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1 Wstęp 
1.1 Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko Inwentaryzacji Stanu Lasu wynika z art. 46 

oraz 47 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 (Dz. U. z 

2022 r. poz. 1029 z późn. zm). Przeczytać tam możemy m.in., że: „Przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko wymagają projekty: (…) planów lub programów w dziedzinie (…) leśnictwa 

(…)”. Szczegółowy zakres prognozy znajduje się w art. 51 wyżej wymienionej ustawy. 

Głównym celem opracowanej prognozy było przeanalizowanie zapisów znajdujących się w 

Uproszczonych Planach Urządzenia Lasu (UPUL) oraz Inwentaryzacji Stanu Lasu (ISL) w odniesieniu do 

ich wpływu na środowisko przyrodnicze. Analiza ta polegała głównie na sprawdzeniu, czy zapisy te nie 

wpływają negatywnie na środowisko naturalne, a w szczególności na stan zachowania przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000, gatunków grzybów, roślin i zwierząt objętych ochroną prawną oraz na stan 

zachowania siedlisk wymienionych, jako cenne z punktu widzenia Unii Europejskiej w Dyrektywach Rady 

2009/147/WE (ochrona ptaków oraz ich siedlisk) oraz 92/43/EWG (siedliska przyrodnicze oraz dzika fauna 

i flora). 

Jednym z podstawowych zadań była analiza wpływu realizacji zaprojektowanych w ISL orz ISL 

wskazań gospodarczych na określone prawnie przedmioty ochrony występujące w obszarze lasów 

prywatnych objętych opracowaniem. Oceny dokonano na podstawie analiz eksperckich przy użyciu tabel 

macierzy. Tabele macierzy pozwalają przy pomocy wartości liczbowych określić wpływ projektowanych 

działań gospodarczych na siedliska przyrodnicze oraz na gatunki podlegające ochronie prawnej. 

Opracowanie powstało w zgodzie z wymogami formalno-prawnymi oraz wytycznymi organów 

opiniodawczych. W pierwszej części dokumentu zawarto ogólne informacje na temat podstawy prawnej i 

powiązań z innymi dokumentami, krótki opis Inwentaryzacji Stanu Lasu oraz informacje o źródłach danych 

oraz metodach wykorzystywanych w trakcie sporządzania prognozy. 

Kolejny rozdział opracowania zawiera informacje o aktualnym stanie środowiska. W części tej w 

stopniu ogólnym omówione zostały warunki geograficzne Gminy, szczegółowo opisano natomiast stan 

ekosystemów leśnych oraz potencjalne zagrożenia abiotyczne, biotyczne i antropogeniczne środowiska 

przyrodniczego. Przytoczono także główne przedmioty ochrony lokalnej przyrody. 

Integralną część opracowania stanowi prognoza wpływu zaplanowanych działań z zakresu gospodarki 

leśnej na stan środowiska. Szczegółowo rozpatrzono potencjalne oddziaływanie zaplanowanych w ISL 

oraz ISL zabiegów na chronione rośliny, zwierzęta, siedliska, ze szczególnym uwzględnieniem 

przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000. Ponadto, przeanalizowano potencjalny wpływ 

zaplanowanych zabiegów na elementy środowiska oraz na zabytki i dobra kultury.  

Wykazano, iż oddziaływanie projektów planów na powietrze, wodę, klimat, rośliny, zwierzęta oraz zabytki i 

dobra kultury będzie miało charakter neutralny. W odniesieniu do bioróżnorodności, ludzi oraz zasobów 

naturalnych oddziaływanie będzie miało charakter pozytywny, natomiast w odniesieniu do powierzchni 

ziemi i krajobrazu – potencjalnie pozytywny.  

Ostatni rozdział, analizuje skutki realizacji zadań zaprojektowanych w Inwentaryzacji Stanu Lasu na 

obszarowe formy ochrony oraz integralność obszarów Natura 2000. Przeprowadzona analiza wykazuje 

neutralność takich oddziaływań. 

Przeprowadzona analiza jednoznacznie wykazuje, iż zaprojektowane w ISL zabiegi nie wpłyną 

negatywnie na stan zachowania środowiska i walorów przyrodniczych na analizowanym terenie objętych 

opracowaniem. Stosowane dotąd oraz zalecane obecnie metody działań we właściwy sposób 

zabezpieczają te obiekty, a różnorodność siedlisk i gatunków na terenach leśnych pozostanie zachowana 

głównie dzięki prowadzeniu racjonalnej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej w myśl zasad przyjętych w 

dokumentacji urządzeniowej. 
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Prognoza oddziaływania na środowisko inwentaryzacji stanu lasów, dla lasów niestanowiących 

własności Skarbu Państwa, będących we władaniu osób fizycznych w gminie Głubczyce, 

obowiązująca od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2032 r, dla obrębów ewidencyjnych: Biernatów, 

Bogdanowice, Braciszów, Chomiąża, Ciermięcice, Debrzyca, Dobieszów, Gadzowice, Grobniki, 

Kietlice, Klisino, Królowe, Krasne Pole, Krzyżowice, Lenarcice, Lisięcice, Lwowiany, Mokre, Nowa 

Wieś Głubczycka, Opawica, Pietrowice, Pielgrzymów, Pomorzowice, Pomorzowiczki, Radynia, 

Równe, Ściborzyce Małe, Sławoszów, Zawiszyce, Zubrzyce jest zgodna z uzgodnieniami z 

Regionalną Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 11 maja 2022 pismo nr 

WOOŚ.611.5.2022.MO. 
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1.2 Wykaz stosowanych skrótów i terminów 

 

TD – Typ Drzewostanu                       GUS – Główny Urząd Statystyczny 
NTG – Narada Techniczno Gospodarcza                                 OSO – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków 
POP – Program Ochrony Przyrody    SOO – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk 

POŚ – Program Ochrony Środowiska 

  

RDLP – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 
TSL – typ siedliskowy lasu 
 

Bśw – bór świeży      Bw – bór wilgotny 
Bb – bór bagienny      BMśw– bór mieszany świeży 
BMw - bór mieszany wilgotny     BMb – bór mieszany bagienny 
LMśw– las mieszany świeży     LMw – las mieszany wilgotny 
LMb – las mieszany bagienny    Lśw – las świeży 
Lw – las wilgotny      Ol – ols 
OlJ – ols jesionowy 
 

Ikl.w. – pierwsza klasa wieku (1-20 lat)    II kl.w. – druga klasa wieku (21-40 lat) 
IIIkl.w. – trzecia klasa wieku (41-60 lat)    IVkl.w. – czwarta klasa wieku (61-80 lat) 
V kl.w. – piąta klasa wieku (81-100 lat)    VIkl.w. – szósta klasa wieku (101-120 lat) 
VIIkl.w – siódma klasa wieku (121-140 lat)   VIII kl.w. –ósma klasa wieku (141-160 lat) 
KO – klasa odnowienia     KDO – klasa do odnowienia 
 

So – sosna pospolita     Soc– sosna czarna 
Md – modrzew      Św – świerk 
Jd – jodła      Dg – daglezja 
Bk – buk       Dbs – dąb szypułkowy  

  
Dbb– dąb bezszypułkowy     Dbc – dąb czerwony 

Kl– klon pospolity      Jw – klon jawor 
Wz – wiąz      Js – jesion 
Gb – grab      Brz – brzoza brodawkowata 
Brzo – brzoza omszona     Ol – olsza czarna 
Olsz – olsza szara      Ak – robinia akacjowa  
Tp– topola      Ksz– kasztanowiec 
Lp– lipa       Czr – czereśnia pospolita 
Czm – czeremcha pospolita 
 

SDF- standardowy formularz danych    PZO – plan zadań ochronnych 
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2 Informacje ogólne 
2.1 Podstawa prawna i zakres prognozy oddziaływania Inwentaryzacji Stanu Lasu na 

środowisko 

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Inwentaryzacji stanu lasów, dla lasów niestanowiących 

własności Skarbu Państwa, będących we władaniu osób fizycznych w gminie Głubczyce, obowiązująca od 

01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2032 r, dla obrębów ewidencyjnych: Biernatów, Bogdanowice, 

Braciszów, Chomiąża, Ciermięcice, Debrzyca, Dobieszów, Gadzowice, Grobniki, Kietlice, Klisino, Królowe, 

Krasne Pole, Krzyżowice, Lenarcice, Lisięcice, Lwowiany, Mokre, Nowa Wieś Głubczycka, Opawica, 

Pietrowice, Pielgrzymów, Pomorzowice, Pomorzowiczki, Radynia, Równe, Ściborzyce Małe, Sławoszów, 

Zawiszyce, Zubrzyce została wykonana przez Firmę TAXUS UL w Warszawie, na podstawie umowy 

zawartej pomiędzy Wykonawcą, a Starostą Powiatowym.  

Podstawą prawną do wykonania Prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko jest Ustawa 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 [Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.] zwana dalej Ustawą o OOŚ.  

Zawartość prognozy określają art. 51 i 52 ww. Ustawy. Prognoza powinna przedstawić 

rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko, 

mogących być rezultatem realizacji projektowanego planu, w szczególności na cele i przedmioty ochrony 

obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszaru.   

 W myśl art. 46 pkt 2 ww. ustawy, konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko wymagają m. in. projekty planów w dziedzinie leśnictwa opracowywane lub 

przyjmowane przez organy administracji, które wyznaczają ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 

dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 

z 2019 roku, poz. 1839), a na podstawie art. 46 pkt 3 - projekty planów, których realizacja może 

spowodować znaczące oddziaływanie na obszary Natura 2000, jeżeli nie są one bezpośrednio związane 

z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony. Projektowana dokumentacja urządzeniowa 

dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowi podstawę prowadzenia gospodarki leśnej, 

nie przewiduje zmiany charakteru użytkowania gruntów leśnych i nie wyznacza ram dla późniejszej 

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. zgodnie z Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).  

  

 

Przy opracowaniu prognozy uwzględniono również zapisy następujących aktów: 

Prawo krajowe: 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. 2022 r. poz. 916]; 

• Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach [Dz. U. 2022 r. poz. 672]; 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko [Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1029 ze zm.];  

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 

marca 2003 r. [Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.]; 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [Dz. U. 2019 r., poz. 1396 ze zm.]; 

• Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych [Dz.U. z 2017 r. poz. 1161]; 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne [Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz. 88 

258]; 
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• Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie [Dz. U. z 

2019 r., poz. 1862 ze zm.]; 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów [Dz. U. z 2014 r. poz. 1408]; 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko [Dz. U. z 2019 r., poz. 1839]; 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej 

ochrony ptaków [Dz. U. z 2017 r., poz. 1416] 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 

kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 

2000 [Dz. U. z 2014 r. poz. 1713]; 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie kryteriów oceny 

wystąpienia szkody w środowisku [Dz. U. z 2019 r. poz. 1383]; 

 

Prawo międzynarodowe: 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie 

ochrony dzikiego ptactwa, zwana w skrócie Dyrektywą Ptasią; 

• Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 

oraz dzikiej fauny i flory (wraz z późniejszymi zmianami), zwana w skrócie Dyrektywą 

Siedliskową; 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie 

oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko; 

• Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie 

odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom 

wyrządzanym środowisku naturalnemu; 

• Konwencja z Rio de Janeiro o różnorodności biologicznej przyjęta 5 czerwca 1992 r., 

ratyfikowana przez Polskę 18 stycznia 1996r; 

• Konwencja Paryska w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego 

przyjęta 16 listopada 1972 r. w Paryżu; 

• Konwencja Bońska o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona 23 czerwca 

1979 r. w Bonn; w Polsce weszła w życie w 1996 r.; 

• Konwencja Ramsarska o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, 

zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, podpisana w Ramsarze 2 lutego 1971 r., 

w Polce obowiązująca od 22 marca 1978 r.; 

• Konwencja Berneńska o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk 

sporządzona 19 września 1979 r. w Bernie. 
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2.2 Zawartość i główne cele Inwentaryzacji Stanu Lasu 

Sporządzone Inwentaryzacji Stanu Lasu zawierają w szczególności: 

1) opis ogólny 

a. warunki przyrodnicze - położenie w regionalizacji przyrodniczo-leśnej oraz gospodarcze typy 

drzewostanów przyjęte dla poszczególnych typów siedliskowych lasu, 

b. maksymalną miąższość możliwą do pozyskania, w tym wieki rębności oraz wyliczony etat, 

c. informacje z zakresu hodowli lasu oraz ochrony przyrody (stan sanitarny lasu, występujące 

lasy ochronne), 

d. wymogi ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony gleb i wód (jeżeli takie wymogi istnieją); 

2) opis taksacyjny wydzieleń leśnych, w tym wskazówki gospodarcze (planowane zabiegi) dla 

każdego wydzielenia;  

3) powierzchniową i miąższościową tabelę klas wieku w układzie wg gatunków panujących oraz w 

układzie wg funkcji lasu; 

4) rejestr działek leśnych (tabelę właścicieli). 

 

Cele, dla jakich sporządzono ISL na terenie wspomnianego obszaru, to przede wszystkim: 

rozpoznanie stanu lasu i zasobów leśnych na podstawie taksacji i inwentaryzacji zapasu, ocena zagrożeń 

lasu, ustalenie kierunkowych zadań i potrzeb (ochrona lasu i przyrody, ochrona przeciwpożarowa, 

zagospodarowanie turystyczne), ustalenie wieku drzewostanów (będącegom.in. podstawą do naliczania 

podatku leśnego) oraz opracowanie materiałów kartograficznych. 

 

2.3 Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy 

Opracowując Prognozę oddziaływania ISL na środowisko należało zastosować metody analizy i 

oceny. Sporządzanie Prognozy przebiegało w dwóch etapach: 

1. Zebranie informacji o terenie i danych na temat stanu środowiska. 

2. Porównanie zebranych danych w układzie przestrzennym z zaplanowanymi 

zabiegami gospodarczymi. 

Analiza została przeprowadzona w postaci: 

a. Porównań przestrzennych z zastosowaniem technik GIS – wytypowano miejsca 

występowania gatunków ptaków, siedliska przyrodnicze, obiekty chronione, na to zostały 

nałożone mapy zaplanowanych zabiegów; zidentyfikowane w ten sposób obszary 

zostały poddane analizie pod kątem rodzaju zaplanowanego zabiegu i stopnia w jakim 

wpływa na dany gatunek, siedlisko. 

b. Zestawień danych w formie: tabel, wykresów, map. 

 

Na podstawie przeprowadzonych analiz i uzyskanych zestawień, dokonana została ocena 

poszczególnych parametrów środowiska oraz wpływu ISL na te parametry. W ocenie oddziaływania 

wykorzystano formę macierzy, w której przyjęto następującą skalę: 

Ze względu na bezpośredni wpływ środowisko: 

+ pozytywny - realizacja zapisów ISL służy osiąganiu celów ochrony środowiska, istotnie 

zwiększając szansę na zachowanie trwałości i ciągłości ekosystemów leśnych. 

(+) warunkowo pozytywny - skutki realizacji zapisów ISL jednoznacznie przeważają nad 

ewentualnymi skutkami negatywnymi. 

0 brak wpływu (neutralny) - nie stwierdzono istotnych oddziaływań na środowisko, pozytywnych 

jak i negatywnych. Wpływ realizacji zapisów ISL na środowisko jest zatem znikomy i pomijalny. 

(-) warunkowo negatywny - skutki realizacji zapisów ISL równoważą lub tez przewyższają 

ewentualne skutki pozytywne. W tym wypadku, istnieje możliwość minimalizacji negatywnego 
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wpływu, pod warunkiem jednak zachowania szczególnej ostrożności w trakcie realizacji zapisów 

ISL. 

- negatywny - skutkiem realizacji zapisów ISL są niemożliwe do uniknięcia koszty środowiskowe, 

przewyższające w znacznym stopniu potencjalne pozytywy. 

 

Ze względu na szacunkowy czas wpływu zapisów projektu planu na środowisko: 

1 krótkookresowy – występujący bezpośrednio podczas wykonywania pojedynczych czynności 

wynikających z zapisów ISL (np. ścinka drzewa) 

2 średniookresowy – obejmujący kompleksowo czas trwania zabiegów wynikających z zapisów 

ISL (np. wykonanie trzebieży, rębni zupełnej itp.) 

3 długookresowy –mając na uwadze cykliczność wykonywania ISL wraz z analizą 

środowiskową w odstępach 10-letnich, w przedmiotowej Prognozie wpływ długoterminowy odnosi 

się do całego, 10-letniego okresu obowiązywania przedmiotowego ISL, w niektórych przypadkach 

uwzględniając również dłuższą perspektywę czasową. 

 

Dla określenia skutków realizacji zapisów ISL przyjęto następującą skalę opisową: 

Pozytywne – realizacja zapisów ISL służy osiąganiu celów ochrony środowiska, istotnie zwiększając 

szansę na zachowanie trwałości i ciągłości ekosystemów leśnych/gatunków chronionych. 

Potencjalnie pozytywne - skutki realizacji zapisów ISL jednoznacznie przeważają nad ewentualnymi 

skutkami negatywnymi. 

Neutralne – nie stwierdzono istotnych oddziaływań na środowisko, pozytywnych jak  

i negatywnych. Wpływ realizacji zapisów ISL na środowisko jest zatem znikomy  

i pomijalny. 

Potencjalnie negatywne –skutki realizacji zapisów ISL równoważą lub też przewyższają ewentualne 

skutki pozytywne. W tym wypadku, istnieje możliwość minimalizacji negatywnego wpływu, pod warunkiem 

jednak zachowania szczególnej ostrożności w trakcie realizacji zapisów ISL. 

Negatywne – skutkiem realizacji zapisów ISL są niemożliwe do uniknięcia koszty środowiskowe, 

przewyższające w znacznym stopniu potencjalne oddziaływanie pozytywne.   

2.4 Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym istotne z punktu widzenia Inwentaryzacji Stanu Lasu 

Prognoza oddziaływania na środowisko oraz stanowiący jej przedmiot ISL, musi być zgodna ze 

stosownymi aktami prawnymi na szczeblu międzynarodowym i krajowym. Polska przystępując do Unii 

Europejskiej zobowiązana została do przestrzegania prawa unijnego. Akty prawne wyznaczające cele, 

jakie mają osiągnąć państwa członkowskie, przy jednoczesnym pozostawieniu im wyboru środków 

służących do osiągnięcia tych celów stanowią Dyrektywy. Obowiązkiem Państwa jest przestrzeganie 

Dyrektyw oraz dostosowanie przepisów prawa krajowego do wymogów Dyrektywy. 

Poza aktami prawa wymienionymi w punkcie 2.1., cele ochrony środowiska na szczeblu 

krajowym są uszczegółowione przez następujące dokumenty krajowe: 

 

Polityka Leśna Państwa. 

Przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 22 kwietnia 1997 r. wedle, której celem Państwa jest 

osiągnięcie i utrzymanie wielofunkcyjnej gospodarki leśnej (gospodarka zrównoważona ekonomicznie, 

proekologiczna). Najważniejsze z działań to: zwiększanie lesistości i zasobów drzewnych, poprawa stanu 

lasu i jego ochrony w celu polepszenia spełnianych przez nie funkcji, zwiększenie bioróżnorodności na 

wszystkich poziomach (genetyczny, gatunkowy, ekosystemowy), sporządzenie i wdrożenie programu 

małej retencji, regulowanie stanu zwierzyny tak, by nie stanowiła zagrożenia w hodowli lasu, zapewnienie 

ochrony wszystkim lasom, szczególnie ekosystemom najcenniejszym oraz rzadkim. 
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Cele i działania zawarte w Inwentaryzacji Stanu Lasu są spójne z celami Polityki leśnej państwa. 

Realizacja zadań zaprojektowanych w ISL przyczyni się do wypełnienia założeń dokumentu, poprawy 

stanu lasów, zwłaszcza lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz ich ochrony. 

Cele i działania zawarte w ISL wypełniają założenia omawianego dokumentu, głównie poprzez 

zaprojektowane wskazania dotyczące odnowień w lasach własności prywatnej. 

 

Krajowy program zwiększania lesistości 

Program opracowany przez Instytut Badawczy Leśnictwa na zlecenie Ministerstwa Ochrony Środowiska, 

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i zaakceptowany do realizacji przez Radę Ministrów w dniu 23 czerwca 

1995 r., a następnie zmodyfikowany w r. 2002, którego głównym celem jest stworzenie warunków do 

zwiększenia lesistości Polski do 30% w r. 2020 i 33% w 2050 r., zapewnienie optymalnego przestrzenno-

czasowego rozmieszczenia zalesień oraz ustalenie priorytetów ekologicznych i gospodarczych oraz 

preferencji zalesieniowych Gmin. 

 

Polityka Ekologiczna Państwa 2030. 

16 lipca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła strategię "Polityka ekologiczna państwa 2030". 

Dokument został podpisany przez Prezesa Rady Ministrów. Zawiera zapisy na temat stanu wyjściowego 

obszarów leśnych, średniookresowe cele i kierunki działań. Polityka ekologiczna państwa 2030 jest 

najważniejszą strategią w obszarze środowiska i gospodarki wodnej. W zakresie leśnictwa sprowadza się 

to do rozwijania trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Wskazane jest podejmowanie 

działań zmierzających do zwiększenia retencji wodnej, powiększanie jej przez przywracanie 

przesuszonych przez meliorację terenów wodno-błotnych, dostosowanie składów gatunkowych 

drzewostanów do siedlisk, zwiększenie różnorodności genetycznej i gatunkowej biocenoz leśnych. 

Użytkowanie zasobów leśnych w racjonalny sposób przez kształtowanie właściwej struktury gatunkowej i 

wiekowej oraz zachowanie bogactwa biologicznego. 

 

Krajowa strategia ochrony różnorodności biologicznej. 

Utworzenie tego dokumentu jest efektem wdrażania Konwencji z Rio de Janeiro, jego realizację 

prowadzi się poprzez: branie pod uwagę potrzeb ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności 

biologicznej przy zalesianiu gruntów rolnych, zachowanie pełnej zmienności drzew leśnych, opieranie 

gospodarki leśnej na racjonalnych podstawach przyrodniczych, ochronę i rozważne użytkowanie 

ekosystemów wodno-błotnych, kształtowanie ekotonów – strefy przejścia na skraju lasu, ochronę 

obszarów (w tym górskich) wrażliwych na zmiany sposobu gospodarowania, zwłaszcza w zakresie 

gospodarki leśnej, umiarkowane użytkowanie i ochrona różnorodności biologicznej w procedurach: 

urządzenia, zagospodarowania i ochrony lasu, prowadzenie skutecznej edukacji przyrodniczo-leśnej 

społeczeństwa. 

Cele i działania zawarte w ISL są spójne z celami Polityki Ekologicznej Państwa. Projektowane 

wskazania gospodarcze przyczyniają się do racjonalnej gospodarki leśnej w lasach własności prywatnej, 

kształtując ich właściwą strukturę gatunkową i wiekową. Realizacja zapisów ISL przyczyni się do 

wypełnienia założenia omawianego dokumentu. Cele ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym, 

w odniesieniu do ISL są uszczegółowione przez następujące dokumenty międzynarodowe: 

 

Konwencja o różnorodności biologicznej Przyjęta 5 czerwca 1992 r. w Rio de Janeiro, 

ratyfikowana przez Polskę 18 stycznia 1996 r.; mówi o ochronie światowych zasobów różnorodności 

biologicznej na trzech poziomach: genetyczny, gatunkowym, ekosystemowym. 

Konwencja Berneńska o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk – 

utworzona 19 września 1979 r. w Bernie. 
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Konwencja Bońska o ochronie gatunków wędrownych dzikich zwierząt – sporządzona 23 

czerwca 1979 r. w Bonn, w Polsce wprowadzona w 1995 r.; zawiera listę zwierząt wędrownych oraz 

sposoby ich ochrony. 

Konwencja Ramsarska o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, 

zwłaszcza, jako środowisko życiowe ptactwa wodnego – sporządzona 2 lutego 1971 r. w Ramsarze; 

porozumienie ma na celu ochronę i utrzymanie w stanie niezmienionym obszarów określanych, jako 

„wodno-błotne”. 

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 

oraz dzikiej fauny i flory (wraz z późniejszymi zmianami), zwana w skrócie Dyrektywą Siedliskową. 

Głównym celem Dyrektywy Siedliskowej jest „zachowania różnorodności biologicznej przy uwzględnieniu 

wymagań gospodarczych, społecznych, kulturowych i regionalnych obszarów o znaczeniu wspólnotowym”. 

Aby osiągnąć ten cel należy rozpoznać i wyznaczyć miejsca występowania cennych siedlisk 

przyrodniczych, a następnie należy zachować lub odtworzyć siedlisko przyrodnicze oraz populacje 

gatunków dzikiej fauny i flory. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 

sprawie ochrony dzikiego ptactwa, zwana w skrócie Dyrektywą Ptasią. Głównym celem tej dyrektywy jest 

„ochrona gatunków dzikiego ptactwa, występujących naturalnie na europejskim terytorium państw 

członkowskich”, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków wędrownych. Cel ten ma być osiągnięty m.in. 

poprzez eliminację negatywnego działania człowieka polegającego na niszczeniu i zanieczyszczaniu 

naturalnych siedlisk ptaków oraz na chwytaniu, zabijaniu i handlu ptactwem przez człowieka. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/35WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie 

odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym 

środowisku naturalnemu zwana “szkodową”. 

Cele i działania zawarte w ISL są spójne z celami określonymi w większości dokumentów 

międzynarodowych. Projektowane wskazania gospodarcze przyczyniają się do racjonalnej gospodarki 

leśnej, kształtując właściwą strukturę gatunkową i wiekową oraz przyczyniając się do zwiększania i 

ochrony bioróżnorodności lasów własności prywatnej. Ponadto, mając na uwadze wyróżnione na 

omawianym terenie Obszary Natura 2000, realizacja zapisów ISL w dużym stopniu przyczyni się do 

zachowania właściwego stanu siedlisk, w tym również miejsc bytowania i żerowania chronionych 

gatunków ptaków i ssaków. 

 

2.5 Powiązania Inwentaryzacji Stanu Lasu z innymi dokumentami, w tym dokumentami, dla 

których zostały sporządzone strategiczne oceny 

Inwentaryzacja Stanu Lasu dla na terenie omawianych Gmin są w bardzo niskim stopniu powiązane z 

innymi dokumentami dla tego obszaru. Mogą być pośrednio powiązane z miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego. Biorąc jednak pod uwagę to, że opracowanie ISL nie przewiduje 

zmian użytkowania gruntów (np. nowych zalesień), ich realizacja nie spowoduje kolizji pomiędzy 

ustaleniami obu planów. Realizacja dokumentacji urządzeniowej nie wyznacza obszarów przeznaczanych 

do zalesienia, a przenosi jedynie ewentualne wcześniejsze ustalenia z MPZP do odpowiednich miejsc w 

dokumentacji urządzeniowej.  Należy jednak zaznaczyć, iż grunty przeznaczone do zalesienia, zgodnie z 

art. 14 ust. 3 ustawy o lasach (Dz. U. z 2022 r., poz. 672) określa miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  

Analizując dostępną dokumentacje planistyczną dla w/w Gmin można możliwe tereny zalesień/dolesień, 

stanowiące uzupełnienia już istniejących kompleksów leśnych. Dokumentacja urządzeniowa, jak 

wspomniano wyżej, nie wyznacza gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz nie zawiera zapisów w tym 
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zakresie i nie będzie kolidowała z zapisami MPZP oraz pod tym kątem nie wyznacza ram dla 

przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziaływujących na środowisko.  

▪ Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Prudnik 

ISL w żaden sposób nie odnoszą się do lasów pozostających w zarządzie Lasów Państwowych. 

Częściowo sąsiadują z lasami państwowymi. Wskazania zawarte w ISL nie ingerują bezpośrednio w 

drzewostany pod zarządem PGL Lasów Państwowych, a zawarte w planie wskazówki nie będą 

kolidowały z założeniami Planu Urządzenia Lasu dla tego Nadleśnictwa.  

Projekt ISL jest opiniowany przez właściwego terenowo nadleśniczego. Wszelkie zabiegi na terenie 

lasów prywatnych muszą być konsultowane z odpowiednim terenowo leśniczym. Dzięki tym 

procedurom nad gospodarką prowadzoną na terenie lasów prywatnych czuwają osoby merytorycznie 

przygotowane do pracy w lesie, a zaprojektowane zabiegi są optymalnie dobrane do potrzeb 

drzewostanów.  

Ze względu na rozplanowane w czasie zabiegi, dostosowany do potrzeb hodowlanych rozmiar 

pozyskania oraz współpracę właścicieli gruntów z pracownikami Służby Leśnej, skumulowane 

oddziaływanie krótkoterminowe, średnioterminowe jak i długoterminowe obu planów urządzania lasu 

nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko. Przyczyni się do zachowania trwałości 

kompleksów leśnych, ich dobrego stanu zdrowotnego, a tym samym zwiększy odporność na 

abiotyczne i biotyczne czynniki niszczące. 

▪ Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030, 

▪ Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2021-2024 z perspektywą na 

lata 2025-2028 

ISL w żaden sposób nie kolidują z założeniami Programów Ochrony Środowiska czy Planów Rozwoju 

Lokalnego dla Gmin, których celem jest przede wszystkim ochrona zasobów naturalnych, poprawa 

jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, możliwość korzystania z zasobów naturalnych w 

celach turystycznych czy poprawy stanu ekonomicznego mieszkańców. Strategie rozwoju wskazują 

mocne strony Gmin i w połączeniu ze zrównoważoną gospodarką wskazują możliwości i pola do 

rozwoju. Racjonalna gospodarka leśna, mająca na celu utrzymanie stabilności terenów zalesionych 

przy jednoczesnym umożliwieniu pozyskiwania surowca wpisuje się w cele powyższych strategii. 

Racjonalna gospodarka leśna i stosowanie się do zaleceń ISL ma na celu zachowanie dobrej kondycji 

lasów, a tym samym wpłynie pozytywnie na całokształt stanu środowiska w obszarze wszystkich Gmin 

znajdujących się na opracowywanym terenie. 

 

 

2.6 Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

 

W przypadku analizowanej Gminy nie przewiduje się oddziaływania transgranicznego. 
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3 Opis, analiza i ocena stanu środowiska i celów ochrony 

3.1  Położenie i ogólna charakterystyka obszaru objętego opracowaniem ISL 

Powiat Głubczycki położony jest w południowej części województwa opolskiego. Jest to obszar, przez 

który przebiegał historyczny szlak handlowy łączący Czechy i Śląsk. Powiat Głubczycki jest jednym z 

mniejszych powiatów znajdujących się w województwie opolskim. Grunty leśne, zadrzewienia i 

zakrzewienia zajmują 4 397 ha tj. 6,5 % ogólnej powierzchni powiatu. Wskaźnik ten jest niższy od średniej 

lesistości dla województwa opolskiego - 26,7 % a dla kraju 29,6 %. Gmina Głubczyce jest największą 

gminą Powiatu Głubczyckiego (45 sołectw). Głubczyce, które od 1275 roku posiadają prawa miejskie są 

siedzibą władz gminy i powiatu. Zachodnia granica gminy jest równocześnie granicą państwa z Republiką 

Czeską. Główną dziedziną gospodarki jest rolnictwo z uwagi na urodzajne gleby I-III klasy. Uprawiane są 

głównie rośliny zbożowe.  

 

Rys. 1 Położenie Gminy Głubczyce na tle Powiatu (http://www.administracja.mswia.gov.pl/).  
 
 

3.2 Klimat 

Klimat gminy Głubczyce jest częściowo kształtowany pod wpływem pasma Sudetów i zaznacza się 

niewielką różnicą charakterystyk klimatycznych w stosunku do centralnej i północnej części województwa 

opolskiego, gdzie znaczną rolę klimatyczną odgrywa dolina Odry. Pod tym względem gmina odznacza się 

nieco chłodniejszymi warunkami klimatycznymi, np.: zimniejszym latem, mniejszą sumą usłonecznienia 

rocznego, późniejszym następstwem wiosny i lata oraz wcześniejszym następstwem jesieni i zimy (o 

około 5 dni). Stan taki również wiąże się z geograficznym położeniem gminy w obrębie Płaskowyżu 

Głubczyckiego i u podnóża gór.  

• temperatura: zima – 2,1 oC, lato: 18 oC  

• roczny opad atmosferyczny: 500- 700 mm  
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3.3 Charakterystyka lasów na gruntach niestanowiących własności Skarbu Państwa 

objętych opracowaniem ISL 

Sprawy z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi reguluje ustawa z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672) Zgodnie ze stanem ustalonym na podstawie geodezyjnej ewidencji 
gruntów oraz danych zawartych w ISL. 

 
Tabela 1  Regionalizacja przyrodniczo-leśna w poszczególnych obrębach objętych opracowaniem 

Mezoregion Kraina Nadleśnictwo 

15 - Płaskowyżu 

Głubczyckiego 
V - Śląskiej Prudnik 

 
Tabela 2 Zestawienie powierzchni objętych opracowaniem w poszczególnych Gminach 

Gmina Obręb ewidencyjny Numer pow. [ha] 

Głubczyce 

Bernacice 0001 0,6494 

Biernatów 0002 3,3723 

Bogdanowice 0003 0,8600 

Braciszów 0004 2,9300 

Chomiąża 0005 2,8200 

Ciermięcice 0006 1,7032 

Debrzyca 0007 0,5000 

Dobieszów 0008 2,7965 

Gadzowice 0009 1,1100 

Grobniki 0011 3,6000 

Kietlice 0012 10,7419 

Klisino 0013 7,7900 

Królowe 0014 10,6017 

Krasne Pole 0015 7,2000 

Krzyżowice 0016 2,4549 

Lenarcice 0017 1,8400 

Lisięcice 0018 31,0841 

Lwowiany 0019 0,5406 

Mokre 0020 2,8200 

Nowa Wieś Głubczycka 0022 1,6182 

Opawica 0023 34,2064 

Pietrowice 0024 12,2988 

Pielgrzymów 0025 4,7948 

Pomorzowice 0026 6,2019 

Pomorzowiczki 0027 5,4800 

Radynia 0028 0,5800 

Równe 0029 17,2400 

Ściborzyce Małe 0030 16,0096 

Sławoszów 0031 3,3000 

Zawiszyce 0033 13,8885 

Zubrzyce 0035 5,3400 

SUMA 216,3728 
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3.4 Aktualny stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 

realizacji projektowanego dokumentu 

 

3.4.1 Stan środowiska na obszarach objętych Inwentaryzacją Stanu Lasu 

 
Przedstawiając aktualny stan środowiska na terenie objętym opracowaniem ISL, największy nacisk 

położono na potencjalne zagrożenia zarówno dla ekosystemów jak i dla człowieka. Należy mieć na 

uwadze, że w środowisku przyrodniczym istnieje cały szereg powiązań między poszczególnymi jego 

elementami, a zachwianie równowagi prowadzi nieuchronnie do bardzo poważnych konsekwencji, 

zarówno dla ekosystemów jaki i dla człowieka. 

Zagrożenie środowiska przyrodniczego wynika ze stałego, równoczesnego oddziaływania wielu czynników 

powodujących w nim niekorzystne zjawiska i zmiany. Negatywnie oddziałujące czynniki, określane jako 

stresowe, można sklasyfikować uwzględniając ich: 

• Pochodzenie jako: abiotyczne, biotyczne, antropogeniczne; 

• Charakter oddziaływania jako: fizjologiczne, mechaniczne, chemiczne; 

• Długotrwałość oddziaływania jako: okresowe, ciągłe; 

• Rolę, jaką odgrywają w procesie degradacji jako: predysponujące, inicjujące, współuczestniczące. 

 

Oddziaływanie czynników stresowych na środowisko przyrodnicze ma charakter złożony. Z wieloletnich 

badań i obserwacji wynika, że równoczesne działanie różnych czynników stresowych osłabia odporność 

biologiczną poszczególnych ekosystemów powodując stałą, wysoką ich podatność na procesy 

destrukcyjne spowodowane okresowym nasileniem się choćby jednego z tych czynników. 

 

3.4.2 Stan i zagrożenia powietrza atmosferycznego 

Powietrze jest tym komponentem środowiska, do którego emitowana jest większość zanieczyszczeń 

powstających na powierzchni Ziemi, zarówno w rezultacie procesów naturalnych, jak i działalności 

człowieka. Współcześnie coraz trudniej jest wskazać rejony, w których powietrze atmosferyczne byłoby 

całkowicie wolne od zanieczyszczeń. W skali kraju największym wytwórcą zanieczyszczeń powietrza jest 

sektor energetyczny, z którego pochodzi ponad 70 % emisji oraz przemysł cementowo - wapienniczy i 

chemiczny. Pomimo wyraźnego spadku emisji z zakładów przemysłowych nadal niepokojący pozostaje 

wysoki poziom emisji pochodzącej z sektora bytowo-komunalnego, czyli tzw. emisji „niskiej”. Niska emisja 

zanieczyszczeń powietrza jest emisją pochodzącą z lokalnych kotłowni węglowych i indywidualnych 

palenisk domowych opalanych najczęściej tanim węglem, a więc najczęściej o złej charakterystyce i 

niskich parametrach grzewczych. Wpływ niskiej emisji na lokalny stan zanieczyszczenia jest istotny, 

głównie ze względu na lokalizacje tych źródeł oraz warunki wprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery. 

Znacznym problemem jest również emisja ze środków transportu, gdzie zanieczyszczenia gazowe 

powstają w trakcie spalania paliw przez pojazdy mechaniczne. Drugą grupę emisji komunikacyjnych 

stanowią pyły, powstające w wyniku tarcia i zużywania się elementów pojazdów. 

Na podstawie „Oceny jakości powietrza za 2013 rok” w województwie opolskim i klasyfikacji stref 

województwa opolskiego w 2013 r.” obszar Gminy Głubczyce w ramach „strefy opolskiej” został 

zakwalifikowany:  

- wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom SO2, NO2, C6H6, CO, O3 (1), Pb, As, 

Cd, Ni, do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji PM10, B(a)P, PM2,5 oraz 

do  klasy D2 ze względu na poziom O3 (2),  

- wg kryterium ochrony roślin do klasy A pod względem poziomu SO2, NO2, do klasy C ze względu 

poziom O3 (1) oraz klasę D2 ze względu na poziom O3 (2. 
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3.4.3 Stan i zagrożenia gleb 

Teren gminy charakteryzuje się wysoką bonitacją gruntów. Przeważają gleby bardzo dobre i dobre 

(głównie pszenno-buraczane). Cecha ta charakteryzuje w szczególności sołectwa położone w środkowej i 

północnej części gminy, gdzie występują czarnoziemy lessowe kompleksu 1-go i gleby kompleksu 2-go 

typu brunatnego i pseudobielice. Na południu i południowym zachodzie występują gleby brunatne 

kompleksu 2-go przy znacznym udziale gleb kompleksu 10-go. Udział gleb klasy I-III stanowi 74 % ogólnej 

powierzchni gruntów ornych. W gminie Głubczyce, podobnie jak w powiecie głubczyckim dominują 

głównie gleby klasy I do IV. Występowanie gleb tych klas powoduje, że największą powierzchnię zajmuje 

uprawa zbóż z dominującą przewagą pszenicy. Na następnych miejscach znajdują się mieszanki zbożowe, 

żyto i pszenżyto ozime, owies oraz rośliny okopowe. 

Zagrożenie dla gleb może stanowić również erozja, osuwiska, odpady, zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych i podziemnych, wprowadzanie do gleby nieoczyszczonych ścieków komunalnych i 

przemysłowych, a także postępująca urbanizacja i zwiększająca się ilość odpadów i ścieków.  

 

3.4.4 Stan i zagrożenia wód powierzchniowych i gruntowych 

Wody podziemne  

Gmina Głubczyce znajduje się w GZWP nr 332 Subniecka Kędzierzyńsko – Głubczycka tzw. 

Basen Sarmacki. 

Największe zagrożenie wód gruntowych jest wprowadzane do nich ścieki, zarówno komunalne, 

jak i przemysłowe, ścieki pochodzące z terenów rolniczych oraz spływy wód z terenów nawożonych pól 

uprawnych. Wody opadowe spływając po zetknięciu z powierzchnią ziemi, także stanowią źródło 

zanieczyszczeń wód powierzchniowych. Spływ substancji z obszarów zlewni obciążonych działalnością 

człowieka, stanowi zanieczyszczenia obszarowe (główne źródło - mineralne nawożenie gleby, chemiczne 

środki ochrony roślin, składowanie odpadów). 

 

 

Wody powierzchniowe  

Teren gminy Głubczyce w całości położony jest w zlewni Odry, w podrzędnych zlewniach Osobłogi, 

Straduni, Psiny i Opawy. Największe jest Dorzecze Psiny, obejmuje zlewnie rzeki Troi oraz Psiny ze 

Złotnikiem. Dorzecze Straduni obejmuje dwa główne cieki Stradunię i Gnojnik wraz z dopływami. 

Charakterystyczną cechą dorzecza Opawy jest występowanie jednego głównego cieku - Opawicy oraz 

licznych małych dopływów.  Na terenie gminy występują: rzeka Osobłoga, rzeka Opawica, rzeka Stradunia, 

rzeka Psina, rzeka Troja. chemicznego. Ocenę jakości wód powierzchniowych na terenie Gminy 

Głubczyce przeprowadza WIOŚ w Opolu. W 2012 roku przeprowadzono ocenę stanu Jednolitych Części 

Wód Powierzchniowych za lata 2010-2012.  Badane wody posiadały stan/potencjał ekologiczny określany 

w czterech punktach jako słaby oraz w jednym punkcie jako zły oraz stan ogólny wód – zły.   

 

 

3.4.5 Zagrożenia dla ekosystemów leśnych 

Zagrożenia abiotyczne 

Zagrożenia abiotyczne wynikają przede wszystkim z położenia geograficznego danego obszaru. Związane 

są one z występowaniem anomalii pogodowych (wyrażających się w naszej szerokości geograficznej 

występowaniem ekstremalnych temperatur, opadów czy wiatrów), okresowym obniżeniem zwierciadła wód 

gruntowych, związanym z długim okresem suszy lub okresowym zalewaniem, podtapianiem terenu w 

związku z obfitymi opadami, czy napływem wód roztopowych.  Istotnym zagrożeniem mogą być również 

przymrozki zarówno wiosenne jak i wczesnojesienne.  
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Spośród zagrożeń abiotycznych występujących na terenie Gminy analizowanej zagrażających 

bezpośrednio utrzymaniu właściwego stanu ekosystemów leśnych należy wymienić: 

• Gwałtowne wiatry i krótkotrwałe wiatry o charakterze huraganu 

Silne i bardzo silne wiatry występują najczęściej zimą i stanowią szczególne zagrożenie dla drzewostanów 

przerzedzonych, zaniedbanych pod względem pielęgnacyjnym. Szczególnie narażone są drzewostany 

pogradacyjne i uszkodzone, szczególnie przez korniki. W obrębie lasów objętych opracowaniem 

uszkodzenia od wiatru występują głównie w drzewostanach świerkowych zaatakowanych przez korniki. 

Aby zniwelować powstanie szkód, należy przede wszystkim dbać o właściwy stan sanitarny i dobrą 

kondycję lasów. 

W trakcie prac terenowych prowadzonych przez Firmę TAXUS UL nie stwierdzono uszkodzenia 

drzewostanów na analizowanym terenie. 

• Okiść śniegowa 

Występuje podczas długotrwałych opadów mokrego śniegu. Szkody od okiści mają charakter uszkodzeń 

mechanicznych – łamanie gałęzi, wierzchołków, przyginanie, a nawet wywracanie drzew. Szczególnie 

podatne na szkody są młode, przerzedzone drzewostany, rosnące na słabszych siedliskach borowych.  

Na terenie obrębu objętego opracowaniem nie stwierdzono występowania szkód od okiści na 

analizowanych terenach.  

• Zakłócenie gospodarki wodnej 

Istotnym zagrożeniem, w szczególności dla lasów, powodującym osłabienie naturalnej odporności 

drzewostanów jest niedobór wody, spowodowany obniżaniem się poziomu zalegania wód gruntowych. 

Rezultatem tego zjawiska jest zwiększona podatność na działalność szkodników ze świata zwierząt.  

• Zmrozowiska 

Są to najczęściej niewielkie, bezodpływowe zagłębienia terenu, w których gromadzi się zimne powietrze. 

Utrudniony przepływ powietrza sprzyja powstawaniu przymrozków, stanowiących szczególne zagrożenie 

dla młodego pokolenia drzewostanu. Długo utrzymująca się niska temperatura powietrza i gleby na 

zmrozowisku powodują zaburzenia bilansu wodnego roślin, opóźniają ich wzrost i rozwój. Na terenie 

Powiatu potencjalne miejsca zalegania chłodnego powietrza, zagrożone występowaniem zmrozowisk 

występują w bocznych dolinkach niewielkich cieków wodnych. 

• Osuwiska 

W obrębie objętym ISL ze względu na nizinny charakter obszaru zagrożenie osuwiskami jest znikome 

obejmujące jedynie strome zbocza, jary, doliny potoków. 

 

Zagrożenia biotyczne 

W trakcie prac terenowych prowadzonych przez Firmę TAXUS UL nie stwierdzono uszkodzenia 

drzewostanów ze strony szkodników owadzich (kornika ostrozębnego) oraz uszkodzeń owadzich.  

 

Nie stwierdzono znaczących gospodarczo szkód od patogenów grzybowych. Osobnym problemem jest 

występowanie zjawiska zamierania Olszy oraz nadmiernego wydzielania się posuszu w ramach tego 

gatunku. Uszkodzenia powodowane przez zwierzynę płową (zgryzanie, spałowanie) występują głównie w 

drzewostanach młodszych klas wieku (uprawy, młodniki), ze względu jednak na niewielkie powierzchnie 

uszkodzeń, zagrożenie od zwierzyny płowej w lasach własności prywatnej objętych przedmiotowym 

opracowaniem jest nieznaczne.  
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Zagrożenie pożarowe 

Realnym zagrożeniem obszarów leśnych są pożary, szczególnie w okresie wczesnej wiosny oraz 

długotrwałych okresów suszy w sezonie letnim. Stan zagrożenia pożarowego obszarów leśnych jest 

przede wszystkim wynikiem wzrastającej ich penetracji przez ludność i nieostrożnym obchodzeniem się z 

ogniem w lesie lub na gruntach sąsiadujących z lasami. W okresie wiosennym ponadto duże zagrożenie 

stanowi wypalanie łąk i pastwisk sąsiadujących z gruntami leśnymi. Od zarządcy lasów objętych 

opracowaniem ISL wymaga się, by w zlokalizowanych przy drogach publicznych dokonano uprzątnięcia 

pasa szerokości 30 m od skraju drogi z posuszu oraz odpadów komunalnych. Zagrożenie pożarem lasów 

własności prywatnej w dużej mierze zależy od stanu sanitarnego lasów, stąd bardzo ważna jest realizacja 

wskazań gospodarczych zapisanych w ISL w sposób zadowalający. 

 

W trakcie prac terenowych prowadzonych przez Firmę TAXUS UL nie stwierdzono terenów po pożarze na 

opracowywanym terenie. 

 

 

3.4.6 Zagrożenia antropogeniczne 

Całokształt planowych i bezplanowych, bezpośrednich i pośrednich oddziaływań ludzkich wywołujących 

zmiany w środowisku i szacie roślinnej nazywamy antropopresją. O zagrożeniach antropogenicznych 

mówimy, gdy oddziaływania te wpływają znacząco negatywnie na przyrodę i środowisko. Pośrednie 

oddziaływanie ma wpływ na zanieczyszczenia wód, gleby czy powietrza. Z kolei bezpośrednio negatywne 

działanie człowieka przejawia się głównie w szkodnictwie leśnym.  

 

Hałas 

Zagrożenie hałasem charakteryzuje się dużą powszechnością występowania i najczęściej jest pochodną 

szeregu niekorzystnych czynników, takich jak m.in. urbanizacja, duże zagęszczenie tras komunikacyjnych 

czy intensywny rozwój ośrodków przemysłowych. 

Hałas przemysłowy powodowany jest eksploatacją instalacji lub urządzeń zawiązanych z prowadzoną 

działalnością przemysłową. Uciążliwość hałasu emitowanego z obiektów przemysłowych zależy między 

innymi od ich ilości, czasu pracy czy odległości od terenów podlegających ochronie akustycznej. Pewną 

uciążliwość powodują zakłady rzemieślnicze i usługowe zlokalizowane blisko zabudowy o charakterze 

mieszkalnym. Ich wpływ na ogólny klimat akustyczny gminy Głubczyce nie jest znaczący, jednak są one 

przyczyną lokalnych negatywnych skutków odczuwalnych przez okolicznych mieszkańców. Do zakładów 

takich należą najczęściej: warsztaty mechaniki pojazdowej, blacharskie, ślusarskie, stolarskie, 

kamieniarskie i przetwórcze.   

Hałas przemysłowy w ramach obszarów objętych ISL może dotyczyć stref przemysłowych 

zlokalizowanych w pobliżu zakładów przemysłu włókienniczego, drzewnego, przetwórstwa, obszarów 

gastronomicznych i rozrywkowych, jednak emitowany hałas nie ma dużego natężenia, a przekroczenie 

norm jest nieznaczne i raczej sporadyczne. Większe przekroczenia mogą dotyczyć obszarów miast. 

Jednak niewielka liczba zakładów przemysłowych wpływa na stan obszaru dając wynik jednego z 

najczystszych w kraju. 

 

 

Pole elektromagnetyczne (PEM) 

Głównymi źródłami sztucznych pól elektromagnetycznych są: linie elektroenergetyczne wysokiego 

napięcia, stacje przekaźnikowe, stacje radiolokacyjne i obiekty radiokomunikacyjne takie jak stacje 
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nadawcze radiowe i telewizyjne oraz stacje bazowe telefonii komórkowych a także komputery, telewizory, 

lodówki itp.  

Zakres dopuszczalnych częstotliwości jest ściśle określony dla różnych miejsc dostępnych dla ludzi i 

terenów mieszkalnych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 30.10.2003 r. (Dz. U. Nr 192, 

poz.1883).  

W 2012 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził pomiary natężenia 

promieniowania elektromagnetycznego w 5 punktach pomiarowo-kontrolnych, w miejscach dostępnych 

dla ludności, na terenie Gminy Głubczyce.  Przeprowadzone badania wykazały, że w badanych punktach 

pomiarowych nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnej, określonej w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 

sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów i wynoszącej 7 V/m.   

 

3.5 Istniejące formy ochrony przyrody w obszarze opracowania ISL 

Na analizowanym terenie występuje wiele zróżnicowanych form ochrony przyrody. Istniejące obszary 

chronione analizowano pod kątem wpływu zapisów dokumentacji urządzeniowej, ze względu na 

ograniczone powierzchnie wydzieleń oraz zalecenia dotyczące konkretnych powierzchni, istnieje 

możliwość występowania formy ochrony przyrody w granicach administracyjnych Gminy, ale bez 

występowania w jej granicach wydzieleń z ISL. Mnogość form ochrony przyrody powoduje, iż wiele 

spośród nich pokrywa się pod względem granic, analiza dotyczyć będzie wpływu na poszczególne 

obszary/formy w związku z przedmiotami ochrony. Spośród obszarowych form ochrony przyrody, w 

granicach analizowanych obrębów ewidencyjnych objętych ISL wyróżnimy: 

 

PARKI NARODOWE: 

Brak tej formy ochrony przyrody na analizowanym terenie. 

 

Ze względu na ograniczoną powierzchnię oraz zalecenia dotyczące konkretnych powierzchni wydzieleń, a 

także charakter prac, zapisy planu nie powinny mieć wpływu na formy ochrony przyrody położone poza 

zasięgiem wydzieleń. 

 

REZERWATY:  

Brak tej formy ochrony przyrody na analizowanym terenie. 

 

Ze względu na ograniczoną powierzchnię oraz zalecenia dotyczące konkretnych powierzchni wydzieleń, a 

także charakter prac, zapisy planu nie powinny mieć wpływu na formy ochrony przyrody położone poza 

zasięgiem wydzieleń. 

 

 

PARKI KRAJOBRAZOWE: 

Brak tej formy ochrony przyrody na analizowanym terenie. 

 

Ze względu na ograniczoną powierzchnię oraz zalecenia dotyczące konkretnych powierzchni wydzieleń, a 

także charakter prac, zapisy planu nie powinny mieć wpływu na formy ochrony przyrody położone poza 

zasięgiem wydzieleń. 
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OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU: 

~ Las Głubczycki – zajmuje powierzchnię 1703,9000 ha Jest to jeden z nielicznych kompleksów leśnych 

występujących na prawie całkowicie wylesionym Płaskowyżu Głubczyckim, na północny-zachód od 

Głubczyc i jest to największy obszar leśny gminy. Na podłożu lessowym rozwinęły się grądy, które 

miejscami łagodnie przechodzą w łęgi. Drzewostan górnego piętra jest zdominowany przez dęby i lipy, 

natomiast w lasach łęgowych występują głównie jesiony. Obejmuje swymi granicami źródliskową część 

zlewni Straduni z licznymi okresowymi i stałymi ciekami oraz licznymi wąwozami i parowami. Południowo-

zachodni fragment obszaru przynależy do zlewni rzeki Osobłogi. Obszar przecina sieć licznie 

występujących, drobnych strumieni, które miejscami tworzą malownicze wąwozy i parowy. Aktualnym 

aktem prawnym jest Uchwała NR XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 

2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. 

 

~ Mokre Lewice - jest to teren o powierzchni 7689,9000 ha. Obszar ustanowiono w celu ochrony 

malowniczego krajobrazowo fragmentu Gór Opawskich położonego w granicach Polski. Szczególnymi 

walorami obszaru chronionego są: zróżnicowana rzeźba terenu, strome stoki, oraz ciekawe walory 

przyrodnicze sprawiają, że obszar ten w doskonałym stopniu spełnia funkcje przyrodniczo-rekreacyjne. 

Ciekawym elementem są porastające stoki drzewostany jodłowe. Obszar odwadniają trzy rzeki: Osobłoga, 

Opawica i Troja, w dolinach których znajdują się niewielkie sadzawki i szczątkowe formy starorzeczy. 

Obszar znajduje się w zlewni rzeki Opawicy w swej części południowej, zlewni rzeki Osobłogi i rzeki Troi, i 

przez wykazane rzeki jest odwadniany. W obrębie gminy obszar obejmuje zasięgiem większą część 

kompleksów leśnych, zlokalizowanych w największych powierzchniach na stokach i wierzchowinach 

górskich, co powoduje, iż jest to jeden z najbardziej malowniczych terenów gminy.  Aktualnym aktem 

prawnym Uchwała NR XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w 

sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. z 2016 r. poz. 2017). 

 

 

OBSZARY NATURA 2000: 

 

~ specjalny obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Góry Opawskie PLH160007 obszar o 

powierzchni 5520,8700 ha.  Dla przedmiotowego obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych 

zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007 (Dz. Urz. 

Woj. Op. poz. 1990). Wśród obszarów o najwyższych walorach przyrodniczych dominującymi formami 

pokrycia terenu są lasy, w większości kwaśne dąbrowy, buczyny i świerczyny, a w dolinach rzek i potoków 

łęgi.  

 

ZESPOŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE: 

Brak tej formy ochrony przyrody na analizowanym terenie. 

 

Ze względu na ograniczoną powierzchnię oraz zalecenia dotyczące konkretnych powierzchni wydzieleń, a 

także charakter prac, zapisy planu nie powinny mieć wpływu na formy ochrony przyrody położone poza 

zasięgiem wydzieleń. 

 

UŻYTKI EKOLOGICZNE: 

Brak tej formy ochrony przyrody na analizowanym terenie. 

 

Ze względu na ograniczoną powierzchnię oraz zalecenia dotyczące konkretnych powierzchni wydzieleń, a 

także charakter prac, zapisy planu nie powinny mieć wpływu na formy ochrony przyrody położone poza 

zasięgiem wydzieleń. 
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STANOWISKA DOKUMENTACYJNE  

Brak tej formy ochrony przyrody na analizowanym terenie. 

 

Ze względu na ograniczoną powierzchnię oraz zalecenia dotyczące konkretnych powierzchni wydzieleń, a 

także charakter prac, zapisy planu nie powinny mieć wpływu na formy ochrony przyrody położone poza 

zasięgiem wydzieleń. 

 

3.5.1 Pomniki przyrody 

Pomnikami przyrody są to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej 

wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się 

indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy 

gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz 

jaskinie (wg. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).  

Na analizowanych wydzieleniach znajduje się aleja pomnikowa. Wielorzędowa aleja lip drobnolistnych 

Tilia cordata - 334 drzewa - długości około 800 m przy drodze z Klisino – Pomorzowice. Informacja o 

pomnikach przyrody zamieszczana jest w informacjach dla wydzielenia, zabiegi proponowane 

dostosowywane są do zasad ochrony. W związku z powyższym wpływ na pomniki przyrody oceniono jako 

neutralny. 

 

Tabela 3 Zestawienie pomników przyrody na analizowanych wydzieleniach 

Adres leśny Obiekt Informacje dodatkowe Powierzchnia Zabieg 

O020350019-1001  -b   -00 Aleja drzew zabudowania, teren przydomowy, ogród - drzewa 

pomnikowe - PL.ZIPOP.1393.PP.1602033.274; 

91E0, siedlisko gatunku chronionego 

0,3306 BZ 

 

 

3.5.2 Siedliska przyrodnicze poza obszarem Natura 2000 

Na terenie gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa w obrębach ewidencyjnych 

objętych opracowaniem ISL na podstawie udostępnionych warstw inwentaryzacyjne siedlisk przekazanych 

przez RDOŚ stwierdzono występowanie dwóch siedlisk przyrodniczych 91E0 oraz 9170. W przypadku gdy 

siedlisko 9170 graniczyło jedynie z analizowanymi wydzileniami dodano informacje: „potencjalne siedlisko 

9170”. 

Tabela 4 Zestawienie siedlisk przyrodniczych na analizowanych wydzieleniach 

Adres leśny  Informacja dodatkowa Powierzchnia Zabieg 

Siedlisko 9170 

O020350030-1001  -i   -00 D-STAN 

 

 
 

potencjalne siedlisko 9170 

1,24 IVD 

O020350014-1001  -o   -00 D-STAN 0,55 TP 

O020350014-1001  -p   -00 D-STAN 1,21 TP 

O020350014-1001  -r   -00 D-STAN 0,62 TP 

O020350014-1001  -w   -00 D-STAN 0,57 TP 

O020350014-1001  -dx  -00 D-STAN 0,33 IVD 

O020350014-1001  -bx  -00 D-STAN 0,6298 IVD 

O020350014-1001  -cx  -00 D-STAN 0,7402 IVD 

Siedlisko 91E0 

O020350019-1001  -b   -00 INNE WYL 

zabudowania, teren przydomowy, ogród - 
drzewa pomnikowe - 

PL.ZIPOP.1393.PP.1602033.274; 91E0, 
siedlisko gatunku chronionego 

 

0,3306 
 

BZ 
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9170 — Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

Siedlisko przyrodnicze 9170 charakteryzuje wielogatunkowy drzewostan, budowany przez niemal 

wszystkie rodzime gatunki drzew występujące na danym terenie. Charakterystyczną cechą grądów jest 

stała obecność graba zwyczajnego Carpinus betulus. Zbyt duży udział sosny zwyczajnej Pinus sylvestris 

w składzie drzewostanu uznawany jest za zniekształcenie. 

W płatach siedlisk grądów 9170 planowano wyłącznie rębnie złożone IVD umożliwiające stopniową 

przebudowę drzewostanów. Na powierzchni siedliska 9170 nie zaplanowano rębni zupełnych. Zabiegi 

rębne, których zastosowanie wynika przede wszystkim z aktualnego wieku drzewostanów.  Przy założeniu 

stosowania składów gatunkowych upraw zgodnych z przyrodniczym typem drzewostanu dla tego siedliska, 

mogą one powodować czasowe zniekształcenie siedliska (odmłodzenie), ale w dłuższej perspektywie 

pozwolą na kształtowanie i dostosowywanie składów gatunkowych do możliwości siedliska. Na pozostałej 

części planowano głównie cięcia pielęgnacyjne, trzebieże późne. Ich zastosowanie podyktowane jest 

występowaniem określonych faz rozwojowych drzewostanów. Cięcia te nie będą wpływały negatywnie na 

stan siedliska, a ponadto w ich ramach możliwe jest wpływanie na skład gatunkowy drzewostanów. 

 
 

91E0 — Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

Jest to siedlisko priorytetowe, obejmujące nadrzeczne lasy: olszynki olszy szarej, olszowe, jesionowe, 

wierzby białej i kruchej oraz topoli białej i czarnej, wykształcone na glebach zalewanych wodami 

rzecznymi, o wysokim poziomie wód gruntowych (Herbich, 2004). 

Na powierzchni łęgów 91E0 nie planowano zabiegów gospodarczych, dzięki czemu umożliwione zostanie 

działanie naturalnych procesów kształtujących zbiorowiska łęgów. 

 

Waloryzacja przyrodnicza nie jest przedmiotem prowadzonych prac taksacyjnych, jednak ze względu na 

charakter przedmiotów chronionych dokumentacja zakłada potencjalne występowanie płatów siedlisk lub 

możliwość ich wykształcenia w przyszłości przy właściwym działaniu zgodnym z typem siedliskowym. 

Określenie obecności leśnych siedlisk przyrodniczych wymaga znacznie szerszego zakresu danych i 

analiz w związku z tym przyjmuje się wykonane przez specjalistyczne jednostki inwentaryzacje 

przyrodnicze wraz z możliwą interpolacją na grunty osób prywatnych (w przypadkach braku ich określenia 

na własności prywatnej). 

 

3.6 Istniejące problemy ochrony przyrody istotne z punktu widzenia realizacji ISL, w 

szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dn. 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

 
ISL w analizowanym obrębie ewidencyjnym powstały przede wszystkim przez pryzmat potrzeb 

gospodarczo- pielęgnacyjnych ekosystemu leśnego. Zapisy umieszczone w ISL mają zapewnić racjonalną 

gospodarkę leśną na terenach własności prywatnej. Formułowane są w sposób mający zapewnić 

zminimalizowanie kolizji pomiędzy ochroną przyrody a gospodarką w lasach. Niemniej jednak, podczas 

prowadzenia prac nad projektem przedmiotowych planów, główny problem z punktu widzenia ochrony 

przyrody, stanowiło wypracowanie kompromisu pomiędzy potrzebą zapewnienia właścicielom lasów 

możliwości użytkowania rębnego, a koniecznością pełnienia przez lasy funkcji ekologicznych. Zjawisko to 

szczególnie nasila się w przypadku lasów własności prywatnej pozostających w zasięgu obszarowych 

form ochrony przyrody, w szczególności drzewostanów zlokalizowanych na terenie Obszarów Natura 

2000.  
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Ustalone dla lasów niepaństwowych wieki rębności gatunków są niższe niż w przypadku lasów 

państwowych. Ponadto, przyjmuje się dla gatunku głównego drzewostanu minimalny wiek wyrębu wg 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 roku, w sprawie szczegółowych warunków i 

trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji 

stanu lasu w wysokości znacznie niższej niż ma to miejsce w lasach państwowych: So, Św, Lp – 80 lat, 

Brz, Ol – 60 lat, Bk-100 lat, Db, Js, Wz – 120 lat, Os – 40 lat, Tp – 30 lat.  

Problem dla ochrony przyrody, w szczególności w odniesieniu do wydzieleń pozostających w granicach 

obszarowych form przyrody takich jak Obszary Natura 2000, stanowić może planowanie użytkowania 

naruszającego strukturę wiekową czy gatunkową danego drzewostanu. W przypadku wydzieleń objętych 

opracowaniem ISL na omawianym terenie problem ten jest jednak nieznaczący, gdyż projektowane 

zalecenia nie naruszają w stopniu znaczącym struktury drzewostanów.  

Problemem istotnym z punktu widzenia realizacji zapisów ISL może być nadmierna eksploatacja runa 

leśnego, czy też bezprawny wyrąb i kradzież drewna w lasach objętych opracowaniem. Pierwsze dwa 

działania, stanowić mogą bezpośrednie zagrożenie dla zachowania płatów roślin chronionych oraz 

zasobów drzewnych na terenie lasów własności prywatnej. Samowola w eksploatacji zasobów leśnych 

zarówno przez właścicieli, jak i osoby obce powoduje, iż ochrona przyrody na terenach, dla których 

zaprojektowano przedmiotowy plan, pomimo szeregu zaleceń dla gospodarki leśnej, może niemal nie 

funkcjonować.  Rabunkowa gospodarka leśna, brak kontroli nad wielkością pozyskania, nieosiągnięcie 

przez d-stany wymaganego wieku, odnowienia niezgodne z typami siedliskowymi oraz wprowadzanie 

gatunków obcych geograficznie – również stwarzają zagrożenie dla kompleksów leśnych ich ciągłości i 

trwałości a tym samym dla fauny korzystającej z zasobów leśnych. 

Bardzo ważne z punktu widzenia realizacji zapisów ISL wydają się być również problemy związane z 

rozpoznaniem walorów przyrodniczych i wynikającym z nich właściwym planowaniem ochrony przyrody na 

urządzanych terenach. Przejawia się to głównie w niekompletnej wiedzy o rozmieszczeniu i zasobach 

gatunków i siedlisk przyrodniczych na terenach własności prywatnej.  

 

3.7 Aktualny stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu 
 
Obecny stopień przekształcenia środowiska naturalnego przez człowieka, zanieczyszczenie środowiska 

powoduje konieczność prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej, która przede wszystkim nastawiona 

jest na zapewnienie ciągłości istnienia lasów oraz maksymalizację ich stabilności.  

Realizacja wskazań gospodarczych zawartych w ISL ma szczególne znaczenie w przypadku lasów 

własności prywatnej. W lasach własności prywatnej od dziesięcioleci gospodarka leśna nastawiona jest w 

dużej mierze na pozyskiwanie drewna. Aktualnie, zachowanie właściwego stanu lasów prywatnych 

uzależnione jest od prowadzenia planowej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, równoważącej potrzeby 

eksploatacyjne z ochroną cennych przyrodniczo fragmentów lasu, opartej o Inwentaryzację Stanu Lasu. 

Potencjalne odstąpienie od przeprowadzenia zabiegów zaplanowanych w ISL, może być zagrożeniem dla 

trwałości lasów, powodując zły stan sanitarny lasów, zestarzenie się drzewostanów i całkowity ich rozpad, 

co z kolei doprowadzić może do nieodwracalnych zmian w biotopie. Zachowanie czy odtwarzanie 

możliwości w zakresie bioróżnorodności obszarów leśnych wiąże się z wprowadzeniem zunifikowanej, 

szeroko i nowocześnie rozumianej gospodarki leśnej, opartej na kontrolowanym pozyskaniu drewna, 

popartym szacunkami oraz z odniesieniem do zapisów prawa, zarówno z dziedzin gospodarki leśnej jak i 

ochrony przyrody. Odstąpienie od działań gospodarczych będzie zatem skutkowało utrwalaniem 

zniekształceń, co w konsekwencji doprowadzić może do zaniku właściwych siedlisku zbiorowisk 

roślinnych, pociągając za sobą stopniowe zanikanie na danym terenie chronionych gatunków roślin czy 
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zwierząt. Wykonywanie zapisów dokumentacji urządzeniowej przyczynia się również do zwiększania 

wiedzy właścicieli w zakresie gospodarki leśnej. 

Podsumowując, brak realizacji zapisów projektu planu, może spowodować: 

• utratę kontroli nad stanem sanitarnym i zdrowotnym lasu, 

• zagrożenie trwałości lasu, w przypadku zbyt dużego, niekontrolowanego pozyskania drewna nie 

popartego szacunkami inwentaryzacyjnymi zapasu i przyrostu spodziewanego, 

• nieplanowaną, rabunkową gospodarkę leśną, przyczyniającą się do zubożenia bioróżnorodności, 

• zubożenie siedlisk oraz ich niekorzystne przekształcenie, 

• pogorszenie możliwości rozwoju młodego pokolenia, 

• stworzenie bazy żerowej dla patogenów w wyniku pozostawienia nadmiernych ilości martwego 

drewna w drzewostanie. 
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4 Przewidywane oddziaływanie ISL na środowisko i Obszary Natura 2000 

4.1 Przewidywane oddziaływanie ISL na środowisko 

 
W środowisku przyrodniczym istnieje cały szereg powiązań między poszczególnymi jego elementami, a zachwianie 

równowagi prowadzi nieuchronnie do bardzo poważnych konsekwencji, zarówno dla ekosystemów jaki i dla 

człowieka. Zagrożenie środowiska przyrodniczego wynika ze stałego, równoczesnego oddziaływania wielu 

czynników powodujących w nim niekorzystne zjawiska i zmiany.  

Realizacja dokumentacji urządzeniowej ma na celu zachowanie trwałości i dobrej kondycji drzewostanów jako 

jednego z elementów środowiska naturalnego. Ma wpływ na czystość powietrza między innymi przez możliwość 

asymilacji dwutlenku węgla, zwiększanie retencji i polepszanie jakości wody, ochronę gleby przed erozją poprzez 

wskazywanie odpowiednich terminów prowadzenia zabiegów oraz odnowienia. Las (i jego długotrwałe istnienie w 

dobrej formie zdrowotnej) może także wspomagać funkcje akustyczne i osłony od wiatru.  

 

4.1.1 Oddziaływanie na różnorodność biologiczną 

Mając na uwadze definicję bioróżnorodności, oddziaływanie powinno rozpatrywać się na trzech 

poziomach: genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym.  

Zapisy ISL propagują wprowadzanie składów gatunkowych zgodnych z siedliskowym typem lasu, gdzie 

przewidziane jest miejsce na gatunki domieszkowe ważne z punktu widzenia bioróżnorodności, stosowanie 

projektowanych składów odnowieniowych upraw, wykorzystanie zmienności w ramach mikrosiedlisk, 

wprowadzając na te niewielkie powierzchnie właściwe im gatunki. Ponadto, poprzez właściwy dobór składów 

gatunkowych, wspierają wzrost udziału rodzimych gatunków, zróżnicowanie struktury gatunkowej w obrębie 

drzewostanu. Na etapie tworzenia planów brana jest pod uwagę ochrona cennych starodrzewów, a także 

pojedynczych drzew czy biotopów, co przekłada się na zróżnicowanie biologiczne świata zwierzęcego. 

Dokumentacja urządzeniowa zawiera ogólne zalecenia co do kęp starodrzewów, drzew pomnikowych i 

dziuplastych oraz ich zachowania. W związku z ogólnymi zaleceniami w trakcie wykonania zapisów dokumentacji 

organ nadzorujący oraz wykonawczy (leśnik wyznaczający np. drzewa do wycinki) bierze pod uwagę zapisy dot. 

ww. cennych obszarów czy pojedynczych drzew. Występujące kępy (wyróżniające się wiekiem, ale zbyt małe do 

wyodrębnienia - zarówno młodsze jak i starsze) są opisywane w ISL w Opisie Taksacyjnym wraz z powierzchnią, 

lokalizacją, gatunkiem i wiekiem.  

Zaplanowane w ISL zabiegi wpłyną potencjalnie pozytywnie na zachowanie stanu siedlisk, minimalizując 

stopień ich przekształcania oraz wymierania stanowiących o bioróżnorodności gatunków. Ryzyko zmniejszenia 

różnorodności biologicznej może wystąpić jedynie w przypadku nieprzestrzegania zawartych w ISL zaleceń. 

 

4.1.2 Oddziaływanie na ludzi i zdrowie ludzi 

Trwale zrównoważona gospodarka leśna oraz udostępnianie lasu umożliwia społeczeństwu rekreację, wypoczynek 

oraz edukację przyrodniczą, zapewniając jednocześnie pożądaną przez prywatnych właścicieli lasów możliwość 

pozyskania surowca drzewnego.  

Realizacja ISL ma na celu zachowanie trwałości i dobrej kondycji drzewostanów jako jednego z elementów 

środowiska naturalnego. Szata roślinna wpływa pozytywnie na stan środowiska. Jest ściśle związana z 

zachowaniem równowagi w środowisku. Ma wpływ na czystość powietrza między innymi przez możliwość 

asymilacji dwutlenku węgla, zwiększa retencję wody przez co poprawia mikroklimat oraz jakość wody, a także 

może pełnić funkcje ekranów akustycznych i osłony od wiatru. Zachowanie równowagi w środowisku 

przyrodniczym i tworzenie naturalnych barier ochronnych warunkuje dobry stan środowiska życia i tym samym 

zmniejsza ryzyko wystąpienia epidemii. Dodatkowo umożliwienie korzystania z zasobów przyrody jakim jest między 

innymi pozyskiwane drewno daje szansę na polepszenie warunków życia. Dlatego też racjonalne gospodarowanie 

lasami poprzez pozytywny wpływ na środowisko, ma również pozytywny wpływ na zdrowie ludzi. 
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4.1.3 Oddziaływanie na rośliny, grzyby i zwierzęta, w szczególności na gatunki chronione 

 
Rośliny i grzyby 

W trakcie przeprowadzonych prac taksacyjnych, na gruntach objętych opracowaniem ISL nie stwierdzono 

występowania gatunków roślin chronionych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 

2014 r.  w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409).  Analizując dane wektorowych z lokalizacją roślin 

inwentaryzacji flory, stwierdzono, że na analizowanych wydzielanych nie występują rośliny cenne dla Wspólnoty.  

Z danych będących w posiadaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, wynika iż w 

granicach działek ewidencyjnych objętych planowaniem gospodarczym występują stanowiska 

chronionych gatunków roślin: pierwiosnek (pierwiosnka) wyniosły, śnieżyczka przebiśnieg, wawrzynek 

wilczełyko, lilia złotogłów. 

 

pierwiosnek (pierwiosnka) wyniosły Nieczęsty, na północy i wschodzie kraju brak lub bardzo rzadko. Uprawiany 

w ogrodach, także w wielu odmianach ozdobnych. W słonecznych miejscach, na łąkach, w zaroślach, lasach 

liściastych.  Gatunek podlega ochronie częściowej 

śnieżyczka przebiśnieg Przebiśnieg kwitnie na przedwiośniu i w kilka tygodni po kwitnieniu części nadziemne 

zamierają. Śnieżyczki rosną zwykle w dużych grupach, kępowo. Gatunek podlega ochronie częściowej 

wawrzynek wilczełyko W Polsce rośnie na całym terytorium, ale jest rośliną rzadką. Dość często występuje w 

południowej, wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Na pozostałym obszarze spotykany rzadziej i na 

rozproszonych stanowiskach. W górach polskich najwyżej położone stanowisko podawane jest z Tatr Wysokich z 

Miedzianego.  Gatunek podlega ochronie częściowej 

lilia złotogłów W Polsce spotykana często w Sudetach i Karpatach, na niżu bardzo rzadka, zwłaszcza w części 

północno-zachodniej. Gatunek objęty ochroną ścisłą. 

Tabela 5 Zestawienie stanowisk chronionych przyrody na analizowanych wydzieleniach 

Adres leśny Rodzaj 

powierzchni 

Informacja rożna Powierzchnia Zabieg 

O020350012-1001  -i   -00 D-STAN siedlisko roślin naczyniowych - objętych ochroną 0,4500 IB 

O020350018-1001  -k   -00 D-STAN siedlisko roślin naczyniowych - objętych ochroną 0,6000 TP 

O020350027-1001  -g   -00 D-STAN siedlisko roślin naczyniowych - objętych ochroną 0,6514 TP 

O020350030-1001  -i   -00 D-STAN siedlisko roślin naczyniowych - objętych ochroną 4,4896 TP 

 

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, 

zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i 

zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, a także zachowanie 

różnorodności gatunkowej i genetycznej. 

W celu ochrony gatunków roślin i grzybów, potencjalnie mogących występować na terenach 

analizowanych, dokumentacja urządzeniowa zaleca prowadzenie prac gospodarczych ograniczać do okresu 

zimowego. Zapisy zalecają stosowanie dobrej praktyki leśnej, która mówi o wykonywaniu zabiegów w okresie 

zimowym przy pokrywie śnieżnej. Prowadzenie prac w okresie zimowym przy pełnej pokrywie śnieżnej jest jednym 

z istotnych elementów minimalizacji potencjalnie negatywnego, krótkotrwałego oddziaływania cięć pielęgnacyjnych 

i rębnych, ze względów zarówno hodowlanych jak i ochronnych. Działania te zapewnią znaczne zmniejszenie 

uszkodzenia płatów z roślinnością. Bezpośrednie oddziaływanie ISL na rośliny potencjalnie występujące na 

terenach objętych opracowaniem oceniono, zatem jako neutralne. 

Zasięg działań przewidzianych w ISL i ich realizacja nie mają rozległego charakteru, odnoszą się jedynie 

do konkretnych wydzieleń. Wszelkie zabiegi zapisane w ISL nie wpływają na działania prowadzone na terenach 

sąsiadujących lub pozostających w nieznacznej odległości, a tym samym na znajdujące się na tych terenach 

rośliny, w szczególności potencjalne rośliny chronione. Należy pamiętać, że ze względu na rodzaj własności i 

różnowiekowość drzewostanów sąsiadujących prace z zakresu gospodarki leśnej będą prowadzone na niewielkich 

powierzchniach i w różnym czasie, co również zmniejsza potencjalne negatywne oddziaływanie. 
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Projektowane działania i zabiegi nie będą generowały potencjalnie negatywnych skutków w odniesieniu do 

roślin, w tym także gatunków chronionych, zlokalizowanych w sąsiedztwie gruntów leśnych objętych opracowaniem 

ISL. 

Oddziaływanie ISL na rośliny runa występujące na terenie objętym opracowaniem oceniono jako neutralne.  

Zwierzęta 

Należy zaznaczyć, iż w trakcie prac taksacyjnych na gruntach osób prywatnych nie zainwentaryzowano 

przypadków gatunków wymagających specjalnego wyznaczenia stref ochronnych (ochrony ostoi, miejsc rozrodu 

lub regularnego przebywania itd.). Na etapie tworzenia dokumentacji brane były pod uwagę uwarunkowania 

konieczne do zachowania stanowiska w stanie niepogorszonym, zastosowanie się do dokumentacji zapewni 

właściwy stan ochrony bez konieczności ujawniania dokładnego położenia danego „siedliska, gatunku”. 

Z danych będących w posiadaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, wynika, 

iż w granicach działek ewidencyjnych objętych planowaniem gospodarczym występuje siedlisko pachnicy 

dębowej (Gatunek związany ze starymi, dziuplastymi drzewami z obszernymi próchnowiskami).  

Tabela 6 Zestawienie gatunku chronionego na analizowanych wydzieleniach 

Adres leśny Rodzaj 

powierzchni 

Informacja rożna Powierzchnia Zabieg 

O020350019-1001  -d   -00 INNE WYL 

zabudowania, teren przydomowy, ogród - 

drzewa pomnikowe - 

PL.ZIPOP.1393.PP.1602033.274; 91E0, 

siedlisko gatunku chronionego 

0,3306 BZ 

Gatunek pachnicy dębowej został potwierdzony na 1 stanowisku. W obszarze występowania gatunku nie 

zaplanowano zabiegów gospodarczych. Bezpośrednie oddziaływanie ISL na rośliny potencjalnie występujące na 

terenach objętych opracowaniem oceniono, zatem jako neutralne 

W trakcie prac taksacyjnych nie zainwentaryzowano obecności czy śladów bytowania gatunków ptaków 

cennych przyrodniczo poza obszarami Natura 2000, mających szczególne znaczenie dla wspólnoty. Mimo tego, 

że na analizowanym obszarze poza obszarami Natura 2000 nie występują Ptaki cenne dla Wspólnoty 

dokumentacja urządzeniowa zawiera szereg dobrych praktyk związanych z czynną ochrona ptaków 

zgodnie z zachowaniem zasady zapobiegania i przezorności. Zgodnie z wytycznymi odnośnie zarządzania 

obszarami występowania ptaków chronionych w trakcie realizacji cięć rębnych, przed rębnych i sanitarnych zaleca 

się pozostawianie drzew biocenotycznych oraz pozostałości zrębowych i po trzebieżowych do ich naturalnego 

rozkładu z wyjątkiem posuszu czynnego oraz drzew stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa publicznego oraz 

odpadów pozrębowych mogących stanowić zagrożenie sanitarne. Zaprojektowane zabiegi pod warunkiem 

spełnienia obostrzeń w zakresie terminu ich wykonania t.j. poza okresem lęgowym, nie wpłyną negatywnie na 

życie i funkcjonowanie chronionych w strefie ptaków. Charakter zabiegów nie wpłynie również w istotny sposób na 

zmianę krajobrazu w najbliższym otoczeniu gniazd. W ISL zawarto zalecenie o dążeniu do pozostawienia 

martwego drewna, wydzielającego się naturalnie, w ilości co najmniej 5% miąższości drzewostanu, ze względu na 

ochronę miejsc lęgowych ptaków, a także zapewnienie miejsc bytowania popielicowatych, nietoperzy oraz płazów i 

gadów. Zgodnie z dobrymi praktykami zawartymi w Zasadach hodowli lasu, przy wykonaniu rębni na powierzchni 

powyżej 1 ha zaleca się projektowanie kęp ekologicznych w formie biogrup do naturalnego rozpadu, stanowiących 

min. 5% powierzchni manipulacyjnej. Ponadto nie stosuje się wykonywania rębni w okolicach źródlisk, jezior, rzek. 

W tych miejscach wskazane jest pozostawienie stref ochronnych, tzw. "ekotonów" bez cięć. Zaleca się zachowanie 

stref ekotonu o szerokości ok. 30m (jedna wysokość drzewostanu). Ochrona ptaków, zwłaszcza tych grup, które 

stale związane są z gruntami leśnymi podobnie jak w przypadku ssaków będzie polegać na kontroli powierzchni 

roboczej przed rozpoczęciem prac pod kątem obecności ptaków należy zwracać szczególną uwagę na 

drzewa dziuplaste z gniazdami, ponadto pozostawianie drzew dziuplastych martwych oraz obumierających 

w lesie powinno zapewnić ochronę tej grupie zwierząt, tak jak i prowadzenie prac poza okresami lęgowymi 

paków. Należy pamiętać, iż planowane działania gospodarcze podlegają ograniczeniu poprzez szereg wytycznych 

i zasad sprzyjających pozostawianiu siedlisk stanowiących ich potencjalne miejsca bytowania. Technologia prac w 
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leśnictwie powoduje, że są one wykonywane w różnych okresach czasu. Przede wszystkim należy przestrzegać 

terminów wykonywania cięć, ograniczając je do miesięcy poza okresem lęgowym ptaków w zależności od gatunku, 

zapewniając zachowanie potencjalnych populacji ptaków na danym terenie. 

W obrębie opisywanego obrębu odnotowane może być występowanie gatunków zwierzyny łownej 

związanej z terenami leśnymi oraz półotwartymi: sarny, lisy czy zające korzystają z siedlisk leśnych, unikając 

kontaktu z człowiekiem. Lasy objęte ISL rzadko tworzą zwarte rozlegle kompleksy. Niejednokrotnie są to izolowane 

niewielkie powierzchnie leśne wzdłuż gruntów innego rodzaju oraz grunty leśne położone w większych 

kompleksach leśnych innej własności, głównie PGL LP Lasy Państwowe. Z punktu widzenia ochrony gatunków 

drapieżnych ważne jest przed rozpoczęciem prac potwierdzenie, że powierzchnia nie jest wykorzystywana stale lub 

czasowo jako miejsca zimowania lub rozrodu. W przypadku zasiedlenia habitatu należy prace odłożyć w czasie.  

Kolejną grupą ssaków objętych ochroną, a które związane są z gruntami leśnymi są wydra i bóbr. Gatunki 

te związane są ze środowiskiem wodnym, wpływ zabiegów przy utrzymaniu zasady ochrony naturalnego 

charakteru siedlisk bytowania należny uznać za neutralny.  

Dla nietoperzy lasy są głównie miejscem żerowania, niezasiedlone dziuple mogą stanowić miejsca 

dziennego spoczynku – ochrona drzew dziuplastych w trakcie realizacji zaplanowanych zabiegów nie przyczyni się 

do negatywnego oddziaływania na tą grupę zwierząt. Dodatkowo w dokumentacji urządzeniowej znajdują się 

informacje o występowaniu obszarów Natury 2000, w których nietoperze wymieniane są jako gatunek cenny, 

zapisy zawierają wskazania do kierowania się w gospodarce leśnej zapisami planów zadań ochronnych dla 

Obszarów oraz w przypadku braku planów do ochrony i zachowania obecnego stanu siedlisk (również siedlisk 

będących miejscem bytowania gatunków) przyrodniczych, będących przedmiotem ochrony w Naturze 2000.  

Wpływ na gatunki stanowiące przedmiot ochrony w obszarze a związane ze środowiskiem wodnym 

(wydra, gatunki ryb, płazów czy owadów) będzie neutralny. Stosowanie zapisów ujętych w rozdziale ochrona 

przyrody ISL zapewni odpowiedni stan żerowisk oraz miejsc lęgowych dla grup zwierząt będących celem ochrony 

w ramach tego obszaru, np. poprzez realizowanie zapisu niewykonywania rębni zupełnych w okolicach źródlisk, 

jezior, rzek. 

Wpływ zabiegów na populacje gatunków bytujących w obszarach związanych z siedliskami 

drzewostanowymi – nietoperze, bóbr – powinien pozostać neutralny w związku z brakiem w obrębie obszaru 

wydzieleń stwierdzonego występowania tych gatunków. W przypadku dobrej praktyki leśnej stosowanej w 

dokumentacji urządzeniowej nie stosuje się wykonywania rębni zupełnych w okolicach źródlisk, jezior i rzek, 

pozostawiane są kępy starodrzewów oraz – co pozwoli na zachowanie obszarów bytowania gatunków związanych 

z terenami kompleksów leśnych. Ponadto każdorazowo przed rozpoczęciem prac należy przeprowadzić lustrację 

terenu pod katem obecności chronionych gatunków zwierząt. Z punktu widzenia ochrony terenu lęgów ptaków, 

prace na omawianym obszarze należy prowadzić w okresie zimowym, stosownie do zawartych w ISL zapisów, w 

rozdziale ochrona przyrody. Zaobserwowane na omawianym terenie gniazda dużych drapieżników niezwłocznie 

zgłosić do odpowiednich służb, a teren wyłączyć z użytkowania.   

Z punktu widzenia wpływu zabiegów zaprojektowanych w ISL istotne są zapisy ochrony mikrosiedlisk, 

ponadto nadzór leśny powinien uczulić właścicieli lasu na utrzymywanie w niezmienionym stanie dróg z koleinami 

w okresie rozrodczym lub też niedopuszczanie do powstawania kolein. W odniesieniu do leśnych gatunków ptaków 

należy pamiętać, iż planowane działania gospodarcze podlegają ograniczeniu poprzez szereg wytycznych i zasad 

sprzyjających pozostawianiu siedlisk stanowiących ich potencjalne miejsca bytowania. Technologia prac w 

leśnictwie powoduje, że są one wykonywane w różnych okresach czasu. Konieczność działań takich jak m.in.: 

pozostawianie w drzewostanach martwego drewna, kęp starodrzewów, drzew dziuplastych czy pozostawiania stref 

nieużytkowanych cięciami zupełnymi wokół zbiorników wodnych, rzek i jezior zgodne są z zasadami trwale 

zrównoważonej gospodarki leśnej.  

Zabiegi projektowane w ramach ISL dla lasów własności prywatnej w analizowanych obszarach są zgodne 

zarówno z zasadami trwale zrównoważonej gospodarki leśnej jak i zasadami hodowli lasu. Z tego względu 

oddziaływanie na stan populacji gatunków zwierząt, w tym potencjalnych, migrujących gatunków chronionych 

oceniono jako neutralny. W przypadku wszystkich wydzieleń, brak jest pokrycia powierzchni opisywanych z 

miejscami występowania zwierząt cennych i chronionych, zarówno ssaków jak i płazów, owadów czy innych. 
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Zasięg działań przewidzianych w ISL i ich realizacja nie mają charakteru rozległego i dalekosiężnego. 

Wszelkie zabiegi zapisane w ISL dotyczą jedynie wydzieleń objętych opracowaniem, nie wpływają na działania 

prowadzone na terenach sąsiadujących lub pozostających w nieznacznej odległości, a tym samym na znajdujące 

się na tych terenach zwierzęta, w szczególności potencjalne zwierzęta chronione. Projektowane działania i zabiegi 

nie będą, zatem generowały potencjalnie negatywnych skutków ich realizacji w ujęciu średnioterminowym i 

długoterminowym w odniesieniu do zwierząt, w tym także gatunków chronionych, zlokalizowanych w sąsiedztwie 

gruntów leśnych objętych opracowaniem ISL. W ujęciu krótkoterminowym negatywne oddziaływanie zapisanych w 

ISL zabiegów dotyczyć będzie jedynie prac z zakresu pielęgnacji lasu i pozyskania drewna i opierać się będzie na 

wzmożonej i intensywnej penetracji lasu w czasie ich wykonywania. Negatywne oddziaływanie dotyczyć będzie 

przede wszystkim płoszenia zwierzyny z ich miejsc bytowania. 

4.1.4 Oddziaływanie na wodę 

W ISL nie zaplanowano działań znacząco wpływających na stan zasobów wodnych. Zabiegi pielęgnacyjne 

nie wpłyną negatywnie na zdolność retencyjną drzewostanów. Zachowanie trwałości i dobrego stanu sanitarnego 

drzewostanów w aspekcie długoterminowym może przyczynić się do utrwalenia również zdolności retencyjnej w 

skali mikro. Zapisy dokumentacji urządzeniowej już na etapie projektowania zachowują zasady zrównoważonego 

gospodarowania zasobami leśnymi. W kontekście zachowania stabilności warunków mikrosiedlisk, zgodnie z 

zasadami dobrych praktyk leśnych, tworzone są strefy ekotonowe przy zbiornikach, jeziorach oraz rzekach w celu 

zachowania ciągłości siedlisk oraz warunków retencji i spływu, co pozytywnie oddziałuje na czystość rzek (ochrona 

przez nadmiernym dopływem biogenów ze spływu powierzchniowego) oraz stabilizację obszarów wodno-błotnych. 

Zachowanie ciągłości i trwałości drzewostanów, która jest przewidziana w planach uproszczonych może zachować 

również stabilny poziom małej retencji. Dokumentacja nie przewiduje nowych zalesień i bierze pod uwagę siedliska 

użytkowane jako łąki, zawiera informacje o istniejących terenach podmokłych czy bagnach. ISL nie zawiera 

wskazań dla gruntów nieleśnych oraz nie planuje zabiegów melioracyjnych.  

 

 

Ze względu na długi okres wykonania oraz rozdrobnienie własnościowe, wykonanie zapisów planów 

będzie przebiegało w zróżnicowanym tempie i nieznacznych powierzchniach, ewentualne negatywne 

oddziaływania będą małoskalowe oraz krótkotrwałe.  Wpływ realizacji zapisów ISL na wodę jest zatem znikomy i 

pomijalny, a skutki realizacji zadań wynikających z ISL mają charakter neutralny. 

 

4.1.5 Oddziaływanie na powietrze 

Działania zapisane w ISL nie będą wpływać negatywnie na powietrze. Zabiegi wykonywane są miejscowo, 

przy niewielkim użyciu ciężkiego sprzętu (stosuje się głównie pilarki, kosy spalinowe, ciągniki rolnicze lub leśne). 

Spaliny wprowadzane są w rozproszeniu czasowym (prace z zakresu pozyskania drewna – około 2 tygodni w 

jednym wydzieleniu, prace hodowlane – kilka godzin) i przestrzennym. 

Wpływ zabiegów zapisanych w projekcie planu na powietrze należy uznać za nieznaczący i 

niezauważalny. Skutki realizacji zadań zaplanowanych w ISL będą neutralne. 

 

4.1.6 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi 

Rozpatrując wpływ projektowanego planu w ujęciu krótkoterminowym zauważa się negatywny wpływ 

zapisów ISL na powierzchnię ziemi, a w szczególności na pokrywę gleby. Związane jest to z pracami 

wykonywanymi przy pozyskiwaniu drewna zwłaszcza w użytkowaniu rębnym oraz przygotowaniem powierzchni do 

odnowienia. W perspektywie długoterminowej, będzie miało pozytywny wpływ na utrzymanie pokrywy roślinnej, co 

z kolei sprzyjać będzie zachowaniu naturalnej pokrywy glebowej zabezpieczając ją przed erozją. 

Mając na uwadze przewagę pozytywnych aspektów oddziaływania nad negatywnymi, skutki realizacji 

zaplanowanych w ISL wskazań, w odniesieniu do powierzchni ziemi będą miały charakter potencjalnie pozytywny. 
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4.1.7 Oddziaływanie na krajobraz 

Realizacja zapisów ISL stwarza możliwość kształtowania strefy przejściowej między lasem, a terenem 

otwartym, co korzystnie wpływać będzie na zachowanie dotychczasowego krajobrazu. 

Rozpatrując skutki realizacji ISL w ujęciu długoterminowym, będą one miały charakter potencjalnie 

pozytywny. Uzasadnieniem oceny jest fakt, iż kształtowanie ekotonu oraz utrzymywanie ciągłości trwania lasów w 

krajobrazie analizowanej Gminy przeważa zdecydowanie nad krótkotrwałym wpływem cięć w drzewostanach, 

koniecznych do stworzenia dogodnych warunków wzrostu młodemu pokoleniu lasu. Zastosowane rębnie IB zostały 

zaprojektowane przede wszystkim w drzewostanach, w których wymagana jest przebudowa ze względu na 

obecność gatunków niezgodnych z typem siedliskowym lub obszarach, gdzie utrudnione byłoby odnowienie 

naturalne i na niewielkich powierzchniach, gdzie stosowanie rębni złożonych nie przyniosłoby odpowiedniego 

efektu zachowania stanu siedliska i jego odnowienia zgodnie z wymaganiami. Jak wspomniano wcześniej, duży 

wpływ na rodzaj oddziaływania zapisów ISL ma rozdrobnienie własnościowe, dodatkowo w znacznym rozproszeniu 

powierzchniowym (wykonywane zabiegi są rozpoczynane w innym czasie i w oddaleniu od siebie). Taki rodzaj 

gospodarki leśnej ma znikomy wpływ na krajobraz, ale również mniej znacząco wpływa na klimat w obszarze 

(4.1.8).  

 

4.1.8 Oddziaływanie na klimat 

Wpływ lasu na klimat wynika głównie z intensywnej transpiracji drzew, która możliwa jest m. in. dzięki 

zatrzymywaniu dużej ilości wody opadowej w glebie leśnej, co jest z kolei następstwem retencyjnych właściwości 

lasu. Oddziaływania klimatyczne, wynikające ze zwiększonej wilgotności powietrza nad lasem (temperatura, opady, 

promieniowanie), w warunkach środkowoeuropejskich obserwuje się na odległość do kilkudziesięciu km od 

większych kompleksów leśnych. Dlatego też wycinanie dużych połoci drzewostanów może wypłynąć na 

mikroklimat. Realizacja zadań zawartych w ISL nie spowoduje takich zmian. Zabiegi przeprowadzane w lasach, 

potencjalnie mogą wpływać jedynie na krótkoterminową zmianę mikroklimatu lokalnego. Oddziaływanie ISL na 

klimat można określić jako nieznaczące i niezauważalne, stąd w końcowej ocenie skutki realizacji zadań 

wynikających z ISL w odniesieniu do klimatu będą miały charakter neutralny. 

 

 

4.1.9 Oddziaływanie na zabytki i dobra kultury materialnej 

Realizacja zapisów ISL nie wpływa bezpośrednio lub pośrednio na zabytki i dobra kultury zlokalizowane w 

sąsiedztwie drzewostanów objętych opracowaniem.  

 

Projektowana dokumentacja nie obejmuje swoim zakresem działań związanych z ochroną zabytków i obiektów 

dziedzictwa kulturowego. W obszarze opracowywanym znajdują się zabytki wpisane do Rejestru zabytków 

nieruchomych województwa, jednak wskazania gospodarcze, w przypadku wydzieleń które położone są np. na 

terenie parku/terenu parkowego wpisanego do Rejestru Zabytków, są ograniczone do zalecenia niewykonywania 

(braku) zabiegów. Zapisy dokumentacji jasno określają proponowaną gospodarkę bez rębni, z zaznaczeniem, w 

informacji dodatkowej dla danego wydzielenia, konieczności konsultacji zabiegów z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków. Ograniczona powierzchnia (do obszaru wydzielenia) powoduje brak wpływu na inne obiekty dziedzictwa 

kulturowego. 

 

Tabela 7 Zestawienie obszarów zabytkowych na analizowanych wydzieleniach 

Adres leśny Informacja dodatkowa Powierzchnia Zabieg 

O020350011-1001  -c   -00 obszar zabytkowy - układ ruralistyczny 
PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_16_UU.3163 - zabigi w kons. z 

Woj.Kons.Zab. 
 

0,147 CS 

O020350011-1001  -d   -00 0,1865 CS 

O020350011-1001  -n   -00 0,2091 CS 

O020350011-1001  -p   -00 0,2576 CS 
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Adres leśny Informacja dodatkowa Powierzchnia Zabieg 

O020350011-1001  -i   -00 0,106 BZ 

O020350011-1001  -m   -00 0,058 BZ 

O020350011-1001  -f   -00 0,0687 BZ 

O020350011-1001  -g   -00 0,0665 BZ 

O020350011-1001  -k   -00 0,0728 BZ 

O020350011-1001  -h   -00 0,054 BZ 

O020350011-1001  -l   -00 0,052 BZ 

O020350011-1001  -r   -00 0,0138 BZ 

O020350011-1001  -o   -00 0,0295 BZ 

O020350011-1001  -j   -00 0,0885 BZ 

O020350011-1001  -s   -00 0,05 BZ 

 

Zapisy ISL nie odnoszą się zarówno bezpośrednio jak i pośrednio do zabytków architektury 

ustanowionych na terenie analizowanym. Czynności wynikające z założeń ISL nie obejmują także działań w 

zabytkowych parkach. Z tego względu, skutki realizacji zaplanowanych wskazań gospodarczych na zabytki i dobra 

kultury materialnej będą miały charakter neutralny. 

 

 

4.1.10 Zestawienie zbiorcze wpływu realizacji założeń ISL na środowisko 

 
Tabela 8 Przewidywane oddziaływanie ISL na środowisko 

Lp. Elementy 
środowiska Okres oddziaływania 

Rodzaje planowanych czynności i zadań gospodarczych oraz ich 
przewidywane znaczące oddziaływanie na elementy środowiska Łączna 

ocena 
planowanych 

czynności i zadań 
gospodarczych Zalesienia Odnowienia Pielęgnowanie 

drzewostanów 

Rębnie 
częściowe, 
stopniowe i 
przebudowa 

Rębnie 
zupełne 

1. Różnorodność 
biologiczna 

krótkoterminowe bz 0 0 - - 
+ średnioterminowe bz + 0 0 (+) 

długoterminowe bz + + + (+) 

2. Ludzie 
krótkoterminowe bz + + + + 

+ średnioterminowe bz + 0 0 (+) 
długoterminowe bz + 0 0 (+) 

3. Zwierzęta 
krótkoterminowe bz (+) 0 0 (-) 

0 średnioterminowe bz (+) 0 0 0 
długoterminowe bz (+) 0 0 0 

4. Rośliny 
krótkoterminowe bz (+) 0 0 (-) 

0 średnioterminowe bz (+) 0 0 0 
długoterminowe bz (+) (+) (+) (+) 

5. Woda 
krótkoterminowe bz 0 0 0 0 

0 średnioterminowe bz 0 0 0 0 
długoterminowe bz 0 0 0 0 

6. Powietrze 
krótkoterminowe bz 0 0 (-) (-) 

0 średnioterminowe bz 0 0 0 0 
długoterminowe bz 0 0 0 0 

7. Powierzchnia 
ziemi 

krótkoterminowe bz - 0 - - 

(+) średnioterminowe bz 0 0 0 0 
długoterminowe bz + + 0 0 

8. Krajobraz 
krótkoterminowe bz 0 0 0 - 

(+) średnioterminowe bz 0 0 0 (+) 
długoterminowe bz + 0 0 (+) 

9. Klimat 
krótkoterminowe bz 0 0 0 0 

0 średnioterminowe bz 0 0 0 0 
długoterminowe bz 0 0 0 0 
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Lp. Elementy 
środowiska Okres oddziaływania 

Rodzaje planowanych czynności i zadań gospodarczych oraz ich 
przewidywane znaczące oddziaływanie na elementy środowiska Łączna 

ocena 
planowanych 

czynności i zadań 
gospodarczych Zalesienia Odnowienia Pielęgnowanie 

drzewostanów 

Rębnie 
częściowe, 
stopniowe i 
przebudowa 

Rębnie 
zupełne 

10. Zasoby 
naturalne 

krótkoterminowe bz 0 0 0 (-) 

+ średnioterminowe bz + 0 0 0 

długoterminowe bz + + 0 0 

11. Zabytki i 
dobra materialne 

krótkoterminowe bz 0 0 0 0 

0 średnioterminowe bz 0 0 0 0 
długoterminowe bz 0 0 0 0 

Oznaczenia: + pozytywny, (+) warunkowo pozytywny, 0 brak wpływu, - negatywny, (-) warunkowo negatywny, bz- brak zabiegu 
 
 

4.2 Przewidywane oddziaływanie ISL na formy ochrony przyrody 

Zgodnie z Rozdziałem 2 art. 6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 r. poz. 1098, 

1718, z 2022 r. poz. 84) za formy ochrony przyrody uznaje się: 

1) parki narodowe;  

2) rezerwaty przyrody;  

3) parki krajobrazowe;  

4) obszary chronionego krajobrazu;  

5) obszary Natura 2000;  

6) pomniki przyrody;  

7) stanowiska dokumentacyjne;  

8) użytki ekologiczne;  

9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;  

10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

 

4.2.1 Przewidywane oddziaływanie na Parki Narodowe. 

Na analizowanym terenie, w obrębach objętych opracowaniem, nie występują granice parków narodowych. Ze 

względu na ograniczoną do granic wydzieleń, powierzchnię i ingerencję zabiegów zapisanych w dokumentacji 

urządzeniowej, wpływ na tę formę ochrony przyrody uznano za neutralny. 

 

4.2.2 Przewidywane oddziaływanie na rezerwaty przyrody. 

Na analizowanym terenie, w obrębach objętych opracowaniem, nie występują granice rezerwatów przyrody. Ze 

względu na ograniczoną do granic wydzieleń, powierzchnię i ingerencję zabiegów zapisanych w dokumentacji 

urządzeniowej, wpływ na tę formę ochrony przyrody uznano za neutralny.  

 

Na obszarze proponowane są rezerwaty przyrody:  

- Pielgrzymów – rejon położony w południowo-wschodniej części Gór Opawskich, nad granicznym potokiem Troja, 

dopływem Osobłogi.  

- Wilczy Staw - to nazwa projektowanego rezerwatu leśnego, położonego między Głubczycami i Tarnkową w 

gminie Głubczyce w Obszaru Chronionego Krajobrazu Las Głubczycki. 

 

Adres leśny 
 

Informacja dodatkowa Powierzchnia Zabieg 

O020350025-1001  -p   -00 D-STAN 
projektowany rezerwat przyrody 'Pielgrzymów' ewentualne zabiegi w 

konsultacji z RDOŚ 
0,2300 BZ 

O020350030-1001  -p   -00 D-STAN 
projektowany rezerwat przyrody 'Wilczy Staw' ewentualne e zabiegi w 

konsultacji z RDOŚ 
0,300 BZ 
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Adres leśny 
 

Informacja dodatkowa Powierzchnia Zabieg 

O020350030-1001  -r   -00 D-STAN 
projektowany rezerwat przyrody 'Wilczy Staw' ewentualne zabiegi w 

konsultacji z RDOŚ 
1,6565 BZ 

 

Na terenie projektowanych rezerwatów przyrody nie zapanowano żadnych zabiegów gospodarczych. W 

informacjach dodatkowych widocznych dla każdego wlasciciela znajduje się informacja o projektowanym 

rezerwacie przyrody oraz zapis - ewentualne zabiegi w konsultacji z RDOŚ.  Przy pozostawieniu powierzchni bez 

wskazania zabiegów gospodarczych, nie przewiduje się możliwości wystąpienia negatywnego wpływu projektu ISL 

na proponowane rezerwaty przyrody. 

 

 

4.2.3 Przewidywane oddziaływanie na Parki Krajobrazowe. 

Na analizowanym terenie, w obrębach objętych opracowaniem, nie występują granice Parków Krajobrazowych. Ze 

względu na ograniczoną do granic wydzieleń, powierzchnię i ingerencję zabiegów zapisanych w dokumentacji 

urządzeniowej, wpływ na tę formę ochrony przyrody uznano za neutralny. 

 

4.2.4 Przewidywane oddziaływanie na Obszary Chronionego Krajobrazu 

~ Las Głubczycki – zajmuje powierzchnię 1703,9000 ha Jest to jeden z nielicznych kompleksów leśnych 

występujących na prawie całkowicie wylesionym Płaskowyżu Głubczyckim, na północny-zachód od Głubczyc i jest 

to największy obszar leśny gminy. Na podłożu lessowym rozwinęły się grądy, które miejscami łagodnie przechodzą 

w łęgi. Drzewostan górnego piętra jest zdominowany przez dęby i lipy, natomiast w lasach łęgowych występują 

głównie jesiony. Obejmuje swymi granicami źródliskową część zlewni Straduni z licznymi okresowymi i stałymi 

ciekami oraz licznymi wąwozami i parowami. Południowo-zachodni fragment obszaru przynależy do zlewni rzeki 

Osobłogi. Obszar przecina sieć licznie występujących, drobnych strumieni, które miejscami tworzą malownicze 

wąwozy i parowy. Aktualnym aktem prawnym jest Uchwała NR XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z 

dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. 

 

Tabela 9 Zestawienie powierzchniowe zaplanowanych zabiegów związanych z gospodarką leśną w Obszarze Chronionego 
Krajobrazu w obrębach objętych dokumentacją. 
 

Pow. lasów [ha] 
objętych 

opracowaniem 
ISL w zasięgu 

OChK 

Planowane zabiegi gospodarcze [ha] 

Odnowienia 

Czyszczenia Trzebieże 
Cięcia 

sanitarne 
Rębnie 
złożone 

Rębnie 
zupełne 

Brak 
zabiegu CW CP/CP-P TW TP 

18,21 0,13 0,00 0,00 0,00 11,80 0,00 2,94 0,57 2,60 

 

 

~ Mokre Lewice - jest to teren o powierzchni 7689,9000 ha. Obszar ustanowiono w celu ochrony malowniczego 

krajobrazowo fragmentu Gór Opawskich położonego w granicach Polski. Szczególnymi walorami obszaru 

chronionego są: zróżnicowana rzeźba terenu, strome stoki, oraz ciekawe walory przyrodnicze sprawiają, że obszar 

ten w doskonałym stopniu spełnia funkcje przyrodniczo-rekreacyjne. Ciekawym elementem są porastające stoki 

drzewostany jodłowe. Obszar odwadniają trzy rzeki: Osobłoga, Opawica i Troja, w dolinach których znajdują się 

niewielkie sadzawki i szczątkowe formy starorzeczy. Obszar znajduje się w zlewni rzeki Opawicy w swej części 

południowej, zlewni rzeki Osobłogi i rzeki Troi, i przez wykazane rzeki jest odwadniany. W obrębie gminy obszar 

obejmuje zasięgiem większą część kompleksów leśnych, zlokalizowanych w największych powierzchniach na 

stokach i wierzchowinach górskich, co powoduje, iż jest to jeden z najbardziej malowniczych terenów gminy.  

Aktualnym aktem prawnym Uchwała NR XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 

r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. z 2016 r. poz. 2017). 
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Tabela 10 Zestawienie powierzchniowe zaplanowanych zabiegów związanych z gospodarką leśną w Obszarze Chronionego 
Krajobrazu w obrębach objętych dokumentacją. 
 

Pow. lasów [ha] 
objętych 

opracowaniem 
ISL w zasięgu 

OChK 

Planowane zabiegi gospodarcze [ha] 

Odnowienia 

Czyszczenia Trzebieże 
Cięcia 

sanitarne 
Rębnie 
złożone 

Rębnie 
zupełne 

Brak 
zabiegu CW CP/CP-P TW TP 

73,67 3,01 0,00 20,57 8,58 24,28 0,00 7,80 1,08 8,08 

 

Dla OChK na terenie województwa opolskiego ogólne zasady i nakazy formułuje Uchwała Nr XX/228/2016 Sejmiku 

Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. z 2016 

r. poz. 2017). Jako zalecenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów leśnych wymieniane są spójność 

przestrzenną i zachowanie trwałości ekosystemów leśnych, zwiększanie istniejącego stopnia pokrycia terenów 

drzewostanami, sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów leśnych o racjonalnej granicy polno-leśnej. Wszystkie 

powyższe mogą zostać osiągnięte poprzez usystematyzowanie gospodarki leśnej dokumentacją urządzeniową, 

która opisuje w jednym opracowaniu wszystkie lasy i obszary ewidencyjnie leśne ułatwiając nadzór i kontrolę. 

W czasie tworzenia dokumentacji brane są pod uwagę: wspieranie procesów naturalnego odnowienia o składzie i 

strukturze odpowiadającej siedlisku; tam, gdzie nie jest to możliwe - używanie do odnowień gatunków właściwych 

siedliskowo z materiału miejscowego pochodzenia oraz zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i 

pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojów, drzew dziuplastych, części obumarłych aż do 

całkowitego ich rozkładu. 

 

Na terenach leśnych własności prywatnej, wchodzących w skład OChK nie planuje się działań gospodarczych 

mogących znacząco negatywnie wpłynąć na ustanowione cele ochrony oraz obecny stan ekosystemów obszaru. 

Wytyczne do planowanych działań, oparte są o model trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Wykonanie 

zaplanowanych w ISL zabiegów warunkować będzie odpowiedni skład gatunkowy drzewostanów uwzględniający 

zróżnicowanie STL oraz stabilność drzewostanów w przyszłości. Co spełni wymóg zachowania trwałości 

drzewostanów – siedlisk leśnych.  Zabiegi pielęgnacyjne, w szczególności cięcia trzebieżowe umożliwią eliminację 

z siedliska gatunków niepożądanych oraz gatunków geograficznie obcych, wpływać będą również na utrzymanie 

właściwego stanu sanitarnego drzewostanów, poprzez m.in. terminowe usuwanie z drzewostanów drzew chorych i 

zasiedlonych przez szkodniki owadzie, co w konsekwencji działań zapewni utrzymanie ciągłości ekosystemów 

leśnych, o znacznej różnorodności, wspomagając zachowanie równowagi pomiędzy trwałością lasów i możliwością 

ich użytkowania przez właścicieli. Cięcia pielęgnacyjne planowane w młodszych drzewostanach (CP, CP-P) 

obejmują m.in.: usuwanie zbędnych domieszek, które zagłuszają drzewka należące do gatunków głównych lub 

pożądanych domieszkowych, usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierających, obumarłych. Zastosowane 

rębnie IB zostały zaprojektowane na niwielkiej powierzchni ok 2 ha, w obszarach, gdzie wystąpiła możliwość 

zagłuszenia nowego pokolenia w przypadku odnowienia naturalnego, utrudnione jest odnowienie naturalne ze 

względu na powierzchnię manipulacyjną – częsty brak możliwości poprawnego założenia gniazd (rozdrobnienie 

własnościowe), niewystarczająco żyzne siedlisko, położenie względem wystawy i inne. Dla rębni złożonych 

możliwe jest zastosowanie różnych wariantów w zależności od występowania gatunków domieszkowych, 

konieczności osłonięcia młodszego pokolenia, zwarcia czy zdrowotności drzew. Ograniczenie pozyskania 

maksymalnie do 25% zapasu w przeciągu 10-ciolecia dodatkowo ogranicza możliwe potencjalne negatywne 

oddziaływanie – propagując pozostawianie drzew starszych, osłaniających. Przy zastosowaniu powyższych 

wskazań, nie przewiduje się możliwości wystąpienia negatywnego wpływu projektu ISL na Obszar Chronionego 

Krajobrazu Mokre Lewice oraz Las Głubczycki.  

 

4.2.5 Przewidywane oddziaływania na pomniki przyrody i stanowiska dokumentacyjne 
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Na analizowanych wydzieleniach znajduje się aleja pomnikowa. Wielorzędowa aleja lip drobnolistnych Tilia cordata 
- 334 drzewa - długości około 800 m przy drodze z Klisino – Pomorzowice. Informacja o pomnikach przyrody 
zamieszczana jest w informacjach dla wydzielenia, zabiegi proponowane dostosowywane są do zasad ochrony. 
Przy pozostawieniu powierzchni bez wskazania zabiegów gospodarczych, nie przewiduje się możliwości 
wystąpienia negatywnego wpływu projektu ISL na pomniki przyrody.  
 

 

Tabela 11 Zestawienie pomników przyrody na analizowanych wydzieleniach 

Adres leśny Obiekt Informacje dodatkowe Powierzchnia Zabieg 

O020350019-1001  -b   -00 Aleja 

drzew 

zabudowania, teren przydomowy, ogród - drzewa pomnikowe - 

PL.ZIPOP.1393.PP.1602033.274; 91E0, siedlisko gatunku 

chronionego 

0,3306 BZ 

4.2.6 Przewidywane oddziaływania na użytki ekologiczne 

Brak tej formy ochrony przyrody na analizowanym terenie. Ze względu na ograniczoną powierzchnię oraz 

zalecenia dotyczące konkretnych powierzchni wydzieleń, a także charakter prac, zapisy planu nie powinny mieć 

wpływu na formy ochrony przyrody położone poza zasięgiem wydzieleń. 

 

4.2.7 Przewidywane oddziaływania na Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe 

Brak tej formy ochrony przyrody na analizowanym terenie. Ze względu na ograniczoną powierzchnię oraz 

zalecenia dotyczące konkretnych powierzchni wydzieleń, a także charakter prac, zapisy planu nie powinny mieć 

wpływu na formy ochrony przyrody położone poza zasięgiem wydzieleń. 

 

4.3 Przewidywane oddziaływanie ISL na Obszary Natura 2000 

Nie ma zasadniczej sprzeczności między ideą Natura 2000 a zrównoważoną wielofunkcyjną gospodarką leśną. W 

przypadku zdecydowanej większości leśnych siedlisk przyrodniczych, będących przedmiotami ochrony na 

obszarach Natura 2000, ich zachowanie w dobrym stanie jest możliwe także wtedy, gdy kontynuuje się ich 

dotychczasowe użytkowanie. Zachowanie siedlisk gatunków jest zwykle (chociaż nie zawsze) w tych warunkach 

również możliwe. Oczywiście wymaga to niekiedy pewnej modyfikacji form prowadzonej gospodarki, np. 

dostosowania składów gatunkowych drzewostanów, typów rębni, ilości i struktury drewna pozostawianego w lesie 

do naturalnego rozkładu co jest istota tworzenia ISL.  

Poniżej przedstawiona została charakterystyka wyznaczonych i potencjalnych obszarów Natura 2000 

występujących w opracowanych obrębach. Opis obszarów przygotowano na podstawie standardowych formularzy 

danych (SDF) oraz udostępnionych informacji o środowisku na podstawie art. 8 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1097 ze zm.) pozyskanych z Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska. 

Rozpatrując możliwe oddziaływanie na obszary Natura 2000 brano pod uwagę ocenę ogólna  A- doskonałą, B – 

dobrą oraz C -znaczącą wartości obszaru dla zachowania danego typu siedliska. W ocenie pominięto siedliska i 

gatunki z motywacją „D”, czyli te, które występują w granicach obszaru, ale dla ich zachowania w skali Wspólnoty, 

regionu biogeograficznego czy kraju obszar nie ma znaczenia. 

Plany urządzenia lasu odnoszą się wyłącznie do terenów leśnych, dlatego też z opracowania zostały wyłączone 

siedliska i gatunki występujące na ternach nieleśnych.  

Dla siedlisk leśnych dokumentacja urządzeniowa zawiera zapisy dotyczące dobrej praktyki leśnej przejawiającej 

się np. poprzez niestosowanie rębni zupełnych w okolicach źródlisk, jezior, rzek – co zminimalizuje oddziaływanie 

na siedliska na obszarach podmokłych czy wzdłuż rzek, będące cennymi siedliskami przyrodniczymi. Przy 

występowaniu terenów bagien lub mokradeł stosowany jest brak zabiegów lub złagodzone i ograniczone 

pozyskanie np. trzebieże z maksymalnym pozyskaniem 20% zapasu. 
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4.3.1 Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk 

~ specjalny obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Góry Opawskie PLH160007 obszar o powierzchni 

5520,8700 ha.  Dla przedmiotowego obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych zarządzeniem Nr 14/12 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1990, z późn. zm.)  

 

Tabela 12 Siedliska nieleśne zidentyfikowane dla obszaru wg SDF 

Przedmiot Ochrony  

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion 

vandelii 

 
Tabela 13 Siedliska leśne zidentyfikowane dla obszaru wg SDF 

Przedmiot Ochrony  

9110 Kwaśne buczyny 

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio – Carpinetum, Tilio – Carpinetum) 

9180 Jaworzyny i lasy klonowo – lipowe na stromych stokach i zboczach (Tilio platyphyllis – Acerion pseudoplatani) 

9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion roboripetraeae) 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

 
 

Gatunki zwierząt oraz roślinności cennych dla Wspólnoty (wg.SDF):  

• Rośliny 
- 1381 widłoząb zielony Dicranum viride 
 

• Ryby: 

- 1096 minóg strumieniowy Lampetra planeri 

 

• Płazy 

- 1193 kumak górski Bombina variegata  

 

• Owady 

- 6177 modraszek telejus Maculinea (Phengaris) teleius 

- 6179 Modraszek nausitous Maculinea (Phengaris) nausithous 

 

• Ssaki 

- 1324 Nocek duży Myotis myotis 

- 1303 podkowiec mały Rhinolophus hipposideros 

- 1321 Nocek orzęsiony Myotis emarginatus 

 
Analizując dane pozyskane z zasobów Regionalnej Dyrekcji Środowiska w Opolu (dane przestrzenne warstwy .shp) 
zinwentaryzowano fragmenty, gdzie znajduje się siedliska: 
 
- Na podstawie dokumentacji projektu planu zadań ochronnych (2021 r.) stwierdzono, że powierzchnia 

zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym 40/12 zlokalizowana jest w płacie siedliska 91E0. 

 

Łęgi jesionowo-olszowe 91E0 są zależne od specyficznych warunków wodnych. Podstawą ochrony łęgów 

jesionowo-olszowych, podobnie jak i innych lasów łęgowych, powinna być przede wszystkim ochrona warunków 

siedliskowych, w których funkcjonuje ten typ ekosystemu, w tym przede wszystkim ochrona warunków wodnych. 

Bywa to bardzo trudne, bo przesuszanie łęgów, powodowane bezpośrednio np. obniżaniem się przepływów w 
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ciekach lub przyspieszeniem ich erozji dennej, może mieć skomplikowane, często odległe w czasie i przestrzeni 

przyczyny pierwotne, jak np. generalne obniżenie poziomu wód gruntowych, zmniejszenie zasilania źródeł, zmiany 

bazy erozyjnej cieku. Ochronie łęgów przysłużyć się mogą działania na rzecz optymalizacji funkcjonowania 

krajobrazu w znacznie większej skali przestrzennej, jak np. ochrona i renaturalizacja torfowisk retencjonujących 

znaczne ilości wody i tym samym wyrównujących jej odpływ. Tradycyjne sposoby prowadzenia gospodarki leśnej 

na siedliskach 91E0 wydają się rozsądnym kompromisem między ochroną ekosystemu a potrzebami 

gospodarczymi. Korzystne jest zastępowanie rębni częściowej rębniami stopniowymi z wydłużonym okresem 

odnowienia. Na analizowanych wydzielinach nie zaproponowano rębni a jedynie trzebieże późne – ciecia 

pielęgnacyjne. Rodzaj tego zabiegu zalecono w celu zachowania dobrej kondycji zdrowotnej i jakościowej 

drzewostanów w celu zachowania ich stabilności.  

 

 

Tabela 14 Zestawienie powierzchniowe zaplanowanych zabiegów w siedliska przyrodniczych. 

 

Adres leśny 
Rodzaj 

powierzchni 
Informacje rożne 

Skrócony 
opis 

Pow. 
[ha] 

Proponowany 
zabieg 

O020350024-1001  -m   -00 D-STAM Gatunek chroniony, fragment siedliska 91E0 9OL79 0,12 BZ 

 
Dla wydzielenia, gdzie znajduje się siedlisko 91E0 nie zaproponowano zabiegu. Powierzchnie pozostały bez 
zabiegu BZ. Zgodnie z planem zadań ochronnych - zarządzenie Nr 14/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Opolu z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 
2000 Góry Opawskie PLH160007 w obszarze występowania siedliska 91E0 do potencjalnych zagrożeń należy 

usuwanie martwych i umierających drzew, brak zagrożeń i nacisków istniejących. Wyłączenie wydzielenia z 
realizacji wskazań gospodarczych związanych z pozyskaniem drewna, dzięki czemu umożliwione zostanie 
działanie naturalnych procesów kształtujących zbiorowiska łęgów. Ze względu na brak zabiegów w granicach 
siedliska oraz prowadzenie pozostałych działań gospodarki leśnej z ograniczeniem do powierzchni wydzielenia, 
przewiduje się neutralne oddziaływanie na tę formę ochrony przyrody. Realizacja zadań z gospodarki leśnej jest 
zgodna z zapisami PZO. 
 

Gatunek pachnicy dębowej został potwierdzony na 1 stanowisku. W obszarze występowania gatunku nie 

zaplanowano zabiegów gospodarczych. Bezpośrednie oddziaływanie ISL na rośliny potencjalnie występujące na 

terenach objętych opracowaniem oceniono, zatem jako neutralne 

 

Tabela 15 Szczegółowe zestawienie powierzchniowe zaplanowanych zabiegów związanych z gospodarką leśną w granicach 
Natury 2000 PLH160007 w obrębach objętych dokumentacją.  

Adres Leśny Pow. [ha] Skrócony opis  Proponowany zabieg  

O020350025-1001  -r   -00 1,85 5MD80 IVD 

O020350025-1001  -p   -00 0,23 4LP99 BZ 

O020350017-1001  -a   -00 1,07 8BRZ24 TW 

O020350024-1001  -m   -00 0,12 9OL79 BZ 

O020350025-1001  -j   -00 0,6819 5BK25 TW 

O020350025-1001  -k   -00 0,11 10JW25 TW 

O020350005-1001  -l   -00 0,06 10DB65 TP 

O020350025-1001  -o   -00 0,31 7DB79 TP 

SUMA   4,43 

 

Dla całego obszaru Natury 2000 nie stosowano zabiegów rębni zupełnych. W pozostałych przypadkach 

zastosowano cięcia, trzebieże lub rębnię złożone (IVD) z ograniczonym pozyskaniem w ciągu 10-ciolecia. Przy 

zachowaniu zapisów ISL i właściwym nadzorze powinna zostać utrzymana równowaga funkcji ochronnej dla 

ciągłości i trwałości obszarów leśnych (wraz zachowaniem stosunków wodnych) jak i potrzeb właścicieli. Właściwa 

realizacja rębni złożonych dostosuje intensywność zabiegów hodowlanych do wymogów ochrony ciągłości i 

trwałości kompleksów. Do zadań nadzoru na terenach lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych będzie 
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należało jak najlepsze spełnienie zapisów dokumentacji urządzeniowej – dostosowanie zabiegów do naturalnych 

faz rozwojowych drzewostanu, zróżnicowanie nawet w obrębie jednego drzewostanu, ograniczenie czynności 

odnowieniowych do pewnych stref w drzewostanie, wyznaczeniu granic transportu i rozpoczynaniu od nich prac 

odnowieniowych, a także prowadzeniu wszystkich cięć oraz zrywki w sposób zapewniający maksymalną ochronę 

istniejących odnowień i drzew stojących. Dla rębni złożonych możliwe jest zastosowanie różnych wariantów w 

zależności od występowania gatunków domieszkowych, konieczności osłonięcia młodszego pokolenia, zwarcia czy 

zdrowotności drzew. Ograniczenie pozyskania maksymalnie do 25% zapasu w przeciągu 10-ciolecia dodatkowo 

ogranicza możliwe potencjalne negatywne oddziaływanie – propagując pozostawianie drzew starszych, 

osłaniających.  

 

W kontekście zachowania stabilności warunków mikrosiedlisk, zgodnie z zasadami dobrych praktyk 

leśnych, tworzone są strefy ekotonowe przy zbiornikach, jeziorach oraz rzekach w celu zachowania ciągłości 

siedlisk oraz warunków retencji i spływu, co pozytywnie oddziałuje na czystość rzek (ochrona przez nadmiernym 

dopływem biogenów ze spływu powierzchniowego) oraz stabilizację obszarów wodno-błotnych. Ponadto nie 

stosuje się wykonywania rębni w okolicach źródlisk, jezior, rzek. W tych miejscach wskazane jest pozostawienie 

stref ochronnych, tzw. "ekotonów" bez cięć. Zaleca się zachowanie stref ekotonu o szerokości ok. 30m (jedna 

wysokość drzewostanu). Informacje te znajdują się w dokumentacji urządzeniowej w rozdziale „ochrona przyrody”.   

 

W obszarze Natury 2000 nie zaplanowano zabiegów które negatywnie mogą wpłynąć na spójność 

czynników strukturalnych i funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie populacji gatunków i siedlisk 

przyrodniczych, dla ochrony których zaprojektowano Obszar. Usystematyzowanie gospodarki leśnej, ułatwić może 

kontrolowanie i nadzór nad lasami niepaństwowymi, zminimalizuje błędy w prowadzeniu gospodarki leśnej w 

obszarach chronionych oraz może zwiększyć świadomość użytkowników obszarów leśnych. W ramach zapisów 

ochrony przyrody w zaleca się pozostawianie grup starodrzewia oraz kęp ekologicznych.  Zapisy planów mogą 

wspomóc utrwalenie ciągłości drzewostanów poprzez minimalizację złego gospodarowania obszarami leśnymi 

niepopartymi wiedzą czy niezgodnymi z Zasadami Hodowli Lasu, przewidującymi dla odpowiednich siedlisk 

najlepszą metodę ich zachowania w dobrej formie. W celu należytego zachowania występujących na terenach 

leśnych chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów -zaleca się stosowanie dobrej praktyki w zakresie 

gospodarki leśnej, przejawiającej się m. in. przez:  

~ Przeprowadzenie oględzin, przed przystąpieniem do prac leśnych w celu sprawdzenia występowania gatunków 

chronionych (uwzględnić należy gniazda, nory, dziuple, legowiska, tokowiska itp).  

~ Prowadzenie prac z zakresu pozyskania drewna, w miarę możliwości, przy występowaniu pokrywy śnieżnej i 

zamarzniętej glebie. 

Po przeanalizowaniu zaprojektowanych zabiegów gospodarczych w odniesieniu do celów oraz zadań ochronnych 

dla tego obszaru biorąc również pod uwagę znikomy udział powierzchniowy terenu objętego ISL oraz rozkład 

planowanych zabiegów w czasie, a także średnią powierzchnię wydzielenia można uznać wpływ zabiegów jako 

neutralny.  

Gospodarka leśna prowadzona jest na zasadzie działań mających na celu zachowanie stanowisk cennych 

gatunków owadów.  W zakres tych czynności wchodzi między innymi pozostawiania drzew biocenotycznych, które 

nie są usuwane w ramach prac gospodarczych, jak też celowe działania nastawione na ochronę konkretnych 

gatunków lub ich grup. Wpływ na gatunki stanowiące przedmiot ochrony w obszarze a związane ze środowiskiem 

wodnym (wydra, gatunki ryb, płazów czy owadów) będzie neutralny. Stosowanie zapisów ujętych w rozdziale 

ochrona przyrody ISL zapewni odpowiedni stan żerowisk oraz miejsc lęgowych dla grup zwierząt będących celem 

ochrony w ramach tego obszaru, np. poprzez realizowanie zapisu niewykonywania rębni zupełnych w okolicach 

źródlisk, jezior, rzek. W opisie ogólnym, w rozdziale dotyczącym ochrony przyrody, zawarto wskazania dotyczące 

wykonywania zabiegów poza okresem rozrodczym i lęgowym, zawarto również informacje o dążeniu do 

pozostawania naturalnie wydzielającego się martwego drewna w celu ochrony bioróżnorodności. Wspomaga to 

zachowanie siedlisk bytowania czy żerowania wspomnianych gatunków ptaków, ssaków czy nietoperzy.  
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4.3.2 Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków 

 

Pomimo niewystępowania gatunków ptaków cennych dla wspólnoty na analizowanych wydzieleniach w 

celu zachowania zasady przezorności projektując zabiegi i zapisy dokumentacji zachowano ciągłość i 

spójność wymogów ochrony dla obszarów i gatunków chronionych oraz zapisano szereg zaleceń.   

Zgodnie z wytycznymi odnośnie zarządzania obszarami występowania ptaków chronionych w trakcie realizacji cięć 

rębnych, przedrębnych i sanitarnych zaleca się pozostawianie drzew biocenotycznych oraz pozostałości 

zrębowych i potrzebieżowych do ich naturalnego rozkładu z wyjątkiem posuszu czynnego oraz drzew stanowiących 

zagrożenie bezpieczeństwa publicznego oraz odpadów pozrębowych mogących stanowić zagrożenie sanitarne. 

Zaprojektowane zabiegi pod warunkiem spełnienia obostrzeń w zakresie terminu ich wykonania t.j. poza okresem 

lęgowym, nie wpłyną negatywnie na życie i funkcjonowanie chronionych w strefie ptaków. Charakter zabiegów nie 

wpłynie również w istotny sposób na zmianę krajobrazu w najbliższym otoczeniu gniazd. W ISL zawarto zalecenie 

o dążeniu do pozostawienia martwego drewna, wydzielającego się naturalnie, w ilości co najmniej 5% miąższości 

drzewostanu, ze względu na ochronę miejsc lęgowych ptaków, a także zapewnienie miejsc bytowania 

popielicowatych, nietoperzy oraz płazów i gadów. Zgodnie z dobrymi praktykami zawartymi w Zasadach hodowli 

lasu, przy wykonaniu rębni na powierzchni powyżej 1 ha zaleca się projektowanie kęp ekologicznych w formie 

biogrup do naturalnego rozpadu, stanowiących min. 5% powierzchni manipulacyjnej. Ponadto nie stosuje się 

wykonywania rębni w okolicach źródlisk, jezior, rzek. W tych miejscach wskazane jest pozostawienie stref 

ochronnych, tzw. "ekotonów" bez cięć. Zaleca się zachowanie stref ekotonu o szerokości ok. 30m (jedna wysokość 

drzewostanu). Ochrona ptaków, zwłaszcza tych grup, które stale związane są z gruntami leśnymi podobnie jak w 

przypadku ssaków będzie polegać na kontroli powierzchni roboczej przed rozpoczęciem prac pod kątem 

obecności ptaków należy zwracać szczególną uwagę na drzewa dziuplaste z gniazdami, ponadto 

pozostawianie drzew dziuplastych martwych oraz obumierających w lesie powinno zapewnić ochronę tej 

grupie zwierząt, tak jak i prowadzenie prac poza okresami lęgowymi paków. Należy pamiętać, iż planowane 

działania gospodarcze podlegają ograniczeniu poprzez szereg wytycznych i zasad sprzyjających pozostawianiu 

siedlisk stanowiących ich potencjalne miejsca bytowania. Technologia prac w leśnictwie powoduje, że są one 

wykonywane w różnych okresach czasu. Przede wszystkim należy przestrzegać terminów wykonywania cięć, 

ograniczając je do miesięcy poza okresem lęgowym ptaków w zależności od gatunku, zapewniając zachowanie 

potencjalnych populacji ptaków na danym terenie. 

 

Ptaki krajobrazu leśnego - Wszelkie działania gospodarcze ujęte w projektach ISL mają na celu zachowanie i 

odtworzenie lasów w możliwie jak najlepszym stanie, utrzymanie istnienia i dobrej kondycji drzewostanów, co 

sprzyja utrzymaniu populacji ptaków związanych z lasami w stanie niezmienionym. Zaplanowane w 

poszczególnych pododdziałach zabiegi trzebieżowe oraz rębnie będą miały niewielki wpływ na ptaki związane z 

lasem, podobnie jak zdarzenia losowe. W projektach ISL nie wyznacza się do usunięcia drzew dziuplastych, wręcz 

przeciwnie - w części zaleca się ich pozostawienie. Prowadzona zrównoważona gospodarka leśna na podstawie 

obowiązującego ISL stwarza odpowiednie warunki do zachowania i odtworzenia siedlisk życia ptaków. 

Jednocześnie nie jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej na ograniczonej powierzchni (np. w jednym 

wyłączeniu) w sposób zapewniający optymalne warunki dla życia, rozrodu i stworzenia bazy żerowej dla 

wszystkich gatunków ptaków w tym samym czasie. W każdym ekosystemie występują nisze, które zapełniane są 

rozmaitymi gatunkami. I tak biotop życia i rozrodu jednego gatunku jest nieodpowiedni dla drugiego, a dla 

kolejnego stanowi bazę żerową. Wszystkie zabiegi gospodarcze wykonane zgodnie z zapisami w projektach ISL 

stwarzają mozaikę krajobrazu leśnego z różnymi fazami rozwojowymi drzewostanu. Biorąc pod uwagę rozmaitość 

zabiegów zaplanowanych w projektach ISL oraz ich charakter i zasięg działania, stwierdza się, iż wpływ na ptaki 

będzie neutralny. W zasadzie niemożliwym jest przeanalizowanie wystąpienia potencjalnych miejsc gniazdowania 

dla gatunków bezpośrednio, czy też pośrednio związanych ze środowiskiem leśnym. Domniemywać jedynie można, 

przy założeniu, że nie wystąpią na omawianym terenie niespodziewane katastrofy ekologiczne (huraganowe wiatry, 

śniegi, przymrozki, gradacje owadzie itd.), iż struktura drzewostanów nie ulegnie większym zmianom, nastąpi 

przesunięcie klas wieku, a w miejscach, gdzie zaplanowano rębnie w przeciągu kilkunastu lub kilkudziesięciu lat 
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(patrz okresy odnowień przy rębniach) zmniejszy się ilość starych drzew. Biorąc jednak pod uwagę fakt 

stosunkowo niewielkiej powierzchni gruntów ujętych w projektach ISL, średnią powierzchnię wydzielenia, ilość 

kompleksów, a także bezpośrednie sąsiedztwo dużych kompleksów leśnych w zarządzie nadleśnictw, przyjąć 

należy, że to właśnie sąsiadujące tereny staną się dużo bardziej atrakcyjne pod wieloma względami jako miejsca 

gniazdowania, pobytu dla gatunków ptaków związanych ze środowiskiem leśnym.  

Ptaki krajobrazu wodno-błotnego - ISL nie zajmuje się prowadzeniem działań gospodarczych na terenach 

wodno-błotnych. Ze względu na ten fakt analiza wpływu ISL na ptaki związane wyłącznie z siedliskami wodno-

błotnymi wskazuje na brak takiego oddziaływania.  

Ptaki krajobrazu rolniczego – ISL nie zajmuje się planowaniem zabiegów gospodarczych na gruntach nieleśnych 

tworzących użytki rolne. Ze względu na ten fakt projekty ISL na ptaki związane wyłącznie z siedliskami łąk i pól 

wskazuje na brak takiego oddziaływania. 

 

Dokumentacja urządzeniowa zawiera szereg wytycznych dobrych praktyk związanych z czynna ochrona ptaków. 

Jako główne działania ochronne wymieniane są te mające na celu utrzymanie aktualnej mozaiki biotopowej oraz 

siedlisk gatunków, właściwego stanu siedlisk lęgowych i żerowiskowych, ekstensywne użytkowanie trwałych 

użytków zielonych i zahamowanie ich zarastania. Większość celów działań ochronnych skupia się na obszarze lub 

w jego bezpośrednim sąsiedztwie i dotyczy terenów poza drzewostanami. Dla wszystkich chronionych gatunków 

celem jest utrzymanie warunków bytowania i ochrony. Dokumentacja urządzeniowa nie przewiduje zalesień na 

obszarach łąk czy pastwisk, na pozostałych obszarach jej zapisy przyczynią się do utrzymania siedlisk oraz 

mozaiki biotopowej w trwałej formie, nie kolidując w przyszłości z działaniami ochronnymi. 

Z punktu widzenia ochrony terenu lęgów ptaków, prace na omawianym obszarze należy prowadzić okresie 

zimowym, stosownie do zawartych w ISL zapisów, w rozdziale ochrona przyrody. Zaobserwowane na omawianym 

terenie gniazda dużych drapieżników czarnego niezwłocznie zgłosić do odpowiednich służb, a teren wyłączyć z 

użytkowania. 

Dla gatunków występujących na (związanych z obszarami leśnymi) obszarach leśnych najczęściej wymienianymi 

zadaniami ochronnymi, związanymi z drzewostanami czy gospodarka leśną są: 

- pozostawienie w ramach każdej rębni, na powierzchni manipulacyjnej nie mniej niż 5% powierzchni starodrzewu 

(drzewostanu macierzystego); 

- pozostawienie w drzewostanach wszystkich drzew dziuplastych o ile nie zagraża to bezpieczeństwu ludzi, mienia 

w istniejących obiektach budowlanych, na obszarach w użytkowaniu rębnym takie wyznaczanie pozostawianych 

kęp starodrzewu, aby obejmowały maksymalną liczbę drzew dziuplastych; 

 

W ISL wprowadzono zapisy o dążeniu do pozostawienia martwego drewna, wydzielającego się naturalnie, w ilości 

co najmniej 5% miąższości drzewostanu, ze względu na ochronę miejsc lęgowych ptaków, a także zapewnienie 

miejsc bytowania gatunków ptaków oraz innych zwierząt związanych z lasem poprzez bazę bytową lub pokarmową.  

Zapisy dotyczące dobrych praktyk (Zasady Hodowli Lasu), przy wykonaniu rębni na powierzchni powyżej 1 ha 

zalecają projektowanie kęp ekologicznych w formie biogrup do naturalnego rozpadu, stanowiących min. 5% 

powierzchni manipulacyjnej oraz niestosowania rębni w okolicach źródlisk, jezior, rzek. Ochrona ptaków, zwłaszcza 

tych grup, które stale związane są z gruntami leśnymi podobnie jak w przypadku ssaków będzie polegać na kontroli 

powierzchni roboczej przed rozpoczęciem prac pod kątem obecności ptaków należy zwracać szczególną uwagę na 

drzewa dziuplaste z gniazdami, ponadto pozostawianie drzew dziuplastych martwych oraz obumierających w lesie 

powinno zapewnić ochronę tej grupie zwierząt, tak jak i prowadzenie prac poza okresami lęgowymi paków. Należy 

pamiętać, iż planowane działania gospodarcze podlegają ograniczeniu poprzez szereg wytycznych i zasad 

sprzyjających pozostawianiu siedlisk stanowiących ich potencjalne miejsca bytowania. Technologia prac w 

leśnictwie powoduje, że są one wykonywane w różnych okresach czasu. Przede wszystkim należy przestrzegać 

terminów wykonywania cięć, ograniczając je do miesięcy poza okresem lęgowym ptaków w zależności od gatunku, 

zapewniając zachowanie potencjalnych populacji ptaków na danym terenie. 
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Ponadto w ramach zapisów ochrony przyrody w zaleca się pozostawianie grup starodrzewia oraz kęp 

ekologicznych.  Zapisy planów mogą wspomóc utrwalenie ciągłości drzewostanów poprzez minimalizację złego 

gospodarowania obszarami leśnymi niepopartymi wiedzą czy niezgodnymi z Zasadami Hodowli Lasu, 

przewidującymi dla odpowiednich siedlisk najlepszą metodę ich zachowania w dobrej formie. 

Dokumentacja urządzeniowa zawiera zapisy dotyczące dobrej praktyki leśnej przejawiającej się np. poprzez 

niestosowanie rębni zupełnych w okolicach źródlisk, jezior, rzek – co zminimalizuje oddziaływanie na siedliska na 

obszarach podmokłych czy wzdłuż rzek, będące cennymi siedliskami przyrodniczymi (np. siedlisko 91E0).  

 

Zachowanie siedlisk bytowania gatunków ptaków (oraz innych zwierząt) powinno utrzymać się na dobrym 

poziomie pod warunkiem stosowania zapisów ISL, powierzchnie manipulacyjne wydzieleń dzielą się dodatkowo 

na powierzchnię działek co w połączeniu z rozdrobnieniem własnościowym powoduje rozkład planowanych 

zabiegów w okresie obowiązywania dokumentacji – brak wielkopowierzchniowych działań oraz przypisane dla 

drzewostanów zabiegi z ograniczonym pozyskaniem w ciągu dziesięciolecia, powinny zapewnić zachowanie 

siedlisk w stanie wystarczającym dla neutralnego oddziaływania na ptaki chronione. Zastosowanie zapisów dot. 

dobrych praktyk leśnych w połączeniu z działaniami monitoringu gatunków z populacji lęgowych może przynieść 

pozytywny efekt ekologiczny. W przypadkach newralgicznych, zastosowano dodatkowe ograniczenia, co jak 

wspomniano wcześniej powinno zniwelować negatywne oddziaływanie  

 

Zapisy dokumentacji urządzeniowej opierają się na zrównoważonej gospodarce leśnej zgodniej z dobrą praktyką 

polegającą na zwróceniu uwagi na wiele czynników. Usystematyzowanie gospodarki leśnej w dokumentach ISL, a 

także ich wyłożenie do publicznego wglądu umożliwia spełnienie funkcji informacyjnej wśród właścicieli lasów co 

zwiększa świadomość stosowania zaleceń zgodnych z dobrą praktyką, która sprzyja zachowaniu funkcji 

ekologicznych i ochrony przyrody. 

Zgodnie z zapisami zawartymi w ISL należy dążyć do pozostawienia martwego drewna, wydzielającego się 

naturalnie, ze względu na ochronę miejsc lęgowych ptaków, a także zapewnienie miejsc bytowania 

popielicowatych, nietoperzy oraz płazów i gadów.  

 

Ze względu na ochronę miejsc lęgowych ptaków, w uzasadnionych przypadkach zaleca się pozostawianie drzew 

dziuplastych (martwych i żywych). Zgodnie z dobrymi praktykami zawartymi w Zasadach hodowli lasu, przy 

wykonaniu każdej formy rębni (przy powierzchni zrębu większej niż 1 ha) zaleca się projektowanie kęp 

ekologicznych w formie biogrup, stanowiących min. 5% powierzchni manipulacyjnej. Ponadto nie stosuje się 

wykonywania rębni zupełnych w okolicach źródlisk, jezior, rzek. W tych miejscach wskazane jest pozostawienie 

(bez cięć) stref ochronnych, tzw. "ekotonów" o szerokości ok. 30m (jedna wysokość drzewostanu). 

 

W celu należytego zachowania występujących na terenach leśnych chronionych gatunków zwierząt, roślin i 

grzybów -zaleca się stosowanie dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, przejawiającej się m. in. przez:  

~ Przeprowadzenie oględzin, przed przystąpieniem do prac leśnych w celu sprawdzenia występowania gatunków 

chronionych (uwzględnić należy gniazda, nory, dziuple, legowiska, tokowiska itp).  

~ Prowadzenie prac z zakresu pozyskania drewna, w miarę możliwości, przy występowaniu pokrywy śnieżnej i 

zamarzniętej glebie. 

Negatywne oddziaływanie na formy ochrony przyrody mogą wystąpić w przypadku nieprzestrzegania zapisów 

planów, gdy gospodarka leśna niepoparta będzie odpowiednią wiedzą.  

 

Wpływ na gatunki stanowiące przedmiot ochrony w obszarze a związane ze środowiskiem wodnym (wydra, gatunki 

ryb, płazów czy owadów) będzie neutralny. Stosowanie zapisów ujętych w rozdziale ochrona przyrody ISL zapewni 

odpowiedni stan żerowisk oraz miejsc lęgowych dla grup zwierząt będących celem ochrony w ramach tego obszaru, 

np. poprzez realizowanie zapisu niewykonywania rębni zupełnych w okolicach źródlisk, jezior, rzek. 

Wpływ zabiegów na populacje gatunków bytujących w obszarach związanych z siedliskami drzewostanowymi – 

nietoperze, bóbr, wilk, ryś – powinien pozostać neutralny w związku z brakiem w obrębie obszaru wydzieleń 
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stwierdzonego występowania tych gatunków. W przypadku dobrej praktyki leśnej stosowanej w dokumentacji 

urządzeniowej nie stosuje się wykonywania rębni zupełnych w okolicach źródlisk, jezior i rzek, pozostawiane są 

kępy starodrzewów oraz – co pozwoli na zachowanie obszarów bytowania gatunków związanych z terenami 

kompleksów leśnych w pobliżu rzek i cieków, które często stanowią korytarze komunikacyjne. Ponadto 

każdorazowo przed rozpoczęciem prac należy przeprowadzić lustrację terenu pod katem obecności chronionych 

gatunków zwierząt. Z punktu widzenia ochrony terenu lęgów ptaków, prace na omawianym obszarze należy 

prowadzić w okresie zimowym, stosownie do zawartych w ISL zapisów, w rozdziale ochrona przyrody. 

Zaobserwowane na omawianym terenie gniazda dużych drapieżników niezwłocznie zgłosić do odpowiednich służb, 

a teren wyłączyć z użytkowania.  

Po przeanalizowaniu zaprojektowanych zabiegów gospodarczych w odniesieniu do celów oraz zadań 

ochronnych dla tego obszaru oraz rozkład planowanych zabiegów w czasie, a także średnią powierzchnię 

wydzielenia można uznać wpływ zabiegów jako neutralny.  

Ponadto w ISL nie zaplanowano zabiegów mogących naruszyć integralność obszarów Natura 2000. 

Prowadzenie zapisów dokumentacji nie zaburzy spójności czynników strukturalnych i funkcjonalnych 

warunkujących zrównoważone trwania populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony których 

zaprojektowano obszary Natura 2000. 

Usystematyzowanie gospodarki leśnej, ułatwić może kontrolowanie i nadzór nad lasami niepaństwowymi, 

zminimalizuje błędy w prowadzeniu gospodarki leśnej w obszarach chronionych oraz może zwiększyć świadomość 

użytkowników obszarów leśnych. Negatywne skutki może odnieść brak wykonania zapisów zawartych w 

dokumentacji urządzeniowej. 
Jeziorsko)
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Oddziaływanie na siedliska i gatunki w obszarze: 
Tabela 16 Charakterystyka siedlisk cennych w Obszarach Natury 2000 oraz przewidywane oddziaływanie ISL na siedliska będące celem ochrony 

Lp. 
Nazwa i kod 

siedliska 
przyrodniczego 

Ogólne uwagi o siedlisku i jego stanie ochrony oraz uwagi szczegółowe w 
sprawie ewentualnego oddziaływania negatywnego (na podstawie Poradnika 

ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny) 

Miejsce 
występowania w 

obrębie lasów 
objętych 

opracowaniem 
ISL 

Planowany 
zabieg główny 
w wydzieleniu 

Przewidywane oddziaływanie ISL na stan 
zachowania siedliska oraz działania 

ograniczające negatywne oddziaływanie 
ustaleń ISL w urządzanym obiekcie 

SIEDLISKA NIELEŚNE 

1 

8220 Ściany skalne i 

urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion vandelii 

Na siedliskach urwisk i krzemianowych ścian skalnych dominują paprocie w 

towarzystwie niewielu innych rodzajów. Głównie spotyka się tam zanokcice, 

paprotnicę kruchą, paprotkę pospolitą i gatunki znane z muraw naskalnych. 

Zbiorowiska w poszczególnych miejscach wykazują różnice ze względu na typ skały 

w podłożu, wystawę i genezę siedliska. Wskazane jest objęcie stanowisk ochroną 

niezależnie od ich pochodzenia, ze względu na fakt, że jest to siedlisko skrajnie 

rzadkie w Polsce i w Europie. 

brak brak 

Nie przewiduje się negatywnego. Siedlisko 
nieleśne, nie podlega opracowaniu ISL. Nie 
przewiduje się negatywnego oddziaływania 
przedmiotowych ISLna siedlisko. Ochrona 

na podstawie innych zapisów i porozumień, 
brak powierzchni do zalesienia w ISL. 

SIEDLISKA LEŚNE 

2 
9110 Kwaśne 

buczyny 

Lasy bukowe rosnące na kwaśnych glebach z kosmatka gajową, śmiałkiem 

pogiętym, płonnikiem strojnym i borówką czernicą w runie są zaliczane do siedlisk 

ubogich troficznie i florystycznie. Spotykane głównie na zachodzie Polski i Pomorzu, 

na siedliskach lasu mieszanego świeżego, przez zajmowany areał są istotne 

gospodarczo. Kwaśne buczyny są zdominowane przez buk z domieszką grabu, 

zbiorowiska zastępcze charakteryzują się dominacja sosny na niżu, a świerku w 

górach. Towarzyszą im żyzne buczyny, grądy i lasy bukowo – dębowe, wiele 

gatunków flory i fauny jest ściśle związanych z tymi lasami, są znane jako ostoje 

różnorodności biologicznej. Często występują w postaci starych drzewostanów, 

obecnie powiększają swój areał ze względu na lepsza identyfikację siedlisk 

przystępnych dla buka. Mogą przetrwać bez ingerencji człowieka w ekosystem, 

szybko dochodzi wtedy do unaturalnienia się struktury drzewostanu, zwiększenia 

zapasu martwego drewna, powstają naturalne wykroty, tworzą się optymalne warunki 

dla wielu gatunków fauny leśnej. 

brak brak 

Nie przewiduje się negatywnego 
oddziaływania przedmiotowych ISL. Zasady 
zrównoważonej gospodarki leśnej zawarte 
są w dokumentacji urządzeniowej powinny 

minimalizować ewentualne negatywne 
skutki działań gospodarki leśnej na 

siedlisku. 
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Lp. 
Nazwa i kod 

siedliska 
przyrodniczego 

Ogólne uwagi o siedlisku i jego stanie ochrony oraz uwagi szczegółowe w 
sprawie ewentualnego oddziaływania negatywnego (na podstawie Poradnika 

ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny) 

Miejsce 
występowania w 

obrębie lasów 
objętych 

opracowaniem 
ISL 

Planowany 
zabieg główny 
w wydzieleniu 

Przewidywane oddziaływanie ISL na stan 
zachowania siedliska oraz działania 

ograniczające negatywne oddziaływanie 
ustaleń ISL w urządzanym obiekcie 

3 

9170 Grąd 

środkowoatlantycki i 

subkontynentalny 

Lasy dębowo – grabowe charakterystyczne dla nizin środkowoeuropejskich, w 

regionach wschodnich z domieszka świerka. Sosna występuje tu w wyniku 

antropopresji. Siedlisko spotykane na glebach rdzawych, płowych, brunatnych a 

także glejowych. Ze względu na szeroką amplitudę środowiskową obserwuje się 

duże zróżnicowanie grądów, widoczna jest także aspektowość w ciągu sezonu 

wegetacyjnego. W wielowarstwowym drzewostanie dominuje grab i dąb, zdarzają się 

lokalnie domieszki klonu, lipy, wiązu, olszy czy buka. Pośród warstwy krzewów 

dominuje leszczyna. trzmielina, głóg, jarząb, dereń świdwa. Skład gatunkowy 

bogatego runa zależy od trofii i wilgotności zajmowanego obszaru. Zdarzają się w 

nim gatunki łęgowe czy też typowe dla borów i kwaśnych dąbrów. Niewłaściwie 

prowadzona gospodarka leśna może prowadzić do degradacji siedliska, zwłaszcza 

zmiana składu gatunkowego. Przy braku ingerencji ludzkiej grądy ulegają 

samoistnemu unaturalnieniu, tworząc ostoje dla wielu rzadkich gatunków flory i 

fauny. 

brak brak 

Nie przewiduje się negatywnego 
oddziaływania przedmiotowych ISL na 

siedlisko.    Zasady zrównoważonej 
gospodarki leśnej zawarte są w 

dokumentacji urządzeniowej powinny 
minimalizować ewentualne negatywne 

skutki działań gospodarki leśnej na 
siedlisku. 

4 

9180 Jaworzyny i 

lasy klonowo – 

lipowe na stromych 

stokach i zboczach 

(Tilio platyphyllis – 

Acerion 

pseudoplatani) 

Żyzne lasy typowe dla terenów podgórskich o dużym nachyleniu, na glebach 

szkieletowych, podatnych na procesy erozyjne, które wymuszają częste procesy 

regeneracji lasu. Wielogatunkowy skład dość luźnego drzewostanu opiera się na gat. 

liściastych, z domieszkami jodły i świerka. Charakterystyczne w wysokim runie są 

paprocie i byliny: języcznik zwyczajny, miesiącznica trwała, paprotnik kolczysty. 

Siedlisko ocenia się na jedno z rzadszych, wrażliwych na antropopresję. Odmiany 

geograficzne siedliska są rozmieszczone w kilku miejscach, w postaci skupionych, 

niewielkich płatów. Zaleca się ustanowienie ochrony ścisłej dla płatów siedliska, 

ograniczenie turystyki i zrezygnowanie z użytkowania rębnego. Może ulegać 

grądowieniu przy braku dynamiki warunkowanej erozją podłoża.  

brak brak 

Nie przewiduje się negatywnego 
oddziaływania przedmiotowych ISL na 

siedlisko.    Zasady zrównoważonej 
gospodarki leśnej zawarte są w 

dokumentacji urządzeniowej powinny 
minimalizować ewentualne negatywne 

skutki działań gospodarki leśnej na 
siedlisku. 
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Lp. 
Nazwa i kod 

siedliska 
przyrodniczego 

Ogólne uwagi o siedlisku i jego stanie ochrony oraz uwagi szczegółowe w 
sprawie ewentualnego oddziaływania negatywnego (na podstawie Poradnika 

ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny) 

Miejsce 
występowania w 

obrębie lasów 
objętych 

opracowaniem 
ISL 

Planowany 
zabieg główny 
w wydzieleniu 

Przewidywane oddziaływanie ISL na stan 
zachowania siedliska oraz działania 

ograniczające negatywne oddziaływanie 
ustaleń ISL w urządzanym obiekcie 

5 

9190 Kwaśne 

dąbrowy (Quercion 

roboripetraeae) 

Siedlisko to występuje w wąskim pasie nadmorskim, jednak w Polsce występuje pod 

zróżnicowanymi postaciami, od lasów oligotroficznych po lasy bagienne. W podłożu 

dominują piaski eoliczne na glinach plejstoceńskich, gleby z reguły są dość żyzne. 

Oprócz dębu i brzozy zdarzają się domieszki sosny. Panują tu gatunki atlantyckie – 

liczne łany orlicy czy częsty wiciokrzew pomorski. Zależnie od warunków, może 

przyjmować postać zarośli lub niezbyt zwartego niskopiennego lasu z dębem i 

brzozą, w miejscach wilgotnych z domieszką olszy i jesionu. W runie dominują 

gatunki wymagające, zawilec gajowy, kokoryczka wielokwiatowa, gwiazdnica 

wielkokwiatowa, zdarzają się tez gatunki borowe. Nasadzenia sosny silnie 

przekształciły pomorski las dębowo – brzozowy,  jednak obserwuje się regenerację 

tego siedliska. W ramach ochrony tych siedlisk należy odstąpić od klasycznej 

gospodarki leśnej i uwzględnić indywidualną specyfikę tego zbiorowiska w 

planowanych działaniach ochrony biernej. 

brak brak 

Nie przewiduje się negatywnego 
oddziaływania przedmiotowych ISL na 

siedlisko.    Zasady zrównoważonej 
gospodarki leśnej zawarte są w 

dokumentacji urządzeniowej powinny 
minimalizować ewentualne negatywne 

skutki działań gospodarki leśnej na 
siedlisku. 

6 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

 

Ten typ siedliska przyrodniczego obejmuje nadrzeczne lasy: olszynki olszy szarej, 
olszowe, jesionowe, wierzby białej i kruchej oraz topoli białej i czarnej. Występują 

one w całej Polsce, przy czym miejscami są reprezentowane przez rozmaite podtypy. 
Wymienione lasy wykształcają się na glebach zalewanych wodami rzecznymi, o 

wysokim poziomie wód gruntowych, głownie klasyfikowanych jako pobagienne lub 
napływowe aluwialne. Zgodnie z definicja należy tu kilka istotnie różniących się 
podtypów drzewostanów, a mianowicie od jesionowo- olszowych na obszarach 

źródlisk i związanych z nimi cieków, przez olszowe w dolinach szybko płynących 
rzek, olszyny nad wolno płynącymi strumieniami, Gorskie olszynki olszy szarej, po 

nadbrzeżne lasy wierzbowe i topolowe nad dużymi rzekami. 

Gmina Głubczyce 
obręb ewidencyjny 

0024 Pietrowice 
BZ 

Nie przewiduje się negatywnego 
oddziaływania przedmiotowych ISL na 

siedlisko.   
Zasady zrównoważonej gospodarki leśnej 
zawarte są w dokumentacji urządzeniowej 

powinny minimalizować ewentualne 
negatywne skutki działań gospodarki leśnej 

na siedlisku. 
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W trakcie prac terenowych nie odnotowano bytowania/ obecności gatunków chronionych. 
 
Tabela 17 Charakterystyka gatunków roślin, ssaków, ryb i skorupiaków, płazów i owadów cennych w Obszarach oraz przewidywane oddziaływanie ISL na gatunki w obszarach Natura 2000 

Lp. 
Nazwa i kod 

siedliska 
przyrodniczego 

Ogólne uwagi o siedlisku i jego stanie ochrony oraz uwagi szczegółowe w 
sprawie ewentualnego oddziaływania negatywnego (na podstawie Poradnika 

ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny) 

Miejsce 
występowania w 

obrębie lasów 
objętych 

opracowaniem 
ISL 

Planowany 
zabieg główny 
w wydzieleniu 

Przewidywane oddziaływanie ISL na 
stan zachowania siedliska oraz 

działania ograniczające negatywne 
oddziaływanie ustaleń ISL w 

urządzanym obiekcie 

ROŚLINY 

1 
1381 widłoząb 

zielony Dicranum 
viride 

Darnie zbite, żółtobrunatne. Mech ortotropowy o łodygach o długości od 2 cm, 
okrytymi żółtymi chwytnikami. Liście całobrzegie, w stanie suchym sztywne, 

przylegające do łodygi. Komórki blaszki liściowej kwadratowe, gładkie lub bardzo 
słabo brodawkowane. Puszka prosta, gładka; wieczko z dzióbkiem. Gatunek objęty 

ochroną ścisłą.  

brak brak 
Wpływ na gatunek powinien pozostać 
neutralny ze względu na zapisy ISL.  

RYBY 

2 
1096 minóg 

strumieniowy 
Lampetra planeri 

Zasiedla górny bieg wyżynnych i podgórskich potoków. Larwy przebywają 
zagrzebane w humusowo-piaszczystych nanosach, w partiach cieków z niewielkim 

prądem wody. Zagrożeniem są zanieczyszczenia, regulacje cieków oraz brak 
drożności cieków stanowiących główne zagrożenie dla tego gatunku. 

brak  brak 

Nie przewiduje się negatywnego 
oddziaływania przedmiotowych ISLna 
gatunków.   

BEZKRĘGOWCE 

3 

6177 modraszek 
telejus Maculinea 

(Phengaris) teleius 

Motyl dzienny. Związany z wilgotnymi łąkami, torfowiskami niskimi i węglanowymi. 
Gatunek może również występować na zboczach w okolicach lokalnych wysięków 
wód. Zagrożeniem dla gatunku jest intensyfikacja użytkowania wilgotnych łąk, a 

przez to szybsze pozbawienie motyla bazy pokarmowej. 6410, 6510 

brak  brak 

Nie przewiduje się negatywnego 
oddziaływania przedmiotowych ISLna 

gatunków.   

4 

6179 Modraszek 
nausitous Maculinea 

(Phengaris) 
nausithous 

Motyl dzienny. Związany z wilgotnymi łąkami, torfowiskami niskimi i torfowiskami 
węglanowymi. Unika miejsc całkowicie otwartych, preferuje tereny zakrzaczone. 
Gatunek ten niekiedy występuje na zakrzaczonych stokach w okolicach młak. 

Zagrożeniem dla gatunku jest intensywne użytkowanie wilgotnych łąk oraz sukcesja 
prowadząca do zarastania łąk krzewami. 1410, 1510 

brak  brak 

Nie przewiduje się negatywnego 
oddziaływania przedmiotowych ISLna 

gatunków.   

SSAKI 

5 
1324 Nocek duży 

Myotis myotis 

Żeruje głównie w lasach. Schronieniami kolonii rozrodczych są najczęściej duże 
strychy, sporadycznie jaskinie lub inne duże podziemia. Jeden z najliczniej 

występujących nietoperzy w Polsce. 25% nietoperzy chwytanych przez sowy to Nocki 
duże. Schronienia letnie stanowią strychy dużych budynków. Zagrożeniem w czasie 
zimowej hibernacji jest odwiedzanie przez ludzi jaskiń. Kolejnym zagrożeniem jest 
wprowadzanie do środowiska leśnych monokultur w których baza pokarmowa w 

postaci owadów jest bardzo mała. 9110, 9130, 9150, 9160, 9170, 9190, 91F0, 91I0-
1, 91P0, 9140, 8310  

brak brak 

Negatywne oddziaływanie może wiązać 
się z krótkotrwałymi pracami leśnymi - 
płoszenie. Jednak gatunek stroni od 
człowieka i w związku z zapisami o 

konieczności przeprowadzenia oględzin 
przed wykonaniem prac oddziaływanie na 

gatunek powinno pozostać neutralne 
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Lp. 
Nazwa i kod 

siedliska 
przyrodniczego 

Ogólne uwagi o siedlisku i jego stanie ochrony oraz uwagi szczegółowe w 
sprawie ewentualnego oddziaływania negatywnego (na podstawie Poradnika 

ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny) 

Miejsce 
występowania w 

obrębie lasów 
objętych 

opracowaniem 
ISL 

Planowany 
zabieg główny 
w wydzieleniu 

Przewidywane oddziaływanie ISL na 
stan zachowania siedliska oraz 

działania ograniczające negatywne 
oddziaływanie ustaleń ISL w 

urządzanym obiekcie 

6 
1303 podkowiec 

mały Rhinolophus 
hipposideros 

Aktywność żerowiskowa w pobliżu odsłoniętych skał, w roślinności nadbrzeżnej 
górskich potoków oraz lasach bukowych na zboczach. W okresie jesiennym ważne 

są dla niego jaskinie i schroniska skalne gdzie kopuluje i spędza zimę. Ważne w 
zimie są stanowiska o ustabilizowanym mikroklimacie. Zasiedla czasem również 

strychy budynków. Krótki zasięg echolokacji praktycznie uniemożliwia poruszanie się 
w terenie otwartym. Zwykle krótkie odcinki pokonuje blisko ziemi, ale dłuższe otwarte 
przestrzenie mogą stanowić barierę nie do pokonania. Zagrożeniem jest likwidacja 
istniejących ostoi w postaci uszczelniania wlotów strychów i poddaszy, do których 

Podkowiec jest przyzwyczajony. 3230, 3240, 6430, 8160, 8210, 8220, 9110-2, 
91130-3, 9140, 9180, 91E0-5, 91E0-6, 91E0-7, 8310, 

brak brak 

Negatywne oddziaływanie może wiązać 
się z krótkotrwałymi pracami leśnymi - 
płoszenie. Jednak gatunek stroni od 
człowieka i w związku z zapisami o 

konieczności przeprowadzenia oględzin 
przed wykonaniem prac oddziaływanie na 

gatunek powinno pozostać neutralne 

7 
1321 Nocek 

orzęsiony (Myotis 
emarginatus) 

W Polsce zasiedla głównie domy, tworzy kolonie z Podkowcem małym. Jako 
żerowiska wykorzystuje głównie starsze lasy liściaste z mozaiką zbiorników wodnych 
i potoków. Schronienia letnie kolonii na ciepłych strychach, Zimowiska w jaskiniach i 

piwnicach o stałej temperaturze. Narażony na ataki typowych drapieżników 
nietoperzy: sowy, kuny i koty. Zagrożenia to wybudzanie zwierząt podczas hibernacji 
i ich płoszenie oraz fragmentacja zwartych powierzchni leśnych. 6210, 6230, 6430-1, 
6430-2, 6510, 6520, 9110-2, 6130-3, 6140, 6150, 6170-1, 8310, 9170-2, 9180, 91E0-

5, 91E0-6, 91E0-7, 91P0, 9410-3 

brak brak 

Negatywne oddziaływanie może wiązać 
się z krótkotrwałymi pracami leśnymi - 
płoszenie. Jednak gatunek stroni od 
człowieka i w związku z zapisami o 

konieczności przeprowadzenia oględzin 
przed wykonaniem prac oddziaływanie na 

gatunek powinno pozostać neutralne 

PŁAZY 

8 
1193 kumak górski 
Bombina variegata 

Gatunek w Polsce związany głównie z Karpatami i ich pogórzem. Zasiedla 
różnorodne, niewielkie zbiorniki wodne o silnych wahaniach wysokości zwierciadła 
wody w wyniku opadów. Żyją w grupach po kilka-kilkanaście osobników. Wymaga 

korytarzy migracyjnych w przemieszczaniu się osobników między populacjami. 
Zagrożeniem dla tego gatunku jest utwardzanie dróg polnych i leśnych, również w 

okolicach zbiorników wodnych oraz likwidacja i zasypywanie istniejących niewielkich 
zbiorników będących potencjalnym siedliskiem kumaka. 3150, 3160, 3230, 3240, 

3260, 6510-3, 6510-4, 7220, 9110-2, 9110-3, 9130-3, 9140, 9180, 91D0-3, 91E0-5, 
91E0-6, 91E0-7, 9410 

brak  brak 

Nie przewiduje się negatywnego 
oddziaływania przedmiotowych ISLna 

gatunków.   
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Tabela 18 Macierz przewidywanego wpływu ISL na siedliska stanowiące przedmiot ochrony w obszarach Natury 2000 

 

Lp 
Nazwa i kod  

siedliska 

Wskaźniki 
zachowania 

stanu ochrony 
przedmiotu 

ochrony 

Rodzaje planowanych czynności i zadań gospodarczych 
oraz ich przewidywany wpływ na zachowanie stanu 

ochrony przedmiotów ochrony Łączna 
ocena oddz. 

ISL na 
siedliska 
przyrodn. 

Uzasadnienie do 
oceny 

oddziaływania 
Zalesieni

a 
Odnowi

enia 

Pielęgno
wanie 

drzewost
anów 

Rębnie 
częściowe 

i 
przebudo

wa 
stopniowa 

Rębnie 
zupełne 

1 

8220 Ściany skalne i 
urwiska krzemianowe 
ze zbiorowiskami z 
Androsacion vandelii 

Naturalny zasięg 
i powierzchnia 

siedliska 
brak 0 0 0 0 0 

Siedlisko nieleśne, 
poza zakresem 

opracowania ISL 

Struktura 
drzewostanów i 

funkcja 
brak 0 0 0 0 0 

Stan ochrony 
typowych 
gatunków 

brak 0 0 0 0 0 

2 
9170 Grąd 
środkowoatlantycki i 
subkontynentalny) 

Naturalny zasięg 
i powierzchnia 

siedliska 
brak 0 0 0 0 0 

Oddziaływanie 
neutralne. 

Siedlisko nie 
występuje na 
analizowanym 
obszarze ISL.  

Struktura 
drzewostanów i 

funkcja 
brak 0 0 0 0 0 

Stan ochrony 
typowych 
gatunków 

brak 0 0 0 0 0 

3 
9190 Kwaśne 
dąbrowy (Quercion 
roboripetraeae) 

Naturalny zasięg 
i powierzchnia 

siedliska 
brak 0 0 0 0 0 

Oddziaływanie 
neutralne. 

Siedlisko nie 
występuje na 
analizowanym 
obszarze ISL. 

Struktura 
drzewostanów i 

funkcja 
brak 0 0 0 0 0 

Stan ochrony 
typowych 
gatunków 

brak 0 0 0 0 0 

4 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe 

 

Naturalny zasięg 
i powierzchnia 

siedliska 
brak 0 0 0 0 0 

Oddziaływanie 
neutralne. 

Zaproponowane 
zapisy oraz 

pozostawienie 
powierzchni BZ 

minimalizują 
ewentualne 
negatywne 

oddziaływanie na 
siedlisko. 

Struktura 
drzewostanów i 

funkcja 
brak 0 0 0 0 0 

Stan ochrony 
typowych 
gatunków 

brak 0 0 0 0 0 

5 

9110 Kwaśne 

buczyny 

 

Naturalny zasięg 
i powierzchnia 

siedliska 
brak 0 0 0 0 0 

Oddziaływanie 
neutralne. 

Siedlisko nie 
występuje na 
analizowanym 
obszarze ISL. 

Struktura 
drzewostanów i 

funkcja 
brak 0 0 0 0 0 

Stan ochrony 
typowych 
gatunków 

brak 0 0 0 0 0 

6 

9180 Jaworzyny i 

lasy klonowo – 
lipowe na stromych 
stokach i zboczach 
(Tilio platyphyllis – 
Acerion 
pseudoplatani) 

Naturalny zasięg 
i powierzchnia 

siedliska 
brak 0 0 0 0 0 

Oddziaływanie 
neutralne. 

Siedlisko nie 
występuje na 
analizowanym 
obszarze ISL. 

Struktura 
drzewostanów i 

funkcja 
brak 0 0 0 0 0 

Stan ochrony 
typowych 
gatunków 

brak 0 0 0 0 0 
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Tabela 19 Macierz przewidywanego wpływu ISL na zwierzęta i rośliny stanowiące przedmiot ochrony w obszarach  

Lp. Nazwa i kod gatunku 

Kryteria 
zachowani

a stanu 
ochrony 

gatunków 

Rodzaje planowanych czynności i zadań gospodarczych oraz 
ich znaczące przewidywane oddziaływanie na zachowanie 

stanu ochrony gatunku 
Łączna ocena 

ISL lasu na 
stan ochrony 

gatunków Zal. Odn. 

Pielęgnow
anie 

drzewosta
nów 

Rębnie 
częściowe i 
przebudowa 
stopniowa 

Rębnie 
zup. 

1. 

Ssaki: 1324 Nocek duży Myotis 
myotis, 1303 podkowiec mały 

Rhinolophus hipposideros 1321 
Nocek orzęsiony (Myotis 

emarginatus) 

Liczebność 
populacji 

brak 0 0 0 0 

0 
Naturalny 

zasięg 
brak 0 0 0 0 

Powierzch
nia siedlisk 

brak 0 0 0 0 

2 
Plazy i gady: 1193 kumak 
górski Bombina variegata 

Liczebność 
populacji 

brak 0 0 0 0 

0 
Naturalny 

zasięg 
brak 0 0 0 0 

Powierzch
nia siedlisk 

brak 0 0 0 0 

3 Ryby: 1096 Minóg strumieniowy 

Liczebność 
populacji 

brak 0 0 0 0 

0 
Naturalny 

zasięg 
brak 0 0 0 0 

Powierzch
nia siedlisk 

brak 0 0 0 0 

4 

Bezkręgowce: 6179 Modraszek 
nausitous Maculinea 

(Phengaris) nausithous, 6177 
modraszek telejus Maculinea 

(Phengaris) teleius 
 

Liczebność 
populacji 

brak 0 0 0 0 

0 
Naturalny 

zasięg 
brak 0 0 0 0 

Powierzch
nia siedlisk 

brak 0 0 0 0 

5 

Rośliny 1381 widłoząb zielony 
Dicranum viride, pierwiosnek 

(pierwiosnka) wyniosły , 
śnieżyczka przebiśnieg, 

wawrzynek wilczełyko, lilia 
złotogłów 

Liczebność 
populacji 

brak 0 0 0 0 

0 Naturalny 
zasięg 

brak 0 0 0 0 

Powierzch
nia siedlisk 

brak 0 0 0 (-1) 

Symbole wpływu planowanych czynności gos 
podarczych na stan ochrony przedmiotów ochrony oraz symbole dotyczące okresu tego oddziaływania: 
+ pozytywny, (+) warunkowo pozytywny, 0 wpływ obojętny, (-) warunkowo negatywny, - negatywny; brak - gdy brak danej 
czynności w planie. 
1- oddziaływanie krótkoterminowe, 2- oddziaływanie średnioterminowe, 3- oddziaływanie długoterminowe 

Kryteria zachowania stanu ochrony gatunków: 
Kryterium 1: Liczebność populacji gatunku wskazuje na to, że sam utrzyma się w długim okresie jako żywotny składnik 
swoich siedlisk przyrodniczych: liczebność populacji zwiększa się (+), pozostaje bez zmian (0), zmniejsza się (-), 
Kryterium 2: Naturalny zasięg występowania gatunku nie zmniejsz się: zwiększa się (+), pozostaje bez zmian (0), 
zmniejsza się (-), 
Kryterium 3: Powierzchnia siedlisk odpowiednich dla rozwoju gatunku nie zmniejsza się: zwiększa się (+), pozostaje bez 
zmian (0), zmniejsza się (-) 
 
 

Możliwy wpływ na gatunki bytujące w lasach, ze względu na bazę pokarmową lub lęgową, powinien, 

przy zachowaniu zapisów planu pozostać neutralny. Należy zachować zasady wykonywania zabiegów w 

drzewostanach poza okresem lęgowym ptaków, w celu minimalizacji wpływu na gatunki bytujące w lasach. 

Zastosowanie dobrej praktyki leśnej pod postacią wykonywania oględzin przed rozpoczęciem prac również 

odniesie pozytywny skutek dla bezpieczeństwa nie tylko ptaków, ale i pozostałych zwierząt mogących 

przebywać w kompleksach leśnych należących do osób prywatnych. Dodatkowo rozproszenie własnościowe 

oraz zróżnicowanie wiekowe sąsiednich powierzchni manipulacyjnych, powodują rozłożenie oddziaływań w 

czasie i przestrzeni, ze względu na wykonywanie zabiegów w różnym czasie przez różnych właścicieli. 
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4.4 Przewidywane oddziaływanie ISL na siedliska leśne, potencjalne siedliska przyrodnicze 

 
Wskazania gospodarcze zaprojektowane w ISL uwzględniają warunki siedliskowe i są dostosowane do 

potrzeb hodowlanych poszczególnych drzewostanów. Proponowane rębnie stopniowe i/lub przerębowe 

umożliwią preferowanie odnowienia naturalnego. W drzewostanach uszkodzonych i z niewłaściwym 

siedliskowo składem gatunkowym zalecono przebudowę z odnowieniem drzewostanów.    

Obecny trwale zrównoważony model gospodarki leśnej dąży do osiągnięcia zgodności biocenozy leśnej z 

biotopem, w sposób możliwie pełny wzoruje się na zjawiskach oraz procesach przyrodniczych, zachodzących w 

ekosystemach leśnych, funkcjonujących praktycznie bez ingerencji człowieka. 

 

Na terenach objętych opracowaniem ISL przyjęty docelowy zestaw gatunków dla danego typu siedliskowego 

lasu stanowi kompromis pomiędzy składami optymalnymi ze środowiskowego punktu widzenia a potrzebami 

gospodarczymi. Docelowe składy gatunkowe w ISL dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych, przyjęto na 

podstawie obowiązujących Zasad Hodowli Lasu (2012) oraz na opracowania „Regionalnych optymalnych 

składów gatunkowych drzewostanów w typach siedliskowych lasów i zespołach leśnych” wg J. M. 

Matuszkiewicza w uzgodnieniu z Nadleśnictwami: 

 
Tabela 20 Typy siedliskowe lasu wraz z przyjętymi TD na terenie lasów własności prywatnej. 

 
TSL Typ drzewostanu Orientacyjny skład upraw 

Bs So So 90, Brz 10 

Bśw So So 80, Brz i in. 20 

Bw So So 80, Św i in. 20 

Bb So So 80-90, Brz i in. 10-20 

BMśw So So 70, Bk 10, Db i in. 20 

BMw So So 70, Db 10, Św 10, Brz i in. 10 

BMb So So 80, Brz i in. 20 

LMśw Db Bk So So 40, Bk 30, Db 20, Md i in. 10 

LMw So Db Db 50, So 30, Św i in. 20 

LMb Ol Ol 70, Brz i in. 30 

Lśw Bk Db Db 50, Bk 30, Md i in. 20 

Lw Js Db Db 70, Js 20, Św i in, 10 

OL Ol Ol 90, Js i in. 10 

Powyższe składy gatunkowe należy traktować ramowo i przy odnowieniach uwzględnić warunki 

mikrosiedliskowe. Składy zakładanych upraw mogą różnić się o 20% od wymienionych w tabeli. 

Projektowane w ISL zapisy, głównie dotyczące zabiegów pielęgnacyjnych przyczyniają się do 

stopniowej eliminacji gatunków niepożądanych, a także gatunków obcych geograficznie. Odnowienia umożliwią 

już na pierwszym etapie wzrostu drzewostanu kontrolę właściwego, docelowego na danym siedlisku składu 

drzewostanu oraz trwałości siedliska w przypadku dobrego składu siedliskowego. 

Zaplanowane w ISL docelowe składy gatunkowe wpływać będą w przyszłości na zróżnicowanie 

bogactwa gatunkowego drzewostanów, co z kolei przyczyniać się będzie do zwiększenia bioróżnorodności w 

lasach. Składy gatunkowe zbliżone do tych występujących w naturalnych zbiorowiskach leśnych mogą także 
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wpłynąć korzystnie na regenerację na terenach objętych opracowaniem potencjalnych siedlisk przyrodniczych. 

Ponadto, zaplanowane zabiegi korzystnie wpływać będą na kształtowanie przyszłego składu gatunkowego oraz 

struktury drzewostanów.  

 

4.5 Przewidywane oddziaływanie na integralność obszarów Natura 2000 

Integralność obszaru to stan gwarantujący zrównoważone trwanie populacji tych gatunków i siedlisk 

przyrodniczych, dla ochrony których zaprojektowano lub wyznaczono obszar Natura 2000. Obszar Natura 2000 

pozostanie integralny, kiedy będzie realizował właściwy sobie potencjał, zgodny z celami ochrony obszaru, 

zachowa zdolność regeneracji i odnawiania w dynamicznych warunkach, a także będzie wymagał jedynie 

minimalnego wsparcia z zewnątrz. 

W ISL nie zaplanowano zabiegów mogących naruszyć integralność obszarów Natura 2000. Realizacja zapisów 

ISL nie wpłynie negatywnie na siedliska, rośliny i zwierzęta występujące na obszarach Natura 2000, nie 

zaburzy również spójności czynników strukturalnych i funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie 

populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony których zaprojektowano obszary Natura 2000. 

4.6 Przewidywane skumulowane oddziaływanie ISL na środowisko 

Analiza oddziaływań skumulowanych powinna obejmować wszystkie oddziaływania generowane przez 

omawiany dokument w połączeniu z oddziaływaniami tego samego typu, pochodzącymi od wszystkich 

sąsiadujących z nim przedsięwzięć. Prognozując oddziaływania skumulowane należy brać pod uwagę 

potencjalne oddziaływanie zarówno planów w trakcie realizacji jak i planów w fazie projektu.  

W przypadku analizowanych ISL, potencjalnie oddziaływanie skumulowane może mieć miejsce w połączeniu z 

oddziaływaniami wynikającymi z realizacji Planu Urządzenia Lasu sąsiednich Nadleśnictw. 

Oddziaływanie związane z realizacją powyższych planów związane są przede wszystkim z realizacją zadań z 

zakresu gospodarki leśnej, takich jak: 

- zalesienia i odnowienia powierzchni leśnych, 

- zabiegi agrotechniczne, 

- pielęgnowanie gleby i drzewostanu, 

- użytkowanie rębne (rębnie zupełne, częściowe, gniazdowe, stopniowe), 

- użytkowanie przedrębne. 

Już na etapie projektowania planów z zakresu urządzenia lasów, zarówno państwowych jak i prywatnych, 

analizuje się i wybiera warianty alternatywne tak, by w efekcie otrzymać zapisy, których realizacja zapewni 

wypełnienie założonych celów z jednoczesną minimalizacją ich negatywnych skutków.  

 

Zadania zawarte w planach sprecyzowane zostały tak, aby oparta o nie wielofunkcyjna i trwale 

zrównoważona gospodarka leśna przynosiła pozytywne efekty. Działalność kształtująca i wykorzystująca lasy 

ma zatem przebiegać w taki sposób i w takim tempie, by zachować ich bogactwo, różnorodność biologiczną, 

żywotność, potencjał regeneracyjny, wysoką produkcyjność, przy jednoczesnym wypełnianiu wszystkich funkcji 

ochronnych, gospodarczych i społecznych na poziomach: lokalnym, narodowym i globalnym. Ostateczna 

wersja planów ma uwzględnić w optymalny sposób wymogi różnych grup społecznych, jak również środowiska i 

gospodarczych funkcji lasu.  

Proces tworzenia ISL jest procesem łączącym w sobie działania formalnoprawne i oczekiwania 

społeczne. Wszystkie zabiegi ujęte w projekcie ISL zaprojektowane zostały zgodnie z obowiązującą instrukcją 

sporządzania ISL oraz Zasadami Hodowli Lasu. Projekty ISL uwzględniają także postulaty zachowania 
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trwałości lasów oraz prowadzenia gospodarki leśnej na zasadach ekologicznych w poszanowaniu 

zachodzących procesów naturalnych w myśl prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej (ustawa o 

lasach). Z tego też powodu nie proponuje się zmian zapisów w części planistycznej projektów ISL, jedynie 

wskazuje się pewne działania minimalizujące ewentualny negatywny wpływ zaprojektowanych zadań 

gospodarczych w stosunku do niektórych obszarów i gatunkowych chronionych. 

Postępowanie zgodnie ze sztuką prowadzenia prac leśnych powinno zapewnić należytą ochronę 

wszystkich elementów środowiska, w tym cennych gatunków chronionych roślin lub zwierząt. Jednakże rosnące 

wymagania związane z ochroną przyrody w całym kraju sprawiają, że realizacja projektów planów wymaga 

uszczegółowienia i wskazania działań i kierunków minimalizujących negatywny wpływ zaplanowanych 

zabiegów gospodarczych. Kompozycję tych działań zawiera rozdział opisania ogólnego dotyczący ochrony, 

stanowiący dobrą praktykę prowadzenia prac gospodarczych w lasach. Starosta pełniąc nadzór nad 

przedmiotowymi lasami poprzez powołaną służbę leśną starostwa realizującą zapisy projektów planów (część 

planistyczna i wspomniana część opisowa), spełnia potrzeby, jakie stawiają przed nami przepisy związane z 

ochroną przyrody, np. pozostawianie w drzewostanie pewnej ilości drzew spróchniałych i dziuplastych, celem 

zapewnienia miejsc bytowania dla ptaków oraz entomofauny. Dodatkowo w kolejnym urządzaniu lasu 

(sporządzanie planów na kolejne dziesięciolecie) zostaną skonfrontowane dane inwentaryzacji lasu i na ich 

podstawie będzie można z dużą szczegółowością określić skutki realizacji przedmiotowych projektów planów 

na środowisko. 

Bazując na powyższych przesłankach można stwierdzić, iż zaprojektowane w przedmiotowych ISL, 

zabiegi nie wpłyną znacząco negatywnie na stan zachowania środowiska i walorów przyrodniczych na terenie 

objętym opracowaniem. Stosowane dotąd oraz zalecane obecnie metody działań we właściwy sposób 

zabezpieczają ustanowione prawnie powierzchniowe formy ochrony przyrody, a różnorodność siedlisk i 

gatunków, w tym również gatunków chronionych na terenach leśnych pozostanie zachowana głównie dzięki 

prowadzeniu racjonalnej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej w myśl zasad przyjętych w planie ISL. Tym samym, 

analizowane potencjalne oddziaływanie skumulowane wynikające z realizacji działań zawartych we wszystkich 

leśnych dokumentach urządzeniowych powiązanych z ISL będzie znikome i pomijalne dla środowiska. 

 

4.7 Przewidywane rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnych 

oddziaływań ISL na środowisko 

 
ISL nie zawierają zapisów, których realizacja mogłaby mieć znacząco negatywny wpływ na środowisko 

(zgodnie z Ustawą OOŚ). Zapisy zawarte w projektowanym planie nie są zamierzeniami inwestycyjnymi, nie 

ingerują w sposób wykorzystania terenu lub jego przekształcenie. 

 
Tabela 21 Zestawienie propozycji minimalizacji wystąpienia negatywnych oddziaływań wynikających z zapisów ISL 

Obszar 
negatywnego 

wpływu 

Potencjalne negatywne 
oddziaływanie realizacji 

zapisów ISL 

Zapisy Prognozy 
ograniczające potencjalne 
negatywne oddziaływanie 

UWAGI 

Stanowiska 
chronionych 

gatunków roślin 
leśnych 

Zniszczenie stanowisk przy 
prowadzeniu prac leśnych 

z zakresu cięć 
pielęgnacyjnych i 

zupełnych 

Zalecenia wykonywania zabiegów pod 
koniec okresu wegetacyjnego lub 

całkowicie poza okresem 
wegetacyjnym, tj. zimą 

Na terenie objętym opracowaniem 
nie wyróżniono chronionych gatunków roślin. 

Zalecane w ISL terminy wykonywania zabiegów 
potencjalnie negatywnie wpływających na płaty 

roślinności zielnej wynikają z ogólnie przyjętych zasad 
hodowli lasu. 

Gatunki ptaków 
leśnych, w 

szczególności 
gatunki rzadkie i 

chronione 

Niszczenie miejsc 
bytowania i rozrodu ptaków 

w wyniku prowadzenia 
prac leśnych z zakresu 

cięć rębnych 

Pozostawianie kęp starodrzewów i 
przestojów na zrębach, wykonywanie 
prac leśnych z zakresu cięć rębnych i 

trzebieży poza okresem lęgowym 
ptaków. 

 
Na terenie objętych opracowaniem nie wyróżniono miejsc 

gniazdowania ptaków drapieżnych. 
Zalecane w ISL terminy wykonywania zabiegów, 

potencjalnie negatywnie wpływających na miejsca 
bytowania i rozrodu dla ptaków, zgodne są z terminami 
wynikającymi z ogólnie przyjętych zasad hodowli lasu 

Różnorodność 
biologiczna 

Zmniejszenie 
różnorodności na poziomie 

genetycznym, 

Pozostawianie drzew nietypowych 
(kształt, cechy wzrostowe), popieranie 

odnowienia naturalnego 

Zalecenia w ISL zgodne są z zasadami trwale 
zrównoważonej gospodarki leśnej, na której opierają się 

również zapisy ISL 
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Obszar 
negatywnego 

wpływu 

Potencjalne negatywne 
oddziaływanie realizacji 

zapisów ISL 

Zapisy Prognozy 
ograniczające potencjalne 
negatywne oddziaływanie 

UWAGI 

gatunkowym, 
krajobrazowym 

Powierzchnia ziemi 
Zniekształcenie pokrywy 

gleby przy pracach z 
użyciem ciężkiego sprzętu 

Pozyskiwanie drewna w okresie 
zimowym, wykorzystywanie szlaków 

zrywkowych 
Zalecane terminy zawarte w Prognozie zgodne są z 

ogólnie przyjętymi zasadami pozyskania drewna 

Krajobraz 

Niewłaściwe kształtowanie 
środowiska leśnego 

prowadzące do 
zniekształcenia fizjonomii 

krajobrazu 

Pozostawianie kęp starodrzewu na 
powierzchniach z planowanymi 

rębniami. Stosowanie rębni 
przerębowych i/lub stopniowych. 

Zalecenia w ISL zgodne są z zasadami trwale 
zrównoważonej gospodarki leśnej. 

Zasoby naturalne 

Zaplanowanie 
użytkowania, które 

mogłoby w znaczący 
sposób naruszyć zasoby 

oraz ich trwałość 

Określenie etatu użytkowania w 
sposób, który zapewni nieprzekroczenie 

użytkowania przyrostu bieżącego w 
lasach objętych opracowaniem 

Przyjęty w ISL etat cięć w drzewostanach rębnych wynika 
z potrzeb hodowlanych, natomiast przyjęty etat cięć 
przedrębnych jest zgodny z wytycznymi zawartymi w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 
2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

sporządzania planu urządzania lasu, uproszczonego 
planu urządzania lasu oraz inwentaryzacji lasu 

 

Siedliska 
przyrodnicze 

Nieodpowiedni skład 
gatunkowy upraw 

Prowadzenie użytkowania 
w sposób nieodpowiedni i 
na zbyt dużej powierzchni 

Dostosowanie składu gatunkowego 
uprawy oraz TD do możliwości 

siedliska, w ramach siedlisk 
wymienionych z I Załączniku DS. 
projektowanie składu zgodnego z 

naturalnym składem gatunkowym na 
danym siedlisku. 

Na terenach objętych opracowaniem ISL przyjęty 
docelowy zestaw gatunków dla danego typu 

siedliskowego lasu stanowi kompromis pomiędzy 
składami optymalnymi ze środowiskowego punktu 

widzenia a potrzebami gospodarczymi 
Przyjęte w ISL docelowe składy gatunkowe są zgodne z 

obowiązującymi Zasadami Hodowli Lasu (2012). 
 

Korytarze 
ekologiczne 

Niewłaściwe kształtowanie 
środowiska leśnego 

prowadzące do zaburzenia 
możliwości migracyjnych 

Rozdrobnienie powierzchni oraz 
zróżnicowanie zabiegów na 

sąsiadujących powierzchniach a także 
rozkład w czasie niwelują 

wielkopowierzchniowe przekształcenie 
środowiska leśnego w formie 

wielkopowierzchniowej, która mogłaby 
zaburzyć przepustowość korytarzy 

ekologicznych. 

Na terenie objętym opracowaniemzalecane w ISL terminy 
wykonywania zabiegów oraz ich rodzaje wynikają z 
ogólnie przyjętych zasad hodowli lasu, są zgodne z 

zasadami dobrej praktyki leśnej. 

 
4.8 Metody analizy skutków realizacji postanowień ISL oraz częstotliwość jej 

przeprowadzania 

Analiza skutków realizacji postanowień projektu planu powinna być przeprowadzana w wyniku kompleksowej 

kontroli w cyklu 10-cio letnim, a jej wyniki przesłane do RDOŚ. Kontrola kompleksowa powinna dotyczyć 

prawidłowości wykonywania zapisów Planu, obejmować jak najszerszy zakres, między innymi:  

• analizę wykonanych zadań gospodarczych, w tym na terenie obszaru Natura 2000, w 

wymiarze powierzchniowym,   

• analizę składów gatunkowych zapisanych w ISL w odniesieniu do gatunków drzew 

wprowadzanych w odnowieniach,  

• kontrolę terminu zabiegów zapisanych w ISL lub Prognozie  

w odniesieniu do wykonania ich w konkretnym drzewostanie,  

• zmiany powierzchni lasów według pełnionych funkcji i kategorii użytkowania, 

• zestawienia pozyskania drewna w wymiarze powierzchniowym według sposobu 

zagospodarowania, 

Oprócz analizy działań z zakresu gospodarki leśnej, ocena powinna zawierać również informacje o ewaluacji 

środowiska przyrodniczego obszarów leśnych. 

 

4.9 Rozwiązania alternatywne do zadań ujętych w ISL 
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Już na etapie tworzenia ISL analizuje się i wybiera warianty alternatywne tak, by w efekcie otrzymać 

zapisy, których realizacja zapewni wypełnienie złożonych celów z jednoczesną minimalizacją ich negatywnych 

skutków. Zadania zawarte w ISL sprecyzowane zostały tak, aby oparta o nie wielofunkcyjna i trwale 

zrównoważona gospodarka leśna przynosiła pozytywne efekty. Działalność kształtująca i wykorzystująca lasy 

ma przebiegać w taki sposób i w takim tempie, by zachować ich bogactwo, różnorodność biologiczną, 

żywotność, potencjał regeneracyjny, wysoką produkcyjność, przy jednoczesnym wypełnianiu wszystkich funkcji 

ochronnych, gospodarczych i społecznych na poziomach: lokalnym, narodowym i globalnym. 

Wariantowanie w sporządzaniu ISL zaczyna się już na etapie definiowania wytycznych do wykonania prac 

urządzeniowych. Sprowadza się to do wyboru dla ustalonych typów lasu: sposobu zagospodarowania, składu 

gatunkowego uprawy, gospodarczego typu drzewostanu. Następny etap to przebiegające w kilku częściach 

ustalanie rozmiaru cięć. 

Ostateczna wersja ISL ma uwzględnić w optymalny sposób wymogi różnych grup społecznych, jak również 

środowiska, gospodarczych funkcji lasu i celów ISL. 

Można zatem stwierdzić, iż zaprojektowane w ISL zabiegi nie wpłyną znacząco negatywnie na stan zachowania 

środowiska i walorów przyrodniczych. Stosowane dotąd oraz zalecane obecnie metody działań we właściwy 

sposób zabezpieczają ustanowione prawnie powierzchniowe formy ochrony przyrody, a różnorodność siedlisk i 

gatunków, w tym również gatunków chronionych na terenach leśnych pozostanie zachowana głównie dzięki 

prowadzeniu racjonalnej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej w myśl zasad przyjętych w ISL. Z powyższych 

względów, dla ISL, który został poddany analizie i ocenie w Prognozie nie przewiduje się rozwiązań 

alternatywnych. 
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