓWIENIE PRAC
9.1 PODSUMOWANIE PRAC
Materiały kartograficzne
Dla potrzeb urządzania lasu sporządzono podkład mapowy, w postaci mapy
gospodarczej drzewostanów w skali 1:5000 w oparciu o zaktualizowaną mapę ewidencyjną
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gruntów w technice mapy numerycznej programem LEMAN w środowisku ArcGIS
w układzie współrzędnych "1992".

9.2 MAPA NUMERYCZNA
Informacje ogólne
Przy

sporządzaniu

planu

urządzenia

lasu,

wszystkie

mapy

zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r., zostały wykonane
techniką mapy cyfrowej i wydrukowane na specjalistycznych wielkoformatowych drukarkach.
Mapa numeryczna rozumiana właśnie jako system informacji przestrzennych, to zbiór
danych, który po zastosowaniu ściśle określonych algorytmów i odpowiednich środków
technicznych, umożliwia, między innymi wykonanie różnorodnych graficznie opracowań
w postaci np. map tematycznych. Na system taki składają się dwa (nie licząc sprzętu
komputerowego) podstawowe elementy:


Wspomniana baza danych,



Oprogramowanie.

Bazę danych stanowią dwa rodzaje danych:


Dane wektorowe – to zwektoryzowane elementy sytuacji wewnętrznej map
gospodarczych:

▪ punkty – np. kasowniki, opisy pododdziałów, punkty tematyczne i itp.,
▪ poligony – oddziały, pododdziały,
▪ linie – np. drogi, rowy.


Dane atrybutowe – to informacje zebrane podczas prac taksacyjnych.
Obiekty kartograficzne mapy wektorowej można opisywać za pomocą wielu

atrybutów. Każdy obiekt jest opisany w oddzielnym rekordzie danych atrybutowych. Obiekt
jest połączony z rekordem indeksem, który stanowi łącznik między dwoma rodzajami
danych. Indeksem tym jest adres wydzielenia leśnego, drzewostanu do którego przywiązane
są wszystkie interesujące nas wielkości opisowe i wyliczone elementy taksacyjne.

10. ZESTAWIENIE OPERATU URZĄDZANIA LASU
Plan urządzenia lasu składa się:
Opis ogólny lasów
Szczegółowe dane inwentaryzacyjne lasu,


Opis taksacyjny lasu.



Wykaz stosowanych skrótów i symboli.

38

Średniookresowy plan zagospodarowania lasu
Wykazy i zestawienia tabelaryczne


Zestawienie powierzchni gruntów (w ha) według grup i rodzajów użytków oraz
przynależności administracyjnej (tabela nr I),



Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu wg panujących gatunków drzew
oraz ich bonitacji (tabela nr II),



Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg głównych (dominujących)
funkcji lasu i gatunków panujących (tabela nr III),



Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów siedliskowych lasu
i gatunków panujących (tabela nr IV),



Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew
w typach siedliskowych lasu (tabela nr Va),



Miąższościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach
siedliskowych lasu (tabela nr Vb),



Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości wg
gatunków panujących - przyrost tablicowy (tabela nr VIIIa),



Zestawienie zbiorcze powierzchni drzewostanów zaprojektowanych do użytkowania
przedrębnego we wskazaniach gospodarczych opisu taksacyjnego wg rodzajów cięć
i gatunków panujących oraz klas i podklas wieku (tabela nr XVI),



Zestawienie łączne etatu użytków głównych według kategorii cięć (tabela nr XVII),



Zestawienie zbiorcze wskazań gospodarczych z opisów taksacyjnych w zakresie
hodowli lasu (tabela nr XVIII),



Wykaz drzewostanów zaprojektowanych do użytkowania przedrębnego.

Części IV Materiały źródłowe


Mapa gospodarcza drzewostanów oraz ewidencji w skali 1:5 000
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11. REJESTR GRUNTÓW
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D. zmiesz. jdn, mjs Gb, Ol 60l, Wz, Lp 20l, podsz.:
bez.c, wz na 30%

3

niezal.

Leśna

Powierzchnia [ha]

0,38

2

zal.

Opis taksacyjny

DRZEW

8

Warstwa

Budowa
pionowa

6 WZ
2 OS
1 WB
1 WZ

9

Udział
Gat.

60
40
40
40

10

Wiek

Zadrzewienie
0,5

11
prz
prz um

12

Zagęszczenie

Zwarcie

Elementy taksacyjne

24
25
20
15

13

Pierśnica

Załączniki

Jakość

Bonitacja

20
22
17
15

II 12
I
III
II

14 15 16

Wysokość

85
35
10
10
--140

17

1 ha

Przyrost
bieżący
roczny

71.6

3828

1,0
0,4
0,1
0,2
--1,7
4,5
71.6

30
15
5
5
--55

19

3828

18

TP-0,38

20

Wskazania
gospodarcze
(liczba cięć/nawrotów)
powierzchnia [ha]
całej pow. procent pozyskania
całej pow.
grubizny
1 ha
Grubizna

Stan na 01-01-2022
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CZ ZG
ZG

E
S
SE
W

DKĘP
GRP
JDN

WODNE

JEŻ.SPE
PDG.POS
POK.ZWY
TNK.SPE

SZAD
ZAD
SZCH

LMWYŻŚW
LWYŻŚW

Funkcja lasu

Gospodarstwo
zrębowo-przerębowo -lasy gospodarcze
Typ siedliskowy
Las mieszany wyżynny świeży
Las wyżynny świeży
Pokrywa gleby
silnie zadarniona
zadarniona
silnie zachwaszczona
Runo
jeżyna - rodzaj
podagrycznik pospolity
pokrzywa zwyczajna
trzcinnik - rodzaj
Uszkodzenia drzewostanu
zakłócenia stosunków wodnych
Zmieszanie
drobnokępowe
grupowe
jednostkowe
Lokalizacja
część wschodnia
część południowa
część południowo-wschodnia
zachodnia
Ocena zgodności
częściowo zgodne z siedliskiem
zgodne z siedliskiem

lasy gospodarcze

GOSP

GPZ

drzewostan
inne wylesienie

D-STAN
INNE WYL

Rodzaj powierzchni

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym

TP
TW

UM DUŻE
UM PRZ
PRZ UM

PRZ
UM

BK
BRZ
DB
GB
JD
JS
JW
LP
OL
OS
SO
WB
WZ

DRZEW
NAL
PODR
PODSZ
PRZES

DRZEW

Budowa pionowa

Warstwa
warstwa drzew
nalot
podrost
podszyt
przestoje, nasienniki i przedrostów
Gatunki drzew i krzewów
buk pospolity
brzoza brodawkowata
dąb nieokreślony
grab pospolity
jodła pospolita
jesion wyniosły
klon jawor
lipa drobnolistna
olsza czarna
topola osika
sosna zwyczajna
wierzba biała
wiąz pospolity
Zwarcie
przerywane
umiarkowane
Zagęszczenie
umiarkowane duże
umiarkowane przerywane
przerywane umiarkowane
Wskazówki gospodarcze
trzebież późna
trzebież wczesna

drzewostan

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym

WYKAZ SKRÓTÓW I SYMBOLI STOSOWANYCH W OPISACH TAKSACYJNYCH

Załączniki
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13. ZADANIA GOSPODARCZE – WYKAZY I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE
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14. ZAŁĄCZNIKI
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15. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjęcie 1. CENTRALNA CZĘŚĆ WYDZIELENIA LEŚNEGO 1A

Zdjęcie 2.

WYDZIELENIE LEŚNE 1F
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Zdjęcie 3.

WYDZIELENIE LEŚNE 1C

Zdjęcie 4. WYDZIELENIE 1D- INNE WYLESIENIE
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Zdjęcie 5.

WYDZIELENIE LEŚNE 1G
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