ZESTAWIENIE PRZEDMIOTÓW OCHRONY, DLA KTÓRYCH WYZNACZONO OBSZARY NATURA 2000 W LASACH
NADLEŚNICTWA LUB W ICH BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE
Tabela XXII1)

Nadleśnictwo: …………….…………….. Obręb leśny: ……………………………
Lp.

Nazwa i kod
przedmiotu ochrony
oraz symbol znaczenia
wg SDF (również stan
ochrony, jeżeli znany)

Orientacyjna2) lokalizacja przedmiotu ochrony
na mapie przeglądowej obrębu leśnego (oddział,
pododdział)

Podstawowe wymagania
dotyczące zachowania
pożądanego stanu
ochrony przedmiotu
ochrony

1

2

3

4

Potencjalne zagrożenia
negatywnego (szczególnie
znacząco negatywnego)
oddziaływania leśnych
zabiegów gospodarczych na
stan ochrony przedmiotu
ochrony
5

Zalecenia dotyczące możliwości
unikania zagrożeń oraz realizacji
zadań gospodarczych zgodnie
z podstawowymi wymaganiami
przedmiotu ochrony
6

1. SPECJALNY OBSZAR OCHRONY SIEDLISK (SOO lub OZW, nazwa i kod) – siedliska przyrodnicze wg SDF3)
1.
powierzchnia:
2.
powierzchnia:

powierzchnia:
2. SPECJALNY OBSZAR OCHRONY SIEDLISK (SOO lub OZW, nazwa i kod) – gatunki roślin i zwierząt (z wyjątkiem ptaków) oraz ich siedliska wg SDF3)
1.

2.

3. OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW (OSO, nazwa i kod) – gatunki ptaków oraz ich ostoje wg SDF3)
1.

2.

1)

Tabelę sporządza się w programie ochrony przyrody, grupując odpowiednio podobne przedmioty ochrony w ramach obrębu leśnego ze względu na łączność z opisem taksacyjnym poprzez
adres leśny, a następnie sporządza się zestawienie zbiorcze informacji zawartych w kolumnach 2 i 3, łącznie dla całego nadleśnictwa.

2)

Odpowiednio do posiadanych danych (jeżeli przedmiot ochrony obejmuje znaczny obszar, to można zapisać np. oddz. 50–200 lub cały obręb bez oddz. 1–49, jeżeli zaś występuje np.
pojedynczo w pododdziale leśnym i zaznaczony jest na mapie tylko symbolem, to należy ująć w wykazie cały pododdział); dla siedlisk przyrodniczych określa się również orientacyjną
powierzchnię w ha.

3)

Według aktualnego stanu uzyskanego od regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY PRZYRODY
Nadleśnictwo…………………………..
Lp.

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tabela XXIII

Lokalizacja1) zbioru drzewostanów
o jednakowych zadaniach
ochronnych (obręb leśny, oddział,
pododdział)

Ogólna charakterystyka wymagań
ochronnych w zbiorze
drzewostanów2) o jednakowych
zadaniach z zakresu ochrony
przyrody

2

3

Zadania z zakresu ochrony przyrody oraz przewidywane metody ich realizacji
zadania obligatoryjne

4

zadania fakultatywne (wskazania ochronne)

5

9.

1)

Lokalizacja zgodna z wizualizacją na mapie obszarów ochronnych i funkcji lasu.

2)

Dotyczy również siedlisk nieleśnych, położonych na gruntach zarządzanych przez nadleśnictwo lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA PLANU URZĄDZENIA LASU NA ŚRODOWISKO
Nadleśnictwo:……………………………………
Macierz przewidywanego oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko w granicach zasięgu terytorialnego nadleśnictwa
Rodzaje planowanych czynności i zadań gospodarczych2) oraz ich
przewidywane znaczące oddziaływanie1) na elementy środowiska

Lp.
Elementy środowiska

zalesienia

1)

1.

Różnorodność biologiczna

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ludzie
Zwierzęta
Rośliny
Woda
Powietrze
Powierzchnia ziemi
Krajobraz
Klimat
Zasoby naturalne
Zabytki
Dobra materialne
Łączna ocena3) oddziaływania planu
urządzenia lasu na środowisko

odnowienia

pielęgnowanie
drzewostanów

rębnie
częściowe
i przebudowa
stopniowa

rębnie
zupełne

Łączna ocena3)
oddziaływania
planu
urządzenia lasu
na środowisko

Tabela A

Uwagi

Symbole przewidywanego znaczącego oddziaływania planowanych czynności gospodarczych na elementy środowiska oraz dotyczące okresu tego oddziaływania: + (plus) – wpływ dodatni,
pozytywny; 0 (zero) – brak znaczącego wpływu, - (minus) – wpływ ujemny, negatywny, 1. oddziaływanie krótkoterminowe, 2. oddziaływanie średnioterminowe, 3. oddziaływanie
długoterminowe (np. symbol -3. ujemnego oddziaływania długookresowego uznaje się jako równoznaczny z oddziaływaniem znacząco negatywnym).
Uwaga: w razie potrzeby symbole przewidywanego znaczącego oddziaływania planowanych czynności gospodarczych na elementy środowiska można odpowiednio rozbudować
rozróżniając w dalszej kolejności np. oddziaływanie pośrednie (np. +1.1.) lub oddziaływanie bezpośrednie (np. -1.2.).
2)
Zadania gospodarcze formułowane na poziomie ogólnym (nie adresowane do wydzieleń drzewostanowych, np. zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej) nie kwalifikują się do ujęcia w
formie macierzy, stąd omówienie ich przewidywanego wpływu jest możliwe tylko w formie tekstowej.
3)
Łączna ocena nie wynika ze średniej arytmetycznej poszczególnych ocen lecz stanowi indywidualne podsumowanie zagadnienia przez eksperta .

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA PLANU URZĄDZENIA LASU NA ŚRODOWISKO
Nadleśnictwo: …………….…………….. Obręb leśny: ……………………………
Tabela zbiorcza obszaru Natura 2000 wg przedmiotów ochrony oraz planowanych zabiegów gospodarczych
Lp.

Nazwa i kod przedmiotu
ochrony oraz symbol
znaczenia wg SDF

1

2

Orientacyjna1) lokalizacja
Planowane zabiegi gospodarcze w ha
przedmiotu ochrony
na mapie przeglądowej
zalesienia
odnowienia
pielęgnowanie
rodzaj rębni
obrębu leśnego
ha
ha
drzewostanów
ha/%
(oddział, pododdział)
ha
I
II
III
IV
3
4
5
6
7
8
9
10
1. SPECJALNY OBSZAR OCHRONY SIEDLISK (SOO lub OZW) – siedliska przyrodnicze wg SDF

Tabela B

V
11

razem
12

1.
–

–

–

–

–

_

_

_

_

_

_

_

powierzchnia:
2.
powierzchnia:
2. SPECJALNY OBSZAR OCHRONY SIEDLISK (SOO lub OZW) – gatunki roślin i zwierząt (z wyjątkiem ptaków) oraz ich siedliska wg SDF
1.
_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

2.

3. OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW (OSO) – gatunki ptaków oraz ich ostoje wg SDF
1.
_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

2.

1)

Odpowiednio do posiadanych danych, dla siedlisk przyrodniczych zapisać również orientacyjną powierzchnię w ha.

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA PLANU URZĄDZENIA LASU NA ŚRODOWISKO

Tabela C

Nadleśnictwo: ………………………………..Obszar Natura 2000: ………………….. (Nazwa i kod SOO lub OZW)
Macierz przewidywanego wpływu planu urządzenia lasu na zachowanie stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, dla których wyznaczono
dany obszar Natura 2000
Lp.

1.

Nazwa i kod siedliska
przyrodniczego oraz symbol
znaczenia obszaru

Kryteria
zachowania stanu
ochrony siedlisk
przyrodniczych1)

Rodzaje planowanych czynności i zadań gospodarczych oraz ich przewidywane
znaczące oddziaływanie2,3) na zachowanie stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych

zalesienia

odnowienia

pielęgnowanie
drzewostanów

rębnie
częściowe i
rębnie zupełne
przebudowa
stopniowa

Łączna ocena4)
oddziaływania
planu urządzenia
lasu na siedliska
przyrodnicze

Uwagi

1
2
3

2.

1
2
3

3.

1
2
3

1)

Kryteria zachowania stanu ochrony siedlisk przyrodniczych:
– kryterium 1: naturalny zasięg i powierzchnia siedliska przyrodniczego w obrębie tego zasięgu są stałe lub zwiększają się – ocenia się: zwiększenie jako (+), bez zmian jako (0),
zmniejszenie jako (-),
– kryterium 2: struktura drzewostanów i funkcje konieczne do długotrwałego zachowania siedliska przyrodniczego istnieją i prawdopodobnie będą istnieć nadal – ocenia się: poprawę jako
(+), bez zmian jako (0), pogorszenie jako (-),
– kryterium 3: stan ochrony typowych gatunków siedliska przyrodniczego jest korzystny – ocenia się: poprawę jako (+), bez zmian jako (0), pogorszenie jako (-).

2)

Symbole przewidywanego znaczącego oddziaływania planowanych czynności gospodarczych na siedliska przyrodnicze oraz dotyczące okresu tego oddziaływania: + (plus) – wpływ dodatni,
pozytywny; 0 (zero) – brak znaczącego wpływu, - (minus) – wpływ ujemny, negatywny, 1. – oddziaływanie krótkoterminowe, 2. – oddziaływanie średnioterminowe, 3. – oddziaływanie
długoterminowe (np. symbol -3. ujemnego oddziaływania długookresowego uznaje się jako równoznaczny z oddziaływaniem znacząco negatywnym);
Uwaga: w razie potrzeby symbole przewidywanego znaczącego oddziaływania planowanych czynności gospodarczych na siedliska przyrodnicze można odpowiednio rozbudować,
rozróżniając w dalszej kolejności np. oddziaływanie pośrednie (np. +1.1.) lub oddziaływanie bezpośrednie (np. -1.2.);
3)
Zadania gospodarcze formułowane na poziomie ogólnym (nieadresowane do wydzieleń drzewostanowych, np. zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej) nie kwalifikują się do ujęcia w
formie macierzy, stąd omówienie ich przewidywanego wpływu jest możliwe tylko w formie tekstowej.
4)
Łączna ocena nie wynika ze średniej arytmetycznej poszczególnych ocen, lecz stanowi indywidualne podsumowanie zagadnienia przez planistę-eksperta.

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA PLANU URZĄDZENIA LASU NA ŚRODOWISKO
Tabela D
Nadleśnictwo: ………………………………..Obszar Natura 2000: ………………….. (Nazwa i kod SOO lub OZW)
Macierz przewidywanego wpływu planu urządzenia lasu na zachowanie stanu ochrony gatunków roślin i zwierząt (z wyjątkiem ptaków),
dla których wyznaczono dany obszar Natura 2000
Kryteria1)
Lp. Nazwa i kod gatunku rośliny lub
zwierzęcia stanowiącego przedmiot zachowania stanu
ochrony oraz symbol znaczenia ochrony przedmiotu
obszaru
ochrony

1.

Rodzaje planowanych czynności i zadań gospodarczych oraz ich
przewidywane znaczące oddziaływanie2,3) na zachowanie stanu ochrony
przedmiotów ochrony

zalesienia

odnowienia

pielęgnowanie
drzewostanów

rębnie
częściowe i
przebudowa
stopniowa

Łączna ocena4)
oddziaływania
planu urządzenia
lasu na przedmioty
rębnie zupełne
ochrony

Uwagi

1
2
3

2.

1
2
3

3.

1
2
3

1)

Kryteria zachowania stanu ochrony przedmiotów ochrony, dla których wyznaczono dany obszar Natura 2000:
– kryterium 1: liczebność populacji gatunku wskazuje na to, że sam utrzyma się w długim okresie jako żywotny składnik swoich siedlisk przyrodniczych – ocenia się: zwiększenie liczebności
(+), bez zmian (0), zmniejszenie liczebności (-),
– kryterium 2: naturalny zasięg występowania gatunku nie zmniejsza się – ocenia się: zwiększenie naturalnego zasięgu (+), bez zmian (0), zmniejszenie naturalnego zasięgu (-),
– kryterium 3: powierzchnia siedlisk odpowiednich dla rozwoju gatunku nie zmniejsza się – ocenia się: zwiększenie powierzchni siedlisk (+), bez zmian (0), zmniejszenie powierzchni
siedlisk (-).

2)

Symbole przewidywanego znaczącego oddziaływania planowanych czynności gospodarczych na przedmioty ochrony oraz dotyczące okresu tego oddziaływania: + (plus) – wpływ dodatni,
pozytywny; 0 (zero) – brak znaczącego wpływu, - (minus) – wpływ ujemny, negatywny, 1. – oddziaływanie krótkoterminowe, 2. – oddziaływanie średnioterminowe, 3. – oddziaływanie
długoterminowe (np. symbol -3. ujemnego oddziaływania długookresowego uznaje się jako równoznaczny z oddziaływaniem znacząco negatywnym).
Uwaga: w razie potrzeby symbole przewidywanego znaczącego oddziaływania planowanych czynności gospodarczych na przedmioty ochrony można odpowiednio rozbudować rozróżniając
w dalszej kolejności np. oddziaływanie pośrednie (np. +1.1.) lub oddziaływanie bezpośrednie (np. -1.2.).
3)
Zadania gospodarcze formułowane na poziomie ogólnym (nie adresowane do wydzieleń drzewostanowych, np. zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej) nie kwalifikują się do ujęcia w
formie macierzy, stąd omówienie ich przewidywanego wpływu jest możliwe tylko w formie tekstowej.
4)
Łączna ocena nie wynika ze średniej arytmetycznej poszczególnych ocen, lecz stanowi indywidualne podsumowanie zagadnienia przez eksperta.

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA PLANU URZĄDZENIA LASU NA ŚRODOWISKO
Tabela E
Nadleśnictwo: ………………………………..Obszar Natura 2000: ………………….. (Nazwa i kod OSO)
Macierz przewidywanego wpływu planu urządzenia lasu na zachowanie stanu ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk stanowiących przedmioty
ochrony, dla których wyznaczono dany obszar Natura 2000
Lp.

Nazwa i kod gatunku ptaka
stanowiącego przedmiot ochrony
oraz symbol znaczenia obszaru

1)

Kryteria zachowania
stanu ochrony
przedmiotu ochrony

Rodzaje planowanych czynności i zadań gospodarczych oraz ich
przewidywane znaczące oddziaływanie2,3) na zachowanie stanu ochrony
przedmiotów ochrony

zalesienia odnowienia

pielęgnowanie
drzewostanów

rębnie
częściowe i
przebudowa
stopniowa

Łączna ocena4)
oddziaływania
planu urządzenia
lasu na przedmioty
rębnie zupełne
ochrony

Uwagi

1.

2.

3.

1)

Kryteria zachowania stanu ochrony przedmiotów ochrony, dla których wyznaczono dany obszar Natura 2000:
– kryterium 1: liczebność populacji gatunku wskazuje na to, że sam utrzyma się w długim okresie jako żywotny składnik swoich siedlisk przyrodniczych – ocenia się: zwiększenie liczebności
(+), bez zmian (0), zmniejszenie liczebności (-),
– kryterium 2: naturalny zasięg występowania gatunku nie zmniejsza się – ocenia się: zwiększenie naturalnego zasięgu (+), bez zmian (0), zmniejszenie naturalnego zasięgu (-),
– kryterium 3: powierzchnia siedlisk odpowiednich dla rozwoju gatunku nie zmniejsza się – ocenia się: zwiększenie powierzchni siedlisk (+), bez zmian (0), zmniejszenie powierzchni
siedlisk (-).

2)

Symbole przewidywanego znaczącego oddziaływania planowanych czynności gospodarczych na przedmioty ochrony oraz dotyczące okresu tego oddziaływania: + (plus) – wpływ dodatni,
pozytywny; 0 (zero) – brak znaczącego wpływu, - (minus) – wpływ ujemny, negatywny, 1. – oddziaływanie krótkoterminowe, 2. – oddziaływanie średnioterminowe, 3. – oddziaływanie
długoterminowe (np. symbol -3. ujemnego oddziaływania długookresowego uznaje się jako równoznaczny z oddziaływaniem znacząco negatywnym).
Uwaga: w razie potrzeby symbole przewidywanego znaczącego oddziaływania planowanych czynności gospodarczych na przedmioty ochrony można odpowiednio rozbudować rozróżniając
w dalszej kolejności np. oddziaływanie pośrednie (np. +1.1.) lub oddziaływanie bezpośrednie (np. -1.2.).
3)
Zadania gospodarcze formułowane na poziomie ogólnym (nie adresowane do wydzieleń drzewostanowych, np. zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej) nie kwalifikują się do ujęcia w
formie macierzy, stąd omówienie ich przewidywanego wpływu jest możliwe tylko w formie tekstowej.
4)
Łączna ocena nie wynika ze średniej arytmetycznej poszczególnych ocen, lecz stanowi indywidualne podsumowanie zagadnienia przez eksperta.

