Szczegółowe zasady prowadzenia zabiegów gospodarczych w lasach
HCVF w Nadleśnictwie Nowogród.
KATEGORIA
HCVF

SUGEROWANE DO OBJĘCIA
FORMY OCHRONY

ZASADY GOSPODAROWANIA
W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH LASÓW
HCVF NA TERENIE NADLEŚNICTWA NOWOGRÓD

1.1 Obszary
w granicach
rezerwatów
przyrody bez
zabiegów

Wydzielenia w rezerwatach, na których
nie planuje się żadnych zabiegów
ochronnych – Rezerwaty: Ciemny Kąt,
Tabory, Mingos, Łokieć, Kaniston,
Czarny Kąt.

„Działania wynikające z potrzeb ochrony przyrody.”
Obszary bez zabiegów ochronnych.
W przypadku wystąpienia istotnych zjawisk, składanie
informacji do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

1.2 Ostoje
zagrożonych
gatunków

3.1
Ekosystemy
skrajnie
rzadkie i
ginące,
marginalne z
punktu
widzenia
gospodarki
leśnej.

3.2
Ekosystemy
rzadkie
i zagrożone
w skali Europy

Strefy ochrony częściowej i ścisłej
wokół gniazd ptaków :
orlika krzykliwego i bociana czarnego
i bielika

Siedliska priorytetowe dla UE a w tym :
91DO-1
91DO-02
91DO

Pozostałe siedliska priorytetowe
wskazane w Dyrektywie „Siedliskowej”
oraz inne siedliska wskazane
w tej Dyrektywie.

Brak wykonywania jakichkolwiek zabiegów w strefach
ochrony ścisłej.
W wyznaczonych strefach ochrony częściowej miejsc
gniazdowania, zabiegi gospodarcze wykonywane tylko
po uzyskaniu stosownej wymaganej zgody Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Realizacja zabiegów ochronnych, poprzedzona
wykonywaniem oceny potencjalnego wpływu na
różnorodność biologiczną (szkicu zagospodarowania
rębnego/przedrębnego), z uwzględnieniem wytycznych
zawartych w Poradniku ochrony siedlisk i gatunków
Natura 2000.

Wszystkie wymienione obszary przewidziane
do wyłączenia z gospodarowania.

Generalnym kryterium jest zachowanie siedliska
przyrodniczego we właściwym stanie ochrony.
W praktyce gospodarka leśna powinna zapewnić:
- dostosowanie składu gatunkowego do naturalnego
siedliska leśnego;
- niepomniejszanie średniego wieku i zasobności
oraz udziału starodrzewów;
- zachowanie lub odtwarzanie elementów przyrody tj.
wykrotów, drzew martwych, wzbogacających
różnorodność biologiczną.
Zabiegi związane z pozyskaniem drewna (w tym
również cięcia sanitarne) poprzedzone są następującymi
uwarunkowaniami:
- wykonywanie oceny potencjalnego wpływu
na różnorodność biologiczną (szkice zagospodarowania
rębnego/przedrębnego) , celem ograniczenia
ewentualnych negatywnych skutków
planowanego zabiegu;
- przy planowaniu i wykonywaniu zabiegów,
uwzględnianie wytycznych zawartych w Poradniku
ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000.

Realizacja zadań zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu
i zabiegami z PUL z uwzględnieniem:

4.1 Lasy
wodochronne

4.2 Lasy
glebochronne

6 Lasy
kluczowe dla
społeczności
lokalnej

Lasy wyznaczone w planie urządzania
lasu.

Lasy wyznaczone w planie urządzania
lasu.

Tereny skonsultowane ze
społecznością lokalną

1. W przypadku wystąpienia gatunków i siedlisk
chronionych przy planowaniu zabiegów wykorzystuje się
wytyczne zawarte w Poradniku ochrony siedlisk i
gatunków Natura 2000
2. W przypadku wystąpienia gatunków i siedlisk
chronionych przed realizacją zabiegu wykonuje się
ocenę potencjalnego wpływu na różnorodność
biologiczną (szkice zagospodarowania
rębnego/przedrębnego) w celu minimalizacji
potencjalnego negatywnego wpływu wykonywanego
zabiegu na chroniony obiekt.
3. Kategoria ta pokrywa się z n/w HCVF na powierzchni:
HCVF 1.2- 30,70 ha, HCVF 3.1 – 50,25 ha,
HCVF 3.2 – 25,30 ha
W tych przypadkach będą stosowane zasady
gospodarowania odpowiednio dla danej grupy HCVF
opisane wyżej.
Realizacja zadań zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu i
zabiegami z PUL z uwzględnieniem:
1. W przypadku wystąpienia gatunków i siedlisk
chronionych przy planowaniu zabiegów wykorzystuje się
wytyczne zawarte w Poradniku ochrony siedlisk i
gatunków Natura 2000.
2. W przypadku wystąpienia gatunków i siedlisk
chronionych przed realizacją zabiegu wykonuje się
ocenę potencjalnego wpływu na różnorodność
biologiczną (szkice zagospodarowania
rębnego/przedrębnego) w celu minimalizacji
potencjalnego negatywnego wpływu wykonywanego
zabiegu na chroniony obiekt.
3. Kategoria ta pokrywa się z n/w HCVF na powierzchni:
HCVF 3.1 – 62,08 ha, HCVF 3.2 – 2,45 ha
W tych przypadkach będą stosowane zasady
gospodarowania odpowiednio dla danej grupy HCVF
opisane wyżej.
Ze względu na punktowe występowanie większości
obiektów z tej kategorii prowadzenie działalności
gospodarczej podlega ograniczeniom z jednoczesnym
zachowaniem wartości kulturowych
zainwentaryzowanych miejsc. Wycinka drzew
wykonywana (bez uzgodnienia i konsultacji) wyłącznie
w przypadku zagrożenia obiektów kulturowych.

