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PROTOKÓŁ
posiedzenia Komisji Założeń Planu dla Nadleśnictwa Tuszyma
z dnia 7 maja 2010 roku.

Komisji przewodniczył Z-ca Dyrektora ds. gospodarki leśnej mgr
inż. Marek Marecki
Biorący udział w posiedzeniu zgodnie z listą obecności.
1. Aktualnie w Nadleśnictwie jest wykonywane opracowanie siedliskowe.
Istniejące dotychczas opracowanie glebowo-siedliskowe z 1979 roku
z opisem gleb wg systematyki gleb z 1973 roku i siedliskami
wyróżnionymi w oparciu o kryteria zawarte w Zasadach hodowli lasu z
1970 roku ze względu na wielokrotne zmiany systematyki gleb leśnych
i zasad kartowania siedlisk leśnych nie może być wykorzystane przy
aktualnym opracowaniu projektu planu urządzenia lasu.
2. Ocena podstawowych założeń zagospodarowania przestrzennego
regionu z nadleśnictwa:
Ze względu na dużą liczbę gmin w terytorialnym zasięgu działania
Nadleśnictwa Tuszyma ocena kierunków rozwoju i ich wpływu na
środowisko jest bardzo utrudniona.
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego są sporządzane
fragmentarycznie dla potrzeb realizacji pojedynczych inwestycji, o
znaczeniu lokalnym.
Strategie Rozwoju Powiatów zakładają wielokierunkowy rozwój, nie
ograniczając żadnej gałęzi przemysłu.
Cechą wspólną tych dokumentów jest założenie zrównoważonego
rozwoju.
Największymi inwestycjami, które z dużym prawdopodobieństwem
zostaną zrealizowane jest budowa II strefy ekonomicznej miasta
Mielca oraz budowa obwodnicy wschodniej miasta Mielca. Ponadto
realizowana jest modernizacja drogi wojewódzkiej Nagnajów-Dębica,
planowane są modernizacje dróg powiatowych.

Na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo znajdują się
dwa udokumentowane złoża piasku, obecnie eksploatowane przez
dwie firmy oraz trwają prace przygotowawcze do udostępnienia terenu
pod eksploatację trzeciej kopalni piasku.
3. Nie przewiduje się korekty lasów ochronnych uznanych zarządzeniem
nr 179 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa z dnia 13.12.1994 roku,
4. Dla potrzeb planu urządzania lasu zostaną przekazane:
•

Zaktualizowana baza geometryczna LMN,

•

Aktualne wypisy z ewidencji gruntów i budynków,

•

Zaktualizowane bazy opisów taksacyjnych,

•

Ortofotomapa zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa.

5. Przyjmuje się podział powierzchniowy i numerację oddziałów bez
zmian.
6. Oznakowanie niewyraźnych granic wyłączeń może być dokonane na
odrębne zlecenie Nadleśnictwa.
7. W projekcie pul nie będą ujmowane lasy we współwłasności z
osobami fizycznymi. Dla gruntów tych zostanie sporządzony opis
taksacyjny lasów, który będzie zamieszczony poza planem ul.
8. Wykonawca projektu planu urządzenia lasu w oparciu o zdjęcia i
ortofotomapę dokona:
• aktualizacji i korekty granic wydzieleń leśnych,
• aktualizacji

i korekty położenia warstwy obiektów liniowych

(cieki, drogi itp.), warstwy obiektów powierzchni nie tworzących
wydzieleń

leśnych,

warstwy

innych

obiektów

powierzchniowych.
• wprowadzenia do standardu warstwy obiektów liniowych
9. Podczas inwentaryzacji stanu lasu zostaną wyróżnione następujące
cechy drzewostanów:
•

Drzewostany z odnowienia i zalesienia sztucznego

•

Drzewostany z odnowienia i zalesienia naturalnego

•

Uprawy po rębni złożonej

•

Drzewostany wyżywicowane

•

Drzewostany odroślowe

•

Drzewostany z zalesień porolnych

•

Drzewostany z zalesień na gruntach zrekultywowanych

•

Gospodarcze drzewostany nasienne

•

Otuliny rezerwatów

•

Otulinę szkółki leśnej

•

Ostoję zwierząt chronionych

•

Uprawy pochodne wg. ewidencji nadleśnictwa

•

Uprawy zachowawcze wg. ewidencji nadleśnictwa

10. Ustala się , że dane dotyczące uszkodzeń upraw i młodników zostaną
przyjęte do projektu planu urządzenia lasu wg inwentaryzacji
Nadleśnictwa.
11. Uzgadnia się wykonanie:
•

map gospodarczych w formacie A3,

•

map przeglądowych w skali 1 : 25 000, na podkładzie
topograficznym,

•

mapy sytuacyjnej w skali 1 : 50 000,

•

mapy gospodarczo-przeglądowej dla leśnictw w skali 1 : 10 000.

12. Przyjmuje się istniejący podział na leśnictwa za wyjątkiem przekazania
oddziału 276 z leśnictwa Niwiska do leśnictwa Sokole.
13. Kontrola i odbiory wykonanych prac urządzania lasu odbywać się
będą zgodnie z zarządzeniem nr 63 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 13.08.2002 roku.
14. Przyjmuje się następującą formę opracowania:
•

Opis ogólny nadleśnictwa będzie sporządzony w formie
książkowej z kieszenią na mapy i będzie zawierał prognozę
oddziaływania pul na środowisko i obszary Natura 2000,

•

opis taksacyjny dla nadleśnictwa i leśnictw będzie sporządzony
w formie książkowej,

•

program ochrony przyrody będzie sporządzony w formie
książkowej jako oddzielny tom.

•

Ponadto zostaną przekazane opracowane gotowe kompozycje
map tematycznych do wykorzystania w bieżącej działalności
Nadleśnictwa i całość opracowania zostanie udostępniona
również w formie elektronicznej.

15. Zakres i szczegółowość prognozy oddziaływania projektu planu
urządzenia na środowisko zostanie przekazana Wykonawcy projektu
po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i
Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie.
16. Przyjmuje się następujący podział lasów ze względu na pełnione
funkcje:
•

Lasy rezerwatowe,

•

Lasy ochronne uznane zarządzeniem nr 179 Ministra Ochrony
Środowiska

Zasobów

Naturalnych

i

Leśnictwa

z

dnia

13.12.1994 roku,
•

Lasy gospodarcze.

17. Wyróżnia się następujące formy ochrony przyrody w terytorialnym
zasięgu działania Nadleśnictwa Tuszyma
•

rezerwaty

przyrody:

„Bagno

Przecławskie”,

„Buczyna

w

Cyrance na Płaskowyżu Kolbuszowskim im prof. Władysława
Szafera”, „Końskie Błota”,
•

Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski OChK,

•

pomniki przyrody wg wykazu Nadleśnictwa,

•

użytki ekologiczne wg wykazu nadleśnictwa.

18. Ponadto w terytorialnym zasięgu działania Nadleśnictwa znajduje się
obszar siedliskowy Natura 2000 PLH 180053 zgłoszony dnia
29.10.2009 do zatwierdzenia Komisji Europejskiej. Nadleśnictwo
Tuszyma jest w posiadaniu wyników powszechnej inwentaryzacji
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny, przeprowadzonej
przez LP w 2006 i 2007 roku. Lasy Nadleśnictwa są w bezpośrednim
sąsiedztwie obszaru specjalnej ochrony ptaków PLB 180005.

19. Dla celów planowania urządzeniowego wyróżnia się następujące
jednostki regulacyjne:
•

gospodarstwo specjalne (S),

•

gospodarstwo lasów ochronnych (O),

•

gospodarstwo przerębowo-zrębowe w lasach gospodarczych
(GPZ),

•

gospodarstwo zrębowe w lasach gospodarczych (GZ),

•

gospodarstwo

przebudowy

w

lasach

ochronnych

i

gospodarczych (R),
Do gospodarstwa specjalnego (S) będą zaliczone:
lasy stanowiące rezerwaty wraz z otulinami,
wyłączone drzewostany nasienne,
lasy stanowiące

ostoje

zwierząt

podlegających

ochronie

gatunkowej, w tym miejsca stałego bytowania bobra,
lasy z określonymi priorytetowymi siedliskami przyrodniczymi,
lasy w granicach administracyjnych miasta Mielca, lasy wokół
ośrodków rekreacyjnych w Rzemieniu i Kamionce,
otuliny szkółek.
Do gospodarstwa lasów ochronnych (O) będą zaliczone lasy
uznane za ochronne, z wyjątkiem zaliczonych do gospodarstwa
specjalnego i gospodarstwa przebudowy.
Do gospodarstwa przerębowo–zrębowego w lasach gospodarczych
(GPZ) będą zaliczone drzewostany na siedliskach LMśw, LMw, Lśw, Lw
oraz drzewostany rębne na innych siedliskach, w których przyjmuje się
sposób zagospodarowania rębniami złożonymi, z wyjątkiem zaliczonych do
gospodarstwa specjalnego i gospodarstwa przebudowy.
Do gospodarstwa zrębowego w lasach gospodarczych (GZ) będą
zaliczone drzewostany na siedliskach Bśw, BMśw, BMw, Ol oraz na innych

siedliskach, gdzie uzasadniony będzie zrębowy sposób zagospodarowania,
z wyjątkiem zaliczonych do gospodarstwa specjalnego i gospodarstwa
przebudowy.
Do gospodarstwa przebudowy będą zaliczone:
Drzewostany o składzie niezgodnym z siedliskiem uszkodzone
trwale w stopniu >50%,
Drzewostany o niskim zadrzewieniu, o składzie niezgodnym z
siedliskiem i uszkodzone ponad 30%,
Drzewostany o bardzo niskiej jakości technicznej o składzie
niezgodnym z siedliskiem.
W oparciu o kryteria zawarte w Instrukcji urządzania lasu
wykonawca projektu pul sporządzi wykaz drzewostanów kwalifikujących się
do przebudowy.
20. Przyjmuje się następujące wieki rębności:
Db, Js – 140 lat,
Jd, Bk, Jw., Kl – 110 lat,
So, Md – 110 lat,
Św, Ol, Brz, Gb – 70 lat,
Os – 50 lat,
Tp – 40 lat.

21. Przyjmuje

się

następujące

gospodarcze

typy

drzewostanów,

orientacyjne składy gatunkowe upraw i rodzaje rębni.
Siedl.
typ
lasu

Gosp.
typ
d-stanu

Bśw
Bw
Bb
BMśw
BMśw
BMśw
BMśw
BMśw
BMw
BMw
BMw

So
So
So
Db-So
So
Bk-So
Jd-So
So-Jd
So
Św-So
So-Jd
So
Db-So
Bk-So
Jd
So-Jd
Jd-So
Db-Jd
So-Db
So-Jd
Db-Bk
Bk-Db
Jd-Db
Db-Jd
Jd-Db
Jd-Ol
Db
Ol
Js-Ol

BMw
BMb
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMw
LMw
LMw
Lśw
Lśw
Lśw
Lśw
Lw
Lw
Lł
Lł
Ol
OlJs

Orientacyjny skład %
odnowień
So 80, Brz, i inne 20
So 80, Brz i inne 20
So 80, Brz, Św i inne 20
So 70, Db 10, Brz i inne 20
So 70, Db, Bk, Md i inne 30
So 60, Bk 20 , Db, Brz i inne
20 60 , Jd 30, Bk i inne 10
So
Jd 50, So 30, Db i inne 20
So 70, Db i inne 30
So 50, Św 30, Jd, Db i inne
20 50, So 30, Db i inne 20
Jd
So 70, Brz i inne 30
So 40, Db 30, Bk, Md i inne
30 40, Bk 30, Db, Md i inne
So
30 70, So, Bk, Św i inne 30
Jd

Jd 50, So 30, Św, Db i inne
20
So40,Jd30,Db20,Md,Bk
i
inne10
Jd50,Db30,Md,Bk
i inne 20
Db 40, So 30, Jd i inne 30
Jd50, So30, Db, Św i inne
20 50, Db 30, Md i inne 20
Bk
Db 40, Bk 30; Jd, Md i inne
30 40, Jd 30, Bk i inne 30
Db

Okres
Gospodarstwo Rodzaj odnowienia,
rębni nawrót cięć
(lata)
4-5
S, O, Z, R
I
4-5
S, O, Z, R
I
S
4-5
S, O, P-Z, R
I
S, O, P-Z, R
I
4-5
S, O, P-Z, R
III
15
S, O, P-Z, R
III
40
S, O, P-Z, R
III
40
S, O, Z, R
I
4-5
S, O, P-Z, R
I
4-5
S, O, P-Z, R
III
40
S
S, O, P-Z, R
II
20
S, O, P-Z, R
II
20
S, O, P-Z, R
IV
40
S, O, P-Z, R
IV
40
S, O, P-Z, R
II
20
S, O, P-Z, R
IV
20
S, O, P-Z, R
IV
40
S, O, P-Z, R
IV
40
S, O, P-Z, R
IV
40
S, O, P-Z, R
III
20
S, O, P-Z, R
III
30
S, O, P-Z, R
IV
40
30
S, O, P-Z, R
III

Jd 50, Db 30, Bk i inne 20
Db 50, Jd 30, Brz i inne 20
Ol 40, Jd 30, Św i inne 30
S, O, P-Z, R
Db 70, Js, Wz, Lp, Ol i inne
S
30
Ol 70, Brz 20, Św i inne 10
S, O, Z, R
Ol 80, Js, Brz, Św i inne 20
S, O, Z, R

II
I
I

20
4-5
3-5
4-5
4-5

22.

Przyjmuje się następujące przyrodnicze typy drzewostanów ze
składem gatunkowym drzew.

Siedlisko

Kod

PTD

Skład gatunkowy

Bory i lasy bagienne

91DO

So

So 90, Św, Brz 10

Śródlądowy bór chrobotkowy

91TO

So

So 100

Kwaśne buczyny niżowe

9110-1

Bk

Bk 80, Jd, Gb, Db i inne 20

Żyzne buczyny niżowe

9130-1

Bk

Bk 100

Grąd środkowo-europejski i

9170

Lp-Gb-Db

Db 60, Gb 20 Lp i inne 20

Grąd subkontynentalny

9170-2

Lp-Gb-Db

Db 60, Gb 20 Lp i inne 20

Łęgi wierzbowe, topolowe,

91EO

Tp-Ol

Ol 60, Tp 20, Js i inne 20

91EOb

Js-Ol

Ol 60, Js 20, Wz, Brz i inne 20

91FO

Wz-Db

Db 60, Wz 20, Js i inne 20

subkontynentalny

olszowe i jesionowe
Łęgi olszowe, olszowo-jesionowe i
jesionowe
Łęgowe lasy dębowo-wiązowojesionowe

23.

Ponadto ustala się, że:
•

Przy drogach wojewódzkich i powiatowych, ciekach i zbiornikach
wodnych w projekcie pul zostaną pozostawione pasy ochronne o
szerokości 30 – 40 m,

•

W lokalnych odmiennych warunkach mikrosiedliskowych będzie
można w składach upraw zwiększyć udział gatunków
światłożądnych i szybkorosnących, których wymagania
ekologiczne są dostosowane do lokalnych warunków.

•

Nie będą projektowane cięcia rębne w miejscach zalewowych
powstałych w wyniku stałego bytowania bobra,

•

Nie będą projektowane cięcia przedrębne w drzewostanach o
równomiernym zwarciu, w których zabieg był wykonany w
ostatnim okresie obowiązywania pul,

•

Obiekty rekreacyjne będą

naniesione na mapy przeglądowe

funkcji lasu,
•

Stopnie uszkodzenia drzewostanów będą zinwentaryzowane
zgodnie z metodyką opracowaną przez Zespół Ochrony Lasu w
Krakowie,

•

Młode pokolenie lasu do warstwy podrostu będzie zaliczane tylko
w przypadku zgodności z siedliskiem leśnym,

•

W projekcie pul nie będą ujmowane zagadnienia dotyczące
infrastruktury technicznej Nadleśnictwa,

•

W prognozie stanu zasobów drzewnych na koniec przeszłego
okresu

gospodarczego

będzie

przeprowadzona

symulacja

wpływu realizacji zadań planu urządzenia lasu na środowisko,
•

Charakterystyka ekonomiczna i orientacyjna prognoza wyniku
ekonomicznego
zakresie

Nadleśnictwa

przewidzianym

będzie

Instrukcją

przeprowadzona

urządzania

lasu

w
bez

dodatkowej ekspertyzy.
24. Ustala się, że aktualizacja i weryfikacja programu ochrony przyrody
dla Nadleśnictwa Tuszyma będzie dotyczyć wszystkich gruntów w
terytorialnym zasięgu działania Nadleśnictwa.
W lasach znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, zakres
informacji w sprawie kompleksowego opisu stanu przyrody będzie
wynikał ze szczegółowych danych uzyskiwanych dla potrzeb tego
planu, uzupełnianych odpowiednio danymi uzyskanymi od regionalnych
służb właściwych do spraw ochrony środowiska, natomiast dla
pozostałych lasów i gruntów znajdujących się w zasięgu terytorialnym
nadleśnictwa - z orientacyjnych publikowanych informacji ogólnych,
uzupełnianych odpowiednio danymi uzyskanymi od regionalnych służb
właściwych do spraw ochrony środowiska,

Zadania z zakresu ochrony przyrody i metody ich realizacji
zostaną przeniesione z właściwych planów ochrony lub planów zadań
ochronnych, natomiast dla obszarów gdzie brak takich planów zostaną
określone w formie fakultatywnej pożądane działania

ochronne, a nie

obligatoryjne zadania.
Weryfikacja i aktualizacja, będzie polegać na:
a)

uzupełnieniu programu o obszary Natura 2000,

b)

zestawieniu w formie tabeli XXII danych - posiadanych

na podstawie planów ochrony lub planów zadań ochronnych oraz
uzyskanych od regionalnych służb właściwych do spraw ochrony
środowiska - o przedmiotach ochrony dla których wyznaczono w
bezpośrednim sąsiedztwie Lasów Państwowych obszary Natura 2000.
c)

uzupełnieniu programu o inne, dotychczas nie ujęte w

opracowaniu, obiekty objęte ochroną na podstawie przepisów o
ochronie przyrody, z ewentualnym określeniem ich lokalizacji i
powierzchni oraz aktów ustanowienia, a także celów i zasad ochrony,
d)

uzupełnieniu programu o nowo rozpoznane obiekty

przewidziane do objęcia jedną z ustawowych form ochrony przyrody,
dla

których

jest

skompletowana

wymagana

dokumentacja,

z

ewentualnym podaniem ich lokalizacji, powierzchni oraz przedmiotu,
celów i zasad ochrony,
e)

uzupełnieniu programu o nowo rozpoznane obiekty

zasługujące na szczególną ochronę, z określeniem ich lokalizacji,
powierzchni, walorów przyrodniczych i pożądanej formy ochrony,
f)
przyrodnicze

uzupełnieniu programu o nowo rozpoznane walory
w

odniesieniu

do

pozostałych

lasów

i

gruntów

nadleśnictwa, zasługujących na ochronę metodami gospodarki leśnej,
ze

szczególnym

uwzględnieniem

stopni

ich

naturalności,

różnorodności biologicznej i bogactwa genetycznego,
g)

uzupełnieniu programu o nowo rozpoznane obiekty o

walorach historycznych, kulturowych, edukacyjnych, krajobrazowych,
turystycznych i wypoczynkowych,

h)

uzupełnieniu programu o nowo rozpoznane obiekty

stanowiące źródła zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego, z
podaniem rodzajów powodowanych przez nie zanieczyszczeń oraz
ewentualnych środków zaradczych,
i)

uzupełnieniu programu o nowe zadania wynikające z

planów ochrony lub planów zadań ochronnych oraz o nowe wskazania
dotyczące ochrony przyrody w lasach Nadleśnictwa, a także o nowe
potrzeby z zakresu ochrony przyrody w lasach innych form własności.
Szczegółowe wskazania gospodarcze, w tym również związane z
ochroną

przyrody,

zostaną

zapisane

w

opisach

taksacyjnych

wyłączeń, zaś ogólne zalecenia - zarówno gospodarcze jak i ochronne
- również w opisaniu ogólnym, natomiast w programie ochrony
przyrody zostaną zapisane szczegółowe zadania ochronne lub
orientacyjne wskazania ochronne.
W opisie taksacyjnym wyłączeń obowiązuje zapis o przynależności
danego

wyłączenia

do

obszaru

Natura

2000

oraz

o

ujęciu

ewentualnych zadań lub wskazań ochronnych w programie ochrony
przyrody; w ten sposób poprzez adres wyłączenia wymieniane i
uzupełniane będą informacje z zakresu gospodarki leśnej oraz
ochrony przyrody.
25. Ustala się zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w
prognozie oddziaływania planu urządzania lasu na środowisko i na
obszary Natura 2000, które należy uzgodnić z Regionalnym
Dyrektorem

Ochrony

Środowiska

i

Wojewódzkim

Inspektorem

Sanitarnym w Rzeszowie (załącznik do protokołu).
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Z-ca dyrektora ds. gospodarki leśnej
mgr inż. Marek Marecki

Zał.

do

protokołu

posiedzenia

Komisji

Założeń

planu

dla

Nadleśnictwa Tuszyma.

Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i na
obszary Natura 2000 będzie obejmować następujące składniki:
- część opisową wraz z syntetycznymi wnioskami,
- część tabelaryczną w formie odpowiednich macierzy,
- mapę obszarów chronionych nadleśnictwa i funkcji lasu.
W części opisowej prognozy zostaną zamieszczone w logicznej
kolejności wszystkie wymagane informacje, o których mowa w art. 51 i 52
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku. Jeżeli któryś z punktów
wymienionych w art. 51 tej ustawy nie ma odniesienia do założeń planu
urządzenia lasu, to w prognozie zostanie zamieszczona informacja że „nie
dotyczy projektu planu urządzania lasu”.
Część opisowa prognozy będzie podzielona na:
Wprowadzenie (w tym: cel prognozy, podstawa prawna, źródła
danych z wyspecyfikowaniem materiałów otrzymanych dla celów
prognozy od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska);
Poszczególne rozdziały zawierające zasadniczą treść prognozy;
Końcowe podsumowanie (w tym: skład zespołu specjalistów
opracowujących prognozę oraz streszczenie prognozy sporządzone
w języku niespecjalistycznym, o którym mowa w art. 51 ust. 2 pkt 1,
lit. e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku).
W

poszczególnych

rozdziałach

będą

przedstawione

następujące zbiory zagadnień merytorycznych:
Informacje ogólne, zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 1, lit. a, b, d ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku;
Informacje o sporządzonych wcześniej prognozach oddziaływania na
środowisko w terytorialnym zasięgu działania nadleśnictwa (w tym do
planów zagospodarowania przestrzennego lub regionalnych strategii
i programów rozwoju) oraz o ich powiązaniach z prognozą
oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko,

zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy

o udostępnianiu informacji o

środowisku,
Analizy i oceny stanu środowiska i celów ochrony z punktu widzenia
realizacji planu urządzenia lasu, zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 2, lit. a,
b, c, d ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku;
Przewidywane oddziaływanie realizacji planu urządzenia lasu na
środowisko, a w szczególności na cele i przedmioty ochrony
obszarów Natura 2000, z uwzględnieniem wyników odpowiednich
analiz, zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 2, lit. e ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku;
Działania ograniczające negatywny wpływ. Opis zastosowanych w
projekcie planu urządzenia lasu i przewidywanych do zastosowania
w trakcie jego realizacji, rozwiązań w ramach gospodarki leśnej
mających na celu zapobieganie lub ograniczenie potencjalnie
negatywnych lub negatywnych oddziaływań na środowisko, a w
szczególności na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000,
zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku;
Propozycje dotyczące przewidywanych metod i częstotliwości
przeprowadzania analizy skutków realizacji postanowień projektu
planu urządzenia lasu, o których mowa w art. 51 ust. 2 pkt 1, lit. c
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, nazywanej też - w
art. 55 ust. 3 pkt 5 i art. 55 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku – monitoringiem skutków realizacji postanowień
przyjętego projektu planu urządzenia lasu w zakresie oddziaływania
na środowisko.
Proponuje się aby monitorowanie realizacji obligatoryjnych zadań
gospodarczych było wykonywane przez organ nadzorujący, którym jest,
zgodnie z zapisem art. 34 pkt. 2c) ustawy z dnia 28 września 1991 r. o
lasach, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Obiektywną ocenę
realizacji

planu

urządzenia

następujących wskaźników:

lasu

zapewniać

powinien

monitoring

•

powierzchni

lasów

według

rzeczywistych

składów

gatunkowych i wieku dla siedlisk przyrodniczych i siedlisk
gatunków w obszarach Natura 2000,
•

wykonania zadań określonych decyzją Ministra Środowiska w
sprawie zatwierdzenia planu urządzenia lasu, w tym dla
obszaru Natura 2000 w wymiarze powierzchniowym,

•

wykonania zleconych, na podstawie art. 54 ustawy o lasach,
zadań z zakresu ochrony przyrody w obszarze Natura 2000 w
okresie realizacji planu urządzenia lasu.

Wnioskuje się o przyjęcie pięcioletnich terminów monitorowania
skutków realizacji planu ul na cele ochrony obszarów Natury 2000, z
wykorzystaniem

metodyki

kontroli

kompleksowej

Inspekcji

Lasów

Państwowych – jako organu kontrolnego Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych.
W części tabelarycznej prognozy zostaną przedstawione analizy w
formie macierzy na podstawie których formułowane będą

podstawowe

ustalenia prognozy.
W skład części tabelarycznej wejdą:
Macierz przewidywanego oddziaływania planu urządzenia lasu na
środowisko w granicach zasięgu terytorialnego nadleśnictwa;
Zestawienie zbiorcze obszarów Natura 2000 wg przedmiotów
ochrony oraz planowanych zabiegów gospodarczych;
Macierz przewidywanego oddziaływania planu urządzenia lasu na
zachowanie stanu ochrony siedlisk przyrodniczych dla których
wyznaczono obszary Natura 2000;
Macierz przewidywanego oddziaływania planu urządzenia lasu na
zachowanie stanu ochrony gatunków roślin i zwierząt (z wyjątkiem
ptaków) dla których wyznaczono obszary Natura 2000;
Macierz przewidywanego oddziaływania planu urządzenia lasu na
zachowanie stanu ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk,
stanowiących przedmioty ochrony dla których wyznaczono dany
obszar Natura 2000.

W uzgodnieniu zostaną wyszczególnione materiały otrzymane od
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, jako obowiązujące dla celów
prognozy, w tym dotyczące granic obszarów Natura 2000, poszczególnych
przedmiotów ochrony dla których wyznaczono obszary Natura 2000, w tym
aktualne SDF, rozpoznane - na podstawie danych służb ochrony środowiska
właściwych do spraw obszarów Natura 2000 - granic ostoi lub siedlisk tych
przedmiotów ochrony, a także wykazu zakazów i nakazów obowiązujących w
granicach ostoi lub siedlisk przedmiotów ochrony dla których wyznaczono
obszary Natura 2000 w bezpośrednim sąsiedztwie Lasów Państwowych.
W

przypadku

nie

otrzymania

materiałów,

to

zarówno

uzgodnieniu, jak i w samej prognozie zostanie zamieszczona
„Prognozę

sporządzono

na

podstawie

dokumentacji

w

klauzula:

projektu

planu

urządzenia lasu; nie uzyskano dodatkowych materiałów dotyczących
obszarów Natura 2000 wyznaczonych w bezpośrednim sąsiedztwie Lasów
Państwowych”.
W uzgodnieniach będą ujęte wyłącznie zlecenia już realizowane
przez służby właściwe do spraw ochrony środowiska, o ile ich wyniki zostaną
udostępnione dyrektorowi RDLP nie później niż przewiduje to termin odbioru
prac terenowych w umowie o sporządzenie projektu planu urządzenia lasu.

Z-ca dyrektora ds. gospodarki leśnej
mgr inż. Marek Marecki

PROTOKÓŁ
ustaleń Narady Techniczno-Gospodarczej przeprowadzonej
w dniu 18 października 2012 roku dla Nadleśnictwa Tuszyma

Część A
Końcowe ustalenia w sprawie organizacji prac urządzeniowych oraz ocena
gospodarki leśnej za okres obowiązywania poprzedniego planu urządzenia lasu (lata
2003 – 2012).
1. Naradzie Techniczno-Gospodarczej przewodniczył Z-ca Dyrektora ds.
gospodarki leśnej mgr inż. Marek Marecki, skład osobowy zgodnie z
listą obecności.
2. Przyjmuje się ostateczną wersję mapy sytuacyjno-przeglądowej
obszarów chronionych i funkcji lasu dla Nadleśnictwa Tuszyma.
3. Akceptuje się przedstawiony zakres i formy podstawowych założeń
polityki przestrzennego zagospodarowania regionu.
4. Przyjmuje się rozstrzygnięcia Nadleśniczego zawarte w wykazach
rozbieżności sporządzonych dla obrębów leśnych dotyczące konturów i
powierzchni grup rodzajowych.
5. Zgodnie z ustaleniami Komisji Założeń Planu nie dokonywano zmian
granic i numeracji oddziałów.
6. Do ustalenia wskaźnika cięć pielęgnacyjnych wykorzystano
spodziewany bieżący przyrost miąższości w drzewostanach nie objętych
użytkowaniem rębnym.
7. Akceptuje się przedstawione przez Wykonawcę wyniki testu kontroli
pomiaru miąższości na kołowych powierzchniach próbnych.
8. Ocena gospodarki leśnej dokonana przez Dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie za okres obowiązywania
poprzedniego planu urządzenia lasu zostanie zamieszczona w Ogólnym
opisie lasów nadleśnictwa.
9. Ogólna ochrona lasu będzie kontynuacją postępowania ochronnego z
okresu poprzedniego planu urządzenia lasu.
10. Stwierdza się, że projekt planu urządzenia lasu został sporządzony
zgodnie z:
− ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r., Nr
12, poz. 59, z późn. zmian.),
− rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r.,
w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu
urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz
inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. nr 256, poz. 2151),
− zarządzeniem nr 12 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z
dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 43
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 kwietnia
2003 roku w sprawie Instrukcji Urządzania Lasu (znak sprawy: ZU
- 7019 - 3/09),
− ustaleniami Komisji Założeń Planu,

− dodatkowymi uzgodnieniami zatwierdzonymi przez Dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie,
− Instrukcją urządzania lasu wprowadzoną do stosowania
zarządzeniem nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie Instrukcji urządzania lasu,
znak sprawy: ZU-7019-72/11.
11. Przyjmuje się następujące końcowe wytyczne dotyczące organizacji prac
nad projektem planu urządzenia lasu wraz z programem ochrony
przyrody oraz prognozą oddziaływania planu urządzenia lasu na
środowisko i obszary Natura 2000, w tym zmiany w ustaleniach KZP,
wynikające z wykonanych prac siedliskowych i inwentaryzacji stanu
lasu oraz wprowadzenia nowej Instrukcji urządzania lasu.
Oznaczenia gruntów we współwłasności należy dokonać w
ramach obrębów ewidencyjnych oznaczając kolejnymi
numerami oddziałów począwszy od 200 w obrębie leśnym
Przecław oraz 400 w obrębie leśnym Tuszyma. Określona
powierzchnia i miąższość gruntów we współwłasności nie
podlega redukcji udziałem i nie będzie elementem planowania
urządzeniowego. Informację o tych gruntach dla celów
ewidencyjnych należy zamieścić w informacjach dodatkowych
po podsumowaniu danych inwentaryzacyjnych i zestawień planu
urządzenia lasu. Zasięg przestrzenny danych źródłowych
wewnętrznych LMN winien obejmować wszystkie grunty w
zarządzie Nadleśnictwa Tuszyma, w tym we współwłasności.
Grunty we współwłasności winne być oznaczone i opisane
zgodnie z „Instrukcją techniczną sporządzania i wydruku map
leśnych” stanowiącą część 3 Instrukcji urządzania lasu z 2011
roku.
W Ogólnym opisie lasów nadleśnictwa pod tabelą hodowlaną
należy zamieścić uwagę o treści: „Do czasu ustąpienia choroby
jesiona w zakładanych uprawach gatunek ten należy zastępować
gatunkami o zbliżonych wymaganiach siedliskowych”.
W treści działu dotyczącego hodowli lasu w Ogólnym opisie
lasów nadleśnictwa należy wyszczególnić istniejące uprawy,
młodniki i odnowienia pod osłoną, w których planowane są
zabiegi pielęgnacyjne. Dla projektowanych: odnowień, zalesień,
dolesień, podsadzeń, poprawek i uzupełnień oraz wprowadzania
podszytów nie planować szczegółowej powierzchni ich
pielęgnowania (z wyłączeniem odnowień zrębów istniejących na
1 stycznia 2013 roku, jak również wielkości projektowanych
poprawek i uzupełnień, lecz podać orientacyjne potrzeby z tego
zakresu łącznie w Opisie ogólnym lasów nadleśnictwa.
Uszczegóławia się zapisy zawarte w protokole KZP o formę
materiałów bazowych w postaci elektronicznej, które przekaże
Wykonawca Nadleśnictwu i RDLP: Ogólny opis lasów
nadleśnictwa (.doc, . pdf, tabele .xls), opis taksacyjny
(.pdf, .xls), prognoza (.doc, .pdf, mapy do prognozy
.pdf oraz w formacie graficznym użytym przez
Wykonawcę do wydruku map), warstwy LMN siedlisk

przyrodniczych (przed i po weryfikacji), pop (.doc, .pdf,
warstwy LMN do programu, mapy do programu .pdf, oraz w
formacie graficznym użytym przez Wykonawcę do wydruku),
wykazy cięć (.xls).
Ustala się, że na mapę ochrony przeciwpożarowej należy
nanieść koordynaty literowo-liczbowe.
Ustala się, że dodatkowo należy sporządzić mapę przeglądową
nasiennictwa i selekcji.

Część B
Dane dotyczące projektu planu urządzenia lasu.
Przyjmuje się następującą powierzchnię obrębów leśnych w rozbiciu na rodzaje
użytków:
Grupa i rodzaj użytku
1

1. Lasy - razem
1.1. Grunty leśne zalesione - razem
1) drzewostany
2) plantacje drzew - razem
w tym:
- plantacje nasienne
- plantacje drzew
szybkorosnących
1.2. Grunty leśne niezalesione razem
1) w produkcji ubocznej - razem
w tym:
- plantacje choinek
- poletka łowieckie
2) do odnowienia - razem
w tym:
- halizny
- zręby
- płazowiny
3) pozostałe leśne niezalesione razem
w tym:
- przewidziane do naturalnej
sukcesji
- objęte szczególnymi
formami ochrony
- przewidziane do
wyłączenia z produkcji
1.3. Grunty związane
z gospodarką leśną - razem

Obręb
Przecław
Tuszyma
m2
2
3
3680,2643
8679,8917
3552,9241
8374,5756
3552,9241
8374,5756
-

Nadleśnictwo Tuszyma
4
12360,1560
11927,4997
11927,4997
-

%
5
98,45
95,00
95,00
-

-

-

-

-

19,6610

77,1109

96,7719

0,77

1,8341

1,0143

2,8484

0,02

1,8341
7,5318

1,0143
22,0399

2,8484
29,5717

0,02
0,24

7,5318
-

22,0399
-

29,5717
-

0,24
-

10,2951

54,0567

64,3518

0,51

4,0607

27,4751

31,5358

0,25

2,5444

20,7666

23,3110

0,18

3,6900

5,8150

9,5050

0,08

107,6792

228,2052

335,8844

2,68

Grupa i rodzaj użytku
1
w tym:
1) budynki i budowle
2) urządzenia melioracji
wodnych
3) linie podziału
przestrzennego lasu
4) drogi leśne
5) tereny pod liniami
energetycznymi
6) szkółki leśne
7) miejsca składowania
drewna
8) parkingi leśne
9) urządzenia turystyczne
2. Grunty zadrzewione
i zakrzewione
Grunty leśne oraz zadrzewione
i zakrzewione - razem
3. Użytki rolne - razem
3.1. Grunty orne - razem
w tym:
1) role
2) plantacje, poletka,
składy drewna i szkółki
na gruntach ornych
3) ugory, odłogi
3.2. Sady
3.3. Łąki trwałe
3.4. Pastwiska trwałe
3.5. Grunty rolne
zabudowane
3.6. Grunty pod stawami
rybnymi
3.7. Grunty pod rowami
rolnymi
4. Grunty pod wodami – razem
w tym:
4.1. Grunty pod wodami
powierzchniowymi
płynącymi
4.2. Grunty pod wodami
powierzchniowymi
stojącymi
4.3. Grunty pod morskimi
wodami wewnętrznymi
5. Użytki ekologiczne - razem
6. Tereny różne - razem
w tym:
1) grunty przeznaczone do
rekultywacji oraz niezagos.
grunty zrekult.

Obręb
Przecław
Tuszyma
m2
2
3

Nadleśnictwo Tuszyma
4

%
5

0,8343

0,6000

1,4343

0,01

7,1816

10,3048

17,4864

0,14

45,2967

120,0087

165,3054

1,32

38,8567

87,5834

126,4401

1,01

0,8445

8,4491

9,2936

0,07

12,7945

-

12,7945

0,10

1,8709

1,2266

3,0975

0,03

-

0,0326

0,0326

0,00

0,8534

1,4387

2,2921

0,02

3681,1177

8681,3304

12362,4481

98,47

19,5363
9,6563

116,5791
21,2075

136,1154
30,8638

1,08
0,25

9,3903

15,8811

25,2714

0,20

0,2660

5,3264

5,5924

0,05

4,6666
3,6875

69,1815
24,4772

73,8481
28,1647

0,59
0,22

0,1971

-

0,1971

0,00

-

-

-

-

1,3288

1,7129

3,0417

0,02

0,7117

0,9444

1,6561

0,01

-

-

-

-

0,7117

0,9444

1,6561

0,01

-

-

-

-

0,8288
0,1011

22,5392
-

23,3688
0,1011

0,19
0,00

-

-

-

-

Grupa i rodzaj użytku
1

2) wały ochronne
nieprzystosowane do
ruchu kołowego
3) grunty wyłączone
z produkcji (poza gruntami
pod zabudowę)
4) różne inne
7. Grunty zabudowane
i zurbanizowane - razem
w tym:
7.1. Tereny mieszkaniowe
7.2. Tereny przemysłowe
7.3. Tereny zabudowane inne
7.4. Zurbanizowane tereny
niezabudowane
7.5. Tereny rekreacyjnowypoczynkowe – razem
w tym:
1) ośrodki wypoczynkowe
i tereny rekreacyjne
2) tereny zabytkowe
3) tereny sportowe
4) ogrody zoologiczne
i botaniczne
5) tereny zieleni
nieurządzonej
7.6. Użytki kopalne
7.7. Tereny komunikacyjne
- razem
w tym:
1) drogi
2) tereny kolejowe
3) inne tereny
komunikacyjne
8. Nieużytki - razem
w tym:
1) bagna
2) piaski
3) utwory fizjograficzne
4) wyrobiska nie
przeznaczone do
rekultywacji
Razem (2-8) Grunty nie zaliczone do
lasów
w tym: grunty przeznaczone
do zalesienia
OGÓŁEM (1-8)

Obręb
Przecław
Tuszyma
m2
2
3

Nadleśnictwo Tuszyma
4

%
5

-

-

-

-

0,1011

-

0,1011

0,00

-

-

-

-

3,0497

22,9228

25,9725

0,21

1,1320
-

3,4409
0,3659

4,5729
0,3659

0,04
0,00

-

-

-

-

-

0,0628

0,0628

0,00

-

-

-

-

-

0,0628

0,0628

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,2461

4,2461

0,04

1,9177

14,8071

16,7248

0,13

1,9177
-

14,8071
-

16,7248
-

0,13
-

-

-

-

-

3,2085

2,3915

5,6000

0,04

3,1685
-

0,5779
-

3,7464
-

0,03
-

0,0400

1,8136

1,8536

0,01

28,2895

166,8157

195,1052

1,55

-

-

-

-

3708,5538

8846,7074

12555,2612

100,00

Przyjmuje się następujący podział na obręby leśne i leśnictwa:

Nazwa
leśnictwa

Lp.

Oddziały

Powierzchnia
leśnictw /ha/

Powierzchnia
zasięgu /km2/

Obręb leśny Przecław
1.

Przecław

88-94,97-100,103-152

1441,36

70,36

2.

Goleszów

47-87

993,90

44,24

3.

Piątkowiec

1,1A,2,2A,3,3A,4,4A,5,5A,6-46

1172,41

184,28

95-96,101-102

100,85

1,01

3708,52

299,89

10. Szkółkarskie
Razem

Obręb leśny Tuszyma
4.

Przyłęk

4-5,18-20,20A,21-23,23A,23B,3842,54-73,82-89,100-107,118123,132,132A,133,149,151

1508,97

30,44

5.

Wojsław

1-3,5A,5B,6-17,24-37,42A,43-53,7480,90-99

1635,97

34,26

6.

Ruda

108-117,124-131,134-148,152155,157-160,163-165,171-174,179182

1394,54

31,42

7.

Sokole

183-184,188,193-195,203-210,216222,230-237,245-261,264-276

1395,37

38,03

8.

Niwiska

156,161-162,166-170,175-178,185187,191-192,196-202,211-215,223229,238-244,287-293,301306,312,314

1444,90

25,96

9.

Kamionka

277-286,294-300,307-311,315-351

1467,22

68,27

Razem

8846,97

228,38

Nadleśnictwo Tuszyma

12555,49

528,27

Wyróżnia się następujące typy siedliskowe lasu:
Typy
siedliskowe
lasu
Bśw
Bb

ha

Przecław

14,54

Nadleśnictwo
Tuszyma
Tuszyma
%
ha
%
ha
%
Powierzchnia leśna zalesiona i niezalesiona
0,41
922,57
10,92
937,11
7,79
Obręby:

1,09

0,03

1,68

0,02

2,77

0,02

BMśw

391,10

10,95

4536,03

53,67

4927,13

40,99

BMw

1677,79

46,96

1141,69

13,51

2819,48

23,45

BMb

2,29

0,06

112,42

1,33

114,71

0,95

LMśw

211,80

5,93

311,44

3,69

523,24

4,35

LMw

1104,30

30,91

860,74

10,18

1965,04

16,34

LMb

-

-

79,81

0,94

79,81

0,66

Lśw

3,45

0,10

97,33

1,15

100,78

0,84

123,58

3,46

43,95

0,52

167,53

1,39

Lw

Typy
siedliskowe
lasu

ha

Przecław

Obręby:

Nadleśnictwo
Tuszyma
Tuszyma
%
ha
%
ha
%
Powierzchnia leśna zalesiona i niezalesiona
0,25
296,27
3,50
305,14
2,54

Ol

8,87

OlJ

29,05

0,81

45,21

0,54

74,26

0,62

Lł

4,67

0,13

2,64

0,03

7,31

0,06

3572,53

100,00

8451,78

100,00

12024,31

100,00

RAZEM

Przyjmuje się następujący stan siedlisk leśnych:
Nadleśnictwo
Tuszyma
Powierzchnia leśna zalesiona i niezalesiona /ha/

Stan siedlisk

Przecław

Tuszyma

%

naturalne i w stanie zbliżonym
do naturalnego
zniekształcone

2411,73

7115,96

9527,69

79,24

1160,80

1257,04

2417,84

20,11

zdegradowane

-

78,78

78,78

0,65

silnie zdegradowane

-

-

-

-

Razem

3572,53

8451,78

12024,31

100,00

w tym: siedliska porolne

115,69

212,40

328,09

2,73

Przyjmuje się następujące dodatkowe typy gospodarcze drzewostanów, wynikające z
przeprowadzonych prac siedliskowych:
Typ
siedliskowy
lasu
1

GTD

Skład gatunkowy odnowień

Rodzaj
rębni

Nawrót
cięć/okres
odnowienia

2
Ol
Ol-Db

3
Ol 70, Db, Brz, Św i inne 30
Db 40, Ol 30, Jd, Św, Brz i inne 30

4
I
II

5
4-5
20

Db-So
Jd-So

So 60, Db 20, Brz, Jd, Św i inne 20
So 50, Jd 30, Db, Św, Brz i inne 20

I
III

4-5
20

LMw

Ol
Ol-Db

Ol 70, Db, Brz, Św i inne 30
Db 40, Ol 30, Jd, Św, Brz i inne 30

I
II

4-5
20

LMb

Db-So So 40, Db 30, Jd, Św, Brz i inne 30
Brz-Ol Ol 50, Brz 30, Św i inne 20

III
-

20
-

BMw

Przyjmuje się następujące docelowe składy gatunkowe i przyrodnicze typy
drzewostanów wraz z dodatkowymi wyróżnionymi po pracach terenowych
(oznaczonymi*):
Kod
siedliska

Nazwa siedliska
przyrodniczego

9130-3

Żyzna buczyna
karpacka

Typ
Przyrodn. typ
siedliskowy
drzewost/PTD/
lasu
Lśw

Bk
Gb-Db*
Gb-Db-Bk*

9170-2

Grąd
LMśw,
subkontynentalny LMw, Lśw,
(typowy)
Lw

Bk-Gb-Db*
Jd-Gb-Db*
Gb-Db-Jd*
Lp-Gb-Db

91D0

Bór sosnowy
bagienny

BMb,Bb

91E0b

Łęg olszowojesionowy

Lł, Lw, Ol,
OlJ, LMb

91F0

Łęg wiązowojesionowy

Lw

So
Ol*
Js-Ol
Wz-Db

Orientacyjny docelowy
skład gatunkowy
drzewostanu
Bk 90, Jd, Jw, Kl, Gb,
Dbsz i inne 10
Db 50, Gb 30, Lp, Kl,
Jw, Bk, Jd i inne 20
Bk 40, Dbsz 20, Gb 20,
Jd, Kl, Jw, Wz, Lp i
inne 20
Dbsz 40, Gb 20, Bk 20,
Jd, Lp, Kl, Czr i nne 20
Dbsz 40, Gb 20, Jd 20,
Bk, Lp, Kl, Jw i inne 20
Jd 40, Dbsz 20, Gb 20,
Bk, Kl, Jw, Wz, Lp i
inne 20
Dbsz 40, Gb 30, Lp 20,
Bk, Kl, Jw, Js, Olcz i
inne 10
So 90, Brzom, Św i
inne 10
Olcz 90, Js, Wb i inne
10
Olcz 70, Js 20 Db, Gb,
Wz, Jw, Kl, Wb i inne
10
Dbsz 50, Wz 30, Olcz,
Js, Czm, Lp, Gb i inne
20

Ro- Okres
dzaj odnorębni wienia
-

-

III/IV

20

III/IV

20

II/III

20

IV

40

IV

40

II/III

20

-

-

-

-

-

-

-

-

Wyróżnia się następujące istniejące rezerwaty przyrody:
Pow.
leśna zal.
/ha/

Pow.
leśna
n-zal.
/ha/

Pow.
leśna zw.
z gosp. l
/ha/

Ogółem
/ha/

23,14

1,57

0,82

25,53

68h, 83a, 84a, 68~a,
68~b, 83~a, 84~a, 84~b

19,52

0,00

0,56

20,08

113b, 113d, 113f

18,52

1,68

0,00

20,20

61,18

3,25

1,38

65,81

Nazwa rezerwatu

Lokalizacja
Przecław

„Bagno Przecławskie”

115a-h, ~a, ~b
Tuszyma

„Buczyna w Cyrance
na Płaskowyżu
Kolbuszowskim”
„Końskie Błota”

Ogółem

Przyjmuje się następujący podział lasów ze względu na pełnione funkcje:
Obręby:
Przecław

Główne funkcje lasu

Nadleśnictwo
Tuszyma

Tuszyma

Pow. leśna zalesiona i niezalesiona /ha/
ha

ha

ha

%

Lasy rezerwatowe

24,71

39,72

64,43

0,52

Lasy ochronne

3041,79

6394,06

9435,85

76,34

Lasy gospodarcze

506,03

2018,00

2524,03

20,42

Grunty zw. z gospodarką leśną

107,74

228,30

336,04

2,72

Ogółem

3680,27

8680,08

12360,35

100,00

Akceptuje się obliczone etaty użytkowania rębnego:

Gospodarstwo

Obliczenia cząstkowe (średnio na rok)
Etaty wg dojrzałości
Etat wg
Etat z
drzewostanów
Etat
potrzeb
zrównania
optyz ostatniej z dwóch
średniego
przebu
malny
klasy
ostatnich
wieku
dowy
wieku klas wieku
m3 brutto
etaty roczne

1

2

SPECJALNE (S)
X
W LASACH
10972
OCHRONNYCH (O)
ZRĘBOWE
131
W LASACH
GOSPODARCZYCH 0,36
(GZ)
PRZERĘBOWOZRĘBOWE
666
W LASACH
GOSPODARCZYCH
(GPZ)
PRZERĘBOWE
W LASACH
X
GOSPODARCZYCH
(GP)
PRZEBUDOWY
W LASACH
X
OCHRONNYCH I
GOSPODARCZYCH
(R)
RAZEM
11769
SPECJALNE (S)

X

3

4
5
Obręb leśny Przecław
X
X
X

Etat z
Etat na
potrzeb
Etat wg
okres
okresów hodowlany obowiąuprzą- na okres zywa
tnięcia obowiąnia
w KO i zywania planu
planu
KDO
etat 10-letni

6

7

8

9

X

48

1010

1010

12666

X

X

X

7669

119506

119506

862

838

838

X

X

1635

1635

2,57

2,39

2,39

X

X

4,73

4,73

643

933

666

X

773

8257

8257

X

X

X

X

0

0

0

X

X

X

0

0

0

0

0

8490

130408

130408

X

425

12477

12477

14171
X
X
Obręb leśny Tuszyma
X
X
X

Gospodarstwo

Obliczenia cząstkowe (średnio na rok)
Etaty wg dojrzałości
Etat wg
Etat z
drzewostanów
Etat
potrzeb
zrównania
z ostatniej z dwóch średniego opty- przebu
malny
klasy
ostatnich
wieku
dowy
wieku klas wieku
m3 brutto
etaty roczne

1
2
W LASACH
22033
OCHRONNYCH
(O)
ZRĘBOWE
1615
W LASACH
GOSPODARCZYCH 4,76
(GZ)
PRZERĘBOWOZRĘBOWE
5127
W LASACH
GOSPODARCZYCH
(GPZ)
PRZERĘBOWE
W LASACH
X
GOSPODARCZYCH
(GP)
PRZEBUDOWY
W LASACH
X
OCHRONNYCHI
GOSPODARCZYCH
(R)
RAZEM
28775
OGÓŁEM

40544

Etat z
Etat na
potrzeb
Etat wg
okres
okresów hodowlany obowiąuprzą- na okres zywa
tnięcia obowiąnia
w KO i zywania planu
planu
KDO
etat 10-letni

3

4

5

6

7

8

9

22718

X

X

X

4958

211193

211193

3379

3714

3379

X

X

15059

15059

10,40

11,00

10,40

X

X

44,98

44,98

3597

2256

3597

X

6306

53491

53491

X

X

X

X

0

0

0

X

X

X

0

0

0

0

29694

X

X

0

11689

292220

292220

43865

X

X

0

20179

422628

422628

Uzgadnia się pozyskanie użytków nie zaliczonych na poczet etatu w wysokości:
Rodzaj cięcia
Uprzątnięcie nasienników
i przestojów
Uprzątnięcie drzew z powierzchni
zw. z gosp. leśną i nieleśnej
Uprzątnięcie płazowin
Razem

Przecław

Obręby

Nadleśnictwo
Tuszyma
Tuszyma
miąższość w m3 netto/brutto

327/416

2015/2556

2342/2972

-

-

-

327/416

2015/2556

2342/2972

Uzgadnia się następujące wielkości
użytkowaniem:

powierzchni,

które nie będą objęte

Drzewostany nie objęte użytkowaniem
rębnym i przedrębnym
Obręb

Powierzchnia /ha/

Przecław

124,18

Tuszyma

378,18

Nadleśnictwo
Tuszyma

502,36

Uzgadnia się powierzchniowy etat użytkowania przedrębnego w wysokości:
Obręby:
Kategoria cięć

Przecław

Tuszyma

Nadleśnictwo
Tuszyma

Powierzchnia /ha/
CP/P
TW

115,64
337,98

253,15
874,14

368,79
1212,12

TP

2008,29

4575,37

6583,66

Łącznie

2461,91

5702,66

8164,57

Przyjmuje się wskaźnik użytkowania przedrębnego w wysokości:
27 m3 z hektara jednakowy dla obrębu leśnego Przecław i Tuszyma.
Przyjmuje się następujący szacunkowy etat miąższościowy w użytkowaniu
przedrębnym:
Obręby:
Przecław

Tuszyma

Nadleśnictwo
Tuszyma

Powierzchniowy /ha/
Miąższościowy /m3 netto/
Miąższościowy /m3 brutto/

2461,91
66472
83090

5702,66
153972
192465

8164,57
220444
275555

Przyrost

189300

431800

621100

43,9

44,6

44,4

Etat uż. przedrębnych

Procent //

Przyjmuje się następujące etaty użytkowania głównego:
Obręb

Przecław

Rodzaj cięcia

Tuszyma
masa / m3 /
brutto
netto

Nadleśnictwo
Tuszyma

brutto

netto

brutto

netto

Rębne

130824

107874

294776

244106

425600

59,5

351980

Przedrębne

83090

66472

192465

153972

275555

38,5

220444

Razem

213914

174346

487241

398078

701155

98,1

572424

Przyrost

216050

498950

715000

% przyrostu

99,0

97,6

98,1

Przyjmuje się następujące zadania z zakresu hodowli lasu:
Wskazanie

Przecław

Odnowienia i zal. halizn, zrębów
Zalesienia gruntów nieleśnych
Zręby projektowane
Odnowienia przy rębniach złożonych
Podsadzenia
Dolesienia luk i przerzedzeń
Poprawki i uzupełnienia w istniejących
uprawach i młodnikach
Wprowadzanie podszytów
Pielęgnowanie gleby
Pielęgnowanie upraw (CW)
Pielęgnowanie młodników (CP)
Melioracje agrotechniczne

Obręb

7,53
121,40
240,54
1,05

Tuszyma
powierzchnia [ha]
22,05
497,75
332,07
1,96

Nadleśnictwo
Tuszyma
29,58
619,15
572,61
3,01

1,70

6,15

7,85

84,49
121,76
289,04
364,61

244,20
156,22
849,99
825,05

328,69
277,98
1139,03
1189,66

Akceptuje się wyróżnione w Nadleśnictwie siedliska przyrodnicze zweryfikowane w
trakcie inwentaryzacji stanu lasu:
Kod
9110-1
9130-1
9130-3

Nazwa

kwaśne buczyny niżowe (Luzulo pilosae-Fagetum)
żyzne buczyny niżowe (Galio odorati-Fagetum)
żyzne buczyny górskie (Dentario glandulosae-Fagetum)
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio9170
Carpinetum, Tilio-Carpinetum) – grądy typowe
91D0
sosnowy bór bagienny (Vaccinio uliginosi-Pinetum)
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum
albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae,
91E0
olsy źródliskowe)* – łęgi olszowe, olszowo-jesionowe,
jesionowe
91F0
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
91T0
śródlądowy bór chrobotkowy
Razem
* siedlisko priorytetowe

Pow. [ha]
2007 r.
25,15
4,92
0,00

Pow. [ha]
2012 r.
0,00
0,00
19,52

84,27

287,62

9,05

1,78

98,95

102,98

9,93
4,21
236,48

3,25
0,00
415,15

Akceptuje się następujące działania z zakresu ochrony przyrody:
Obiekt
Rezerwat „Buczyna w
Cyrance na Płaskowyżu
Kolbuszowskim”
Rezerwat „Bagno
Przecławskie”
Rezerwat „Końskie
Błota”

Lokalizacja
Leśnictwo, oddz. poddz.

Powierzchnia
[ha]

oddz.: 68h, 83a, 84a obrębu
Tuszyma

20,08

oddz.: 115 obrębu Przecław

25,53

oddz.: 113b, d, f obrębu
Tuszyma

20,20

Mieleckowschodnia część Nadleśnictwa;
Kolbuszowskozasięg przedstawiono na „Mapie
Głogowski Obszar
walorów przyrodniczoChronionego Krajobrazu kulturowych” w skali 1:25000

8705,73

zachodnia część Nadleśnictwa;
projektowany
zasięg przedstawiono na „Mapie
Przecławski Obszar
walorów przyrodniczoChronionego Krajobrazu
kulturowych”

778,43

Pomniki przyrody żywej
– 2 obiekty

lokalizacja na „Mapie walorów
przyrodniczo-kulturowych”

-

Drzewa o charakterze
pomnikowym – 39
drzew

lokalizacja na „Mapie walorów
przyrodniczo-kulturowych”

-

Użytki ekologiczne

oddz. 22o,s, 81c, 115b,c, 118c
obrębu Przecław, 10f, 65d,
77d,f, 78b,d, 95h, 118a,b, 159c,
174c, 204b,i, 231d,h,f, 234k,
254c, 256h,i, 260b, 270d,j, 322f,
342c obrębu Tuszyma

23,36

Czynność
Realizacja zadań ochronnych
ustanowionych przez
regionalnego dyrektora
ochrony środowiska, jako
zadań zleconych, po
przekazaniu środków
finansowych.
Realizowanie planu u.l. (w
szczególności Programu
ochrony przyrody) – w
zakresie ochrony przyrody
uwzględnia on wytyczne
zawarte w rozporządzeniu Nr
79 Wojewody
Podkarpackiego z dnia 31
października 2005 r. w
sprawie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
(Dz. Urz. Woj. Podkarp. z
dnia 7 listopada 2005 r., nr
138, poz. 2105 z późn. zm.).
Realizowanie planu u.l. (w
szczególności Programu
ochrony przyrody)
Podejmowanie niezbędnych
działań konserwatorskich
zmierzających do poprawy
stanu zdrowotności drzew
(jako zadań zleconych, po
uzyskaniu środków
finansowych). Dbałość o
właściwe oznakowanie.
Monitoring stanu
zdrowotnego drzew.
Pozostawienie do naturalnej
śmierci (o ile nie stworzą
zagrożenia dla zdrowia i
życia ludzi).
Pozostawienie procesom
sukcesyjnym; zachowanie
właściwego reżimu
hydrologicznego.

Obiekt

Lokalizacja
Leśnictwo, oddz. poddz.

Powierzchnia
[ha]

Stanowiska chronionych
i rzadkich gatunków
roślin i grzybów

lokalizacja na „Mapie walorów
przyrodniczo-kulturowych”

-

Stanowiska gatunków
zwierząt chronionych

lokalizacja na „Mapie walorów
przyrodniczo-kulturowych”

-

Stanowiska gatunków
zwierząt dla których
wyznaczono strefy
ochronne (wokół miejsc
ich rozrodu i regularnego
przebywania) – 2 strefy

lokalizacja na „Mapie walorów
przyrodniczo-kulturowych”

Nieleśne siedliska
przyrodnicze
podlegające ochronie
(kod: 6410, 6510)

oddz. 102f, 23Bd, 23Bf, 174a,
193k, 232a, 232c, 232d, 233b,
233c, 233d, 234b, 234d, 234f,
234g, 235h, 235i, 257d, 257f,
257i, 270a, 270i obrębu
Tuszyma

Leśne siedliska
przyrodnicze
podlegające ochronie

lokalizację przedstawiono na
„Mapie walorów przyrodniczokulturowych”

Czynność
Otaczanie szczególną opieką
stanowisk chronionych
roślin; zachowanie
i odpowiednie kształtowanie
siedlisk stosownie do ich
wymagań ekologicznych,
rejestracja nowych
stanowisk, aktualizacja
istniejących, realizacja
przepisów wynikających
z Rozporządzenia MŚ
z 9.IX.2004r.
w sprawie gatunków dziko
występujących grzybów
objętych ochroną oraz
Rozporządzenia MŚ
z 5.I.2012r.
w sprawie ochrony
gatunkowej roślin
– w ramach wielofunkcyjnej
gospodarki leśnej.
Prowadzenie monitoringu,
rejestracja nowych stanowisk
gatunków szczególnej troski;
realizacja przepisów
wynikających
z Rozporządzenia MŚ
z 12.X.2011 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierząt
– w ramach wielofunkcyjnej
gospodarki leśnej.

6,28 ha
(strefa
Realizacja przepisów
ochrony
określonych w z
całoRozporządzenia MŚ
rocznej);
z 12.X.2011 r. w sprawie
157,00
ochrony gatunkowej zwierząt
ha
i zarządzenia
(strefa
ustanawiającego ochronę
ochrony
strefową.
okresowej)
Ekstensywne użytkowanie
kośne realizowane w ramach
użytkowania ubocznego
59,96
(wskazane działania w
ramach programów
rolnośrodowiskowych itp.)
Realizacja przyjętych w
planie u.l.
perspektywicznych celów
415,15
gospodarki leśnej opartych
na przyrodniczych typach
lasów.

Obiekt

Lokalizacja
Leśnictwo, oddz. poddz.

Fragmenty roślinności o
charakterze łęgowym lub
bagiennym, ujęte w
planie u.l. jako bagna
tworzące wydzielenia

Powierzchnia
[ha]

oddz. 57h, 72d, 145f obrębu
Przecław; 329f, 330g, 337x
obrębu Tuszyma

3,75

Fragmenty roślinności
łęgowej i bagiennej,
ujęte w planie u.l. jako
bagna nie tworzące
wydzieleń

Grunty przewidziane
do sukcesji naturalnej

Grunty przeznaczone do
szczególnej ochrony

Obszary przyrodniczo
cenne (w tym grunty
przeznaczone do
szczególnej ochrony)

43 kontury (16 w obrębie
Przecław, 27 w obrębie
Tuszyma): 25j, 47c, 50b, 54g,
56b, 66l, 69d, 88k, 90a, 103f,
107b, 114a, 134f, 139f, 145d,
152k obrębu Przecław oraz 1c,
2g, 37l, 78c, 96a, 96c,
132a,159f, 180c, 201c, 223c,
225g, 226g, 274h, 314f, 322d,
329g, 332b, 343c, 343f, 343g,
(2 obiekty), 343h, 343j, 343j,
344h, 349g obrębu Tuszyma
29 konturów (10 w obrębie
Przecław, 19 w obrębie
Tuszyma): 1At, 5Aw, 42l, 42m,
42x, 42y, 47a, 57i, 124d obrębu
Przecław, 74b, 78g, 97i, 97j,
99d, 99p, 101f, 109c, 130d,
180f, 181f, 194b, 194f, 195a,
195b, 233i, 257l, 348r obrębu
Tuszyma
oddz. 116c obrębu Przecław,
oddz. 1d, 35f, 79g, 117h, 204g,
304d, 322h obrębu Tuszyma

Czynność

Pozostawić bez ingerencji
6,00

29,38

Pozostawienie procesom
sukcesji naturalnej

15,09

Pozostawienie procesom
sukcesji naturalnej
Zabiegi ochrony czynnej
zmierzające do utrzymania
nieleśnego charakteru części
kompleksu – odkrzaczanie
oraz ekstensywne
użytkowanie kośne
realizowane w ramach
użytkowania ubocznego
(wskazane działania w
ramach programów
rolnośrodowiskowych itp.)
Zachowanie naturalnego
charakteru dolin rzecznych,
pozostawienie sukcesji pasa
drzewostanu szerokości
około 30 m po obu stronach
cieku

oddz. 265h, 266a obrębu
Tuszyma

7,12

Doliny potoków, lokalizacja na
„Mapie walorów przyrodniczokulturowych”

49,09

rozlewiska bobrowe na granicy
leśnictw: Ruda i Sokole ,
lokalizacja na „Mapie walorów
przyrodniczo-kulturowych”

53,87

Pozostawienie sukcesji
naturalnej

torfowisko w oddz. 116c obrębu
Przecław

1,45

Pozostawienie sukcesji
naturalnej, utrzymanie
właściwego reżimu
hydrologicznego

Obiekt

Zadrzewienia i
zakrzewienia

Lokalizacja
Leśnictwo, oddz. poddz.

Powierzchnia
[ha]

Czynność

kompleks łąkowy w leśnictwie
Sokole
(oddz. 261a, 265h, 266a,k,l)

13,54

oddz. 43i obrębu Przecław
37g,p obrębu Tuszyma

Zabiegi ochrony czynnej
zmierzające do utrzymania
nieleśnego charakteru części
kompleksu – odkrzaczanie
oraz ekstensywne
użytkowanie kośne
realizowane w ramach
użytkowania ubocznego
(wskazane działania w
ramach programów
rolnośrodowiskowych itp.)

0,33

Pozostawić bez ingerencji.

wg planu u.l.

Pozostawianie martwego
drewna w ilości wynikającej
z Zarządzenia 11A i Zasad
Hodowli Lasu

Drzewostany na
siedliskach łęgowych i
bagiennych (Bb, BMb,
LMb, Lł)

lokalizację przedstawiono na
„Mapie walorów przyrodniczokulturowych”

204,60

Zachowanie i kształtowanie
ochronnego charakteru
drzewostanu – nie
planowano użytkowania
rębnego, czynności
gospodarcze ograniczono do
niezbędnych zabiegów
pielęgnacyjnych.

Drzewostany wzdłuż
cieków wodnych

drzewostany położone w
dolinach potoków

-

Pozostawienie sukcesji
naturalnej pasa drzewostanu
szerokości około 30 m po
obu stronach cieku.

Drzewostany graniczące
z biotopami polnymi i
łąkowymi

obrzeża kompleksów leśnych w
całym Nadleśnictwie

-

Utrzymanie stref
ekotonowych, szerokości
około 30 m.

Drzewostany graniczące
z drogami o znacznym
natężeniu ruchu

drzewostany położone przy
drogach lokalnych

-

Utrzymanie istniejących stref
ekotonowych.

Drzewostany niezgodne
z siedliskiem
Drzewostany częściowo
zgodne z siedliskiem

lokalizacja wg planu u.l.

Drzewostany objęte
użytkowaniem rębnym i
TP

129,58
3091,00

Kontynuowanie przebudowy
drzewostanów zgodnie z
zapisami w planie u.l.

Akceptuje się następujące działania z zakresu ochrony wartości kulturowych i
turystycznych oraz edukacji ekologicznej:
Obiekt

Lokalizacja
oddz., poddz.

Ścieżki
przyrodniczodydaktyczne

przebieg zaznaczono
na „Mapie walorów
przyrodniczokulturowych”

Szlaki
turystyczne,
trasy konne

przebieg zaznaczono
na „Mapie walorów
przyrodniczokulturowych”

Tablice
informacyjne i
ostrzegawcze o
treści
powiązanej z
prawidłowym
zachowaniem
się na terenach
leśnych bądź o
szerokiej
tematyce
przyrodniczej.
Kapliczki,
krzyże
przydrożne,
pomniki,
mogiły,
cmentarze itp.

przy wlotach
głównych szlaków
komunikacyjnych na
teren Nadleśnictwa,
przy parkingach,
miejscach
biwakowych, itp.

Lokalizacja na „Mapie
walorów
przyrodniczokulturowych”

Czynność
Okresowe kontrolowanie stanu tablic informacyjnych i
elementów wyposażenia i w razie potrzeby naprawa lub
konserwacja, dbałość o właściwe oznakowanie, usuwanie
posuszu, złomów i wywrotów z bezpośredniego otoczenia
trasy, zagrażających bezpieczeństwu i utrudniających
poruszanie się zwiedzających.
Przy wlotach szlaków turystycznych na teren
Nadleśnictwa umiejscowienie tablic informacyjnych
dotyczących prawidłowego zachowania się na terenie
lasów, dbałość o ich estetyczny wygląd. Na trasach
szlaków usuwanie pojawiających się złomów i wywrotów
uniemożliwiających poruszanie się.

Okresowa konserwacja lub wymiana na nowe, dbanie o
estetyczny wygląd tablic.

Porządkowanie otoczenia, okresowa konserwacja,
wykonywanie prac leśnych w bezpośrednim sąsiedztwie w
sposób nie zagrażający obiektom na gruntach w zarządzie
Nadleśnictwa.

Przyjmuje się przedstawione przez Wykonawcę przewidywane oddziaływanie
realizacji planu urządzenia lasu na środowisko w granicach zasięgu terytorialnego
Nadleśnictwa:

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Elementy środowiska

Różnorodność biologiczna
Ludzie
Zwierzęta
Rośliny
Woda
Powietrze
Powierzchnia ziemi
Krajobraz
Klimat
Zasoby naturalne
Zabytki
Dobra materialne

Rodzaje planowanych czynności i zadań
gospodarczych2) oraz ich przewidywane
znaczące oddziaływanie1) na elementy
środowiska
PielęgnoRębnie
Odnowanie
częściowe
Rębnie
wienia
drzewoi przebud. zupełne
stanów
stopniowa
+3
+2
+3
-1
0
0
0
0
+1
0
0
-1
+1
0
+1
-1
+1
0
0
-1
0
0
0
0
+1
0
0
-1
0
0
0
0/-1
0
0
0
0
+2
+2
+2
-1
0
0
0
0
0
0
0
0

Oddziaływanie
łączneplanowanych
czynności i
zadań
gospodarczych
+2
0
0
0
0
0
0
0
0
+2
0
0

1 Symbole przewidywanego znaczącego oddziaływania planowanych czynności gospodarczych na
elementy środowiska oraz symbole dotyczące okresu tego oddziaływania:
+ (plus) – wpływ dodatni, pozytywny,
0 (zero) – brak znaczącego wpływu,
- (minus) wpływ ujemny, negatywny,
1. oddziaływanie krótkoterminowe,
2. oddziaływanie średnioterminowe,
3. oddziaływanie długoterminowe.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Z-ca dyrektora ds. gospodarki leśnej
mgr inż. Marek Marecki

Wstęp

45

1. WSTĘP
1.1. CEL, ZAKRES, PODSTAWY PRAWNE I METODYKA PROGRAMU
Program ochrony przyrody w nadleśnictwie jest wykonywany w celu
(§ 5 Instrukcji sporządzania programu ochrony przyrody w nadleśnictwie z 1996 r.):
− poprawy warunków ochrony i w miarę możliwości wzbogacania
zasobów przyrodniczych ekosystemów leśnych, a w szczególności
zachowania różnorodności biologicznej na wszystkich poziomach
organizacji – genowym, gatunkowym, populacyjnym, ekosystemowym
i krajobrazowym;
− zinwentaryzowania i zobrazowania warunków przyrodniczych oraz
zagrożeń przyrody nadleśnictwa (głównie ekosystemów leśnych) na tle
regionu i kraju;
− ustalenia hierarchii grup funkcji poszczególnych kompleksów leśnych
(całych lub części);
− wskazania kolejnych obiektów przyrodniczych do objęcia szczególnymi
formami ochrony i wstępnego określenia przedmiotów oraz celów
i metod ochrony;
− doskonalenia gospodarki leśnej i sprawowania ochrony przyrody;
− preferowania technologii prac leśnych przyjaznych środowisku
przyrodniczemu;
− uświadomienia
wszystkim
grupom
społeczeństwa
obecnych
i potencjalnych zagrożeń lasów oraz środowiska przyrodniczego;
− umożliwienie
w
przyszłości
wykonywania
szeregu
analiz
porównawczych dotyczących zmian stanu lasu i środowiska
przyrodniczego;
− ochrony zabytków kultury materialnej w lasach;
− opracowania propozycji do planów zagospodarowania przestrzennego.
Program stanowi aktualizację Programu ochrony przyrody w Nadleśnictwie
Tuszyma wykonanego w 2002 r. jako część planu urządzenia lasu Nadleśnictwa na
lata 2003-2022. Został on opracowany na podstawie Instrukcji sporządzania
programu ochrony przyrody w nadleśnictwie, zatwierdzonej do użytku służbowego
w dniu 28 maja 1996 r., zapisów § 110 i 111 części 1 Instrukcji urządzania lasu
z 2003 r. oraz wytycznych i ustaleń Komisji i Narady Techniczno-Gospodarczej.
Program ma służyć jako podstawowy instrument działań w zakresie:
− kształtowania, promowania i realizacji proekologicznej gospodarki
leśnej,
− kształtowania świadomości ekologicznej miejscowego społeczeństwa,
− racjonalnej współpracy Nadleśnictwa z organizacjami ochrony przyrody
i stowarzyszeniami ekologicznymi, samorządami terytorialnymi
i jednostkami administracji rządowej.
Zakres i sposób wykonania aktualizacji Programu ustalono na posiedzeniu
Komisji Założeń Planu dla Nadleśnictwa Tuszyma odbytym w dniu
7 maja 2010 r.
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Wstęp

Niniejszy program ochrony przyrody stanowi integralną część planu
urządzenia lasu Nadleśnictwa Tuszyma na lata 2013-2022. Opracowany został dla
gruntów Skarbu Państwa pod zarządem Nadleśnictwa Tuszyma oraz dla pozostałych
gruntów w zasięgu terytorialnego działania Nadleśnictwa w zakresie określonym
Instrukcją urządzania lasu z 2003 r.
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2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA NADLEŚNICTWA
2.1. POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE
Nadleśnictwo Tuszyma położone jest w północno-zachodniej części
województwa podkarpackiego, na obszarze czterech powiatów: dębickiego,
kolbuszowskiego, mieleckiego, ropczycko-sędziszowskiego. W powiecie dębickim
wchodzi w zasięg gminy Żyraków, w powiecie mieleckim leży w obrębie miasta i
gminy Mielec oraz Przecław a także gmin: Borowa, Czermin i Wadowice Górne. W
powiecie kolbuszowskim wchodzi w zasięg gminy Niwiska, a w powiecie
ropczycko-sędziszowskim leży w obrębie gminy Ostrów.
Pod względem organizacyjnym Nadleśnictwo podlega Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Krośnie. Zasięg terytorialny obejmuje 52823,25 ha, z czego
12555,49 ha to grunty pod zarządem Lasów Państwowych. Dzieli się na dwa obręby:
Przecław (część zachodnia) i Tuszyma (część wschodnia). Podział Nadleśnictwa
według rodzajów użytków gruntowych i ich przynależności administracyjnej
przedstawiono poniżej.
Tab. nr 1. Podział powierzchni Nadleśnictwa według rodzaju gruntów i ich przynależności
administracyjnej (na podstawie tabeli I).
Województwo

ropczyckosędziszowski

Ogółem

mielecki

1.

Powiat

kolbuszowski

Rodzaj
użytku

dębicki

Nr

podkarpackie

295,3274
288,2067

1575,2861
1529,8464

8156,0987
7836,8018

2333,4273
2272,6283

12360,1395
11927,4832

7,8692

71,3416

17,5611

96,7719

37,5705

247,9553

43,2379

335,8844

Lasy
Grunty leśne
1.1.
zalesione
Grunty leśne
1.2.
niezalesione
Grunty związane z
1.3.
gospodarką leśną
Grunty zadrzewione i
2.
zakrzewione
Grunty leśne oraz
zadrzewione i zakrzewione –
razem
3.
Użytki rolne
4.
Grunty pod wodami
5.
Użytki ekologiczne
6.
Tereny różne
Grunty zabudowane i
7.
zurbanizowane
8.
Nieużytki
Razem (2-8) Grunty nie
zaliczone do lasów
w tym: grunty przeznaczone do
zalesienia
OGÓŁEM (1-8)

297,4186

7,1207

2,2921

2,2921

295,3274

1575,2861

8158,3908

2333,4273

12362,4316

0,2000

3,0440
4,5685

100,7070
0,7117
16,0463

32,1856
0,9444
2,7532

136,1366
1,6561
23,3680

5,2348

0,1011
19,7733

0,9597

0,1011
25,9678

8,2788

1,3173
125,1054

2,3915
37,3554

5,6000
195,1052

1,8912
2,0912

0,0000
1588,1334

8297,0475

2372,6617

12555,2612
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Nadleśnictwo sąsiaduje z następującymi jednostkami Lasów Państwowych:
− od północnego wschodu z Nadleśnictwem Mielec (RDLP w Krośnie);
− od wschodu z Nadleśnictwem Kolbuszowa i Głogów (RDLP w Krośnie);
− od południa z Nadleśnictwem Strzyżów (RDLP w Krośnie);
− od południowego zachodu z Nadleśnictwem Dębica (RDLP w
Krakowie);
− od zachodu z Nadleśnictwem Dąbrowa Tarnowska (RDLP w Krakowie);
− od północnego zachodu z Nadleśnictwem Staszów (RDLP w Radomiu).
Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w miejscowości Tuszyma, z którego
odległości do ważniejszych urzędów są następujące:
− do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie – 78 km,
− do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – 51 km,
− do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
– 51 km,
w Rzeszowie
− do Starostwa Powiatu Dębickiego w Dębicy
– 20 km,
− do Urzędu Gminy w Żyrakowie
– 17 km,
– 13 km,
− do Starostwa Powiatu Mieleckiego w Mielcu
− do Urzędu Miasta i Gminy w Mielcu
– 13 km,
− do Urzędu Gminy w Borowej
– 26 km,
– 23 km,
− do Urzędu Gminy w Czerminie
− do Urzędu Miasta i Gminy w Przecławiu
– 3 km,
− do Urzędu Gminy w Wadowicach Górnych
– 22 km,
− do Starostwa Powiatu Kolbuszowskiego w Kolbuszowej – 21 km,
− do Urzędu Gminy w Niwiskach
– 12 km,
− do Starostwa Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
w Ropczycach
– 20 km,
− do Urzędu Gminy w Ostrowie
– 15 km,

2.2.

USYTUOWANIE NADLEŚNICTWA NA
PRZYRODNICZO-LEŚNYCH I GEOGRAFICZNYCH

TLE

PODZIAŁÓW

Obszar terytorialnego zasięgu Nadleśnictwa obejmuje następujące jednostki
regionalizacji przyrodniczo-leśnej (Trampler i in. 1990):
Kraina Małopolska
Dzielnica Niziny Sandomierskiej
Mezoregion Niziny Nadwiślańskiej
Mezoregion Puszczy Sandomierskiej
Dzielnica Wysoczyzn Sandomierskich
Mezoregion Płaskowyżu Kolbuszowskiego
Mezoregion Płaskowyżu Pogórza Rzeszowskiego

VI
VI.10
VI.10.a
VI.10.b
VI.11
VI.11.a
VI.11.b
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Ryc. nr 1. Położenie Nadleśnictwa Tuszyma na tle regionalizacji przyrodniczo-leśnej.

Usytuowanie Nadleśnictwa w jednostkach
geograficznego (Kondracki 2000) jest następujące:

podziału

Megaregion:
Karpaty, Podkarpacie i Nizina Panońska
Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem
Prowincja:
Podprowincja:
Północne Podkarpacie
Makroregion:
Kotlina Sandomierska
Mezoregion:
Nizina Nadwiślańska
Mezoregion:
Płaskowyż Tarnogrodzki
Dolina Dolnej Wisłoki
Mezoregion:
Mezoregion:
Płaskowyż Tarnogrodzki
Mezoregion:
Pradolina Podkarpacka
Podprowincja:
Zewnętrzne Karpaty Zachodnie
Makroregion:
Pogórze Środkowobeskidzkie
Mezoregion:
Pogórze Strzyżowskie

fizyczno5
51
512
512.4-5
512.41
512.43
512.44
512.48
512.51
513
513.6
513.63
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Ryc. nr 2. Położenie Nadleśnictwa Tuszyma na tle podziału fizyczno-geograficznego.

W regionalizacji geobotanicznej Nadleśnictwo zlokalizowane jest w obrębie
następujących jednostek (Matuszkiewicz 2008):
Prowincja Środkowoeuropejska, Podprowincja Środkowoeurop. Właściwa
Wyżyn Południowopolskich
C
Dział
Kraina
Kotliny Sandomierskiej
C.8.
Okręg
Niziny Nadwiślańskiej
C.8.1.
Podokręg
Doliny Wisły „Karsy-Połaniec”
C.8.1.c
Okręg
Niepołomicko-Tarnowski
C.8.2.
Podokręg
Tarnowski
C.8.2.d
Podokręg
Doliny Dolnej Wisłoki
C.8.2.e
Okręg
Wideł Wisły i Sanu
C.8.3.
Podokręg
Mielecko-Tarnobrzeski
C.8.3.b
Podokręg
Nowodębski
C.8.3.c
Okręg
Płaskowyżu Kolbuszowskiego
C.8.4.
Podokręg
Cmolaski
C.8.4.f
Podokręg
Ociecki
C.8.4.g
Okręg
Przemysko-Rzeszowski
C.8.7.
Podokręg
Sędziszowski
C.8.7.a
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Ryc. nr 3. Położenie Nadleśnictwa Tuszyma na tle podziału geobotanicznego.

2.3. STRUKTURA UŻYTKOWANIA ZIEMI
Na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Tuszyma dominującą formą
użytkowania są lasy. Pozostałą część terenu zajmują grunty nieleśne, wśród których
największy udział mają użytki rolne. Strukturę użytkowania gruntów przedstawiono
poniżej.
Tab. nr 2. Zestawienie powierzchni gruntów Nadleśnictwa Tuszyma wg kategorii
użytkowania
Nr
1.

Rodzaj użytku

Lasy
Grunty leśne zalesione
Grunty leśne niezalesione
Grunty związane z gospodarką leśną
2.
Grunty zadrzewione i zakrzewione
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione razem
3.
Użytki rolne
4.
Grunty pod wodami
5.
Użytki ekologiczne
1.1.
1.2.
1.3.

Obręb
Przecław

Obręb
Tuszyma
pow. [m2]

Nadleśnictwo
[%]

3680,2643
3552,9241
38,14
107,6792
0,8534

8679,8917 12360,1560
8374,5756 11927,4997
34,31
72,45
228,2052
335,8844
1,4387
2,2921

98,45
95,00
0,53
2,68
0,02

3681,1177

8681,3304 12362,4481

98,47

19,5363
0,7117
0,8288

116,5791
0,9444
22,5392

136,1154
1,6561
23,3688

1,08
0,01
0,19
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Nr
6.
7.
8.

Obręb
Przecław

Rodzaj użytku
Tereny różne
Grunty zabudowane i zurbanizowane
Nieużytki

Razem (2-8) Grunty nie zaliczone do lasów
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia
OGÓŁEM (1-8)

Obręb
Tuszyma
pow. [m2]

Nadleśnictwo

0,1011
3,0497
3,2085

22,9228
2,3915

0,1011
25,9725
5,6000

28,2895

166,8157

195,1052

3708,5538

8846,7074 12555,2612

[%]
0,00
0,21
0,04
1,55
0,00
100,00

Lasy zajmują 98,45% ogólnej powierzchni Nadleśnictwa, a grunty zalesione
– 95,00%. Grunty leśne niezalesione stanowią 0,53%. Są to halizny, płazowiny,
poletka łowieckie, cenne fragmenty fitocenoz nieleśnych, wyłączenia przeznaczone
do naturalnej sukcesji, oraz przewidziane do wyłączenia z produkcji. Grunty
związane z gospodarką leśną mają nieco większy udział w powierzchni – zajmują
2,68%.
Grunty nieleśne zajmują 1,55% pow. Nadleśnictwa. Największy udział w tej
puli mają użytki rolne – 1,08% pow. Nadleśnictwa, natomiast rola pozostałych
kategorii jest marginalna.

2.4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOMPLEKSÓW LEŚNYCH
Rozczłonkowanie gruntów Nadleśnictwa na kompleksy jest dość duże.
Zobrazowano to w poniższej tabeli.
Tab. nr 3. Zestawienie powierzchni gruntów Nadleśnictwa Tuszyma wg wielkości i liczby
kompleksów leśnych.
Wielkość
kompleksu
[ha]
do 1,00
1,01 – 5,00
5,01 – 20,00
20,01 – 100,00
100,01 – 200,00
200,01 – 500,00
500,01 – 2000,00
powyżej 2000,00
Razem

Obręb Przecław
[szt.]
73
16
2
1
1
0
3
0
96

[ha]
22,80
34,73
23,05
29,21
160,73
0,00
3438,00
0,00
3708,52

Obręb Tuszyma
[szt.]
98
17
4
4
1
1
0
2
127

[ha]
35,66
42,85
52,92
254,03
107,14
217,15
0,00
8137,22
8846,97

Liczba
kompleksów
[szt.]
171
33
6
5
2
1
3
2
223

Nadleśnictwo
Tuszyma
[ha]
58,46
77,58
75,97
283,24
267,87
217,15
3438,00
8137,22
12555,49

[%]
0,46
0,62
0,61
2,26
2,13
1,73
27,38
64,81
100,00

Liczba kompleksów, na które podzielone są lasy Nadleśnictwa, wynosi 223,
przy czym 96,05% areału zgrupowane jest w obrębie 8 kompleksów o powierzchni
przekraczającej 100 ha. Wielkość przekraczającą 2000 ha posiadają dwa kompleksy
zajmujące 8137,22 ha (64,81% pow.), natomiast kompleksy o powierzchni mniejszej
niż 100 ha zajmują łącznie 495,25 ha, czyli 3,95% areału Nadleśnictwa
(215 szt.).
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2.5. MIEJSCE I ROLA NADLEŚNICTWA W PRZESTRZENI PRZYRODNICZOLEŚNEJ REGIONU I KRAJU

Usytuowanie
Nadleśnictwa
przedstawiono w poniższej tabeli.

w

przestrzeni

przyrodniczo-leśnej

Tab. nr 4. Porównanie wybranych cech taksacyjnych drzewostanów Nadleśnictwa Tuszyma
na tle regionu i kraju.

Jednostka
Obręb Przecław
Obręb Tuszyma
Nadleśnictwo
Tuszyma
RDLP Krosno
Województwo
podkarpackie
Dzielnica VI.10.
Niziny
Sandomierskiej
Dzielnica VI.11.
Wysoczyzn
Sandomierskich
Kraina VI
Małopolska
Lasy Państwowe
Polska

272
255

Udział
%-owy
siedlisk
borowych
58,6
79,8

Udział
%-owy
gatunków
iglastych
77,6
80,5

Udział
%-owy
lasów
ochronnych
85,64
76,29

65

260

73,5

79,6

79,07

29,6

70

274

15,0

58,1

89,3

35,0

237

26,1

62,8

82,4

36,3

151

76,3

85,8

32,0

182

59,8

75,9

25,2

144

67,2

82,0

24,2

222

59,7
59,9

77,2
77,3

Średni
wiek
[lat]

Przeciętna
zasobność
[m3/ha]

67
65

60
58

49,2
47,4

Lesistość w
zasięgu
terytorialnym
17,0
46,3

28,4

Obszar Nadleśnictwa cechuje średnia lesistość (ok. 30%), wyższa od
lesistości Krainy (24%) i Dzielnicy (25%), niższa niż w RDLP Krosno (35%)
i województwie (36%). Zwraca uwagę niższy niż w RDLP wiek drzewostanów oraz
duży udział lasów ochronnych. Przeciętna zasobność (232 m3/ha), jest niższa niż
w RDLP Krosno (274 m3/ha) i w województwie podkarpackim (237 m3/ha), ale
wyższa niż w Lasach Państwowych (222 m3/ha).
Lasy Nadleśnictwa wyróżniają się niższym niż w Krainie Małopolskiej
(67,2%) udziałem siedlisk borowych (47,1%), przy ich 15% udziale
w RDLP Krosno, 26,1% w województwie podkarpackim, 59,7% w Lasach
Państwowych i 59,9% w kraju. Udział gatunków iglastych w składzie drzewostanów
(70,8%), jest wyższy niż w RDLP Krosno (58,1%), województwie podkarpackim
(62,8%), a niższy niż w Krainie Małopolskiej (82,0%), Lasach Państwowych
(77,2%) i kraju (77,3%).
Rola Nadleśnictwa w realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasów regionu,
a szczególnie funkcji ochronnych jest istotna (79,07% lasów ochronnych), przy
89,6% udziale tej grupy lasów w RDLP Krosno, 82,4% w województwie
podkarpackim, 49,2% w Lasach Państwowych i 47,4% w kraju.
W odniesieniu do grup funkcji lasów, charakterystykę Nadleśnictwa
przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tab. nr 5. Porównanie wybranych cech taksacyjnych drzewostanów w ramach grup funkcji
lasów Nadleśnictwa Tuszyma.
Obręb,
nadleśnictwo

Grupa funkcji lasów

„Bagno Przecławskie”
„Buczyna w Cyrance na
Rezerwaty
Płaskowyżu
Kolbuszowskim”
„Końskie Błota”
lasy ochronne
Obręb
lasy wielofunkcyjne
Przecław
Ogółem obręb
lasy ochronne
Obręb
lasy wielofunkcyjne
Tuszyma
Ogółem obręb
lasy ochronne
Nadleśnictwo lasy wielofunkcyjne
Ogółem Nadleśnictwo

Przeciętny wiek
[lat]
83

Przecię- Bieżący
Udział
Udział
tna
przyrost gatunków gatunków
zasobn. tablicowy liściastych iglastych
[m3/ha]
[m3/ha]
[%]
[%]
330,5
5,3
3,42
96,58

130

608,4

6

100

0

94
66
56
65
62
68
64
64
62
65

315,7
301,2
265,3
296,5
281,2
276,9
281,1
291,2
271,1
288,8

4,6
6,2
6,6
6,3
6,3
6,1
6,2
6,3
6,4
6,3

12,83
20,52
20,16
20,36
17,03
18,89
17,66
18,78
19,53
19,01

87,17
79,48
79,84
79,64
82,97
81,11
82,34
81,23
80,48
80,99

2.6. USYTUOWANIE NADLEŚNICTWA W PROGRAMIE NATURA 2000
W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Tuszyma zlokalizowany jest jeden
obszar Natura 2000 uznany za mający znaczenie dla Wspólnoty – OZW
(projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk – SOO). Obszar został powołany w
styczniu 2011 roku (decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia
na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów
mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region
biogeograficzny; notyfikowana jako dokument nr C{2010} 9669; DzU L 33 z
8.2.2011, str. 146—411). Nie obejmuje gruntów Skarbu Państwa w zarządzie
Nadleśnictwa.

2.7. USYTUOWANIE NADLEŚNICTWA W KRAJOWEJ SIECI EKOLOGICZNEJ
ECONET-POLSKA
I
INNYCH
PROJEKTACH
KORYTARZY
EKOLOGICZNYCH WYKONANYCH DLA POLSKI
Krajową Sieć Ekologiczną ECONET-PL (Ecological Network–Poland)
opracowano w 1995 i 1996 roku, jako część Europejskiej Sieci Ekologicznej –
EECONET (European Ecological Network). Miała być spójnym przestrzennie i
funkcjonalnie systemem reprezentatywnych i najlepiej zachowanych pod względem
różnorodności biologicznej obszarów Europy i służyć ich zachowaniu. Jej
elementami są: obszary węzłowe (z wyodrębniającymi się w nich biocentrami i
strefami buforowymi), korytarze ekologiczne oraz obszary wymagające
unaturalnienia. W kraju obejmuje 78 obszarów węzłowych, stanowiących 31%
powierzchni oraz 110 korytarzy ekologicznych, obejmujących 15% powierzchni
Polski. Ogółem łączna powierzchnia objęta siecią ECONET-PL to 46% terytorium
kraju.
Nadleśnictwo Tuszyma nie odgrywa w niej większej roli – północny
fragment zasięgu terytorialnego leży w obrębie doliny Wisły uznawanej za korytarz
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ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym, jednak kompleksy leśne, które w
przewadze znajdują się w jego zarządzie, położone są poza siecią.
Mapkę przedstawiającą korytarze ekologiczne i obszary węzłowe
ECONET-PL w południowo-wschodniej Polsce przedstawiono poniżej.

Ryc. nr 3. Obszary sieci ECONET-PL w południowo-wschodniej Polsce.

W 2005 roku, na zlecenie Ministerstwa Środowiska, opracowano „Projekt
korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce”
(Jędrzejewski i in.). Miał zapewnić spójność sieci Natura 2000 oraz innych obszarów
chronionych. W jego ramach wyznaczono główne korytarze ekologiczne, których
rolą jest zapewnienie łączności w skali międzynarodowej, oraz łączące je korytarze
uzupełniające o znaczeniu krajowym i lokalnym. Korytarze ogółem podzielono na 7
stref.
Nadleśnictwo Tuszyma położone jest w obrębie dwóch stref – lasy obrębu
Przecław leżą w Korytarzu Południowo-Centralnym (KPdC), który łączy
Roztocze, Puszczę Solską z Lasami Janowskimi, następnie przechodzi lasami wzdłuż
doliny Wisły i biegnie dalej do Borów Dolnośląskich, natomiast obręb Tuszyma
należy do Korytarza Południowego (KPd), który prowadzi od Bieszczadów
poprzez Góry Słonne, Pogórze Przemyskie, Pogórze Dynowskie, parki
krajobrazowe: Czarnorzecko-Strzyżowski, Pasma Brzanki, Ciężkowicko-Rożnowski
i Wiśnicko-Lipnicki i dalej aż do Lasów Rudzkich. W Korytarzu PołudniowoCentralnym Nadleśnictwo zlokalizowane jest w obrębie korytarza Góry
Świętokrzyskie i Dolina Wisły (KPdC-3B), który ma status krajowego, natomiast w
Korytarzu Południowym – Roztocze-Bieszczady (GKPd-2C), który ma status
międzynarodowego.
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3. KOMPLEKSOWY OPIS STANU PRZYRODY NA OBSZARZE
ZASIĘGU TERYTORIALNEGO NADLEŚNICTWA
3.1. FORMY OCHRONY PRZYRODY

3.1.1. Rezerwaty przyrody
3.1.1.1. Istniejące rezerwaty przyrody
Na gruntach pozostających w zarządzie Nadleśnictwa znajdują się trzy
rezerwaty przyrody: „Buczyna w Cyrance na Płaskowyżu Kolbuszowskim”, „Bagno
Przecławskie” i „Końskie Błota”. Scharakteryzowano je poniżej.
„Buczyna w Cyrance na Płaskowyżu Kolbuszowskim” – rezerwat
częściowy o pow. 20,08 ha, powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego z dnia 6 kwietnia 1960 r. (M.P. z 1960 r., nr 43, poz. 211). Położony jest
w miejscowości Szydłowiec w gminie Mielec, powiecie mieleckim województwa
podkarpackiego. Obejmuje oddz.: 68h, 83a, 84a obrębu Tuszyma, leśnictwa Przyłęk.
Rezerwat należy do rodzaju: leśnych (L), typu: fitocenotycznych, podtypu:
zbiorowisk leśnych (PFi.zl) – klasyfikacja wg dominującego przedmiotu ochrony
oraz do typu: leśnych i borowych, podtypu: lasów nizinnych (El.lni) – klasyfikacja
wg głównego typu ekosystemu (Rozp. MŚ z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie
rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody; Dz. U. nr 60, poz. 533, z dnia 14
kwietnia 2005 r.).
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych
zbiorowiska leśnego typu przejściowego między ubogą formą buczyny karpackiej a
lasem dębowo-grabowym.
Rezerwat obejmuje jedyne w tej części Płaskowyżu Kolbuszowskiego,
odosobnione stanowisko żyznej buczyny karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum,
wykształconej tu w formie podgórskiej. Osobliwością jest występowanie kłokoczki
południowej Staphylea pinnata – chronionego krzewu osiągającego w Polsce
północną granicę występowania – a także innych roślin chronionych. Oprócz
kłokoczki z rzadszych roślin chronionych plan ochrony podaje stąd: buławnika
mieczolistnego Cephalanthera longifolia, podkolana zielonawego Platantera
chlorantha i czosnek niedźwiedzi Allium ursinum. W rezerwacie znajduje się też
jedyne znane na Płaskowyżu Kolbuszowskim stanowisko kostrzewy górskiej
Festuca drymeja. Ogółem odnotowano tu ponad 60 gatunków roślin naczyniowych.
Rezerwat posiada nieaktualny plan ochrony na lata 1992-2001 opracowany
przez firmę Krameko z Krakowa, który został zatwierdzony przez Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1996 roku (Plan urządzenia
gospodarstwa rezerwatowego dla rezerwatu „Buczyna na Płaskowyżu
Kolbuszowskim im. Szafera” na okres 1992-2001, Kram 1991). Obecnie zasady
gospodarowania na terenie rezerwatu regulują zadania ochronne ustanowione
zarządzeniem nr 22/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z
dnia 7 czerwca 2010 r. Przewidują obserwację procesów naturalnych z wyjątkiem
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otoczenia wyznaczonego szlaku pieszego (obszar w odległości do 25 m od szlaku),
gdzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w
rezerwacie wymaga usuwania fragmentów drzew niosących zagrożenie oraz
wywrotów i złomów. Przewiduje również usuwanie śmieci. Zadania zostały
ustanowione na okres 5 lat.
„Bagno Przecławskie” – rezerwat częściowy o pow. 25,56 ha (wg
najnowszych pomiarów geodezyjnych 25,53 ha), powołany Zarządzeniem Ministra
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 kwietnia 1979 r. (M.P. z 1979, nr 13 r.,
poz. 77). Położony jest w mieście Przecław, powiecie mieleckim województwa
podkarpackiego. Obejmuje oddz.: 115 obrębu Przecław, leśnictwa Przecław.
Rezerwat należy do rodzaju: torfowiskowych (T), typu: fitocenotycznych,
podtypu: zbiorowisk nieleśnych (PFi.zn) – klasyfikacja wg dominującego
przedmiotu ochrony oraz do typu: różnych ekosystemów, podtypu: lasów i torfowisk
(EE.lt) – klasyfikacja wg głównego typu ekosystemu (Rozp. MŚ z dnia 30 marca
2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody; Dz. U. nr 60,
poz. 533, z dnia 14 kwietnia 2005 r.).
Celem ochrony jest zachowanie w stanie naturalnym wielu zbiorowisk,
zwłaszcza roślinności torfowiskowej, charakterystycznych dla Kotliny
Sandomierskiej.
W rezerwacie wyróżniono torfowiska wysokie z klasy OxycoccoSphagnetea, zespół turzycy bagiennej Caricetum limosae, bór bagienny Vaccinio
uliginosi-Pinetum, bór sosnowy Leucobryo-Pinetum, mieszanego boru wilgotnego
Querco-Pinetum molinietosum oraz zbiorowiska przejściowe. Z chronionych i
rzadkich roślin plan ochrony wymienia: rosiczkę okrągłolistną Drosera rotundifolia,
długolistną D. anglica, pośrednią D. intermedia, pomocnika baldaszkowatego
Chimaphila umbellata, widłaka goździstego Lycopodium clavatum, spłaszczonego L.
complanatum bagno zwyczajne Ledum palustre oraz turzycę bagienną Carex limosa.
Ogółem stwierdzono tu ponad 200 gatunków roślin naczyniowych.
Rezerwat posiada nieaktualny plan ochrony na lata 1992-2001 opracowany
przez firmę Krameko z Krakowa, który został zatwierdzony przez Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1996 roku (Plan urządzenia
gospodarstwa rezerwatowego dla rezerwatu „Bagno Przecławskie” na okres 19922001, Kram 1991). Obecnie zasady gospodarowania na terenie rezerwatu regulują
zadania ochronne ustanowione zarządzeniem nr 21/10 Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 7 czerwca 2010 r. Przewidują obserwację
procesów naturalnych z wyjątkiem otoczenia wyznaczonego szlaku pieszego (obszar
w odległości do 25 m od szlaku), gdzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa
osobom przebywającym w rezerwacie wymaga usuwania fragmentów drzew
niosących zagrożenie oraz wywrotów i złomów. Przewiduje również usuwanie
śmieci. Zadania zostały ustanowione na okres 5 lat.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego
z 2002 roku (załącznik nr 1 do uchwały Nr XL VIII/522/02 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 30 sierpnia 2002 r.), ujęta jest propozycja powiększenia
rezerwatu o oddział 118 w celu zachowania rzadkiego zbiorowiska ,,lilii wodnych”,
wykształconego na śródleśnym stawie (oddz. 188c). Propozycję określono na
podstawie opracowania Docelowej sieci rezerwatów województwa rzeszowskiego z
1995 roku (BULiGL O/Przemyśl 1995) oraz ujęto w planie rozwoju
wielkoprzestrzennych form ochrony przyrody w województwie podkarpackim w
latach 2003-2050. W poprzednim programie ochrony przyrody zrezygnowano z tej
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propozycji uzasadniając że staw zajmuje niewielką część planowanego do włączenia
oddziału, a ponadto jest chroniony w formie użytku ekologicznego, co wydaje się
wystarczające dla zachowania jego walorów. Zaproponowano natomiast
powiększenie rezerwatu o oddz. 116c, który obejmuje torfowisko zbliżone
charakterem do występujących w rezerwacie i stanowiące z nimi funkcjonalną całość
(rozdziela je linia oddziałowa). W niniejszym dokumencie nie podtrzymuje się tej
propozycji. Oddz. 116c opisano jako obszar przyrodniczo cenny i wyłączono z
działalności gospodarczej wskazując jednocześnie konieczność zachowania
właściwego reżimu hydrologicznego. Wydaje się to wystarczające zarówno dla
zabezpieczenia jego walorów jak też walorów przyrodniczych rezerwatu, choć w
przyszłości można objąć go ochroną w formie użytku ekologicznego.
„Końskie Błota” – rezerwat częściowy o pow. 20,20 ha, powołany
Rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz.
Woj. Podk. z dnia 24 kwietnia 2004 r., nr 42, poz. 446). Położony jest w
miejscowości Rzemień w gminie Przecław, powiecie mieleckim województwa
podkarpackiego. Obejmuje oddz.: 113b, d, f w obrębie Tuszyma, leśnictwie Ruda.
Rezerwat należy do rodzaju: torfowiskowych (L), typu: biocenotycznych i
fizjocenotycznych, podtypu: biocenoz naturalnych i półnaturalnych (PBf.bp) –
klasyfikacja wg dominującego przedmiotu ochrony oraz do typu: różnych
ekosystemów, podtypu: mozaiki różnych ekosystemów (EE.me) – klasyfikacja wg
głównego typu ekosystemu (Rozp. MŚ z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów,
typów i podtypów rezerwatów przyrody; Dz. U. nr 60, poz. 533, z dnia 14 kwietnia
2005 r.).
Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych,
dydaktycznych i przyrodniczych zbiorowisk roślin torfowych i wodnych wraz z
interesującym układem siedlisk leśnych oraz stanowisk roślin i zwierząt
chronionych.
W szacie roślinnej rezerwatu dominuje bór mieszany Querco roborisPinetum, który w sąsiedztwie torfowiska zastępuje bór bagienny Vaccinio uliginosiPinetum. Samo torfowisko porasta zbiorowisko z wełnianką pochwowatą
Eriophorum vaginatum i niekępkowym torfowcem kończystym Sphagnum fallax (zb.
Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax). W wyrobiskach potorfowych rozwinęło
się czwarte zbiorowisko roślinne wymieniane z rezerwatu – tzw. zespół „lilii
wodnych” Nupharo-Nymphaeetum albae. Flora rezerwatu liczy 93 gatunki roślin
naczyniowych i mszaków, w tym 12 objętych ochroną prawną. Do rzadkich i
cennych należą: rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia i grzybienie białe
Nymphaea alba.
Rezerwat posiada projekt planu ochrony opracowany w 2003 roku przez
firmę Krameko z Krakowa. Obecnie zasady gospodarowania w jego obrębie regulują
zadania ochronne ustanowione zarządzeniem nr 10/10 Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23 kwietnia 2010 r., na okres 5 lat.
Przewidują obserwację procesów naturalnych.

3.1.2. Obszary chronionego krajobrazu
Nadleśnictwo Tuszyma – część wschodnia – wchodzi w zasięg MieleckoKolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu utworzonego w
granicach dawnego województwa rzeszowskiego (obręb Tuszyma). Część zachodnia
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(obręb Przecław) położona jest w zasięgu projektowanego Przecławskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Oba obszary opisano poniżej.
Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu
powstał na mocy Rozporządzenia Wojewody Rzeszowskiego Nr 35/92 z dnia
14 lipca 1992 r. w sprawie zasad zagospodarowania obszarów chronionego
krajobrazu na terenie województwa rzeszowskiego (Dz. Urz. Woj. Rzeszowskiego
Nr 7, poz. 74). W granicach województwa podkarpackiego jego status prawny
określa Rozporządzenie Nr 79/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października
2005 r. w sprawie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z dnia 7 listopada 2005 r., nr 138, poz. 2105
z 2005 r.; z późniejszymi zmianami).
Obszar zlokalizowany jest na terenie gmin: Cmolas, Kolbuszowa i Niwiska
w powiecie kolbuszowskim, Mielec, Przecław i Tuszów Narodowy w powiecie
mieleckim, Ostrów i Sędziszów Małopolski w powiecie ropczycko-sędziszowskim,
Głogów Małopolski i Świlcza w powiecie rzeszowskim. Jednym z głównych celów
utworzenia obszaru jest czynna ochrona ekosystemów, realizowana w ramach
racjonalnej gospodarki rolnej i leśnej, zmierzająca do zachowania różnorodności
biologicznej siedlisk przyrodniczych.
Całkowita powierzchnia Obszaru wynosi 50 099 ha. W zasięgu
terytorialnym Nadleśnictwa Obszar zajmuje 15405,84 ha, w tym grunty pozostające
w zarządzie obejmują 8705,73 ha (56,5%).
Przecławski Obszar Chronionego Krajobrazu został zaprojektowany
przy opracowywaniu dokumentacji systemu obszarów chronionych województwa
tarnowskiego w roku 1994 (BULiGL O/Przemyśl 1994). W granicach dawnego
województwa tarnowskiego został utworzony na mocy Rozporządzenia Wojewody
Tarnowskiego Nr 23/96 z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie wyznaczenia obszarów
chronionego krajobrazu województwa tarnowskiego (Dz. Urz. Woj. Tarnowskiego
Nr 10, poz. 60). Rozporządzenie to jednak nie znalazło się w obwieszczeniu
Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa
miejscowego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 31 marca 1999 Nr 5 poz. 100),
w związku z czym nie posiada ono mocy prawnej. Na terenie byłego województwa
rzeszowskiego obszar nie został nigdy usankcjonowany.
Utworzony ww. rozporządzeniem obszar liczył 4734 ha i składał się z
trzech odrębnych części obejmujących grunty położone w obrębie gmin: Wadowice
Górne, Radomyśl Wielki, Mielec w powiecie mieleckim oraz Żyraków w powiecie
dębickim (w takiej postaci w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa zajmuje 3202,88
ha, w tym grunty pozostające w zarządzie obejmują 778,43 ha). W latach 90-tych
powstał projekt Programu działań nad rozwojem ochrony przyrody i krajobrazu w
województwie podkarpackim (BULiGL O/Przemyśl 1999), który przewidywał jego
powiększenie o tereny w gminach Przecław i Czermin. Propozycja ta znalazła się w
Planie zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego z 2002 roku
(załącznik nr 1 do uchwały Nr XL VIII/522/02 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 30 sierpnia 2002 r.). Docelowo Obszar ma objąć niemal w
całości grunty w zarządzie Nadleśnictwa położone w obrębie Przecław.
Zasięg Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz utworzonego rozporządzeniem Wojewody Tarnowskiego, obecnie
projektowanego, Przecławskiego OChK przedstawiono na poniższej mapce.
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Ryc. nr 4. Zasięg obszarów chronionego krajobrazu w Nadleśnictwie Tuszyma.

W ww. Programie działań nad rozwojem ochrony przyrody i krajobrazu w
województwie podkarpackim, zaproponowano również utworzenie P.K. Puszczy
Sandomierskiej, który ma objąć istniejące obszary chronionego krajobrazu:
Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski, Zmysłowski, Brzóźniański, SokołowskoWilczowolski oraz obszar gmin lub ich części dotychczas nie objętych ochroną:
Żołyni, Rakszawy, Czarnej, Baranowa Sandomierskiego, Nowej Dęby, Majdanu
Królewskiego, Grębowa, Bojanowa, Niska, Rudnika, Jeżowego, Nowej Sarzyny,
Mielca i Kolbuszowej. Propozycja ta również znalazła się w Planie
zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego z 2002 roku
(załącznik nr 1 do uchwały Nr XL VIII/522/02 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 30 sierpnia 2002 r.).

3.1.3. Obszary Natura 2000
Sieć Natura 2000 tworzy się w celu zachowania szczególnie cennych
i zagrożonych składników różnorodności biologicznej danego regionu
biogeograficznego. Stanowiące ją obszary wyznacza się na podstawie ustawy
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( z późn. zmianami).
Sieć obszarów Natura 2000, zgodnie z ww ustawą, obejmuje:
• Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP), wyznaczone na
podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 roku
o ochronie dziko żyjących ptaków, zastąpionej Dyrektywą
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Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, zwanej Dyrektywą
Ptasią. Tworzy się je dla ochrony populacji dziko występujących
ptaków jednego lub wielu gatunków, na terenach gdzie ptaki mają
korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym
jego okresie albo stadium rozwoju;
Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOOS), wyznaczone na
podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG o ochronie naturalnych
siedlisk oraz dziko żyjącej fauny i flory, zwanej Dyrektywą
Siedliskową, uchwalonej 21 maja 1992 roku. Tworzy się je w celu
trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych albo populacji zagrożonych
wyginięciem gatunków roślin i zwierząt, albo w celu odtworzenia
właściwego stanu siedlisk lub stanu tych populacji;
Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW) – projektowane
specjalne obszary ochrony siedlisk, zatwierdzone przez Komisję
Europejską w drodze decyzji, które w regionie biogeograficznym,
do którego należą, w znaczący sposób przyczyniają się do
zachowania lub odtworzenia stanu właściwej ochrony siedliska
przyrodniczego lub gatunku będącego przedmiotem zainteresowania
Wspólnoty, a także mogą znacząco przyczynić się do spójności sieci
obszarów Natura 2000 i zachowania różnorodności biologicznej
w obrębie danego regionu biogeograficznego; w przypadku
gatunków zwierząt występujących na dużych obszarach obszarami
mającym znaczenie dla Wspólnoty są obszary w obrębie
naturalnego zasięgu takich gatunków, charakteryzujące się
fizycznymi lub biologicznymi czynnikami istotnymi dla ich życia
lub rozmnażania.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajduje się jeden obszar o
znaczeniu dla Wspólnoty – Dolna Wisłoka z Dopływami PLH180053. Jego zasięg
przedstawiono na poniższej mapce.
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Ryc. nr. 5. Zasięg obszarów Natura 2000 w Nadleśnictwie Tuszyma.

Dolna Wisłoka z Dopływami PLH180053
Obszar zaprojektowany został głównie do ochrony zwierząt związanych ze
środowiskiem wodnym. Z gatunków wymienionych w załączniku II DS występuje
tu: minóg strumieniowy Lamperta planeri, boleń Aspius aspius, koza Cobitis taenia,
głowacz białopłetwy Cottus gobio, piskorz Misgurnus fossilis (przedmioty ochrony
w obszarze), a także łosoś atlantycki Salmo salar, różanka Rhodeus sericeus amarus
oraz niewielki małż z rodziny skójkowatych Unionidae – skójka gruboskorupowa
Unio crassus. Nad brzegami bytują ponadto: bóbr Castor fiber, wydra Lutra Lutra,
traszka grzebieniasta Triturus cristatus i kumak nizinny Bombina bombina oraz kilka
gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy ptasiej. Dorzecze Wisłoki jest objęte
krajowym programem restytucji ryb wędrownych (certy, troci wędrownej, łososia i
jesiotra ostronosego), a dopływy rozpatrywane jako potencjalne tarliska
anadromicznych ryb wędrownych.
Ogółem obszar zajmuje 453,69 ha, z czego w zasięgu terytorialnym
Nadleśnictwa leży 195,88 ha (43,2%). W całości położony jest poza gruntami w
zarządzie Nadleśnictwa.
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3.1.4. Siedliska przyrodnicze podlegające ochronie
W roku 2007 w Lasach Państwowych zakończono inwentaryzację siedlisk
przyrodniczych podlegających ochronie, obejmującą grunty w zarządzie LP. Jej
wyniki dla Nadleśnictwa przedstawiono poniżej.
Tab. nr 6. Rodzaje siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy siedliskowej
stwierdzone na terenie Nadleśnictwa Tuszyma (dane RDLP w Krośnie z 2007 r.).
Lp

Kod

Nazwa

DANE POWIERZCHNIOWE
ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion
1. 6120
glaucae)*
2.

6410

zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

3.

6510

niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris)

4.

7140

torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z
roślinnością z Scheuchzerio–Caricetea nigrae)

5.

9110-1

kwaśne buczyny niżowe (Luzulo pilosae-Fagetum)

6.

9130-1

żyzne buczyny niżowe (Galio odorati-Fagetum)

7.

9170

grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (GalioCarpinetum, Tilio-Carpinetum) – grądy typowe

8.

91D0

sosnowy bór bagienny (Vaccinio uliginosi-Pinetum)

91E0

łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion
glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)* – łęgi olszowe,
olszowo-jesionowe, jesionowe

9.

10. 91F0

łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (FicarioUlmetum)

11. 91T0

Śródlądowy bór chrobotkowy

Suma końcowa
DANE PUNKTOWE
ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion
12. 6120
glaucae)*
13. 6140
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie
14. 6510
(Arrhenatherion elatioris)
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio15. 9170
Carpinetum, Tilio-Carpinetum) – grądy typowe
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion
16. 91E0
glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)* – łęgi olszowe,
olszowo-jesionowe, jesionowe
Suma końcowa
* siedliska o znaczeniu priorytetowym

Stan

Pow.
[ha]

Pow.[
%]

B

0,61

0,19

A
B
łącznie:
A
B
łącznie:

1,37
14,47
15,84
37,84
22,06
59,90

0,43
4,59
5,02
12,00
6,99
18,99

B

2,62

0,83

A
B
łącznie:
A
A
B
łącznie:
A
B
łącznie:
A
B
C
łącznie:
A
B
łącznie:
A
C
łącznie:

6,24
1,98
18,91
5,99
7,97
25,15
4,92
1,56
11,77
3,73
72,50 22,98
84,27 26,71
0,53
0,17
8,52
2,70
2,87
9,05
46,90 14,87
29,48
9,35
22,57
7,15
98,95 31,37
6,02
1,91
3,91
1,24
3,15
9,93
0,45
0,14
3,76
1,19
4,21
1,33
315,45 100,00

A

2,00

10,63

A

1,00

5,32

A

4,00

21,27

B

0,04

0,21

A
B
C
łącznie:

7,56 40,19
2,30 12,23
1,91 10,15
11,77 62,57
18,81 100,00
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Ogółem na terenie Nadleśnictwa stwierdzono 11 siedlisk przyrodniczych
z załącznika I Dyrektywy siedliskowej. W przypadku danych powierzchniowych
zajmowały one 315,45 ha, czyli 2,62% powierzchni leśnej Nadleśnictwa (z uwagi na
metodykę zastosowaną przy inwentaryzacji w dużej mierze jest to wartość
szacunkowa). Wśród nich, jako najszerzej rozprzestrzenione, wykazano łęgi
olszowo-jesionowe zajmujące 98,95 ha oraz grąd subkontynentalny – 84,27 ha. Do
siedlisk o marginalnej powierzchni należały: śródlądowy bór chrobotkowy – 4,21 ha,
torfowiska przejściowe i trzęsawiska – 2,62 ha oraz ciepłolubne murawy napiaskowe
ze związku Koelerion glaucae – 0,61 ha.
W 2012 roku, w ramach sporządzania niniejszego planu u.l. oraz prognozy
oddziaływania na środowisko, porównano leśne siedliska przyrodnicze z załącznika I
DS wyróżnione w 2007 roku z innymi danymi pochodzącymi z inwentaryzacji lasu –
głównie danymi siedliskowymi i taksacyjnymi. Porównanie ujawniło szereg
niezgodności, wskazując na potrzebę przeprowadzenia weryfikacji zgromadzonych
wówczas danych. Jej celem było wyeliminowanie błędów powstałych przy
inwentaryzacji z 2007 roku, przejawiających się najczęściej brakiem korelacji
pomiędzy siedliskiem przyrodniczym, typem siedliskowym lasu i składem
gatunkowym drzewostanu. Dotyczyła ona wszystkich wyłączeń leśnych, w których
wyróżnione jednostki zajmowały ponad 50% powierzchni. Z uwagi na niewielką
powierzchnię siedlisk przyrodniczych wykazanych w trakcie inwentaryzacji w 2007
roku, miała również na celu wskazanie nowych wyłączeń, w których występują
przedmiotowe siedliska. W wyniku zmian areał siedlisk przyrodniczych w
Nadleśnictwie uległ zwiększeniu o 178,67 ha czyli o 75% (do 3,4% pow. leśnej
Nadleśnictwa). Nastąpiły również przesunięcia ilościowe w obrębie poszczególnych
typów siedlisk. Różnice po części wynikają ze zmiany kształtu niektórych wydzieleń
i ich powierzchni. Zestawienie obejmujące wyłącznie dane powierzchniowe (bez
danych przywiązanych do warstwy punktowej) zamieszczono poniżej.
Kod
9110-1
9130-1
9130-3

Nazwa

kwaśne buczyny niżowe (Luzulo pilosae-Fagetum)
żyzne buczyny niżowe (Galio odorati-Fagetum)
żyzne buczyny górskie (Dentario glandulosae-Fagetum)
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio9170
Carpinetum, Tilio-Carpinetum) – grądy typowe
91D0
sosnowy bór bagienny (Vaccinio uliginosi-Pinetum)
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum
albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae,
91E0
olsy źródliskowe)* – łęgi olszowe, olszowo-jesionowe,
jesionowe
91F0
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
91T0
śródlądowy bór chrobotkowy
Suma końcowa
* siedlisko priorytetowe

Pow. [ha]
2007 r.
25,15
4,92
0,00

Pow. [ha]
2012 r.
0,00
0,00
19,52

84,27

287,62

9,05

1,78

98,95

102,98

9,93
4,21
236,48

3,25
0,00
415,15

Największe zmiany (zwiększenie areału) nastąpiły w obrębie fitocenoz
grądowych. Wynikają z zakwalifikowania szeregu płatów występujących na
siedliskach lasowych, o istotnym udziale dębu lub grabu w strukturze zbiorowiska,
do grądu subkontynentalnego. Zwiększenie powierzchni wynika również z
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przekwalifikowania części płatów kwaśnej buczyny i łęgu wiązowo-jesionowego na
to siedlisko przyrodnicze.
W obrębie buczyn zmiany są znaczące, jednak nie są to zbiorowiska o
istotnym areale. Kwaśne buczyny w części zweryfikowano negatywnie, gdyż
zajmowały siedlisko boru mieszanego, w części zaliczono do grądu
subkontynentalnego. Żyzna buczyna karpacka występuje tylko w rezerwacie
przyrody „Buczyna w Cyrance na Płaskowyżu Kolbuszowskim”. W tym wypadku
wcześniej nie wykazano prawidłowo jej powierzchni.
Sosnowy bór bagienny zweryfikowano negatywnie na siedlisku LMb, na
kilku użytkach ekologicznych obejmujących inne niż bór bagienny fitocenozy oraz
na wyrobiskach potorfowych, które mają charakter zbiorników wodnych, nie
roślinności leśnej. Pozostawiono tylko w wyłączeniu, z którego wykazano siedlisko
boru mieszanego bagiennego. Z kolei śródlądowy bór chrobotkowy wyróżniony był
w jednym wyłączeniu, na siedlisku boru mieszanego wilgotnego.
W obrębie zbiorowisk łęgowych zmiany są niewielkie i dotykają głównie
łęgu wiązowo-jesionowego. Zweryfikowany negatywnie został jednak tylko na
znikomej powierzchni obejmującej siedlisko lasu mieszanego wilgotnego.
Większość wykazanego wcześniej areału zbiorowiska zaliczono do grądu
subkontynentalnego i łęgu jesionowo-olszowego.
Weryfikacja nie dotyczyła siedlisk nieleśnych, jednak prace terenowe i w
tym względzie wykazały nieścisłości wynikające z ich błędnego określenia. Dotyczy
to m.in. zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych (Molinion). Badane płaty (oddz.
205a,b, 266k obrębu Tuszyma) to głównie szuwary i wilgotne łąki z rzędu
Molinietalia, natomiast nie posiadają cech, które uprawniałyby do wyróżnienia tu
siedliska przyrodniczego o kodzie 6410.

3.1.5. Pomniki przyrody
Pomniki przyrody, wg ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku, 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”. Pomniki
przyrody są tworzone w drodze uchwały rady gminy. Zniesienia formy ochrony
dokonuje organ, który ją ustanowił, po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem
ochrony środowiska projektu uchwały w tej sprawie.
3.1.5.1. Istniejące pomniki przyrody
Na gruntach Nadleśnictwa Tuszyma znajdują się 2 obiekty uznawane za
pomniki przyrody. Obejmują one 12 dębów szypułkowych Quercus robur, przy
czym jeden z nich, grupowy, skupia 11 drzew. Oba znajdują się w obrębie Tuszyma.
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Tab. nr 7. Wykaz istniejących pomników przyrody zlokalizowanych na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Tuszyma.

Lp

Nr
rej.
woj.

Nr
zarządzenia,
data

Dz. Urz.
Woj.
poz.

1

2

3

4

1.

70

Orz. PWRN w
Rzeszowie Nr
RLop. - 00416/71 z 28
grudnia 1971 r.

Dz. Urz.
WRN w
Rzeszowie
Nr 1, poz. 17
z 1972 r.

Położenie
oddz.
pododdz

gmina;
leśnictwo

rodzaj

5

6

7

235d

Przecław;
Sokole

Dąb
szypułkowy
Quercus
robur

340l

2.

193

Orz. PWRN w
Rzeszowie Nr
SGW-V-7140/2/84 z 22 lutego
1984 r.

Dz. Urz.
Woj.
Rzeszowskiego Nr 3, poz.
133 z 1985 r.

Ostrów;
Kamionka
340z

Dąb
szypułkowy
Quercus
robur

Opis obiektu
stan
ob- wysozdrowiek wód kość
uwagi
wotny
[cm] [m]
*
8
9
10
11
12
duże wypróchnienie u podstawy pnia
(ok. 40%), konary spięte linami w
wyniku prac konserwatorskich; na pniu
400 610 25
3
przybita kapliczka nadrzewna;
oznaczone tabliczką „Pomnik przyrody
prawem chroniony”
korona asymetryczna – uschnięta od
strony wschodniej, złamana część
350 530 30
3
dużych konarów; ślady wypróchnienia u
podstawy pnia; obok pnia drewniany
krzyż;
korona asymetryczna – zredukowana od
strony środka grupy; u podstawy pnia
300 495 28
2
niewielkie wypróchnienia; pień
rozgałęzia się na wys. 1,8 m na dwie
główne odnogi
silnie zredukowana korona – zachowało
się tylko kilka żywych konarów; duża
300 440 28
4
dziupla w dolnej części pnia; pień
cechuje lekki skręt włókien
250 380 28
2
listwa mrozowa na pniu
korona asymetryczna - silnie
200 350 28
2
zredukowana od strony środka grupy

Położenie

13
Drzewo rośnie
przy płocie osady
l-ctwa Sokole
Drzewo rośnie
przy drodze
prowadzącej do
osady l-ctwa
Kamionka

Grupa czterech
dębów rosnących
przy lokalnej
drodze, nieopodal
osady leśnictwa
Kamionka
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

250

385

27

3

300

440

28

3

150

320

28

2

200

340

28

2

300

440

28

2

300

420

30

3

Objaśnienia:
*stan zdrowotny wg 5-cio stopniowej skali Pacyniaka (zmodyfikowanej):
1 – drzewo zdrowe, bez szkodników, ubytki korony do 10%;
2 – ubytki korony od 10-30% i niewielkie ubytki pnia; pojedyncze osobniki szkodników owadzich;
3 – drzewa z koroną lub pniem obumarłym w 30-50%, w znacznym stopniu zaatakow. przez owady;
4 – drzewa z koroną lub pniem obumarłym w 50-70% i dużymi ubytkami tkanki drzewnej;
5 – korona obumarła w ponad 70%, pień z licznymi dziuplami, oraz drzewa martwe.

11

12
silnie zredukowana korona; ślady
wypróchnienia u podstawy pnia; skrzynka
dla ptaków na pniu
mocno zredukowana korona – odłamany
jeden z dwóch głównych konarów, na
drugim kilka dużych konarów uschniętych
lub odłamanych
korona asymetryczna - silniej rozwinięta
po zewnętrznej stronie grupy; duża dziupla
na wys 3 m
korona asymetryczna - silniej rozwinięta
po zewnętrznej stronie grupy
silnie zredukowana korona; pionowe
wypróchnienie w miejscu listwy
piorunowej porośnięte przez żagiew

13
Drzewa rosną
przy lokalnej
drodze

Grupa dwóch
dębów rosnących
przy lokalnej
drodze
Drzewa rosną
przy lokalnej
drodze
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Rejestr pomników przyrody wymienia również klon zwyczajny o obwodzie
400 cm rosnący obok osady leśnictwa Przyłęk (Orz. PWRN w Rzeszowie Nr RLS.
VI-7140-2/82 z 23 stycznia 1982 r.; Dz. Urz. WRN w Rzeszowie Nr 2, poz. 8 z
1982 r.). Klon został wycięty parę lat temu z uwagi na zły stan zdrowotny (stwarzał
zagrożenie dla budynku leśniczówki).
3.1.5.2. Drzewa o charakterze pomnikowym
Informacje dotyczące drzew o wymiarach pomnikowych uzyskano
z poprzedniego programu ochrony przyrody oraz ankiet informacyjnych
sporządzonych w 2011 r. przez leśniczych, zweryfikowanych w terenie. Na tej
podstawie wyodrębniono 39 drzew o charakterze pomnikowym. Ujęto je w
poniższym zestawieniu.
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Tab. nr 8. Wykaz drzew o charakterze pomnikowym w Nadleśnictwie Tuszyma.
Położenie
Lp

leśnictwo

oddz.
pododdz

gatunek

wiek
[lata]

2

3

4

5

1

Opis obiektu

obwód
na
wys.
1,3 m
[cm]

wysokość
[m]

stan
zdrowotny*

6

7

8

uwagi

lokalizacja

9

10

OBRĘB PRZECŁAW
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

405

20

2

220
295
288
255
295
280
355

22
20
24
19
25
23
23

2
2
2
2
2
2
2

Goleszów

57j

Dąb szypułkowy
Quercus robur

Piątkowiec

13d

Dąb szypułkowy
Quercus robur

425

24

3

10. Piątkowiec

14d

220

30

2

11.
12. Piątkowiec
13.

Sosna zwyczajna
Pinus sylvestris

16b

Dąb szypułkowy
Quercus robur

290
290
310

22
22
22

2
2
2

14. Ruda

155b

Dąb szypułkowy
Quercus robur

275

25

2

9.

drzewo rośnie przy
korona asymetryczna – konary obcięte od
drodze leśnej, obok
północnej strony; na pniu kapliczka
zabudowań

na pniu bluszcz pospolity
OBRĘB TUSZYMA

11
POP 2003; ankiety;
wer. teren. do POP
2013

grupa drzew rosnąca nad
stawem, przy lokalnej
drodze

na pniu bluszcz pospolity

Źródło danych

grupa drzew rosnących
przy drodze leśnej

ankiety; wer. teren do
POP 2013

POP 2003; ankiety;
wer. teren. do POP
2013
ankiety; wer. teren do
POP 2013
ankiety; wer. teren do
POP 2013
ankiety; wer. teren do
POP 2013
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1

2

17. Ruda

4
Dąb szypułkowy
155b
Quercus robur
Dąb szypułkowy
155b
Quercus robur
Dąb szypułkowy
155b
Quercus robur

18. Ruda

155j

Dąb szypułkowy
Quercus robur

360

24

2

niewielkie ślady wypróchnienia u
podstawy pnia

19. Sokole

208a

Dąb szypułkowy
Quercus robur

380

28

2

na pniu kapliczka nadrzewna

20. Sokole

217h

390

24

2

21.
22.

273a

Dąb szypułkowy
Quercus robur

325
277

27
27

2
2

375

26

2

385

27

2

285

25

2

255

26

2

310

27

2

295

25

3

240

27

2

15. Ruda
16. Ruda

23.

Sokole

24.
25. Niwiska

3

Dąb szypułkowy
273f Quercus robur

Dąb szypułkowy
244i
Quercus robur

26.
27.
28. Kamionka
29.

298a

Dąb szypułkowy
Quercus robur
Jawor
Acer pseudoplatanus

5

6

7

8

9

290

25

2

440

28

2

zgnilizna u podstawy pnia

490

30

2

drzewo na wysokości 2 m rozdziela się
na dwie główne odnogi

10
drzewo rośnie obok
kapliczki
rośnie przy płocie
leśniczówki
drzewo rośnie przy
drodze, obok zabudowań
leśniczówki
drzewo rośnie na skraju
lasu

zredukowana korona, ciemny wyciek na
pniu; do pnia przybita kapliczka
do pnia przypięta metalowa drabinka
ślady próchn. u podstawy pnia, listwa
piorunowa na pniu; do drzewa przypięte
odgromienie, przybita tabliczka „Pomnik
przyrody prawem chroniony”
na pniu wymalowany nr 874
w koronie część dużych konarów
uschnięta, pień rośnie pod ukosem
drzewo częściowo obrośnięte dzikim
winem
zredukowana korona; narośla rakowe na
pniu; drzewo obrośnięte dzikim winem
pień rozgałęzia się na wysokości 2 m na
dwie odnogi

drzewa rosną obok
bloków N-ctwa

11
ankiety; wer. teren do
POP 2013
POP 2003; ankiety;
wer. teren do POP 2013
ankiety; wer. teren do
POP 2013
ankiety; wer. teren do
POP 2013
POP 2003; ankiety;
wer. teren. do POP
2013
prace teren. do POP
2013
ankiety; wer. teren do
POP 2013
POP 2003; ankiety;
wer. teren. do POP
2013

drzewa rosną na skarpie
nad potokiem, stanowią
ważny element obudowy
biologicznej cieku

prace teren. do POP
2013

drzewa rosną na terenie
dawnych zabudowań
dworku, zajmowanego
przez zięcia hr. Romera

prace teren. do POP
2013
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1

2

30.
31.
32. Kamionka
33.

Kamionka

3

4
Lipa szerokolistna
Tilia platyphyllos
Jawor
Acer pseudoplatanus
Sosna zwyczajna
336c
Pinus sylvestris
340c

34.
35. Kamionka

340h

Dąb szypułkowy
Quercus robur
Dąb szypułkowy
Quercus robur

5

6

7

8

235

27

2

290

27

2

240

25

2

460

25

2

370

26

2

420

27

2

9
drzewo częściowo obrośnięte dzikim
winem
pień rozgałęzia się na wys. 0,5 m na dwie
odnogi, do wys. 1,3 zrośnięte ze sobą

36.
330 30
2
37.
Dąb szypułkowy
275 27
2
Kamionka
340z
Quercus robur
38.
260 27
2
na pniu listwa mrozowa
39.
310 27
2
dziupla na wys. 5 m
Objaśnienia:
*stan zdrowotny wg 5-cio stopniowej skali Pacyniaka (zmodyfikowanej):
1 – drzewo zdrowe, bez szkodników, ubytki korony do 10%;
2 – ubytki korony od 10-30% i niewielkie ubytki pnia; pojedyncze osobniki szkodników owadzich;
3 – drzewa z koroną lub pniem obumarłym w 30-50%, w znacznym stopniu zaatakowane przez owady;
4 – drzewa z koroną lub pniem obumarłym w 50-70% i dużymi ubytkami tkanki drzewnej;
5 – korona obumarła w ponad 70%, pień z licznymi dziuplami, oraz drzewa martwe.
POP 2003 – poprzedni program ochrony przyrody, obowiązujący w latach 2003-2012.
POP 2013 – aktualny program ochrony na lata 2013-2022.

10

drzewa rosną nad rzeką
Tuszymką, na skarpie
nadrzecznej

drzewa rosną przy
lokalnej drodze, obok
dębów uznanych za
pomniki przyrody

11

ankiety; wer. teren do
POP 2013
POP 2003; ankiety;
wer. teren. do POP
2013
ankiety; wer. teren do
POP 2013
POP 2003; ankiety;
wer. teren. do POP
2013
POP 2003; ankiety;
wer. teren. do POP
2013
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Obok ww. w poprzednim programie ochrony przyrody (2003 r.) wskazano
kilka innych drzew, które nie znalazły się w powyższym zestawieniu. Jest to grupa
10 sosen pospolitych Pinus sylvestris podawana z oddz. 155b obrębu Tuszyma, w
wieku 190 lat, których jednak nie udało się odnaleźć. Pozostałe drzewa,
projektowane wcześniej jako pomniki przyrody, udało się znaleźć jednak nie zawsze
w podanej lokalizacji. Największe rozbieżności są w leśnictwie Kamionka – we
wskazanym oddziale leśnym pomierzono podobną grupę o zbliżonych wymiarach
jednak są one zlokalizowane w innych pododdziałach (pięć dębów szypułkowych
podawanych z oddz. 340a,i to prawdopodobnie dęby rosnące w oddz. 340h,z; cztery
rosną przy drodze, obok pomników przyrody). Trudno obecnie ocenić czy
zinwentaryzowane drzewa są tożsame z podanymi we wcześniejszym opracowaniu.
W poprzednim programie ochrony przyrody do ochrony w formie
pomników przyrody zaproponowano również dwa stanowiska długosza
królewskiego – w oddz. 37b,m oraz 80b,c,h obrębu Tuszyma (leśnictwo Wojsław), a
także dwa kwitnące bluszcze o obwodzie około 9 cm – oddz. 64b, 72a obrębu
Przecław (leśnictwo Goleszów). Stanowiska długosza królewskiego w niniejszym
programie opisano jako stanowiska roślin chronionych i wskazano sposób ochrony
(szczegóły w pkt. 2.1.7.2.), natomiast bluszczy pospolitych nie odnaleziono.
Wymienione w tabeli drzewa z racji ważnej funkcji pełnionej w
ekosystemie należy je pozostawić do biologicznej śmierci i naturalnego rozkładu.
Wyjątkiem są drzewa, które rosną w sąsiedztwie zabudowań lub dróg i z tego
powodu stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Należy na bieżąco
monitorować ich stan, a w razie potrzeby podjąć odpowiednie kroki eliminujące
zagrożenie.

3.1.6. Użytki ekologiczne
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku za
użytek ekologiczny uznane być mogą „zasługujące na ochronę pozostałości
ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej –
naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew
i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności,
starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz
stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje
oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania”. Ustanowienia
i zniesienia tej formy ochrony dokonuje rada gminy w drodze uchwały.
Ta dość krótka definicja stwarza możliwości obejmowania ochroną
najróżniejszych typów biocenoz. W zasadzie cechy użytku ekologicznego mają
wszystkie nieużytki pochodzenia naturalnego, a także szereg fitocenoz o charakterze
półnaturalnym, które lokalnie mogą być ostoją dla dziko żyjących gatunków roślin
i zwierząt.
3.1.6.1. Istniejące użytki ekologiczne
Na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Tuszyma na mocy
Rozporządzenia Nr 58/96 Wojewody Rzeszowskiego z dn. 6 XII 1996 r. (Dz. Urz.
Woj. Rzeszow. z 1996 r., Nr 15, poz. 175) ustanowiono 29 użytków ekologicznych.
Ich łączna powierzchnia wskazana rozporządzeniem to 26,91 ha, obecna, określona
na podstawie aktualnych danych ewidencyjnych – 23,36 ha. Ich charakter oraz
przyczynę zmiany powierzchni opisano poniżej.
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OBRĘB PRZECŁAW
Oddz. 22o, leśnictwo Piątkowiec; pow. 0,13 ha (wg rozp. 0,19 ha)
Opis: Śródpolny zbiornik
wodny.
Toń
wodna
zarośnięta
rdestnicą
kędzierzawą Potamogeton
crispus, na obrzeżach
pojedynczo pojawia pałka
szerokolistna
Typha
latifolia.
Brzegi
niezalesione, porasta je
głównie nawłoć późna
Solidago
gigantea
i
wierzba iwa Salix caprea.
Pojedynczo pojawiają się
starsze okazy olszy czarnej
Alnus glutinosa i młode
egzemplarze
jesionu
Fraxinus excelsior.
Zalecenia ochronne: użytek nie wymaga zabiegów ochrony czynnej. Należy go wyłączyć z
użytkowania i pozostawić procesom sukcesji naturalnej.

Oddz. 22s, leśnictwo Piątkowiec; pow. 0,07 ha (wg rozp. 0,10 ha)
Opis: Błotniste obniżenie
terenu zarośnięte trzciną
pospolitą
Phragmites
australis. W otoczeniu
kilka starych wierzb i
młodych
dębów
nasadzonych w miejscu o
nieco
mniejszym
uwilgotnieniu. W runie,
obok trzciny, pojawia się
m.in. pokrzywa Urtica
dioica,
podagrycznik
pospolity
Aegopodium
podagraria,
tojeść
rozesłana
Lysimachia
nummularia, a z krzewów
– kruszyna pospolita
Frangula alnus i czeremcha Padus avium.
Obniżenie położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi i prywatnych użytków rolnych.
Okazjonalnie służy jako dzikie wysypisko śmieci.
Zalecenia ochronne: użytek nie wymaga zabiegów ochrony czynnej. Należy go wyłączyć z
użytkowania i pozostawić procesom sukcesji naturalnej. Wskazane jest uprzątnięcie śmieci i
ustawienie tablicy zakazującej ich wyrzucania.
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Oddz. 81c, leśnictwo Goleszów; pow. 0,30 ha
Opis: Wilgotne obniżenie
terenu
porośnięte
wierzbami i szuwarem
wielkoturzycowym
z
turzycą
pęcherzykową
Carex
vesicaria.
Ze
znacznym
udziałem
pojawia sit rozpierzchły
Juncus
effusus
z
niewielkim – kosaciec
żółty Iris pseudacorus. W
otoczeniu – drzewostan
olszowy w wieku ok. 20
lat.

Zalecenia ochronne: użytek nie wymaga zabiegów ochrony czynnej. Należy go wyłączyć z
użytkowania i pozostawić procesom sukcesji naturalnej. Nie należy podejmować działań
prowadzących do pogorszenia warunków hydrologicznych.

Oddz. 115b, c, leśnictwo Przecław; pow. 1,57 ha (wg rozp. 1,59 ha)
Opis:
Wyłączenia
obejmują
zespoły
torfowiskowe częściowo
przekształcone w zbiorniki
wodne
wskutek
prowadzonego tu niegdyś
wydobycia
torfu.
W
całości znajdują się w
granicach
rezerwatu
przyrody
„Bagno
Przecławskie”.
W
aktualnych
danych
ewidencyjnych nie są
ujęte
jako
użytki
ekologiczne, jednak brak
dokumentu, który znosiłby
tę
formę
ochrony.
Formalnie pozostają więc
nadal
użytkami
ekologicznymi.
Zalecenia ochronne: użytek nie wymaga zabiegów ochrony czynnej. Należy go wyłączyć z
użytkowania i pozostawić procesom sukcesji naturalnej. Nie należy podejmować działań
prowadzących do zmiany warunków hydrologicznych, również w obrębie sąsiedniego
wyłączenia leśnego (oddz. 116c), z którym stanowi funkcjonalną całość.
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Oddz. 118c, leśnictwo Przecław; pow. 0,32 ha
Opis: Śródleśny zbiornik
wodny niemal w całości
zarośnięty grzybieniami
białymi Nymphaea alba i
grążelem żółtym Nuphar
luteum. Na obrzeżach
szuwar szerokopałkowy,
w otoczeniu drzewostan
sosnowy
porastający
siedlisko boru mieszanego
wilgotnego
i
lasu
mieszanego wilgotnego.

Zalecenia ochronne: użytek nie wymaga zabiegów ochrony czynnej. Należy go wyłączyć z
użytkowania i pozostawić procesom sukcesji naturalnej. Nie należy podejmować działań
prowadzących do zmiany warunków hydrologicznych.

OBRĘB TUSZYMA
Oddz. 10f, leśnictwo Wojsław; pow. 1,06 ha
Opis: Wilgotne obniżenie
terenu
sztucznie
odnowione sosną w wieku
20 lat. Część wyłączenia
zajmuje
starszy
drzewostan sosnowy w
wieku ok. 60 lat. W
podszycie pojawia się
głównie
kruszyna
Frangula
alnus
i
czeremcha amerykańska
Prunus serotina, a w runie
m.in. trzęślica modra
Molinia
caerulea,
borówka
czarna
Vaccinium
myrtillus,
siódmaczek
leśny
Trientalis europaea,
kosmatka gajowa Luzula pilosa i wietlica pospolita Athyrium filix-femina.
Użytek położony jest w obrębie typu siedliskowego BMw i posiada typową dla tego
siedliska roślinność. Nie prezentuje wysokich walorów przyrodniczych ani cech
uzasadniających utrzymywanie formy ochrony.
Zalecenia ochronne: użytek nie wymaga zabiegów ochrony czynnej.
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Oddz. 65d, leśnictwo Przyłęk; pow. 2,27 ha
Opis: Wilgotne obniżenie
terenu porośnięte zwartym
zadrzewieniem złożonym
z sosny i brzozy w wieku
około 13 lat. Z krzewów
najliczniej pojawia się
kruszyna Frangula alnus,
obok której
niekiedy
występują podrosty dęba
szypułkowego.
Runo
tworzy
roślinność
właściwa
dla
przesuszonego
boru
bagiennego. Rośnie tu
m.in.: bagno zwyczajne
Ledum
palustre,
wełnianka
pochwowata Eriophorum vaginatum, borówka bagienna Vaccinium uliginosum, widłak
jałowcowaty Lycopodium annotinum, trzęślica modra Molinia caerulea, a także: borówka
czarna Vaccinium myrtillus, borówka brusznica Vaccinium vitis-idaea, siódmaczek leśny
Trientalis europaea i jeżyna Rubus sp. W warstwie mszaków dominują torfowce Sphagnum
sp.
Wyłączenie od zachodu i południa otacza rozległa wydma o wys. 232,6 m. n.p.m. Jej
wysokość względna wynosi około 15 m.
Zalecenia ochronne: użytek nie wymaga zabiegów ochrony czynnej. Należy go wyłączyć z
użytkowania i pozostawić procesom sukcesji naturalnej.

Oddz. 77f, leśnictwo Wojsław; pow. 0,54 ha
Opis: Centralna część to
podmokłe
obniżenie
terenu zadrzewione Brz
(niemal
w
całości
uschniętą) z jednostkową
domieszką So (głównie w
podszycie).
W
runie
dominuje sit rozpierzchły
Juncus effusus, któremu z
dość znacznym udziałem
towarzyszą turzyce Carex
sp. W otoczeniu, również
w
granicach
użytku,
występuje bór mieszany
wilgotny, z drzewostanem
sosnowym
i
ubogim
runem, w którym pojawia
się m.in. trzęślica modra Molinia caerulea, borówka czarna Vaccinium myrtillus i
siódmaczek leśny Trientalis europaea. W podszycie pojedynczo pojawia się kruszyna
pospolita Frangula alnus, brzoza Betula pendula i buk Fagus sylvatica.
Zalecenia ochronne: użytek nie wymaga zabiegów ochrony czynnej. Należy go wyłączyć z
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użytkowania i pozostawić procesom sukcesji naturalnej.

Oddz. 77d, 78b, leśnictwo Wojsław; pow. 1,45 ha (wg rozp. 1,44 ha)
Opis: Podmokłe obniżenie
terenowe, w maju 2012 r.
niemal w całości zalane
wodą. W drzewostanie
dominuje brzoza, zapewne
na
skutek
zmiany
warunków
wodnych
prawie
w
całości
uschnięta. Na obrzeżach
pojawia się olsza czarna,
miejscami rosnąca na
kępkach typowych dla
zbiorowisk
olsowych.
Runa niemal zupełnie brak
–
na
obrzeżach
pojedynczo pojawia się
trzęślica modra Molinia
caerulea, sit rozpierzchły
Juncus
effusus
oraz
turzyce Carex sp.
Zalecenia ochronne: użytek nie wymaga zabiegów ochrony czynnej. Należy go wyłączyć z
użytkowania i pozostawić procesom sukcesji naturalnej.

Oddz. 78d, leśnictwo Wojsław; pow. 0,53 ha
Opis: Podmokłe obniżenie
terenu zarośnięte Brz (w
znacznej
części
uschniętą). Podszyt, o
niewielkim
zwarciu,
tworzy czeremcha Padus
avium, kruszyna Frangula
alnus i olsza czarna Alnus
glutinosa.
W
runie
pojawia się m.in.: trzęślica
modra Molinia caerulea,
tojeść
pospolita
Lysimachia vulgaris, sit
rozpierzchły
Juncus
effusus oraz turzyce Carex
sp. W warstwie mszystej
liczniej
występują
torfowce Sphagnum sp.
Zalecenia ochronne: użytek nie wymaga zabiegów ochrony czynnej. Należy go wyłączyć z
użytkowania i pozostawić procesom sukcesji naturalnej.

78

Kompleksowy opis stanu przyrody na obszarze zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa

Oddz. 95h, leśnictwo Wojsław; pow. 0,65 ha
Opis: Wilgotne obniżenie
terenu
porośnięte
drzewostanem brzozowym
w wieku ok. 25-40 lat,
niemal
w
całości
uschniętym. W podszycie
pojedynczo pojawia się
sosna i kruszyna, runo
zdominowane jest przez
trzęślicę modrą Molinia
caerulea.
Pojedynczo
pojawiają się jeżyny Rubus
sp.

Zalecenia ochronne: użytek nie wymaga zabiegów ochrony czynnej. Należy go wyłączyć z
użytkowania i pozostawić procesom sukcesji naturalnej.

Oddz. 118a, b, leśnictwo Przyłęk; pow. 2,30 ha (wg rozp. 2,31 ha)
Opis:
Dwa rozległe wyrobiska
potorfowe położone w
kompleksie lasów PGL i
niepaństwowych. W toni
wodnej
pojawiają
się
grzybienie białe Nymphaea
alba, a w jej otoczeniu
(brzegi zbiornika, groble)
roślinność szuwarowa lub
typowa dla borów. W
obrębie grobli i fragmentów
w których torf pozostał
rośnie
m.in.
żurawina
błotna Oxycoccus palustris,
wełnianka
pochwowata
Eriophorum vaginatum,
bagno zwyczajne Ledum palustre, trzęślica modra Molinia caerulea oraz torfowce
Sphagnum sp. Na nieco wyżej wyniesionym terenie pojawia się roślinność typowa dla borów
wilgotnych i świeżych. Od strony zachodniej ze zbiornikami sąsiaduje rozległy pas wydm
wyniesiony nad ich poziom o około 20 m.
Obniżenie, pierwotnie o bezodpływowym charakterze, odwadniane jest przez rów
melioracyjny uchodzący do przepływającego po jego południowej stronie Kanału
Grądzkiego. Rów, o głębokości około 1-1,5 m, odprowadza nadmiar wód z obu zbiorników.
Zalecenia ochronne: użytek nie wymaga zabiegów ochrony czynnej. Należy go wyłączyć z
użytkowania i pozostawić procesom sukcesji naturalnej. Nie należy podejmować żadnych
działań prowadzących do pogorszenia warunków hydrologicznych i obniżenia lustra wody.
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Oddz. 159c, leśnictwo Ruda; pow. 0,28 ha
Opis:
Bezodpływowe obniżenie
terenu
przy
lokalnej
drodze, porośnięte luźnym
zakrzewieniem złożonym
głównie z wierzby uszatej
Salix aurita. W runie
liczniej pojawia się sit
rozpierzchły
Juncus
effusus, turzyce Carex sp.
trzęślica modra Molinia
caerulea,
wełnianka
wąskolistna Eriophorum
angustifolium,
tojeść
gajowa
Lysimachia
vulgaris i kosaciec żółty
Iris
pseudacorus.
W
warstwie mchów dominują
torfowce Sphagnum sp.
Zalecenia ochronne: użytek nie wymaga zabiegów ochrony czynnej. Należy go pozostawić
procesom sukcesji naturalnej.

Oddz. 174c, leśnictwo Ruda; pow. 0,81 ha
Opis: Staw w niewielkim
kompleksie
stawów
zarastający
szuwarem
szerokopałkowym.
Położony
jest
poza
kompleksem gruntów w
zarządzie PGL.

Zalecenia ochronne: użytek nie wymaga zabiegów ochrony czynnej. Należy go wyłączyć z
użytkowania i pozostawić procesom sukcesji naturalnej.
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Oddz. 204b, leśnictwo Sokole; pow. 0,68 ha
Opis:
Dawna
łąka
zarośnięta
luźnym
drzewostanem olszowym
z domieszką brzozy, sosny
i świerka. W podszycie
pojawia
się
głównie
kruszyna Frangula alnus.
W runie dominują gatunki
łąkowe tj: tomka wonna
Anthoxanthum odoratum,
babka
lancetowata
Plantago
lanceolata,
komonica
zwyczajna
Lotus corniculatus, jaskier
ostry Ranunculus acris,
przetacznik
ożankowy
Veronica chamaedrys,
pięciornik gęsi Potentilla anserina, pięciornik rozłogowy Potentilla reptans, szczaw
zwyczajny Rumex acetosa. Roślinność właściwą dla lasów reprezentuje m.in.: skrzyp leśny
Equisetum sylvaticum.
Wyłączenie sąsiaduje z dużym kompleksem łąk świeżych i wilgotnych.
Zalecenia ochronne: użytek nie wymaga zabiegów ochrony czynnej. Należy go pozostawić
procesom sukcesji naturalnej.

Oddz. 204i, leśnictwo Sokole; pow. 0,51 ha
Opis: Śródleśna wilgotna
łąka
porośnięta
zadrzewieniem
brzozowym z domieszką
olszy i sosny w wieku 1015 lat. Z krzewów pojawia
się
głównie
kruszyna
Frangula alnus. W rumie
dominują gatunki łąkowe.
Rośnie tu m.in.: tomka
wonna
Anthoxanthum
odoratum,
babka
lancetowata
Plantago
lanceolata,
komonica
zwyczajna
Lotus
corniculatus,
tojeść
pospolita
Lysimachia
vulgaris, jaskier rozłogowy
Ranunculus repens, przetacznik ożankowy Veronica chamaedrys, pięciornik rozłogowy
Potentilla reptans, pięciornik kurze ziele Potentilla erecta. Roślinność właściwą dla lasów
reprezentuje m.in.: skrzyp leśny Equisetum sylvaticum i wietlica samicza Athyrium filixfemina.
Wyłączenie odwadnia rów melioracyjny biegnący przy linii oddziałowej. Nie spełnia on
jednak swojej roli dzięki tamie wybudowanej przez bobry w oddz. 204 h.
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Zalecenia ochronne: użytek nie wymaga zabiegów ochrony czynnej. Należy go pozostawić
procesom sukcesji naturalnej.

Oddz. 231d, h leśnictwo Sokole; pow. 0,89 ha
Opis: Zniekształcony płat
olsu przecięty przez rów
melioracyjny
(Kanał
Białoborski). W runie
dominuje
turzyca
drżączkowata
Carex
brizoides lub nawłoć późna
Solidago
gigantea,
pojedynczo pojawia się
m.in.: pokrzywa Urtica
dioica, tojeść pospolita
Lysimachia vulgaris, a w
miejscach wilgotniejszych
sitowie
leśne
Scirpus
sylvaticus.
Luźne
zadrzewienie tworzy olsza,
miejscami pojawia się
brzoza, sosna i wierzby.
Zalecenia ochronne: użytek nie wymaga zabiegów ochrony czynnej. Należy go pozostawić
procesom sukcesji naturalnej.

Oddz. 231f, leśnictwo Sokole; pow. 3,44 ha
Opis: Rozległy płat olsu
zniekształcony
wskutek
przecięcia
rowami
melioracyjnymi
i
obniżenia poziomu wód
gruntowych, choć nie tak
silnie jak poprzedni. W
płatach
lepiej
uwilgotnionych, w runie
dominuje sitowie leśne
Scirpus
sylvaticus,
któremu z mniejszym
udziałem
towarzyszą
m.in.: wietlica samicza
Athyrium
filix-femina,
tojeść gajowa Lysimachia
vulgaris,
karbieniec
pospolity
Lycopus
europaeus i
turzyce Carex sp. W rowie melioracyjnym miejscami pojawia się kosaciec żółty Iris
pseudacorus. Płaty o mniej korzystnych warunkach wodnych zdominowała turzyca
drżączkowata Carex brizoides i jeżyny Rubus sp.
Zalecenia ochronne: użytek nie wymaga zabiegów ochrony czynnej. Należy go wyłączyć z
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użytkowania i pozostawić procesom sukcesji naturalnej. Nie należy podejmować działań
prowadzących do pogorszenia warunków hydrologicznych.

Oddz. 234k, leśnictwo Sokole; pow. 0,54 ha
Opis: Obniżenie terenu
porośnięte
roślinnością
właściwą dla olsów i
łęgów. W runie rośnie
m.in.: turzyca rzadkowłosa
Carex remota, kosaciec
żółty Iris pseudacorus,
tojeść gajowa Lysimachia
vulgaris,
karbieniec
pospolity
Lycopus
europaeus,
jaskier
rozłogowy
Ranunculus
repens, pokrzywa Urtica
dioica,
skrzyp
leśny
Equisetum
sylvatica,
wietlica samicza Athyrium
filix-femina. Drzewostan,
zbudowany z olszy i brzozy, liczy około 45 lat. W podszycie występuje głównie kruszyna
Frangula alnus.
Wyłączenie przecięte jest rowem uchodzącym do Kanału Białoborskiego. Na terenie użytku
jest on płytki i w dużym stopniu zarośnięty.
Zalecenia ochronne: użytek nie wymaga zabiegów ochrony czynnej. Należy go pozostawić
procesom sukcesji naturalnej. Nie należy podejmować działań prowadzących do pogorszenia
warunków hydrologicznych.

Oddz. 254c, leśnictwo Sokole; pow. 2,44 ha
Opis:
Obniżenie
terenu
porośnięte roślinnością o
charakterze
olsowym,
przekształconą
wskutek
obniżenia poziomu wód
gruntowych.
Porośnięte
jest
zwartym
zadrzewieniem złożonym z
brzozy, olszy i sosny. Z
warstwie krzewów licznie
pojawia
się
kruszyna
Frangula alnus i wierzba
uszata Salix aurita, rosną
również pojedyncze okazy
jesiona, świerka i dębu
szypułkowego. W runie, w
miejscach o
korzystnych warunkach wodnych, dominuje sitowie leśne Scirpus sylvaticus, któremu z
mniejszym udziałem towarzyszy m.in. kosaciec żółty Iris pseudacorus, tojeść pospolita
Lysimachia vulgaris, jaskier rozłogowy Ranunculus repens i pokrzywa Urtica dioica. W
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płatach świeżych i wilgotnych liczniej pojawia się m.in.: wietlica samicza Athyrium filixfemina, skrzyp leśny Equisetum sylvaticum i tomka wonna Anthoxanthum odoratum.
Obniżenie drenuje rów melioracyjny rozpoczynający się w środkowej części wyłączenia Jest
on jednak płytki, zarośnięty i z tego względu jego oddziaływanie nie jest znaczące. Za
obniżenie poziomu wód w tej części kompleksu leśnego w głównej mierze odpowiadają
rowy melioracyjne biegnące przy liniach oddziałowych.
Zalecenia ochronne: użytek nie wymaga zabiegów ochrony czynnej. Należy go wyłączyć z
użytkowania i pozostawić procesom sukcesji naturalnej. Nie należy podejmować działań
prowadzących do dalszego obniżenia poziomu wód gruntowych w jego obrębie.

Oddz. 256h, leśnictwo Sokole; pow. 0,56 ha
Opis: Podmokłe obniżenie
zajęte
przez
szuwar
turzycy brzegowej Carex
riparia, miejscami pojawia
się kosaciec żółty Iris
pseudacorus,
tojeść
pospolita
Lysimachia
vulgaris, gorysz błotny
Peucedanum
palustre,
sitowie
leśne
Scirpus
sylvaticus,
firletka
poszarpana Lychnis floscuculi i nawłoć późna
Solidago gigantea. W
płytkim zarośniętym rowie
biegnącym
przy
linii
oddziałowej
licznie
występuje okrężnica
bagienna Hottonia palustris. Obniżenie porośnięte jest pojedynczymi okazami olszy, brzozy
i sosny. Z krzewów pojawia się kruszyna, czeremcha i wierzby.
Zalecenia ochronne: użytek nie wymaga zabiegów ochrony czynnej. Należy go pozostawić
procesom sukcesji naturalnej. Trzeba również dbać o właściwy reżim hydrologiczny,
rezygnując z działań które mogłyby obniżyć poziom wód gruntowych.
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Oddz. 256i, leśnictwo Sokole; pow. 0,30 ha
Opis: Podmokłe obniżenie
o
podobnym
do
poprzedniego
(256h)
charakterze, choć nieco
korzystniejszych
warunkach wodnych. W
runie dominuje sitowie
leśne Scirpus sylvaticus, w
zadrzewieniu zajmującym
około 40% – olsza czarna
Alnus
glutinosa.
Z
krzewów rośnie kruszyna,
czeremcha i wierzby.

Zalecenia ochronne: użytek nie wymaga zabiegów ochrony czynnej. Należy go pozostawić
procesom sukcesji naturalnej. Trzeba również dbać o właściwy reżim hydrologiczny,
rezygnując z działań które mogłyby obniżyć poziom wód gruntowych.

Oddz. 260b, leśnictwo Sokole; pow. 0,54 ha
Opis:
Wyłączenie
obejmuje bezodpływowe
obniżenie zarośnięte przez
wierzby, brzozę i kruszynę
(ok. 30% pow.) oraz
sztucznie
wprowadzony
drzewostan sosnowy w
wieku około 30 lat (ok.
70% pow.). W runie
liczniej
pojawia
się
trzęślica modra Molinia
caerulea i borówka czarna
Vaccinium myrtillus.
Użytek w części zajętej
przez drzewostan sosnowy
nie przedstawia wartości
przyrodniczej uzasadniającej objęcie go ochroną.
Zasadna jest korekta powierzchni przez wyłączenie nasadzonego drzewostanu.
Zalecenia ochronne: użytek nie wymaga zabiegów ochrony czynnej. Należy go pozostawić
procesom sukcesji naturalnej.
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Oddz. 270d, j leśnictwo Sokole; pow. 2,32 ha
Opis: Oba wyłączenia
położone są w rozległym
kompleksie
olsów
częściowo
przekształconym w podmokłe łąki.
Obejmują
szuwar
szerokopałkowy
(d)
sąsiadujący z niewielkim
zbiornikiem wodnym (j)
porośniętym
rdestnicą
pływającą Potamogeton
natans i grzybieniami
białymi Nymphaea alba.
Szuwar
i
obrzeża
zbiornika porośnięte są
pojedynczymi drzewami i
luźnym zakrzewieniem
złożonym z olszy, sosny, brzozy, kruszyny, dębu szypułkowego i wierzb.
Zalecenia ochronne: użytek nie wymaga zabiegów ochrony czynnej. Należy go wyłączyć z
użytkowania i pozostawić procesom sukcesji naturalnej. Należy również dbać o właściwy
reżim hydrologiczny, rezygnując z działań które mogłyby obniżyć poziom wód gruntowych
w całym kompleksie.

Oddz. 322f, leśnictwo Kamionka; pow. 0,26 ha
Opis:
Torfowisko
przejściowe porośnięte
pojedynczymi okazami
olszy czarnej i wierzb.
W runie licznie pojawia
się
sit
rozpierzchły
Juncus
effusus
i
wełnianka wąskolistna
Eriophorum
angustifolium,
mniej
licznie m.in.: turzyca
pęcherzykowata Carex
vesicaria,
tojeść
pospolita
Lysimachia
vulgaris i kosaciec żółty
Iris pseudacorus. W
warstwie
mszystej
dominują
torfowce
Sphagnum sp.
W otoczeniu – młodnik sosnowy wraz z płatami starszego drzewostanu oraz uprawa Ol.
Zalecenia ochronne: użytek nie wymaga zabiegów ochrony czynnej. Należy go wyłączyć z
użytkowania i pozostawić procesom sukcesji naturalnej. Należy również dbać o właściwy
reżim hydrologiczny, rezygnując z działań które mogłyby go zakłócić.
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Oddz. 342c, leśnictwo Kamionka; pow. 0,17 ha (wg rozp. 2,04 ha)
Opis:
W
obecnym
kształcie (przyjętym wg
aktualnej
ewidencji
gruntów)
użytek
obejmuje zalane wodą
wyrobisko pożwirowe,
położone przy drodze
leśnej. W toni wodnej
rosną grzybienie białe
Nymphaea alba.
W pierwotnej formie
użytek
obejmował
zbiornik
wodny
i
przylegające do niego
wilgotne
obniżenie,
które obecnie zajęte jest
przez
sztucznie
wprowadzony
młodnik sosnowy w wieku 20 lat. Łącznie, zgodnie z rozporządzeniem, użytek zajmował
2,04 ha. Powierzchnia porośnięta przez młodnik nie przedstawia obecnie walorów
przyrodniczych, które przemawiałyby za utrzymywaniem formy ochrony.
Zalecenia ochronne: zbiornik wodny nie wymaga zabiegów ochrony czynnej. Należy go
pozostawić procesom sukcesji naturalnej.

Korekta areału tej formy ochrony w Nadleśnictwie (o 3,55 ha) wynika ze
zmniejszenia powierzchni dwóch użytków w leśnictwie Przecław (oddz. 22o, s
obrębu Przecław – zmniejszenie łącznie o 0,09 ha), wynikającego z nowych
pomiarów geodezyjnych, pominięcia dwóch użytków, które znalazły się w granicach
rezerwatu przyrody „Bagno Przecławskie” (oddz. 115b,c obrębu Przecław –
zmniejszenie o 1,59 ha, brak podstawy prawnej do wykreślenia ich z ewidencji) oraz
zmiany konturu użytku w oddz. 342c obrębu Tuszyma (zmniejszenie o 1,87 ha),
związanej z wyłączeniem sztucznie wprowadzonego młodnika sosnowego (brak
podstawy prawnej do takiego działania). Kwestia spójności danych ewidencyjnych z
rozporządzeniem ustanawiającym użytki wymaga więc uregulowania. Zaleca się
więc przeanalizowanie danych dotyczących użytków ekologicznych i przedłożenie
do gmin odpowiednich wniosków znoszących ochronę. Pozyskane w trakcie
opracowywania niniejszego dokumentu informacje wskazują że zniesienie ochrony
jest zasadne w przypadku oddz. 10f, natomiast znaczna korekta powierzchni – w
odniesieniu do oddz. 342c (obręb Tuszyma). Zniesienie tej formy ochrony (i
pozostawienie środkowej części pododdz. sukcesji) lub niewielka korekta
powierzchni wskazana jest również w oddz. 260b obrębu Tuszyma. Nikłą wartość
przyrodniczą mają także powierzchnie w oddz.: 22s obrębu Przecław i 231d,h obrębu
Tuszyma, choć można je uznać za „płaty nieużytkowanej roślinności” i utrzymać
formę ochrony. Z kolei najlepiej zachowane fragmenty właściwej dla siedliska
roślinności zlokalizowane są w oddz. 118c (obręb Przecław) oraz 234k i 322f (obręb
Tuszyma). Do cennych ostoi płazów oraz miejsc atrakcyjnych widokowo należą dwa
wyrobiska potorfowe w oddz. 118a,b obrębu Tuszyma i inne zbiorniki wodne
zlokalizowane na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa.
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Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym użytki ekologiczne w ich
obrębie zabrania się (§ 6 Rozporządzenia Wojewody Rzeszowskiego):
1. pozyskiwania, niszczenia lub unieszkodliwiania drzew i innych roślin,
2. zbioru wszystkich dziko rosnących roślin, a w szczególności owoców,
nasion,
3. polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt,
niszczenia nor i lęgowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj,
4. wykopywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych
nieczystości, innego zanieczyszczania wód i gleby oraz powietrza,
5. zakłócania ciszy,
6. palenia ognisk,
7. zmiany stosunków wodnych,
8. umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków
nie związanych z ochroną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych
związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa.
Zakazy nie dotyczą :
1. prowadzenia badań naukowych za zgodą Wojewody,
2. prowadzenia
akcji
ratowniczej
oraz
działań
związanych
z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpowodziową,
3. wykonania zadań z zakresu obronności państwa.
Użytki ekologiczne Nadleśnictwa to głównie płaty roślinności olsowej,
szuwarowej i torfowiskowej, niekiedy także stawy i zarastające łąki. Żaden nich nie
wymaga zabiegów ochrony czynnej. Dla większości istotny jest właściwy reżim
hydrologiczny, z tego względu planując prace przy urządzeniach melioracyjnych,
budowę dróg itp. należy mieć na uwadze zachowanie właściwych warunków
wodnych w ich obrębie.
3.1.6.2. Projektowane użytki ekologiczne
W poprzednim programie ochrony przyrody na gruntach pozostających
w zarządzie Nadleśnictwa do ochrony prawnej w formie użytków ekologicznych
zaproponowano 27 wyłączeń o łącznej powierzchni 46,92 ha (2 w obrębie Przecław
– pow. 1,60 ha, 25 w obrębie Tuszyma – pow. 45,32 ha). Po weryfikacji
przeprowadzonej w ramach prac nad niniejszym programem uznano, że
zastosowanie tej formy ochrony w odniesieniu do projektowanych wówczas
obiektów nie jest konieczne. Powierzchnie te obejmują głównie śródleśne bagna,
torfowiska, zbiorniki wodne, miejscami również fragmenty roślinności olsowej, dla
których
najodpowiedniejsze
wydaje
się
wyłączenie
z
użytkowania
i pozostawienie sukcesji naturalnej. Wyjątkiem jest kompleks podmokłych łąk i
szuwarów w leśnictwie Sokole (oddz. 261a, 265h, 266a, k, l), którego walory
przyrodnicze wymagają ochrony czynnej. Ujęto go jednak jako obszar o charakterze
cennym przyrodniczo i wskazano sposób ochrony (pkt. 3.2.9.).

3.1.7. Ochrona gatunkowa grzybów, roślin i zwierząt
Ochronę gatunkową określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (DzU z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) oraz rozporządzenia
określające chronione gatunki roślin i grzybów oraz sposoby ich ochrony i zasady
pozyskiwania (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie
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gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną; DzU z 2004 r., Nr 168,
poz. 1765; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roślin; DzU z 2012 r., Nr 0, poz. 81).
3.1.7.1. Grzyby i porosty chronione oraz rzadkie
Grzyby i porosty na terenie Nadleśnictwa nie były dotąd szczegółowo
badane. Na podstawie dostępnych materiałów (poprzedni program ochrony przyrody,
ankiety leśniczych z 2011 r.), potwierdzono tu występowanie dwóch gatunków
grzybów objętych ochroną prawną. Są to: podgrzybek pasożytniczy Xerocomus
parasiticus i szmaciak gałęzisty Sparassis crispa. W trakcie prac terenowych do
PUL wykazano również kilka stanowisk chrobotków Cladonia sp., jednak brak
określenia gatunku nie pozwala na wskazanie czy i w tej grupie znajdują się gatunki
chronione.
3.1.7.2. Rośliny chronione i rzadkie
Spośród roślin wymienionych w ww. rozporządzeniu, na terenie
Nadleśnictwa odnotowano obecność 52 rośliny chronione, w tym 34 podlegające
ochronie ścisłej i 18 częściowej (Kram 1991, Krameko 2003, BULiGL O/Przemyśl
2003, ankiety z 2011 r., Wojton, Kubejko 2012, niepubl. dane terenowe). Zestawiono
je poniżej.
Tab. nr 9. Wykaz chronionych gatunków roślin Nadleśnictwa Tuszyma.

Lp

Nazwa polska

1.
2.
3.

Bagnica torfowa
Bagno zwyczajne
Buławnik czerwony*

4.

Buławnik mieczolistny*

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Długosz królewski
Gnieźnik leśny**
Goździk piaskowy**
Kłokoczka południowa
Orlik pospolity**
Paprotka zwyczajna
Pióropusznik strusi
Podkolan biały**
Podkolan zielonawy
Pokrzyk wilcza jagoda**
Pomocnik baldaszkowy*
Rosiczka długolistna
Rosiczka okrągłolistna
Rosiczka pośrednia
Salwinia pływająca
Storczyk (kukułka) plamisty
Storczyk (kukułka) szerokolistny

Nazwa łacińska

Scheuchzeria palustris
Ledum palustre
Cephalanthera rubra
Cephalanthera
longifolia
Osmunda regalis
Neottia nidus-avis
Dianthus arenarius
Staphylea pinnata
Aquilegia vulgaris
Polypodium vulgare
Matteucia struthiopteris
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Atropa belladonna
Chimaphila umbellata
Drosera anglica
Drosera rotundifolia
Drosera intermedia
Salvinia natans
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza majalis

Forma
ochrony
OŚ
OŚ
OŚ

Lista
roślin
zagrożonych w
Polsce
E
E

OŚ

V

OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ (2)
OŚ (2)

V

V
R
V
V
V

Kategoria
zagrożenia
w PCKR

EN
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Lp
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Nazwa polska
Storczyk błotny**
Śnieżyczka przebiśnieg**
Torfowiec błotny
Torfowiec odgięty
Torfowiec ostrolistny
Torfowiec spiczastolistny
Turzyca bagienna
Wawrzynek wilczełyko
Wiciokrzew pomorski***

Nazwa łacińska

Forma
ochrony

Lista
roślin
zagrożonych w
Polsce
V
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Kategoria
zagrożenia
w PCKR

Orchis palustris
OŚ (2)
CR
Galanthus nivalis
OŚ
Sphagnum palustre
OŚ
Sphagnum recurvum
OŚ
Sphagnum capillifolium
OŚ
Sphagnum cuspidatum
OŚ
Carex limosa
OŚ
V
LR
Daphne mezereum
OŚ
Lonicera periclymenum
OŚ
Diphasiastrum
31. Widlicz spłaszczony
OŚ
complanatum
32. Widłaczek torfowy**
Lycopodiella inundata
OŚ
V
33. Widłak goździsty
Lycopodium clavatum
OŚ
34. Widłak jałowcowaty
Lycopodium annotinum
OŚ
1. Barwinek pospolity
Vinca minor
OCz
2. Bielistka siwa
Leucobryum glaucum
OCz
3. Bluszcz pospolity
Hedera helix
OCz
4. Czosnek niedźwiedzi
Allium ursinum
OCz
5. Gajnik lśniący
Hylocomium splendens
OCz
6. Grążel żółty
Nuphar lutea
OCz
7. Grzybienie białe
Nymphaea alba
OCz
8. Kalina koralowa
Viburnum opulus
OCz
9. Konwalia majowa
Convallaria majalis
OCz
10. Kopytnik pospolity
Asarum europaeum
OCz
11. Kruszyna pospolita
Frangula alnus
OCz
12. Płonnik pospolity
Polytrichum commune
OCz
13. Porzeczka czarna
Ribes nigrum
OCz
14. Przylaszczka pospolita
Hepatica nobilis
OCz
15. Przytulia (marzanka) wonna
Galium odoratum
OCz
16. Rokietnik pospolity
Pleurozium schreberi
OCz
17. Torfowiec nastroszony
Sphagnum squarrosum
OCz
18. Widłoząb miotłowy
Dicranum scoparium
OCz
* dane historyczne, obecnie nie potwierdzone;
**gatunki wymienione w poprzednim programie ochrony przyrody (2002) bez podania lokalizacji,
obecnie nie stwierdzone na gruntach Nadleśnictwa;
*** prawdopodobnie stanowisko o antropogenicznym pochodzeniu.
Objaśnienia:
Forma ochrony:
OŚ – ochrona ścisła;
OCz – ochrona częściowa;
(2) – gatunek wymagający ochrony czynnej.
Lista roślin zagrożonych w Polsce:
E – wymierające, krytycznie zagrożone;
V – narażone na wymarcie;
R – rzadkie, potencjalnie zagrożone.
Kategorie zagrożenia wg Polskiej Czerwonej Księgi Roślin (2001):
CR – gatunki krytyczne zagrożone;
EN – gatunki zagrożone;
LR – gatunki niższego ryzyka.
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ZASADY OCHRONY RZADKICH I CHRONIONYCH GATUNKÓW ROŚLIN
Spośród gatunków chronionych podawanych z terenu Nadleśnictwa ochrony
czynnej wymagają storczyki: szerokolistny D. majalis, plamisty D. maculata oraz
bardzo rzadki storczyk błotny Orchis palustris. Gatunki te są związane z
określonym typem siedlisk i zachowanie ich stanowisk wymaga stosowania
określonego typu użytkowania.
Pierwszy z nich jest dość ściśle związany z mokrymi, częściowo
zabagnionymi łąkami ze związku Calthion. Drugi jest gatunkiem o nieco szerszej
skali ekologicznej, co znaczy, że może występować na różnych typach łąk
wilgotnych, a także w obrębie śródleśnych młak, torfowisk, przy potokach itp. Trzeci
storczyk, niezwykle rzadki, uznany za krytycznie zagrożony, właściwy jest dla łąk
bagiennych i torfowisk ze związku Caricetalia davallianae, a szczególnie dla
zespołu Orchido-Schoenetum nigricantis, dla którego jest gatunkiem
charakterystycznym. Ten specyficzny zespół został jednak odnotowany zaledwie na
kilku stanowiskach w Polsce.
Z gruntów w zarządzie Nadleśnictwa wszystkie trzy gatunki podano w
poprzednim programie ochrony przyrody za Powszechną inwentaryzacją gminy
Ostrów z 1992 r. (BULiGL O/Przemyśl 1992). Odnotowano je w kompleksie
podmokłych łąk w oddz. 266 (oddz. 266a, k, l) oraz w oddz. 270d obrębu Tuszyma.
Obecnie odnaleziono jedynie stanowiska storczyka szerokolistnego w oddz. 266,
gdzie jest częstym elementem runi występujących tu łąk. Pozostałych dwóch
gatunków nie udało się tu odnaleźć, choć występowanie storczyka plamistego jest tu
bardzo prawdopodobne. Odnaleziono go natomiast w niewielkim płacie boru
bagiennego (oddz. 65d obrębu Tuszyma), gdzie jednak nie wymaga zabiegów
ochrony czynnej.
Łąki będące siedliskiem storczyków wymagają ekstensywnego użytkowania
kośnego z zabraniem biomasy. Konieczność tego typu działania wskazano dla
kompleksu łąk bagiennych w oddz. 266, opisując go jednocześnie jako obszar
przyrodniczo cenny (pkt. 3.2.9). Ekstensywne użytkowanie kośne jest zabiegiem
wystarczającym zarówno do ochrony samego kompleksu jak też stanowisk cennych
gatunków zlokalizowanych w jego obrębie.
Specyficzne zbiorowiska, których ochrona warunkuje zachowanie gatunku
zasiedlają również trzy inne rzadkie rośliny chronione: bagnica torfowa
Scheuchzeria palustris, turzyca bagienna Carex limosa i widłaczek torfowy
Lycopodiella inundata. Wszystkie związane są z klasą Scheuchzerio-Caricetea
nigrae i jednocześnie stanowią ważny element jednego z siedlisk wymienionych w
Dyrektywie Habitatowej – torfowisk przejściowych i trzęsawisk (kod: 7140).
Nadrzędną zasadą w ich ochronie jest zagwarantowanie naturalnych warunków
troficznych i wodnych, które decydują o stanie fitocenoz oraz kierunku i tempie
rozwoju ekosystemu torfowiskowego. W Nadleśnictwie stanowiska pierwszych
dwóch gatunków znajdują się w rezerwatach przyrody, natomiast widłaczek torfowy
wymieniono w poprzednim programie ochrony przyrody bez lokalizacji. Niezależnie
jednak od rzeczywistego rozmieszczenia stanowisk ich siedliska są całkowicie
wyłączone z wszelkiej gospodarczej ingerencji, stąd nie ma zagrożenia że ulegną
zniszczeniu. Dbać jednak należy o właściwy stan stosunków wodnych.
Istotnym elementem kompleksów leśnych pozostających w zarządzie
Nadleśnictwa, są dwa cenne gatunki paproci: długosz królewski Osmunda regalis i
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pióropusznik strusi Matteucia struthiopteris. Z uwagi na rzadkość ich występowania
i realne zagrożenia ze strony gospodarki leśnej ich stanowiska zasługują na
szczególną uwagę.
Długosz królewski – rzadka paproć objęta ścisłą ochroną gatunkową,
uznana jest za gatunek narażony na wyginięcie (Mirek i in. 2006). W naszym
województwie występuje w części środkowej i północnej, na pojedynczych niezbyt
licznych stanowiskach. Na terenie Nadleśnictwa zinwentaryzowanych zostało pięć –
wszystkie w obrębie Tuszyma. Największe stanowisko zlokalizowane jest w oddz.
80 leśnictwa Wojsław. Długosz rośnie tu niemal na całej długości linii oddziałowej
w liczbie około 160 grup/kęp. Drugie pod względem liczebności stanowisko znajduje
się również w leśnictwie Wojsław, w oddz. 37d i w bezpośrednim sąsiedztwie (ok.
70 grup/kęp). Pozostałe liczą zwykle po kilka kęp. Szczegółowe zestawienie
zamieszczono poniżej.
Lp
1.

2.

Oddz.,
poddz.
37d i
w
sąsiedztwie

Liczba
grup/kęp
ok. 70

80b, c,
g, h

ok. 160

Opis stanowiska

Zalecenia ochronne

Długosz najliczniej rośnie pod
linią energetyczną (od drogi po
zabudowania, na odcinku ok.
100 m), która bezpośrednio
przylega do gruntów PGL, gdyż
ma tu korzystne warunki
świetlne. Szereg kęp znajduje
też w obrębie gruntów PGL
jednak nie są one tak liczne i nie
rosną tak bujnie jak pod linią
energetyczną. Tu jednak
narażony jest na konkurencję ze
strony bujnie rozrastającej się
nawłoci i gatunków
krzewiastych.
Gatunek porasta obrzeża linii
oddziałowej niemal na całej
długości (ok. 600 m) jednak
najliczniej, tworząc zwarte pasy
rośnie w części północnej i
środkowej. Na pozostałych
fragmentach występuje zwykle
pojedynczo i w niewielkich
grupach, zajmując zwykle
brzegi ciągnących się wzdłuż
niej rowów.

Liczebność i kondycja gatunku w
obrębie stanowiska powinna być
monitorowana. W razie potrzeby
wskazane jest podjęcie działań z
zakresu ochrony czynnej prowadzących
do ograniczenia konkurencji ze strony
gatunków krzewiastych, zarówno pod
linią energetyczną jak i w sąsiednim
drzewostanie. Wszelkie prace związane
z utrzymaniem linii energetycznej
powinny być wykonywane w zimie,
przy pokrywie śnieżnej.

Linia oddziałowa jak dotąd nie była
zbyt intensywnie użytkowana w
związku z czym w znacznym stopniu
jest zarośnięta. Służy to długoszowi,
gdyż największym zagrożeniem dla
stanowiska jest zniszczenie w trakcie
prac leśnych. Niezbędne jest więc takie
planowanie i wykonywanie zadań
gospodarczych w sąsiadujących z linią
oddziałową wyłączeniach, by ścinka i
zrywka były wykonywane inną drogą, a
jeśli muszą zostać wykonane z
wykorzystaniem linii oddziałowej, to
wyłącznie w zimie przy pokrywie
śnieżnej. Wszelkie prace związane z
utrzymaniem linii oddziałowej
powinny być wykonywane tak by nie
doprowadzić do zniszczenia ani
zmniejszenia liczebności długosza na
stanowisku.
W obrębie stanowiska wskazane jest
również przeprowadzenie działań z
zakresu ochrony czynnej. Ich celem
powinno być ograniczenie konkurencji
ze strony czeremchy amerykańskiej.
Czeremcha występuje głównie w
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Oddz.,
poddz.

Liczba
grup/kęp

3.

116a

5

4.

152c,
153a

8

5.

302l

7

Lp

Opis stanowiska

Kolejne stanowisko gdzie
długosz wykorzystał dogodne
warunki świetlne panujące na
linii oddziałowej. Występuje tu
kilka rosnących w rozproszeniu
kęp, zajmujących środek i
obrzeża linii. Siedlisko jest tu
wilgotne, miejscami podmokłe,
a sama linia nieużytkowana.
Długosz rośnie tu głównie na
obrzeżach linii oddziałowej.
Pojedyncze kępy pojawiają się
również w sąsiednim
drzewostanie.

Stanowisko znajduje się na
skraju uprawy leśnej, przy rowie
melioracyjnym.

Zalecenia ochronne
środkowej części linii oddziałowej,
zwartymi kępami porasta brzegi rowu.
Długosz rośnie tu pojedynczo, a
pojawiające się tu i ówdzie okazy
wyraźnie przygrywają z nią
konkurencję. Wskazane jest więc
okresowe wycinanie krzewów
czeremchy. Istotny jest monitoring
skuteczności podjętych działań.
Stanowisko wymaga monitorowania i
w razie potrzeby niezbędnych działań
ochronnych. Obecnie brak tu
wyraźnych zagrożeń, które
wymagałyby środków zaradczych.

Linia oddziałowa jest jednocześnie
jedną z głównych dróg leśnych
leśnictwa (szer. 6 m). Stanowisku
zagrażają zarówno prace leśne
związane z pozyskaniem i zwózką
drewna jak też zabiegi potrzebne do
utrzymania dobrego stanu drogi. W obu
przypadkach należy mieć na uwadze
występowanie chronionej rośliny i
wykonywać zabiegi tak by nie doszło
do jej zniszczenia. W sąsiadujących ze
stanowiskiem wyłączeniach działania
gospodarcze należy wykonywać w
zimie, przy pokrywie śnieżnej.
Obecnie brak wyraźnych zagrożeń dla
stanowiska. W tym wypadku zagraża
mu głównie mechaniczne zniszczenie
w trakcie prac pielęgnacyjnych lub
nadmierna konkurencja ze strony
krzewów. Stanowisko należy
zabezpieczyć przed przypadkowym
zniszczeniem i monitorować, a w razie
potrzeby podjąć odpowiednie działania.

Zgodnie z danymi uzyskanymi od leśniczego (leśnictwo Ruda) długosz rósł
także na liniach oddziałowych 128/137 i 137/138, a także na wizurze w oddz. 115.
Nie udało się tam jednak potwierdzić jego obecności.
Długosz jest gatunkiem preferującym półcień, często rośnie więc w obrębie
linii oddziałowych, gdzie znajduje korzystne warunki świetlne. Jednocześnie ich
użytkowanie eliminuje konkurencję ze strony innych gatunków, co również mu służy
i jeśli sam nie zostanie zniszczony, potrafi bujnie się rozrastać. Trzeba więc tak
planować zadania gospodarcze w rejonach jego występowania, by nie doszło do
zniszczenia osobników (np. poprzez wykonywanie prac gospodarczych w zimie przy
pokrywie śnieżnej), lub wykonywać prace z należytą uwagą. Wszystkie stanowiska
długosza powinny być na bieżąco monitorowane. W razie potrzeby należy podjąć
działania z zakresu ochronny czynnej zmierzające do eliminacji zagrożeń.
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Pióropusznik strusi to gatunek charakterystyczny dla związku AlnoUlmion, a więc dość ściśle związany z łęgami. Ochrona jego stanowisk wpisuje się
więc w ochronę łęgów – siedlisk przyrodniczych z zał. I DS. Ponadto siedliska
łęgowe (Lł, OlJ) zgodnie z ustaleniami Komisji Założeń Planu zostały zaliczone do
gospodarstwa specjalnego i wyłączone z cięć rębnych.
Na terenie Nadleśnictwa obecnie znane jest jedno stanowisko tego gatunku
– oddz. 153a obrębu Tuszyma. Znajduje się nieopodal stanowiska długosza
królewskiego, na poboczu tej samej drogi leśnej (1 kępa). Działania ochronne są
podobne jak w przypadku poprzedniego gatunku – niezbędna jest uwaga przy
wykonywaniu prac związanych z utrzymaniem drogi leśnej i przełożenie pozyskania
drewna na sezon zimowy. Pióropusznik jest gatunkiem o umiarkowanych
wymaganiach świetlnych (półcień).
Spośród chronionych gatunków na uwagę zasługuje również bluszcz
pospolity Hedera helix, a dokładniej okazy pnące się po drzewach, które w
niektórych rejonach Nadleśnictwa są stałym elementem ekosystemu leśnego. W
trakcie prac nad programem udało się zinwentaryzować 39 okazów o średnicy
(mierzonej na wysokości 1,3m) większej lub równiej 0,5 cm – najwięcej w
leśnictwie Przecław (24 okazy). Grupują się one tu w oddz. 98a,b stanowiąc
największe skupisko pnących się bluszczy w Nadleśnictwie. Nieco mniejsze
skupiska znajdują się w leśnictwach: Goleszów (6), Kamionka (5), Piątkowiec (3) i
Niwiska (1). Najgrubszy rośnie w leśnictwie Kamionka (oddz. 334a) i mierzy 10 cm.
Zachowanie stanowisk bluszczy kwitnących może mieć tylko charakter
ochrony zachowawczej – drzew, na które wspina się bluszcz nie wolno wycinać,
należy również dbać, by wykonywane w sąsiedztwie prace leśne nie uszkodziły
okazów chronionego gatunku.
Ciekawym elementem ekosystemów leśnych Nadleśnictwa jest wiciokrzew
pomorski Lonicera periclymenum. Jest to gatunek subatlantycki o zasięgu
obejmującym obszary znajdujące się pod wpływem klimatu oceanicznego,
charakteryzującego się ciepłym, niezbyt gorącym latem i łagodną zimą. W Polsce
przebiega wschodnia granica zwartego zasięgu, a jego występowanie jest
ograniczone do zachodniej części naszego kraju, choć znane są też izolowane
stanowiska w środkowej i południowej Polsce. Z województwa podkarpackiego nie
był wymieniany na naturalnych stanowiskach.
Występujące w Nadleśnictwie stanowisko znajduje się w oddz. 15f obrębu
Przecław, przy skrzyżowaniu dróg oddziałowych, udostępniających drzewostany
leśnictwa Piątkowiec. Nie jest duże – zajmuje tylko kilka arów, ale pojedyncze
okazy pojawiają się również po drugiej stronie skrzyżowania dróg, w oddz. 17c.
Położone jest w głębi kompleksu, na gruncie leśnym, w pobliżu brak jakichkolwiek
obiektów kultury materialnej, z którymi mógłby być wprowadzony. Trudno więc bez
szczegółowych badań przesądzać o naturalności stanowiska, jest to jednak
niewątpliwie osobliwość florystyczna zasługująca na uwagę i ochronę.
Wiciokrzew pomorski jest rośliną siedlisk świeżych i wilgotnych,
preferującą półcień lub umiarkowane światło. W obrębie stanowiska należy więc
kształtować warunki świetlne stosownie do jego potrzeb, jednakże wszelkie prace
należy prowadzić tak by w ich trakcie nie doszło do zniszczenia okazów. Nie należy
też usuwać drzew służących jako podpory.
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Z roślin wodnych do rzadszych przedstawicieli roślin chronionych należy
salwinia pływająca Salvinia natans, gatunek właściwy dla wód stojących –
starorzeczy, stawów, rowów itp., uznawany za wskaźnik stojącej wody. W Kotlinie
Sandomierskiej koncentruje się głównie w dolinach Wisły i Sanu, gdzie zwykle
kolonizuje starorzecza. Z uwagi na rzadkość występowania umieszczony został na
Czerwonej liście roślin i grzybów Polski w grupie gatunków narażonych na
wymarcie (kategoria zagrożenia V).
W Nadleśnictwie stwierdzono dotąd jedno stanowisko tego gatunku.
Znajduje się w obrębie rozlewisk bobrowych zlokalizowanych w oddz. 180, 181, 194
i 195 (Wojton, Kubejko 2012). Salwinia masowo porasta tu otwartą toń wodną w
obrębie rowów melioracyjnych i stawów powstałych przez podpiętrzenie wody
przepływającego tu cieku. Wraz nią pojawiają się inne rośliny pleustonowe, jak:
rzęsa Lemna sp. i pływacz Utricularia sp. Z uwagi na eutroficzny charakter siedliska,
dobre nasłonecznienie i osłonięcie od wiatrów znajduje tu korzystne warunki do
rozwoju.
Istnienie stanowiska powiązane jest bezpośrednio z istnieniem rozlewisk i
działalnością bytujących tu bobrów. Nie należy podejmować więc działań
prowadzących do opuszczenia przez nie siedliska oraz naruszających obecny reżim
hydrologiczny. Kompleks należy pozostawić bez użytkowania a zaplanowane na
obrzeżach zabiegi gospodarcze wykonywać jedynie w niezbędnym i ekonomicznie
uzasadnionym zakresie (pkt. 3.2.9.).
Pozostałe rośliny objęte ochroną ścisłą spośród wymienionych powyżej, nie
wymagają specjalnych zabiegów ochronnych. Te, które rosną w obrębie
drzewostanów podlegać powinny ochronie zachowawczej, czyli ich stanowiska
powinny być chronione przed zniszczeniem podczas wykonywania prac leśnych (np.
dzięki wykonywaniu prac w sezonie zimowym przy pokrywie śnieżnej) oraz przy
wytyczaniu szlaków zrywkowych. Z kolei gatunki związane z wodami, bagnami
i torfowiskami wymagają utrzymania odpowiednich dla nich siedlisk, co wiąże się
zachowaniem właściwych stosunków wodnych.
Dla szeregu gatunków istotne znaczenie ma zwarcie drzewostanu
górującego nad stanowiskami. Może być ono odpowiednio kształtowane w trakcie
zabiegów gospodarczych, z tego względu warto jest mieć na uwadze preferencje
chronionych gatunków dotyczące czynnika świetlnego.
Do taksonów preferujących cieniste miejsca o dość stabilnym
mikroklimacie zasadniczo należą: gnieźnik leśny Neottia nidus-avis, czosnek
niedźwiedzi Allium ursinum, kopytnik pospolity Asarum europaeum, podkolan
zielonawy Platanthera chlorantha, widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum oraz
wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, przy czym wawrzynek może rosnąć także
w półcieniu. Pozostałe w większości wolą przerzedzone fragmenty drzewostanów,
gdzie do dna lasu dociera większa ilość światła. Typowym przedstawicielem tej
grupy jest pokrzyk wilcza jagoda Atropa belladonna, gatunek charakterystyczny dla
zespołu Atropetum belladonnae, wykształcającego się w przerzedzeniach i na
zrębach leśnych. Półcień preferuje również: orlik pospolity Aquilegia vulgaris,
pomocnik baldaszkowy Chimaphila umbellata, buławnik czerwony Cephalanthera
rubra, buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia, barwinek pospolity Vinca
minor, kalina koralowa Viburnum opulus, przylaszczka pospolita Hepatica nobilis,
porzeczka czarna Ribes nigrum, a także bagno zwyczajne Ledum palustre, przy czym
w tym ostatnim wypadku pierwszorzędne znaczenie ma rodzaj podłoża.
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Umiarkowanie wysokie wymagania świetlne, połączone często z dość szeroką skalą
ekologiczną, wykazują również: kłokoczka południowa Staphylea pinnata, widłak
goździsty Lycopodium clavatum, widlicz spłaszczony Diphasiastrum complanatum,
podkolan biały Platanthera biforia, goździk piaskowy Dianthus arenarius oraz
rosiczki: okrągłolistna Drosera rotundifolia, długolistna D. anglica, pośrednia D.
intermedia. W przypadku rosiczek ochrona wiąże się jednak głównie z utrzymaniem
odpowiednich siedlisk. Do grupy tej zaliczyć można również śnieżyczkę przebiśnieg
Galanthus nivalis, przy czym w przypadku tego gatunku zwarcie drzewostanu ma
drugorzędne znaczenie, gdyż rozwija się wczesną wiosną, przed rozwojem liści na
drzewach. Dość wysoką tolerancję na zmiany tego czynnika wykazuje również
paprotka zwyczajna Polypodium vulgare, której występowanie uwarunkowane jest
głównie obecnością odpowiedniego podłoża.
3.1.7.3. Zwierzęta chronione i rzadkie
Zasady ochrony i listę gatunków objętych ochroną określa rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierząt (DzU Nr 237, poz. 1419).
BEZKRĘGOWCE
Fauna bezkręgowców nie była dotąd kompleksowo badana na terenie
Nadleśnictwa. Zestawione niżej informacje pochodzą głównie z poprzedniego
programu ochrony przyrody (brak lokalizacji), inwentaryzacji LP z 2007 r., danych
Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie 2008 r. oraz ankiet
leśniczych wykonanych w 2011 r.
Tab. nr 10. Wykaz chronionych i rzadkich bezkręgowców z terenu Nadleśnictwa Tuszyma*.
Lp

Nazwa polska

Owady Insecta
1. Liszkarz tęcznik
2. Liszkarz mniejszy
3. Jelonek rogacz**
4. Biegacz fioletowy
5. Biegacz gładki
6. Biegacz karbowany
7. Biegacz skórzasty
8. Biegacz wręgaty
9. Biegacz zielonozłoty
10. Kozioróg dębosz**
11. Trzmiel polny
12. Trzmiel gajowy
13. Trzmiel leśny
14. Trzmiel kamiennik
15. Modliszka zwyczajna
16. Mrówka rudnica
17. Borodziej próchnik
18. Ciołek matowy
19. Paź żeglarz
Mięczaki Mollusca
20. Pijawka lekarska

Nazwa łacińska

Forma
ochrony

Calosoma sycophanta
Calosoma inquisitor
Lucanus cervus
Carabus violaceus
Carabus glabratus
Carabus intricatus
Carabus coriaceus
Carabus cancellatus
Carabus auronitens
Cerambyx cerdo
Bombus agrorum
Bombus lucorum
Bombus agrorum
Bombus lapidarius
Mantis religiosa
Formica rufa
Ergates faber
Dorcus parallelipipedus
Iphiclides podalirius

OŚ
OŚ
OŚ (2)
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OCz
OŚ
OCz
OŚ
OŚ (2)
OŚ

Hirudo medicinalis

OŚ (2)

Kategoria
zagrożenia

Natura
2000

EN

D II

VU

D II

VU
VU
VU
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Forma
Kategoria
Natura
ochrony
zagrożenia
2000
21. Rak rzeczny
Astacus astacus
OCz
22. Skójka gruboskorupowa Unio crassus
OŚ (2)
D II
23. Ślimak winniczek
Helix pomatia
OCz*
*na podstawie poprzedniego programu ochrony przyrody (BULiGL 2002) oraz SDF dla obszaru
Dolna Wisłoka z Dopływami PLH180053
**dane historyczne
Wykaz oznaczeń:
Forma ochrony:
OŚ – gatunki objęte ochroną ścisłą;
OCz – gatunki objęte ochroną częściową;
OCz* – gatunki objęte ochroną częściową, lecz na terenie województwa podkarpackiego objęte
ochroną ścisłą przez Wojewodę Podkarpackiego;
(2) – gatunki wymagające ochrony czynnej.
Kategoria zagrożenia (wg Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Kręgowce 2001):
EN – gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone;
VU – gatunki wysokiego ryzyka narażone na wyginięcie;
Natura 2000:
D II – gatunki wymienione w załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
Lp

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Spośród gatunków ujętych w powyższej tabeli na szczególną uwagę
zasługują zwierzęta wymienione w załączniku II Dyrektywy siedliskowej – kozioróg
dębosz Cerambyx cerdo, jelonek rogacz Lucanus cervus i skójka gruboskorupowa
Unio crassus. Dwa pierwsze związane są ze środowiskiem leśnym, trzeci właściwy
jest dla czystych wód bieżących.
Kozioróg dębosz został podany w poprzednim programie ochrony przyrody
(2002 r.), jednak bez wskazania konkretnej lokalizacji. Informacje zawarte w PCKZ
(2004) wskazują, że dane o stanowiskach występujących w środkowej części
województwa podkarpackiego pochodzą jeszcze sprzed 1950 roku. Kozioróg dębosz
nie został również wykazany stąd podczas inwentaryzacji LP przeprowadzonej w
2007 roku. Nie ma więc potwierdzenia, że występuje na gruntach Nadleśnictwa.
Jelonek rogacz podawany był stąd w poprzednim programie ochrony
przyrody (2002 r.), jednak bez wskazania lokalizacji i źródła danych. Informacje
zawarte w PCKZ wskazują że jelonek był notowany na tym terenie przed rokiem
1950, jednak później nie potwierdzono jego występowania. Brak więc obecnie
danych wskazujących by występował na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa.
Skójka gruboskorupowa jest wymieniona w SDF dla obszaru Natura 2000
Dolna Wisłoka z Dopływami co wynika z danych zebranych w trakcie prac WSZ w
Rzeszowie w 2008 r. Brak jednak w zgromadzonych wówczas materiałach danych o
lokalizacji stanowisk tego gatunku, nie wiadomo więc czy obserwowano ją na
odcinkach rzek przepływających przez grunty w zarządzie Nadleśnictwa. Główne
zagrożenia (zanieczyszczenie rzek, regulacja koryt rzecznych, niewłaściwe
gospodarowanie rybostanem), jak też sposoby przeciwdziałania w całości pozostają
poza gospodarką leśną, służyć jej natomiast będzie utrzymanie naturalnej zabudowy
biologicznej cieków wodnych, czyli wyłączenie z użytkowania pasów drzewostanu
bezpośrednio przylegających do rzeki. Zapewni to ocienienie miejsc zajmowanych
przez skójkę.
Pozostałe gatunki chronione są dość częste na tym obszarze. Nie wymagają
szczegółowych zapisów dotyczących ich ochrony.
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RYBY I KRĄGŁOUSTE
Tab. nr 11. Wykaz chronionych gatunków ryb z zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa
Tuszyma*.
Lp

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Forma
ochrony

Kategoria
zagrożenia

Natura 2000

1. Boleń(1)
Aspius aspius
D II
2. Brzanka(1)
Barbus peloponnesius
OŚ
D II
3. Kiełb(2)
Cottus gobio
D II
4. Koza(1)
Colitis taenia
D II
5. Łosoś(2)
Salmo salar
CR
D II
6. Minóg strumieniowy(1) Lampetra planeri
OŚ
NT
D II
7. Piekielnica(2)
Alburnoides bipunctatus
OŚ
VU
8. Piskorz(1)
Misgurnus fossilis
OŚ
NT
D II
9. Różanka(2)
Rhodeus sericeus amarus
OŚ
NT
D II
*na podstawie materiałów podkarpackiego WZS (2008)(1) oraz SDF dla obszaru Dolna Wisłoka z
Dopływami PLH180053(2)
Wykaz oznaczeń
Forma ochrony:
OŚ – gatunki objęte ochroną ścisłą;
Kategoria zagrożenia (wg Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Kręgowce 2001):
CR – gatunki skrajnie zagrożone;
VU – gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie;
NT – gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia;
Natura 2000:
D II – gatunek wymieniony w załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

PŁAZY
Tab. nr 12. Wykaz chronionych gatunków płazów z terenu Nadleśnictwa Tuszyma*.
Forma
Kategoria
Natura 2000
ochrony
zagrożenia
1. Grzebiuszka ziemna
Pelobates fuscus
OŚ (2)
2. Kumak nizinny
Bombina bombina
OŚ (2)
D II
3. Ropucha szara
Bufo bufo
OŚ (2)
4. Ropucha zielona
Bufo viridis
OŚ (2)
5. Rzekotka drzewna
Hyla arborea
OŚ (2)
6. Traszka grzebieniasta Triturus cristatus
OŚ (2)
NT
D II
7. Traszka zwyczajna
Triturus vulgaris
OŚ (2)
8. Żaba jeziorkowa
Rana lessonae
OŚ (2)
9. Żaba moczarowa
Rana arvalis
OŚ (2)
10. Żaba trawna
Rana temporaria
OŚ (2)
11. Żaba wodna
Rana esculenta
OŚ (2)
*na podstawie ankiet, lustracji terenowej, inwentaryzacji LP z 2007 r., oraz poprzedniego planu
ochrony przyrody.
Wykaz oznaczeń:
Forma ochrony:
OŚ – gatunki objęte ochroną ścisłą;
(2) – gatunki wymagające ochrony czynnej.
Kategoria zagrożenia (wg Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Kręgowce 2001):
NT – gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia;
Natura 2000:
D II – gatunek wymieniony w załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
Lp

Nazwa polska

Nazwa łacińska
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Zgodnie z ww. rozporządzeniem wszystkie gatunki płazów wymagają
ochrony czynnej, która polega głównie na eliminacji zagrożeń oraz odbudowie
i zachowaniu miejsc rozrodu. Sposoby ochrony, które mogą być podejmowane
w odniesieniu do tej grupy zwierząt wyszczególniono w § 10 ww. rozporządzenia.
Płazy z natury swej związane są ze środowiskiem wodnym, więc wszystkie
działania prowadzące do ograniczenia tych siedlisk stanowią dla nich zagrożenie. Na
terenie Nadleśnictwa, gdzie ilość dostępnych płazom siedlisk jest dość duża, za
zjawiska negatywnie odbijające się na lokalnych populacjach uważa się:
− budowę nowych dróg przegradzających szlaki migracyjne oraz
utwardzanie istniejących, a także intensyfikację ruchu kołowego;
szczególnym zagrożeniem jest tu projektowana autostrada;
− zabudowę dolin rzecznych;
− bezpośrednie niszczenie przez człowieka (m.in. na drogach);
− pułapki ekologiczne, którymi są stare, niezabezpieczone studnie,
głębokie otwarte wykopy, itp.
Spośród wymienionych gatunków płazów dwa umieszczone są
w załączniku II Dyrektywy siedliskowej, co oznacza, że są przedmiotem
zainteresowania Wspólnoty i jednym z kryteriów do wyznaczania obszarów Natura
2000. Inwentaryzacja z 2007 roku wykazała 3 stanowiska kumaka nizinnego,
zlokalizowane na śródleśnych stawach i niewielkich zbiornikach wodnych (oddz.
118c, 136p obrębu Przecław, oddz. 200d obrębu Tuszyma), nie zlokalizowała
stanowisk traszki grzebieniastej. Niezależnie jednak od składu lokalnej
batrachofauny stawy, oczka wodne i wszelkiego rodzaju zbiorniki są ostoją
gatunków związanych ze środowiskiem wodnym oraz potencjalnym siedliskiem do
zasiedlenia przez gatunki „naturowe” i z tego względu powinny być utrzymywane.
Dla traszki grzebieniastej opracowany został „Krajowy plan zarządzania
gatunkiem” (Klimaszewski 2007), w którym za główne przyczyny regresji gatunku
uznaje się: utratę miejsc rozrodu, utratę miejsc odpowiednich do bytowania wskutek
przekształceń środowiska lądowego oraz brak informacji o gatunku i koordynacji
podejmowanych działań ochronnych. W ramach działań mających na celu
odwrócenie niekorzystnego trendu postuluje się m.in.: przeciwdziałanie zarastaniu
drzewami i krzewami obrzeży stawów, utrzymywanie bądź tworzenie korytarzy
ekologicznych zapewniających komunikację między zbiornikami wodnymi,
promocję odpowiednich metod działania w rolnictwie, szczególnie dotyczących
nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, a także roli niewielkich zbiorników
wodnych w krajobrazie rolniczym oraz tworzenie w ramach kompensacji nowych
zbiorników przez inwestorów powodujących zniszczenie istniejących.
GADY
Tab. nr 13. Wykaz chronionych gadów z terenu Nadleśnictwa Tuszyma*.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa polska
Jaszczurka zwinka
Jaszczurka żyworodna
Padalec zwyczajny
Gniewosz plamisty
Zaskroniec zwyczajny

Nazwa łacińska
Lacerta agilis
Lacerta vivipara
Anguis fragilis
Coronella austriaca
Natrix natrix

Forma ochrony
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ (2) STR
OŚ

Kategoria
zagrożenia

VU
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Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Forma ochrony
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Kategoria
zagrożenia

6. Żmija zygzakowata
Vipera berus
OŚ (2)
*na podstawie ankiet, lustracji terenowej oraz poprzedniego planu ochrony przyrody
Wykaz oznaczeń:
Forma ochrony:
OŚ – gatunki objęte ochroną ścisłą;
(2) – gatunki wymagające ochrony czynnej.
STR – gatunki dla których wymagane jest ustalenie stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub
regularnego przebywania;
Kategoria zagrożenia (wg Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Kręgowce 2001):
VU – gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie.

Według ww. rozporządzenia, spośród wymienionych gatunków gadów
ochrony czynnej wymagają żmija zygzakowata i gniewosz plamisty. Żmija to
gatunek występujący na obrzeżach lasów, leśnych polanach, polach uprawnych,
rumowiskach skalnych, nasypach kolejowych, w rzadkich lasach iglastych i
brzezinach. Ochrona czynna polega głównie na działaniach zmierzających do
utrzymania typowych dla niej siedlisk oraz eliminacji zagrożeń. Podobne siedliska
zasiedla również gniewosz plamisty podawany stąd w poprzednim programie
ochrony przyrody (2002), sporadycznie odnotowywany w tym rejonie. Obecnie
jednak brak danych by na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa znajdowały się miejsca
rozrodu czy regularnego przebywania tego gatunku.
PTAKI
Tab. nr 14. Wykaz ptaków stwierdzonych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Tuszyma*.
Lp. Nazwa polska

Nazwa łacińska

1.
2.
3.
4.
5.

Bażant
Bekas kszyk
Białorzytka
Błotniak stawowy
Bocian biały

Phasianus colchicus
Gallinago gallinago
Oenanthe oenanthe
Circus aeroginosus
Ciconia ciconia

6.

Bocian czarny

Ciconia nigra

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Bogatka
Brodziec piskliwy
Brzegówka
Cierniówka
Cyranka
Czajka
Czapla siwa
Czarnogłówka
Czernica
Czubatka
Derkacz
Drozd śpiewak
Dudek
Dymówka
Dzierzba gąsiorek

Parus major
Actitis hypoleucos
Riparia riparia
Sylvia communis
Anas querquedula
Vanellus vanellus
Ardea cinerea
Parus montanus
Aythya fuligula
Parus cristatus
Crex crex
Turdus philomelos
Upupa epops
Hirundo rustica
Lanius collurio

Forma
ochrony
OŚ; (2)
OŚ
OŚ (1) (2)
OŚ (2)
OŚ (1) (2)
STR
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ (2)
OŚ (2)
OCz
OŚ
OŚ
OŚ (2)
OŚ
OŚ (2)
OŚ
OŚ

Kategoria
zagrożenia

Natura 2000
Nat
Nat
Nat; D I
Nat; D I
Nat; D I
Nat
Nat
Nat
Nat
Nat
Nat
Nat
Nat
Nat; D I
Nat
Nat
Nat
Nat; D I
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Lp. Nazwa polska

Nazwa łacińska

Forma
ochrony

22.

Lanius excubitor

OŚ

Nat

Dendrocopos syriacus

OŚ

Nat; D I

OŚ (2)
OŚ
OŚ (2)
OŚ; (2)
OŚ (2)
OŚ
OŚ
OŚ
OCz
OŚ

Nat; D I
Nat; D I
Nat; D I
Nat
Nat
Nat
Nat

OŚ

Nat

Dzierzba srokosz

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Dzięcioł białoszyi
(syryjski)
Dzięcioł czarny
Dzięcioł duży
Dzięcioł średni
Dzięcioł zielonosiwy
Dzięcioł zielony
Dzięciołek
Dziwonia
Dzwoniec
Gawron
Gil
Głowienka

35.

Grubodziób

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Grzywacz
Jastrząb gołębiarz
Jerzyk
Kawka
Kląskawka
Kobuz
Kokoszka wodna
Kopciuszek
Kos
Kowalik
Krętogłów
Krogulec
Kruk
Krzyżówka
Kukułka
Kulczyk
Kuropatwa
Kwiczoł
Lelek kozodój
Łabędź niemy
Łozówka
Łyska
Makolągwa
Mazurek
Mewa śmieszka
Modraszka
Muchołówka szara
Muchołówka żałobna
Mysikrólik
Myszołów zwyczajny
Oknówka
Ortolan
Pełzacz leśny
Pełzacz ogrodowy
Perkoz dwuczuby
Perkoz rdzawoszyi

23.

Dendrocopos martius
Dendrocopos major
Dendrocopos medius
Picus canus
Picus viridis
Dendrocopos minor
Carpodacus erythrinus
Carduelis chloris
Corvus frugilegus
Pyrrhula pyrrhula
Aythya ferina
Coccothraustes
coccothraustes
Columba palumbus
Accipiter gentilis
Apus apus
Corvus monedula
Saxicola torquata
Falco subbuteo
Gallinula chloropus
Phoenicurus ochruros
Turdus merula
Sitta europaea
Jynx torquilla
Accipiter nisus
Corvus corax
Anas platyrhynchos
Cuculus canorus
Serinus serinus
Perdix perdix
Turdus pilaris
Caprimulgus europaeus
Cygnus olor
Acrocephalus palustris
Fulica atra
Carduelis cannabina
Passer montanus
Larus ridibundus
Parus caeruleus
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Regulus regulus
Buteo buteo
Delichon urbica
Emberiza hortulana
Certhia familiaris
Certhia brachydactyla
Podiceps cristatus
Podiceps grisegena

OŚ (1)
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ (1) (2)
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OCz
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ (1)
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ

Kategoria
zagrożenia

Natura 2000

Nat
Nat
Nat
Nat
Nat
Nat
Nat
Nat
Nat
Nat
Nat
Nat
Nat
Nat
Nat
Nat
Nat; D I
Nat
Nat
Nat
Nat
Nat
Nat
Nat
Nat
Nat
Nat
DI
Nat
Nat
Nat
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Lp. Nazwa polska

Nazwa łacińska

72.
73.
74.
75.

Perkozek
Piecuszek
Piegża
Pierwiosnek

76.

Pleszka

77.
78.
79.
80.
81.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Pliszka siwa
Pliszka żółta
Płomykówka
Podgorzałka
Pokląskwa
Pokrzewka
czarnołbista
Pokrzewka ogrodowa
Pokrzywnica
Potrzeszcz
Potrzos
Pójdźka
Przepiórka
Pustułka
Puszczyk zwyczajny
Raniuszek
Remiz

Tachybaptus ruficollis
Phylloscopus trochilus
Sylvia curruca
Phylloscopus collybita
Phoenicurus
phoenicurus
Motacilla alba
Motacilla flava
Tyto alba
Aythya nyroca
Saxicola rubetra

93.

Rokitniczka

94.
95.
96.
97.
98.

Rudzik
Rybitwa rzeczna
Sierpówka
Sieweczka rzeczna
Sikora uboga
Skowronek borowy
(lerka)
Skowronek polny
Słonka
Słowik szary
Sosnówka
Sowa uszata
Sójka
Sroka
Strzyżyk
Szczygieł
Szpak
Świergotek drzewny
Świergotek łąkowy
Świstunka leśna

82.

Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Prunella modularis
Miliaria calandra
Emberiza schoeniclus
Athene noctua
Coturnix coturnix
Falco tinnunculus
Strix aluco
Aegithalos caudatus
Remiz pendulis
Acrocephalus
schoenobaenus
Erithacus rubecula
Sterna hirundo
Streptopelia decaocto
Charadrius dubius
Parus palustris

Forma
ochrony
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ

Kategoria
zagrożenia

Natura 2000
Nat
Nat
Nat
Nat

OŚ

Nat

OŚ
OŚ
OŚ (1) (2)
OŚ (2)
OŚ

Nat
Nat
Nat
Nat; D I
Nat

EN

OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ (1) (2)
OŚ
OŚ (1) (2)
OŚ (1)
OŚ
OŚ

Nat
Nat
Nat
Nat
Nat
Nat
Nat

OŚ
OŚ (1) (2)
OŚ
OŚ
OŚ

Nat
Nat; D I

Lullula arborea

OŚ

Nat; D I

OŚ
OŚ
OŚ
OŚ (1)
OŚ
OCz
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ
OŚ

Nat
Nat
Nat
Nat
Nat

Nat
Nat
Nat

113. Trzciniak

Alauda arvensis
Scolopax rusticola
Luscinia luscinia
Parus ater
Asio otus
Garrulus glandarius
Pica pica
Troglodytes troglodytes
Carduelis carduelis
Sturnus vulgaris
Anthus trivialis
Anthus pratensis
Phylloscopus sibilatrix
Acrocephalus
arundinaceus

OŚ

Nat

114. Trzcinniczek

Acrocephalus scirpaeus

OŚ

Nat

115.
116.
117.
118.

Pernis apivorus
Emberiza citrinella
Streptopelia turtur
Oriolus oriolus

OŚ
OŚ
OŚ
OŚ

Nat; D I

99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

Trzmielojad
Trznadel
Turkawka
Wilga

101

Nat

Nat

Nat
Nat
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Forma
Kategoria
Natura 2000
ochrony
zagrożenia
119. Wrona siwa
Corvus corone cornix
OCz*
120. Wróbel domowy
Passer domesticus
OŚ
121. Zaganiacz
Hippolais icterina
OŚ
Nat
122. Zięba
Fringilla coelebs
OŚ
Nat
123. Zimorodek
Alcedo atthis
OŚ (1) (2)
Nat; D I
*na podstawie ankiet, inwentaryzacji łowieckiej oraz poprzedniego programu ochrony przyrody.
Wykaz oznaczeń:
Formy ochrony:
OŚ – gatunki objęte ochroną ścisłą;
OCz – gatunki objęte ochroną częściową;
OCz* – gatunki objęte ochroną częściową, lecz na terenie województwa podkarpackiego objęte
ochroną ścisłą przez Wojewodę Podkarpackiego;
(1) – gatunki, których dotyczy zakaz fotografowania, filmowania i obserwacji mogących powodować
płoszenie lub niepokojenie;
(2) – gatunki wymagające ochrony czynnej.
STR – gatunki dla których wymagane jest ustalenie stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub
regularnego przebywania;
Kategoria zagrożenia (wg Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Kręgowce 2001):
EN – gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone;
Natura 2000:
Nat – gatunki będące przedmiotem ochrony na obszarach specjalnej ochrony ptaków oraz
wymagające ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Załącznik nr 2 do
Rozporządzenia MŚ z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura
2000; DzU Nr 229, poz. 2313).
D I – gatunki wymienione w załączniku I Dyrektywy 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r. w sprawie
ochrony dzikiego ptactwa.
Lp. Nazwa polska

Nazwa łacińska

NAJCENNIEJSZE GATUNKI PTAKÓW BYTUJĄCE NA OBSZARZE NADLEŚNICTWA
Spośród ptaków bytujących na terenie Nadleśnictwa na szczególną uwagę
zasługują gatunki które wymagają ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego
przebywania. Dotyczy to bociana czarnego – gatunku związanego z
trudnodostępnymi terenami o znacznym udziale siedlisk podmokłych i
zabagnionych. Obecnie jest w Polce dość liczny (950-1100 par), więc pod
warunkiem konsekwentnego egzekwowania ochrony strefowej nie uważa się jego
populacji za zagrożoną. Na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa wyznaczono dotąd
dwie strefy ochronne – obie zlokalizowane są w obrębie Tuszyma, leśnictwie Ruda.
W przypadku odnalezienia nowych gniazd należy zgłosić to do Regionalnego
Konserwatora Przyrody w Rzeszowie, a do czasu powołania stref, prowadzić
użytkowanie w sąsiednich drzewostanach według zasad określonych w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierząt (DzU Nr 237, poz. 1419). Zalecenie to dotyczy
również innych gatunków – wymienionych w ww. rozporządzeniu jako wymagające
ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania – których
stanowiska zostaną zidentyfikowane na terenie Nadleśnictwa.
Grupą lokalnej awifauny, której ochrona jest istotna, są dzięcioły. Grupa ta
na terenie Nadleśnictwa reprezentowana jest przez siedem gatunków: dzięcioła
dużego Dendrocopos major, dzięcioła zielonego Picus viridis, dzięciołka
Dendrocopos minor – oraz najcenniejsze, umieszczone w załączniku I Dyrektywy
ptasiej – dzięcioła czarnego Dendrocopos martius, dzięcioła zielonosiwego Picus
canus, dzięcioła średniego Dendrocopos medius i dzięcioła białoszyjego
Dendrocopos syriacus. Dla gatunków tych, w przewadze ściśle związanych z
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ekosystemami leśnymi, gospodarka leśna jest głównym czynnikiem kształtującym
środowisko ich życia.
Dzięcioły związane są ze starszymi drzewostanami, w których występują
stare drzewa, dziuplaste, obumierające lub martwe, służące jako baza pokarmowa
oraz miejsca zdatne do lęgu. Z tego względu poważnym zagrożeniem jest usuwanie
tego rodzaju drzew jak również leżaniny niezbędnej do rozwoju odpowiedniej
entomofauny. W ramach prac leśnych należy więc pozostawiać biogrupy starych,
dziuplastych drzew, drzewa martwe i zamierające oraz część leżaniny, w tym
wywrotów i złomów (zgodnie z zarządzeniem 11A Dyrektora Generalnego LP
z 1999 roku). Pozwoli to zminimalizować niekorzystny wpływ zabiegów
gospodarczych i jednocześnie stworzy odpowiednie warunki bytowania dla innych
gatunków chronionych o podobnych uwarunkowaniach środowiskowych.
SSAKI
Tab. nr 15. Wykaz chronionych gatunków ssaków obszaru Nadleśnictwa Tuszyma*.
Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Forma ochrony

Kategoria
zagrożenia

Natura
2000

rząd: nietoperze Chiroptera
1.
Borowiec wielki
Nyctalus nactula
OŚ (1) (2)
2.
Gacek brunatny
Plecotus auritus
OŚ (1) (2)
3.
Gacek szary
Plecotus austriacus
OŚ (1) (2)
4.
Mopek
Barbastella barbastellus
OŚ (1) (2)
D II
5.
Mroczek późny
Eptesicus serotinus
OŚ (1) (2)
6.
Nocek duży
Myotis myotis
OŚ (1) (2)
D II
7.
Nocek wąsatek
Myotis myctacinus
OŚ (1) (2)
rząd: owadożerne Insectivora
8.
Jeż wschodni
Erinaceus concolor
OŚ (2)
9.
Kret
Talpa europaea
OCz
10. Ryjówka aksamitna
Sorex araneus
OŚ (1)
11. Ryjówka malutka
Sorex minutus
OŚ (1)
12. Rzęsorek rzeczek
Neomys fodiens
OŚ (1)
13. Zębiełek karliczek
Crocidura suaveolens
OŚ (1)
14. Zębiełek białawy
Crocidura russula
OŚ (1)
rząd: gryzonie Rodentia
15. Bóbr europejski
Castor fiber
OCz
D II
Karczownik
16.
Arvicola terrestris
OCz
ziemnowodny
17. Badylarka
Micromys minutus
OCz
18. Mysz zielna
Apodemus microps
OCz
19. Mysz zaroślowa
Apodemus sylvaticus
OCz
20. Wiewiórka pospolita Sciurus vulgaris
OŚ
21. Orzesznica
Muscardinus avellanarius
OŚ (2)
22. Popielica
Glis glis
OŚ (2)
NT
rząd: drapieżne Carnivora
23. Gronostaj
Mustela erminea
OŚ (2)
24. Łasica łaska
Mustela nivalis
OŚ
25. Wydra
Lutra lutra
OCz
D II
26. Wilk
Canis lupus
OŚ, STR (1) (2)
NT
D II
*na podstawie ankiet, inwentaryzacji łowieckiej, inwentaryzacji gruntów LP z 2007 r. oraz
poprzedniego programu ochrony przyrody.
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Wykaz oznaczeń:
Kategoria ochronności:
OŚ – gatunki objęte ochroną ścisłą;
STR – gatunki, dla których wymagane jest ustalenie stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub
regularnego przebywania;
OCz - gatunki objęte ochroną częściową;
(1) – gatunki, których dotyczy zakaz fotografowania, filmowania i obserwacji mogących powodować
płoszenie lub niepokojenie;
(2) – gatunki zwierząt wymagające ochrony czynnej.
Kategoria zagrożenia (wg Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Kręgowce 2001):
NT – gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia;
Natura 2000:
D II – gatunek ujęty w załączniku II Dyrektywy siedliskowej.

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT
WILK CANIS LUPUS
Wilk na obszarze naszego kraju objęty jest ochroną gatunkową od 1998
roku. Według obowiązującego rozporządzenia wymaga ochrony czynnej, w tym
wyznaczenia strefy ochronnej wokół zasiedlonych nor wilczych o promieniu 500 m,
obowiązującej od 1.04 do 31.08. Umieszczony jest również w załączniku II i IV
Dyrektywy siedliskowej oraz w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (2001) jako
gatunek, który nie jest bezpośrednio zagrożony, ale przejawia oznaki spadku
populacyjnego i wymaga specjalnego nadzoru (NT).
W 2001 na zlecenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
przeprowadzono inwentaryzację populacji wilka w Polsce. Realizację tego projektu
pn. „Inwentaryzacja wilka i rysia w nadleśnictwach i parkach narodowych Polski,
2001” koordynował Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży i Stowarzyszenie
dla Natury WILK. Na tej podstawie określono zasięg występowania wilka w Polsce
oraz liczebność, którą oszacowano na 565 (max. 653) osobników. W 2004 roku
program ten został wznowiony, przy czym zebrane materiały pozwoliły na analizę
zmian populacji wilka również w latach poprzednich. Ogółem w latach 2000-2006
wielkość populacji wilka w Polsce kształtowała się na poziomie około 600 sztuk.
Szczegóły
tych
badań
można
znaleźć
na
stronie
http://bison.zbs.bialowieza.pl/wilkrys/wilkrys_news.
Na obszarze Nadleśnictwa Tuszyma wilki obserwowane są sporadycznie,
głównie w zachodniej części. Niewątpliwie obecności tego gatunku nie sprzyja
rozczłonkowanie gruntów Nadleśnictwa oraz wysoki stopień urbanizacji i związanej
z nią antropopresji. Lasy Nadleśnictwa zapewne są wykorzystywane jako element
korytarza migracyjnego, natomiast obecnie nie stwierdzono by były miejscem
stałego bytowania czy rozrodu.
BÓBR EUROPEJSKI CASTOR FIBER
Bóbr objęty jest ochroną gatunkową od początku XX wieku, kiedy to jego
populacja skurczyła się do 235 osobników. Dzięki zabiegom ochrony czynnej
polegającym na stopniowej odbudowie populacji i jej areału, aktualnie jego
liczebność w Polce szacowana jest na 30 000 osobników.
Obecnie polska populacja bobrów nie jest zagrożona. Pewne zagrożenie
stanowi kłusownictwo występujące w Polsce i w innych krajach. Ponadto ludzie
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zabijają bobry wyrządzające szkody, podpalają ich żeremia i rozbierają tamy.
Przyczynami ograniczania liczebności bobrów są również: wyrąb lasów i ubożenie
bazy pokarmowej, osuszanie bagien, intensyfikacja gospodarki rolnej i rybackiej
(Czech 2007).
W Nadleśnictwie Tuszyma populację tego gatunku uznać można za liczną.
Ogółem jego obecność odnotowano w kilkudziesięciu miejscach położonych na
gruntach LP i poza nimi. Są to głównie cieki wodne, stawy i niewielkie zbiorniki
oraz rowy melioracyjne. Aktualny wykaz przedstawiono poniżej, a szczegółową
lokalizację na Mapie przeglądowej walorów przyrodniczo-kulturowych.
Tab. nr 16. Wykaz stanowisk bobra europejskiego na obszarze Nadleśnictwa Tuszyma

Przecław

Obręb

Oddział,
Rodzaj i nazwa zbiornika
pododdział
wodnego/rzeki
113f, j, k, 117c,
potok Stara Wiśnia wraz z
119b, d, g,
uchodzącymi do niego
123a, b, 124a,
ciekami i rowami
d, h, i, 133a
niewielki ciek wraz z dwoma
zbiornikami wodnymi w
57g, h, i, j, l
msc. Podleszany
ciek śródleśny wraz z
70d, 71f, h,
niewielkim zbiornikiem
76h, 78b
wodnym
rowy melioracyjne
29c, h, 30b, f
uchodzące w miejscowości
Trzciana do Wiśni
wyrobiska potorfowe –użytki
118a, b
ekologiczne
prawobrzeżny dopływ
91d, 128b, d, f
Kanału Grądzkiego
rowy i stawy w miejscowości
117b, c, d, h
Rzemień
145d
Kanał Grądzki
dopływ Kanału
180,181, 188i,
Białoborskiego (szczegółowy
194a, b, 195a, c
opis w pkt. 3.2.9.)

Tuszyma

193h

rów melioracyjny

dopływ Kanału
Białoborskiego – odcinek
203b, 205c
położony przed rozlewiskami
w oddz. 180, 181, 194, 195
boczne dopływy i rowy
233d, f, g, i,
uchodzące do Kanału
234h, 248a, f
Białoborskiego
251f, 257j, 7k, boczne dopływy i rowy
l, 258b, d, h,
uchodzące do Kanału
266a, k, l, 268c, Białoborskiego
rowy i niewielkie śródleśne
270c, f, 271a
oczka wodne
dopływ Kanału
200b, d, g
Białoborskiego – górny
odcinek cieku
potok Ruda (zw. również
290b, 302h
Ligejską Rzeczką)

Rodzaj obserwacji
ślady żerowania – nory, żeremia, tamy;
teren częściowo podtopiony
ślady bytowania – zgryzy, tamy, lokalne
podtopienia
ślady bytowania – zgryzy, tamy, lokalne
podtopienia
ślady bytowania – zgryzy, tamy
ślady bytowania
ślady bytowania – zgryzy, tamy
ślady bytowania – zgryzy, tamy, lokalne
podtopienia
ślady bytowania – zgryzy, tamy
ślady bytowania – zgryzy, tamy,
żeremia, podtopienie znacznej części
doliny cieku
ślady bytowania – zgryzy, tamy, lokalne
podtopienia
ślady bytowania – zgryzy, tamy, lokalne
podtopienia
ślady bytowania – zgryzy, tamy,
żeremia, lokalne podtopienia
ślady bytowania – zgryzy, tamy,
żeremia, lokalne podtopienia
ślady bytowania – zgryzy, tamy, lokalne
podtopienia
ślady bytowania – zgryzy
ślady bytowania – zgryzy, tamy,
żeremia
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Oddział,
pododdział
314f, g, 322b,
h, 324d, f,
325b, 326d,
327b, c, 329c
340c, g, h, m

Rodzaj i nazwa zbiornika
wodnego/rzeki

Rodzaj obserwacji

lewobrzeżny dopływ potoku
Ruda

ślady bytowania – zgryzy, tamy,
żeremia, lokalne podtopienia

rzeka Tuszymka

ślady bytowania – zgryzy

Aktualna inwentaryzacja łowiecka nie zawiera danych o liczebności tego
gatunku, niewątpliwie jednak jego liczebność można szacować na kilkaset
osobników. Wskazuje to, że bóbr doskonale zadomowił się w Nadleśnictwie
Tuszyma.
Obecny stan wiedzy o gatunku, jak też jego status w Polsce i Europie oraz
tryb postępowania, przedstawiono w „Krajowym planie ochrony gatunku” (Czech
2007) dostępnym na stronach MŚ. Dostępny jest tam również „Poradnik
minimalizowania szkód wyrządzanych przez bobry”.
WYDRA
Wydra obecnie jest gatunkiem stosunkowo licznym w naszym kraju, choć
w XX wieku uważana była za zagrożoną wyginięciem. Najliczniej występuje na
Pojezierzu Mazurskim, Pojezierzu Pomorskim, wzdłuż wschodniej i zachodniej
granicy państwa oraz na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Szacunkowa liczebność
wynosi 10 000-15 000 osobników.
Na obszarze Nadleśnictwa populacja tego gatunku jest dość liczna, co
wynika z dostępności stawów i zarybionych cieków wodnych. Wydra występuje
głównie w rejonie stawów oraz nad większymi potokami przecinającymi teren
Nadleśnictwa. W dużym stopniu miejsca jej występowania pokrywają ze
stanowiskami bobra.
Wydra nie jest obecnie zwierzęciem zagrożonym i nie wymaga odrębnych
działań z zakresu ochrony czynnej, prowadzonych przez Nadleśnictwo. Zagrożenia
i zasady ochrony w skali kraju przedstawiono w „Krajowym planie ochrony
gatunku” (Romanowski 2007), dostępnym na stronach MŚ.
NIETOPERZE
Nietoperze to grupa ssaków w naszym kraju w całości objęta ochroną
prawną. Wszystkie gatunki są również wymienione w załączniku IV Dyrektywy
siedliskowej, a część także w załączniku II. Spośród nich na terenie Nadleśnictwa
odnotowany był nocek duży Myotis myotis. Ogółem z tego obszaru podano siedem
taksonów.
Dane o występowaniu nietoperzy pochodzą głównie z poprzedniego
programu ochrony przyrody (2002) i nie zawierają szczegółowej lokalizacji.
Również w trakcie inwentaryzacji przeprowadzonej w 2007 roku nie wykazano stąd
stanowisk gatunków z załącznika II. Z uwagi jednak na pewien stopień naturalności
części kompleksów oraz sąsiedztwo terenów otwartych, optymalnych dla niektórych
gatunków, nietoperze znajdują tu dogodne warunki rozwoju.
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3.1.7.4. Strefy ochrony miejsc rozrodu i regularnego przebywania chronionych
gatunków zwierząt
Obecnie na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Tuszyma istnieją 2 strefy
ochrony miejsc rozrodu i regularnego przebywania bociana czarnego Ciconia nigra.
Ustanowione zostały zarządzeniem nr 180/03 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17
grudnia 2003 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2002 Wojewody
Podkarpackiego z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie wyznaczenia granic miejsc
rozrodu i regularnego przebywania gatunków zwierząt chronionych. Obie znajdują
się obrębie Tuszyma.
Tab. nr 17. Zasięg stref ochronnych ptaków na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo
(wg zarządzenia ustanawiającego).
Lp

Gatunek objęty
ochroną

1.

bocian czarny
Ciconia nigra

2.

bocian czarny
Ciconia nigra

Lokalizacja
miejsca
rozrodu

ochrony
całorocznej

Strefa
ochrony okresowej

Załączniki graficzne z zasięgiem stref wskazują, że jako strefę ochrony
całorocznej wyznaczono koło o promieniu 200 m. Nie jest to potrzebne skoro
rozporządzenie regulujące zasady wyznaczania stref wskazuje, że w przypadku
bociana czarnego wystarczy koło o promieniu 100 m. Nie wszędzie też lokalizacja
podana w zarządzeniu jest zgodna z załącznikiem graficznym. Ponadto aktualny
domiar GPS wskazuje, że gniazdo podane z oddz. w rzeczywistości znajduje
się w oddz. Poniżej zestawiono więc zaktualizowane dane dotyczące
lokalizacji gniazd i zasięgu stref wyznaczonych w oparciu o rozporządzenie MŚ w
sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Wskazana jest aktualizacja rozporządzenia
ustanawiającego strefy.
Tab. nr 18. Zasięg stref ochronnych ptaków na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo
(wg zweryfikowanej lokalizacji)
Lp

Gatunek objęty
ochroną

1.

bocian czarny
Ciconia nigra

2.

bocian czarny
Ciconia nigra

Lokalizacja
miejsca
rozrodu

ochrony
całorocznej

Strefa
ochrony okresowej
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Gatunek objęty
ochroną

Lokalizacja
miejsca
rozrodu

ochrony
całorocznej

Strefa
ochrony okresowej

W przypadku zidentyfikowania ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego
przebywania gatunków określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (DzU z 2011, Nr
237, poz. 1419) Nadleśnictwo powinno zgłosić je do Regionalnego Konserwatora
Przyrody w Rzeszowie, a do czasu powołania strefy, wyłączyć z użytkowania
drzewostany na zasadach określonych w ww. rozporządzeniu.

3.2. WALORY PRZYRODNICZO-LEŚNE

3.2.1. Klimat
Zgodnie z podziałem Romera (1949) obszar Nadleśnictwa Tuszyma
położony jest w strefie klimatu podgórskich nizin i kotlin. Jest to stosunkowo
łagodny klimat, szczególnie w części zachodniej, charakteryzujący się najkrótszą
zimą i najdłuższym latem w Polsce oraz najdłuższym okresem wegetacyjnym.
Według Gumińskiego (1948) teren Nadleśnictwa zaliczany jest do
stosunkowo ciepłej dzielnicy Sandomiersko-Rzeszowskiej. Okres wegetacji trwa tu
zwykle 209-213 dni. Stosunki termiczno-wilgotnościowe pogarszają się jedynie
w obrębie dolin i na obszarach z wysokim poziomem wód gruntowych. W rejonach
tych większa jest częstotliwość przymrozków, mgieł oraz stagnacji chłodnych mas
powietrza.
W klasyfikacji klimatów Okołowicza (1978) obszar Nadleśnictwa Tuszyma
znajduje się w Regionie Sandomierskim. Jest to region nizinny, pozostający jednak
pod wpływem okolicznych gór i wyżyn charakteryzujący się długimi, upalnymi
latami i łagodnymi zimami.
Charakterystykę warunków klimatycznych Nadleśnictwa Tuszyma
omówiono w oparciu o dane z posterunków meteorologicznych w Mielcu,
Kolbuszowej, Ropczycach, Tarnowie i stacji meteorologicznej w RzeszowieJasionce.
Cyrkulacja atmosferyczna
Omawiany region znajduje się na trasie wędrówek i transformacji mas
powietrza o bardzo różnych właściwościach fizycznych. Strefę cyrkulacji
zachodniej, obejmującej znaczną część Europy, a więc i omawiany teren,
charakteryzuje przewaga przemieszczania się mas powietrza z sektora zachodniego
w ciągu całego roku, zarówno z ośrodków niżowych jak i wyżowych.
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Tab. nr 19. Częstości występowania poszczególnych mas powietrza nad południową Polską
(Hess 1995)
Rodzaj mas:
wiosna
lato
jesień
zima
rok

PPm
60
67
67,4
64,9
64,8

Częstość występowania mas powietrza [%]
PPk
PA
PZ
18,2
8,4
5,6
21,5
2,5
2,3
13,0
8,8
2,9
25,6
3,8
1,3
197
5,9
3,0

inne
7,8
6,7
7,3
4,4
6,6

Dominujący wpływ na kształtowanie klimatu Nadleśnictwa ma powietrze
polarno-morskie (PPm) zalegające średnio przez 65% roku. Masy powietrza polarnokontynentalnego (PPk) kształtują pogodę na tym terenie mniej niż 20% dni w roku,
powietrze arktyczne (PA) zaś – w ciągu 6% dni. Najmniejszy udział ma powietrze
zwrotnikowe (PZ). Masy powietrza innego pochodzenia – najczęściej silnie
zmienione przez lokalne czynniki – występują równie często jak powietrze arktyczne
(Obrębska-Starklowa i in. 1995).
Usłonecznienie i zachmurzenie
Usłonecznienie jest to czas bezpośredniego dopływu promieniowania
słonecznego do powierzchni Ziemi. Odgrywa ono ogromną rolę w kształtowaniu
stosunków klimatycznych danego obszaru. Docieranie bezpośredniego
promieniowania słonecznego do podłoża jest uwarunkowane przede wszystkim
zachmurzeniem związanym z rodzajami zalegających mas powietrza.
Średnie roczne usłonecznienie mierzone w godzinach w stacji
meteorologicznej Rzeszów-Jasionka w latach 2000-2005 wyniosło 1908 (dane
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej). Liczba godzin słonecznych w ciągu
doby wyniosła średnio 5,9. Jedynie w miesiącach ciepłych (maj-sierpień) liczba ta
przekraczała 8 godzin. W miesiącach zimowych (grudzień-luty) notowano średnio
nieco ponad 2 godziny słońca dziennie.
Średnie zachmurzenie nieba mierzone w oktanach, gdzie 0 oznacza niebo
bez chmur, zaś 8 niebo całkowicie pokryte chmurami, w stacji meteorologicznej w
Rzeszowie-Jasionce w latach 2000-2005 wyniosło 5,1 (dane za Instytutem
Meteorologii i Gospodarki Wodnej). Najwięcej dni pogodnych, tj. o średnim
zachmurzeniu dziennym mniejszym niż 20%, wystąpiło we wrześniu, zaś najmniej
w listopadzie i grudniu. Najwięcej dni pochmurnych (średnie zachmurzenie 80% lub
więcej) notuje się w listopadzie i grudniu.
Temperatura powietrza
Temperatura powietrza jest jednym z podstawowych elementów
klimatycznych, mającym bezpośredni i pośredni wpływ na wiele procesów
życiowych przebiegających w ekosystemach leśnych. Na jej wartości i rozkład w
czasie wpływają głównie dwa czynniki: radiacyjny oraz cyrkulacyjny, a te zależne są
między innymi od ukształtowania powierzchni oraz wysokości nad poziomem
morza. Charakterystyki termicznej dokonuje się za pomocą różnych wielkości, a
podstawowy parametr to temperatura średnia, rozpatrywana w różnych skalach
czasowych.
Średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza dla posterunków w
Mielcu, Kolbuszowej, Tarnowie oraz dla stacji meteorologicznej w RzeszowieJasionce, zestawiono w poniższej tabeli.
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Średnie
miesięczne
posterunek/
za okres

Miesiące

Rok

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

-3,2

-1,2

2,7

7,2

12,9

15,2

17,3

16,8

12,5

7,5

2,9

-0,3

7,5

-3,3

-2,8

1,1

8,2

13,1

17,5

18,9

17,9

13,6

9,0

4,1

-0,8

8,0

1989-1998*
RzeszówJasionka
1971-1980

-0,6

1,1

3,9

8,7

13,8

17,0

18,7

18,3

13,4

8,9

3,2

-0,8

8,8

-3,2

-1,3

2,8

7,3

12,7

15,9

17,2

16,7

12,7

7,6

3,0

-0,3

7,6

1989-1998*

-1,4

0,1

3,0

8,1

13,5

16,7

18,4

17,9

13,0

8,3

2,6

-1,6

8,2

1999-2008

-2,1

-1,1

3,1

8,9

14,5

17,5

19,7

18,5

13,1

9,0

3,9

0,8

8,7

Kolbuszowa
1971-1980
Mielec
1955-1965
Tarnów

*dane zawarte w elaboracie glebowo-siedliskowym dla Nadleśnictwa Kolbuszowa, Obręb Morgi
wykonanym przez KRAMEKO.

Z zamieszczonych danych wynika, że najcieplejszym miesiącem w obszarze
Nadleśnictwa jest lipiec, zaś najchłodniejszym – styczeń. Zarówno średnie
miesięczne temperatury, niezależnie od pór roku, jak i średnie roczne są
zdecydowanie wyższe w ostatnim dziesięcioleciu w porównaniu z temperaturami
notowanymi w poprzednich dekadach. Najwięcej wzrosła średnia roczna temperatura
najcieplejszej pory roku jaką jest lato, w tym średnia temperatura lipca dla środkowej
części Kotliny Sandomierskiej o 2,5oC. Temperatura stycznia, podobnie jak średnia
roczna temperatura ostatniej dekady wzrosła tu o 1,1oC.
Charakterystykę stosunków termicznych uzupełniają średnie roczne liczby
dni o temperaturach charakterystycznych, mających wpływ na wegetację roślin: ilość
dni z mrozem (temperaturą maksymalną poniżej 0oC) oraz ilość dni z przymrozkami
(temperatura minimalna w ciągu doby nie przekracza 0oC). Liczba dni mroźnych w
ciągu roku wynosi 40–55, zaś liczba dni z przymrozkami 90–110 dni (Strategia
Rozwoju Turystyki dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013,
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, PART 2007). Są to wartości,
które w zależności od poszczególnych lat ulegają zmianom. Wczesne przymrozki
pojawiają się już we wrześniu, zaś szczególnie szkodliwe przygruntowe przymrozki
wiosenne występują w maju, a nawet w czerwcu.
Ważnym dla istnienia i rozwoju organizmów żywych czynnikiem
bezpośrednio związanym z temperaturą jest długość trwania okresu wegetacyjnego
oraz okres bezprzymrozkowy. Okres wegetacyjny (średnia temperatura dobowa
powyżej 5oC) trwa na omawianym terenie 205–215 dni. Początek okresu przypada
na pierwsze dni kwietnia, a koniec na przełomie I i II dekady listopada. Okres
bezprzymrozkowy trwa 150–165 dni.
Opady atmosferyczne
Bardzo ważnym czynnikiem klimatycznym bezpośrednio wpływającym na
wzrost i rozwój roślin, jest ilość i częstość pojawiania się opadów atmosferycznych.
Występują one najczęściej w postaci deszczu lub śniegu, sporadycznie gradu. Mogą
one występować również w postaci opadów osiadających, czyli szronu, rosy i szadzi.
Najważniejsze znaczenie gospodarcze ma deszcz, który bezpośrednio dostarcza
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roślinności i glebie wody oraz śnieg, który magazynuje duże jej ilości do czasu
topnienia. Na przestrzenny rozkład opadu silnie wpływają warunki fizycznogeograficzne, głównie orografia terenu.
Średnie miesięczne i roczne sumy opadów atmosferycznych w mm dla
posterunków w Mielcu, Ropczycach i Kolbuszowej oraz dla stacji meteorologicznej
w Rzeszowie-Jasionce, przedstawiono w poniższej tabeli.
Posterunek
meteorologiczny
za okres

Miesiące
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Mielec
1955 - 1964
25 28 35 36 54 62 103 73
43 39
Kolbuszowa
1955 - 1964
40 34 35 37 56 77 104 56
44 40
1951 - 1980
38 35 35 45 66 93 98
71
49 49
1999 - 2008
50 56 49 59 77 87 104 70
67 41
Ropczyce
1971 - 1980
35 27 28 39 71 96 88
94
52 54
Rzeszów- Jasionka
1989 - 1998*
25 28 31 57 76 72 79
68
82 52
1999 - 2008
39 38 41 59 78 87 101 78
67 41
*dane za okres 1989-1998 zawarte w elaboracie glebowo-siedliskowym
Kolbuszowa, Obręb Morgi wykonanym przez KRAMEKO.

Suma
roczna

XI

XII

38

38

574

42
46
45

48
46
38

613
671
743

39

35

658

37 31
638
42 32
703
dla Nadleśnictwa

Średnia roczna suma opadów kształtuje się na poziomie 640–700 mm i jest
wyższa od średniej rocznej sumy opadów w kraju wynoszącej 600 mm. Wyraźnie
wzrosła w ostatnim 50-leciu (o około 100 mm).
Na okres zimowy przypada około 15%, a na letni około 40% rocznej sumy
opadów. W okresie wegetacyjnym suma opadów jest zaskakująco wysoka i wynosi
około 480 mm, a więc około 70% sumy opadu rocznego. Liczba dni z opadem
wynosi średnio około 120, w tym z opadem dużym (ponad 10 mm) około 20 dni oraz
silnym (ponad 20 mm) kilka dni. Na okres zimowy przypada około 15%, a na letni
około 40% rocznej sumy opadów. W okresie wegetacyjnym suma opadów jest
zaskakująco wysoka i wynosi około 480 mm, a więc około 70% sumy opadu
rocznego. Liczba dni z opadem wynosi średnio około 120, w tym z opadem dużym
(ponad 10 mm) około 20 dni oraz silnym (ponad 20 mm) kilka dni. W ostatnich
latach obserwuje się wzrost intensywności opadów prowadzący często do zagrożeń
powodziowych.
Częstość występowania burz i opadów nawalnych, których najwięcej
przypada na okres letni, określa się na kilkanaście w ciągu roku. Pierwsze opady
nawalne mogą wystąpić już na początku maja, a ostatnie w pierwszej dekadzie
września. Najczęściej obserwuje się je w czerwcu i lipcu, rzadziej w sierpniu i maju.
Maksymalny czas ich trwania wynosi około 6 godzin. Zjawiskiem szczególnie
szkodliwym są burze gradowe. Występują tu rzadko, najczęściej w okresie od
kwietnia do połowy sierpnia.
Zjawiskiem szczególnie szkodliwym są nawałnice oraz burze gradowe. Na
omawianym obszarze mogą one występować od kwietnia do końca września.
Częstość występowania opadów gradowych określa się na kilka w roku. Grad może
spowodować duże szkody w uprawach, młodnikach i szkółkach, a także
w drzewostanach starszych, zwłaszcza w okresie kwitnienia.
Liczba dni z pokrywą śnieżną, jej grubość, czas powstawania i zanikania,
zależne są od wysokości nad poziom morza, rzeźby terenu, rodzaju szaty roślinnej
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oraz charakteru lokalnej cyrkulacji powietrza. Na omawianym terenie średnio notuje
się 70 dni z pokrywą śnieżną. Początek zalegania pokrywy śnieżnej przypada zwykle
na początek grudnia, sporadycznie śnieg może występować już w listopadzie. Koniec
zalegania pokrywy śnieżnej jest bardzo różny, zazwyczaj jednak ustępuje ona
w trzeciej dekadzie marca. Zaznaczyć należy, że daty pojawiania się i zanikania
pokrywy śnieżnej są w każdym sezonie zimowym inne, a różnice mogą dochodzić do
kilkudziesięciu dni. Zanikanie pokrywy śnieżnej jest uzależnione od warunków
lokalnych, przyspieszają ją strumienie ciepłego powietrza przy wiatrach fenowych.
Grubość pokrywy śnieżnej ściśle zależy od rzeźby terenu i szaty roślinnej. Średnia
grubość pokrywy śnieżnej na omawianym terenie nie przekracza 20 cm, choć
niekiedy, zwłaszcza na przełomie stycznia i lutego osiąga nawet do 50 cm. Pokrywa
śnieżna wywiera korzystny wpływ na rośliny chroniąc je przed gwałtownymi
skokami temperatur, a glebę przed zbyt głębokim przemarzaniem (Operat
siedliskowy Nadleśnictwa Tuszyma, BULiGL O/Przemyśl 2011).

3.2.2. Budowa geologiczna
Nadleśnictwo Tuszyma położone jest w obszarze Zapadliska
Przedkarpackiego, w jego wschodniej najmłodszej części obejmującej Nizinę
Sandomierską, określanej jako basen wschodni. Geneza i rozwój Zapadliska były
ściśle związane z końcowymi etapami rozwoju Karpat Zewnętrznych, od których
zależał zarówno zasięg basenu, jak i przebieg procesów sedymentacji.
Zapadlisko Przedkarpackie zawdzięcza swe powstanie ruchom
górotwórczym formującym Karpaty i jest z nimi genetycznie związane. Jest to
tektoniczny rów podgórski, w którym w miocenie i pliocenie osadzone zostały osady
morskie w postaci piasków, pyłów i iłów. Neogeńskie osady epoki miocenu
spoczywają na różnych wiekowo utworach starszych, począwszy od
prekambryjskich skał krystalicznych po osady paleozoiczne i mezozoiczne. Tworzą
je niesfałdowane utwory o miąższości dochodzącej do 2000 m. Na rozpatrywanym
terenie osady te są reprezentowane przez fację głębokomorską miocenu środkowego
i częściowo górnego, powstałą w części środkowej basenu. Utwory miocenu tworzą
monotonną ilasto-piaszczystą serię litologiczną z licznymi poziomami tufów i
tufitów stanowiących pozostałość silnej działalności wulkanicznej w Karpatach
Wewnętrznych oraz osadami formacji ewaporatowej.
Na podatnych na denudację iłach mioceńskich zalegają zaliczane do epoki
plejstocenu preglacjalne piaski i żwiry osadzone przez rzeki działające na przedpolu
nasuwającego się lodowca. Wypełniają one głębokie rynny o założeniach
erozyjnych, schodząc nisko, do 50 m poniżej współczesnych koryt.
Zasadniczą rolę w budowie litologicznej utworów pokrywowych obszaru
Nadleśnictwa odegrało zlodowacenie krakowskie. Najstarsze osady plejstocenu
związane z tym zlodowaceniem występują w nadkładzie moren w najwyższych
partiach Wysoczyzn: Kolbuszowskiej i Tarnowskiej. Młodsze serie osadów
plejstocenu, związane ze zlodowaceniami północnej i środkowej polski, wypełniają
głębokie rynny erozyjne, schodzące 10 - 20 m niżej współczesnych koryt rzek.
Miąższość pokrywy utworów plejstocenu waha się od 5 do 20 m, a jej
zróżnicowanie i nieregularne rozmieszczenie zależne jest od rzeźby podłoża epoki
miocenu oraz intensywności procesów akumulacji i denudacji w okresie plejstocenu.
Bezpośrednią pozostałością pobytu lądolodu są piaski Qp i gliny zwałowe
Qg, z reguły bezstrukturalne, z nielicznymi głazami. Utwory te zajmują z reguły
wyższe położenia terenu.
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W dolinach rzek i większych cieków występują plejstoceńskie utwory
akumulacji rzecznej o składzie mechanicznym piasków Qfp, rzadziej glin Qfg i
pyłów Qfpy. Najmłodsze (holoceńskie) utwory akumulacji rzecznej, związane z
dolinami rzek i cieków wodnych, mają charakter rzecznych piasków Qhfp, rzadziej
pyłów Qhfpy i glin Qhfg oraz namułów organicznych Qm i mad Qmd.
W zagłębieniach związanych z nierównomierną akumulacją utworów pochodzenia
rzecznego, zagłębieniami deflacyjnymi i międzywydmowymi, powstały utwory
organiczne w postaci torfów Qt, w części zmurszałych Qms, oraz sporadycznie
utwory deluwialne Qd.
W warunkach klimatu peryglacjalnego, rzadziej w obszarze pokrytym przez
piaski zwałowe oraz częściej w obszarze starych teras rzecznych, nastąpiło
przewianie piasków, a w jego wyniku powstanie znacznych powierzchni piasków
eolicznych Qep, w części przybierających postać wydm Qwp.
Niewielkie powierzchniowo fragmenty naturalnych pokryw glebowych
omawianego obszaru, całkowicie przekształcone przez człowieka, stanowią grupę
utworów antropogenicznych Qan. (Operat siedliskowy Nadleśnictwa Tuszyma
BULiGL O/Przemyśl 2011).

3.2.3. Rzeźba terenu
Zgodnie z podziałem geomorfologicznym Polski (M. Klimaszewski 1972),
zasięg terytorialny Nadleśnictwa wchodzi w zasięg pięciu odrębnych jednostek,
opisanych w randze regionów. Zestawiono je poniżej.
Strefa: Alpejska
Prowincja: Kotliny Podkarpackie
Podprowincja: Kotliny Podkarpackie Zachodnie
Makroregion: Kotlina Sandomierska
Mezoregion: Dolina Wisły
Region: Odcinek Wschodni
Region: Równina Rozwadowska
Mezoregion: Wysoczyzny Centralne
Region: Wysoczyzna Tarnowska
Region: Dolina Wisłoki
Region: Wysoczyzna Kolbuszowska
W obrębie Kotliny Sandomierskiej zaznaczają się dwa typy rzeźby o różnej
wysokości i zespole form, ujęte w mezoregiony. Jeden z nich to mezoregion
Wysoczyzn Centralnych tworzony przez wysoczyzny o wysokości względnej
40–80 m, pocięte dolinami rzek na kilka nierównych płatów. Okrywają je
przeważnie osady zlodowacenia krakowskiego, leżące na wysokim cokole iłów
mioceńskich (20–60 m n.p.m.). Należą tu, obejmujące swym zasięgiem obszar
Nadleśnictwa, region Wysoczyzny Tarnowskiej oraz region Wysoczyzny
Kolbuszowskiej. Obie wysoczyzny rozdziela region Doliny Wisłoki.
Odrębny zespół form Kotliny Sandomierskiej reprezentują obniżenia
dolinne, a wśród nich mezoregion Doliny Wisły, rozciągający się w kierunku
północnym na przedpolu Wysoczyzn Centralnych. Dominują tu równiny starych
teras akumulacyjnych o wysokości względnej 10–20 m, często zwydmionych. Część
doliny, w kierunku wschodnim od górnego odcinka doliny Wisłoki, stanowi region
Równiny Rozwadowskiej, natomiast w kierunku zachodnim zbliżony do niego
charakterem, region o nazwie Odcinek Wschodni.
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Obszar Nadleśnictwa dzieli się głównie między Dolinę Wisły – Odcinek
Wschodni, obejmującą część północną oraz Dolinę Wisłoki, w obrębie której
położona jest część środkowa i południowa. Wysoczyzna Tarnowska oraz Równina
Rozwadowska i Wysoczyzna Kolbuszowska obejmują najdalej na zachód i wschód
wysunięte fragmenty zasięgu terytorialnego. Wymienione jednostki szerzej opisano
poniżej.
Dolina Wisły (Odcinek Wschodni) składa się z dwóch wyraźnych rynien.
Północną, którą dziś płynie Wisła, zajmuje terasa rędzinna wysokości 4-8 m, zaś
południowa wykorzystywana jest przez rzeki: Breń, Babulówka i Trześniówka,
płynące wśród podmokłych obniżeń i podnoszących się ku południowi równin
piaszczystych. Powyżej ujścia Wisłoki dzieli je wyższy o 2-4 m zwydmiony Garb
Szczuciński, a niżej – Garb Tarnobrzeski, którego równiny denudacyjne sięgają
ponad 180 m n.p.m.
Równina Rozwadowska zbudowana jest z piasków akumulacji rzecznej,
tworzących miejscami duże kompleksy wydmowe, między którymi występują
obniżenia deflacyjne. Wydmy dochodzą do 25 m wysokości. W kierunku północnym
piaski czwartorzędowe zanurzają się pod aluwialne mady holocenu. Deniwelacje
sięgają tu od 145–185 m n.p.m.
Wysoczyznę Tarnowską odciętą od reszty Kotliny Sandomierskiej
wyraźnymi krawędziami, tworzą iły mioceńskie przykryte cienką, miąższości
10–20 m warstwą glin i piasków zwałowych. Opada ona łagodnie ku północy do
równoległej do doliny Wisły doliny Brenia. Część północna, w obrębie której leży
prawie cały obręb Przecław, to falista równina o wysokości 180–215 m n.p.m.
rozcięta szerokimi nieckowatymi dolinami dopływów Brenia. Wznoszą się nad nią
pojedyncze ostańcowe pagóry. Długie stoki denudacyjne odsłaniają różne utwory
pochodzenia lodowcowego.
Dolina Wisłoki rozdziela Wysoczyznę Tarnowską od Wysoczyzny
Kolbuszowskiej. Obejmuje dwa wyraźne stopnie terasowe. Wyższy z nich tworzy
szeroki płat na prawym brzegu Wisłoki. Jest to zwydmiona równina piaszczysta,
nachylona ku rzece od 25 do 13 m, sięgająca podnóży wzgórz zbudowanych z glin
morenowych. Występują tu wydmy paraboliczne o wysokości do 20 m, usypane
przez wiatry zachodnie. Niższe dno dolinne tworzy terasa rędzinna, szeroka na 3-5
km z licznymi starorzeczami. W jej spągu znajdują się osady z młodszej części
ostatniego glacjału. Korytu rzeki towarzyszą dwa stopnie niższych teraz łęgowych.
Wysoczyzna Kolbuszowska jest najbardziej centralną wysoczyzną Kotliny
Sandomierskiej, ulokowaną między dolinami Wisłoki na zachodzie, Sanu na
wschodzie oraz Rynną Podkarpacką na południu. Ku północy – w postaci stożków
ostańcowych pagórów – opada ku Równinie Rozwadowskiej, niższej o 50-60 m. Od
strony południowej rozcinają ją niewielkie strugi jak: Świerkowiec czy Szuwarka,
natomiast skłon północny rozczłonkowany jest przez systemy dolinne Łęgu, Przyrwy
i Trzebośnicy.
Fundament Wysoczyzny tworzą iły mioceńskie, na których zalegają
preglacjalne żwiry karpackie z płatami moreny zlodowacenia sańskiego oraz pyły
i piaski o miąższości od 2 do 20 m. Mało urozmaicony morfologicznie teren podnosi
się z północy na południe od wysokości 210 m do 250 m n.p.m. Kulminację osiąga
w części południowo-wschodniej na poziomie 265 m n.p.m. (Królewska Góra).
W zasięgu Nadleśnictwa najbardziej urzeźbione są tereny położone w
obrębie wysoczyzn: Tarnowskiej i Kolbuszowskiej. Maksymalne deniwelacje
powierzchni dochodzą tu do 50 m. Najniżej położony punkt w obrębie Wysoczyzny
Tarnowskiej to terasa zalewowa potoku Stara Wiśnia (180 m n.p.m.), w środkowej
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jego części w rejonie wsi Zaborcze, a w obrębie Wysoczyzny Kolbuszowskiej terasa
zalewowa rzeki Tuszymka (195 m n.p.m.), w rejonie wsi Zarzecze w południowej
części obszaru. Najwyżej położony punkt to kulminacje utworów zwałowych
nieznacznie przekraczające 215 m n.p.m. w rejonie wsi Nagoszyn w południowozachodniej części obszaru Wysoczyzny Tarnowskiej, a na Wysoczyźnie
Kolbuszowskiej - 245 m n.p.m. w rejonie wsi Niwiska.
Najbardziej wyrównany obszar to teren Równiny Rozwadowskiej położony
w północnej i północno-wschodniej części obszaru Nadleśnictwa, na wysokości
160 - 170 m n.p.m., o deniwelacjach nie przekraczających kilku metrów (Operat
siedliskowy Nadleśnictwa Tuszyma BULiGL O/Przemyśl 2011).

3.2.4. Warunki hydrologiczne
3.2.4.1. Wody powierzchniowe
Obszar Nadleśnictwa położony jest w dorzeczu Wisły, na obszarze trzech
większych działów wodnych (II-rzędu). Zasadniczą, największą część Nadleśnictwa
odwadnia rzeka Wisłoka – ciek II-rzędu, uchodzący do Wisły w Gawłuszowicach,
który stanowi swoistą oś sieci rzecznej tego rejonu. Do jej większych dopływów,
odwadniających obręb Tuszyma, należy Ruda wraz z dopływami: Kanału
Grądzkiego, Dopływem w Dobryninie, Dopływem z Poręb i Kanałem Tuszymskim,
Tuszymka wraz kilkoma mniejszymi bezimiennymi ciekami oraz Wielopolka z
Bystrzycą i Dopływem z Wiktorowca. Połnocno-wschodnią część obrębu Tuszyma
(leśnictwa Przyłęk i Niwiska) odwadniają: Trześniówka (ciek V-rzędu) i
Świerczówka (ciek IV-rzędu), który jest lewobrzeżnym dopływem Przyrwy,
należącej do zlewni Łęgu (w górnym biegu zwanego Zyzogą) – cieku II rzędu,
uchodzącego do Wisły pod Gorzycami.
Część zachodnią Nadleśnictwa – obręb Przecław – odwadniają cieki
uchodzące do Wisłoki: Pasternik, Dopływ z Korzeniowa, Słowik, Potok Kiełkowski,
Dopływ z Nowego Rydzowa (cieki III-rzędu) oraz Łukawiec, Wiśnia i Brnik (cieki
IV-rzędu) – dopływy potoku Stary Breń (ciek III-rzędu uchodzący do Wisłoki).
Najbogatsza sieć rzeczna cechuje północną część obrębu, położoną na Nizinie
Nadwiślańskiej – większość cieków w tym rejonie uchodzi do rzeki Stary Breń lub
bezpośrednio do Wisły. Niewielki, zachodni fragment obrębu odwadniają dopływy
Zgórskiej Rzeki – cieku III-rzędu uchodzącego do rzeki Breń (ciek II-rzędu
uchodzący do Wisły).
Zasilanie rzek w wody odbywa się głównie za pośrednictwem źródeł
i zasilania gruntowego, w mniejszym stopniu bezpośrednio przez opady. Dużą rolę
w retencji wód opadowych spełnia pokrywa śnieżna, której topnienie powoduje
wysokie stany wód w okresie wiosennym (marzec, kwiecień). Utrzymują się one
często do połowy maja, a także pod koniec czerwca i w lipcu, co z kolei związane
jest letnim maksimum opadowym. Najniższy poziom wód zazwyczaj notowany jest
we wrześniu i w październiku.
3.2.4.2. Wody gruntowe i podziemne
Według podziału hydrogeologicznego Polski (J. Malinowski 1991) obszar
Nadleśnictwa Tuszyma znajduje się w zasięgu makroregionu Południowopolskiego,
regionu przedkarpackiego.
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Zapadlisko Przedkarpackie jest młodą strukturą hydrogeologiczną,
stanowiącą fragment rowu przedgórskiego Karpat wypełnionego utworami epoki
miocenu dużej miąższości. Obecność wyniesionych płaskowyży zbudowanych z glin
i piasków zwałowych oraz ilaste wykształcenie leżących w ich podłożu utworów
epoki miocenu sprawiają, że głębsze poziomy wodonośne są słabo zasilane, stąd
zasobność regionu w wodę jest stosunkowo niewielka.
W regionie przedkarpackim w zasadzie w każdym piętrze strukturalnym
występują poziomy wodonośne, jednak dla warunków siedliskowych praktyczne
znaczenie mają dwa z nich: piętro występujące w utworach epoki oligocenu i
miocenu oraz piętro występujące w utworach epoki plejstocenu.
Piętro wodonośne oligocenu ma charakter nieciągły i tworzą go
nieregularne przewarstwienia i soczewki piasków w seriach utworów ilastomułkowych. W uśrednionym profilu litologicznym miocenu utwory wodonośne
zajmują około 35%, a ich porowatość jest niska i wynosi około 4-8%.
Piętro wodonośne plejstocenu stanowi podstawowe zasoby wód
podziemnych, jednak z uwagi na małą miąższość tych utworów sięgającą 10 – 15 m,
oraz duże zróżnicowanie litologiczne, całkowita zasobność piętra jest nieduża i
wynosi średnio około 40 m3/dobę/km2. Zwierciadło wód piętra ma charakter
swobodny, a znaczny udział frakcji piasków w piętrze bezpośrednio wpływa na
dobrą przepuszczalność jego warstw. Zasoby wodne omawianego piętra są
odnawialne wskutek przesiąkania w głąb wód opadowych i roztopowych, stąd
znaczne wahania zwierciadła wód spowodowane rytmem zmian klimatycznych.
Głębokość zalegania wód gruntowych jest zróżnicowana i wynosi 0,5 - 18 m ppt
(pod poziomem terenu).
Znaczną część omawianej części regionu stanowią płaskowyże
Kolbuszowski i Tarnowski, zbudowane w swoich profilach z glin zwałowych, z
reguły przykrytych różnej miąższości i genezy utworami piaszczystymi. Na
zasobność i wydajność poziomów wodonośnych, prócz głębokości ich zalegania, ma
wpływ również ich litologia i rozmieszczenie przestrzenne. Przewaga glin
zwałowych o ciężkim uziarnieniu oraz ilaste wykształcenie utworów mioceńskich
sprawiają, że poziomy wodonośne są słabo zasilane i mało wydajne, jednak w
przypadku płaskowyży pełnią one ważną rolę jako jedyne poziomy użytkowe ich
obszarów.
W obrębie piętra wodonośnego plejstocenu nieco odmienną zasobnością
wód wyróżnia się region Doliny Wisłoki, wypełniony utworami akumulacji rzecznej.
Występuje tu jeden poziom wodonośny, częściowo izolowany i miejscami
rozdzielony na dwie warstwy wodonośne, którego łączna miąższość nie przekracza
25 m. Zwierciadło tych wód ma charakter swobodny, ze znacznym udziałem żwirów,
co wpływa na dobrą przepuszczalność tych warstw. Region ten posiada zasobne
zbiorniki wód podziemnych.
Największe znaczenie dla wzrostu i rozwoju drzewostanów mają
przypowierzchniowe poziomy wód gruntowych. Wody te zwane ,,wierzchówkami”
występują przeważnie na głębokości 0,5 - 2,5 m. Najpłytsze ich występowanie
(około 0,5 - 1,5 m) odnotowuje się w dolinach rzek i cieków oraz w lokalnych
bezodpływowych zagłębieniach terenu, które okresowo mogą ulegać podtapianiu na
skutek opadów atmosferycznych. Następny poziom wodny występuje na głębokości
2,5 - 5,0 m w utworach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych różnej genezy
(najczęściej zwałowych), często podścielonych ciężkimi utworami ilastymi,
pełniącymi rolę warstw nieprzepuszczalnych, zatrzymujących wodę infiltrującą w
głąb. Wahania tego zwierciadła wód mogą dochodzić do 2,0 m.
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Reasumując, kluczowe znaczenie dla rozwoju roślinności obszaru
Nadleśnictwa mają opady atmosferyczne i budowa geologiczna.
Obszary położone niżej (doliny Wisłoki i Brenia), pokryte warstwą
piaszczystych utworów akumulacji rzecznej, są zasobniejsze w wodę. Średnia
głębokość występowania lustra wody w tej części obszaru Nadleśnictwa kształtuje
się w granicach 2 - 3 m, a wahania dochodzą do 0,5 – 1,5 m.
Przewaga glin zwałowych budujących płaskowyże Kolbuszowski i
Tarnowski, a także obecność w ich spągu iłów mioceńskich sprawiają, że występują
tu tylko cienkie, nieciągłe poziomy wodonośne, słabo zasilane i mało wydajne. Na
przeważającym obszarze gliny zwałowe przykryte cienką warstwą piasków pełnią
rolę uszczelniającą, zatrzymując infiltrującą w głąb wodę na większą część okresu
wegetacyjnego. Poziom wód gruntowych w tej części obszaru Nadleśnictwa sięga
głębokości 5 - 10 m, a wahania wynoszą 1,5 – 2,0 m. (Operat siedliskowy
Nadleśnictwa Tuszyma BULiGL O/Przemyśl 2011).
W zasięg terytorialny Nadleśnictwa (głównie obręb Tuszyma) wchodzi
Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) Nr 425, określany jako „DębicaStalowa Wola-Rzeszów”. Jest to największy zbiornik wód podziemnych na obszarze
województwa podkarpackiego – zajmuje powierzchnię 2 194 km2, a zasoby
dyspozycyjne wynoszą 576 tyś. m3/dobę. Rozciąga się między Dębicą,
Przeworskiem i Zawichostem.
Warunki hydrologiczne GZWP Nr 425 zatwierdzone zostały decyzją
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w lipcu 1997 r.
(w oparciu o dokumentację hydrologiczną zbiornika opracowaną przez Krakowskie
Przedsiębiorstwo Geologiczne „Progeo” w 1996 r.). Zbiornik posiada wyznaczoną
strefę ochronną.
W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa położona jest również zachodnia
część GZWP 424 „Dolina Borowa” (północna część obrębu Przecław). Jest to
zbiornik o powierzchni 56 km2, zasobach – 15,7 tyś. m3/dobę. Zasoby znajdują w
utworach czwartorzędowych.
3.2.4.3. Ekosystemy wodno-błotne
Ekosystemy wodno-błotne Nadleśnictwa, ujęte jako bagna, to głównie
fragmenty roślinności szuwarowej, olsowej, torfowiskowej, niekiedy łęgowej,
występujące w lokalnych obniżeniach terenu. Są to z reguły niewielkie powierzchnie
o charakterze śródleśnych, lokalnych zabagnień, cenne z punktu widzenia retencji
wodnej. Pod względem przyrodniczym mają zróżnicowaną wartość, uzależnioną od
rodzaju reprezentowanego siedliska oraz stopnia przekształcenia. Większe spośród
nich, ujęte w planie u.l. jako odrębne wydzielenia, to: oddz. 57h, 72d, 145f obrębu
Przecław; 329f, 330g, 337x obrębu Tuszyma. Ogółem zajmują 3,75 ha.
Niewielkie śródleśne zabagnienia zostały ujęte jako bagna nie tworzące
wydzieleń. Występują one w oddz.: 25j, 47c, 50b, 54g, 56b, 66l, 69d, 88k, 90a, 103f,
107b, 114a, 134f, 139f, 145d, 152k obrębu Przecław oraz 1c, 2g, 37l, 78c, 96a, 96c,
132a,159f, 180c, 201c, 223c, 225g, 226g, 274h, 314f, 322d, 329g, 332b, 343c, 343f,
343g, (2 obiekty), 343h, 343j, 343j, 344h, 349g obrębu Tuszyma. Ogółem to 43
kontury zajmujące 6,00 ha (1,50 ha w obrębie Przecław, 4,50 w obrębie Tuszyma). Z
uwagi na niewielką powierzchnię i cenne walory przyrodnicze nie planowano w ich
obrębie użytkowania gospodarczego.
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Na terenie Nadleśnictwa znajduje się kilkanaście niewielkich zbiorników
wodnych. Znajdują się one w oddz. 5Az, 57f, 99f, 102d, 118j, 133b, 136p, 145m
obrębu Przecław oraz 200c,d, 308h, 340r,s, 346g obrębu Tuszyma. W przewadze są
one sztucznym elementem, ale będąc środowiskiem zupełnie odmiennej flory i fauny
lokalnie wzbogacają bioróżnorodność, a jednocześnie pełnią ważną rolę w retencji
wodnej. Ogółem zajmują powierzchnię 3,94 ha.
3.2.4.4. Charakterystyka stosunków wodnych
Istotnym elementem kształtującym stosunki wodne obszaru Nadleśnictwa,
są ekosystemy leśne. Las reguluje gospodarkę wodną, poprzez podwyższanie niskich
i obniżanie wysokich stanów wód. Wykazuje pewną zdolność retencyjną, czyli
możliwość gromadzenia i przetrzymywania zasobów wodnych przez dłuższy czas
w środowisku biotycznym i abiotycznym.
Retencję na terenie Nadleśnictwa tworzą rożnego rodzaju zbiorniki – stawy,
oczka i cieki wodne (tzw. retencja wód otwartych), mokradła, bagna, zagłębienia
terenowe (tzw. retencja depresyjna), struktura i układ glebowy (tzw. retencja
glebowa), oraz możliwości intercepcji szaty roślinnej.
Do poprawy retencji wodnej w lasach Nadleśnictwa przyczyniają się
również bobry. Podpiętrzając wodę ograniczają jej odpływ i poprawiają
uwilgotnienie gleby.
Zadaniem retencji wodnej w lasach jest:
− poprawa uwilgotnienia siedlisk leśnych poprzez podniesienie lustra wody
gruntowej na terenach bezpośrednio przylegających do zbiornika lub
urządzenia piętrzącego;
− zmiana szybkiego odpływu wód powierzchniowych z terenu lasu na
spowolniony odpływ gruntowy;
− urozmaicenie i wzbogacenie środowiska leśnego;
− zapewnienie wody dla zwierzyny leśnej, ptactwa i owadów, co podnosi
biologiczną odporność drzewostanów;
− zapewnienia wody dla ochrony przeciwpożarowej;
− zapewnienie wody dla celów gospodarczych – do nawodnień
deszczownianych i hodowli ryb;
− tworzenie warunków do rekreacji i wypoczynku.

3.2.5. Gleby
Pokrywa glebowa jest dość mocno zróżnicowana pod względem
typologicznym, co wynika z urozmaiconej budowy geologicznej. Na wyrównanych
obszarach nizinnych Kotliny Sandomierskiej jako skała macierzysta dominują
utwory akumulacji lodowcowej i osady akumulacji rzecznej okresu neogenu, które
uzupełniają współczesne utwory akumulacji eolicznej, utwory aluwialne i deluwialne
oraz torfy i mursze.
Poniżej zestawiono typy gleb oraz ich powierzchnię w Nadleśnictwie na
podstawie bazy opisowej programu TAKSATOR.
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Tab. nr 20. Typy gleb występujące na gruntach leśnych Nadleśnictwa Tuszyma.
Gleby

Obręby leśne
Nadleśnictwo
Tuszyma
Przecław Tuszyma
Typ
Podtyp
Powierzchnia leśna zalesiona
[%]
i niezalesiona [ha]
1
2
3
4
5
6
Arenosole inicjalne
15,97
15,97
0,13
Arenosole
Arenosole bielicowane
4,65
4,65
0,04
Gleby brunatne właściwe
8,92
26,33
35,25
0,29
Gleby brunatne wyługowane
46,86
9,17
56,03
0,47
Gleby brunatne
Gleby brunatne kwaśne
60,38
3,03
63,41
0,53
Gleby brunatne bielicowe
86,41
2,69
89,10
0,74
Gleby rdzawe właściwe
16,18
48,04
64,22
0,53
Gleby rdzawe
Gleby rdzawe brunatne
89,52
289,19
378,71
3,15
Gleby rdzawe bielicowe
436,63 4980,58 5417,21
45,05
Gleby bielicowe właściwe
220,18
519,34
739,52
6,15
Gleby bielicowe Gleby glejo-bielicowe właściwe
514,75
371,20
885,95
7,37
Gleby glejo-bielicowe murszaste
700,49
567,43
1267,92
10,54
Gleby gruntowo-glejowe właściwe
406,05
146,38
552,43
4,59
Gleby gruntowo-glejowe
8,48
36,17
44,65
0,37
próchniczne
Gleby gruntowo-glejowe torfowe
1,20
36,96
38,16
0,32
Gleby gruntowoGleby gruntowo-glejowe torfiaste
8,54
22,17
30,71
0,26
glejowe
Gleby gruntowo-glejowe murszowe
24,73
84,16
108,89
0,91
Gleby gruntowo-glejowe murszaste 297,75
276,02
573,77
4,77
Gleby gruntowo-glejowe mułowe
1,34
3,75
5,09
0,04
Gleby opadowo-glejowe właściwe
368,06
140,55
508,61
4,23
Gleby
opadowo-glejowe
bielicowe
76,95
44,69
121,64
1,01
Gleby opadowoglejowe
Gleby stagno-glejowe właściwe
3,35
3,35
0,03
Gleby amfiglejowe
1,88
1,88
0,02
Gleby torfowe torfowisk niskich
3,62
129,54
133,16
1,11
Gleby torfowe torfowisk
Gleby torfowe
0,84
57,93
58,77
0,49
przejściowych
Gleby torfowe torfowisk wysokich
1,09
1,68
2,77
0,02
Gleby murszowe Gleby torfowo-murszowe
1,45
299,36
300,81
2,50
Gleby mineralno-murszowe
64,07
167,62
231,69
1,93
Gleby
Gleby murszowate właściwe
9,50
26,55
36,05
0,30
murszowate
Gleby murszaste
92,40
54,21
146,61
1,22
Mady rzeczne właściwe
0,39
0,39
0,00
Mady rzeczne
Mady rzeczne próchniczne
13,25
3,13
16,38
0,14
Mady rzeczne brunatne
4,28
2,64
6,92
0,06
Gleby
Gleby deluwialne brunatne
2,99
2,99
0,02
deluwialne
Gleby industro
Gleby industro- i urbanoziemne
80,65
80,65
0,67
i urbanoziemne
o niewykszt. prof.
Ogółem
3572,53 8451,78 12024,31
100,00

Jak wynika z powyższej tabeli, na gruntach Nadleśnictwa największy areał
mają gleby rdzawe zajmujące 5860,14 ha, zajmujące 48,73% powierzchni leśnej. Z
mniejszym udziałem towarzyszą im gleby: bielicowe (24,06%), gruntowo-glejowe
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(11,26%), opadowo-glejowe (5,29%), murszowate (3,45%), murszowe (2,50%) oraz
brunatne (2,03%). Pozostałe nie przekraczają 2% udziału w powierzchni.
Szczegółowy opis gleb znajduje się w Operacie siedliskowym dla
Nadleśnictwa Tuszyma z 2011 roku (BULiGL O/Przemyśl 2011).

3.2.6. Siedliskowe typy lasu
Siedliskowe typy lasu zestawiono w oparciu o bazę opisów taksacyjnych.
Ich udział w ujęciu powierzchniowym i procentowym przedstawiono poniżej.
Tab. nr 21. Udział siedliskowych typów lasu w powierzchni leśnej Nadleśnictwa Tuszyma.
Typy
siedliskowe
lasu
Bb
BMb
BMśw
BMw
Bśw
Lł
LMb
LMśw
LMw
Lśw
Lw
Ol
OlJ
Ogółem

Obręb Przecław
Obręb Tuszyma
powierzchnia
powierzchnia
[ha]
[%]
[ha]
[%]
Powierzchnia leśna zalesiona i niezalesiona
1,09
2,29
391,10
1677,79
14,54
4,67
0,00
211,80
1104,30
3,45
123,58
8,87
29,05
3572,53

0,03
0,06
10,95
46,96
0,41
0,13
0,00
5,93
30,91
0,10
3,46
0,25
0,81
100,00

1,68
112,42
4536,03
1141,69
922,57
2,64
79,81
311,44
860,74
97,33
43,95
296,27
45,21
8451,78

0,02
1,33
53,67
13,51
10,92
0,03
0,94
3,68
10,18
1,15
0,52
3,51
0,53
100,00

Nadleśnictwo Tuszyma
powierzchnia
[ha]
[%]
2,77
114,71
4927,13
2819,48
937,11
7,31
79,81
523,24
1965,04
100,78
167,53
305,14
74,26
12024,31

0,02
0,95
40,98
23,45
7,79
0,06
0,66
4,35
16,34
0,84
1,39
2,54
0,62
100,00

LMw
Bśw

LMśw
Ol
Lw

BMw

Lśw

BMb
Inne

LMb

OlJ
Lł
Bb
BMśw

Ryc. nr 6. Udział siedliskowych typów lasu w powierzchni leśnej Nadleśnictwa Tuszyma.
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Najszerzej rozprzestrzenionym typem siedliskowym na terenie
Nadleśnictwa jest bór mieszany świeży (BMśw), który zajmuje blisko 41%
powierzchni. Jest to siedlisko kontynentalnego boru mieszanego w podzespole
typowym Querco roboris-Pinetum typicum. W strukturze gatunkowej lasów
porastających to siedlisko dominują drzewostany, w których gatunkiem głównym
jest sosna (96,41%). Pozostałe pełnią niewielką rolę – większy udział mają tylko
jedliny (1,32%), natomiast drzewostany, w których dominującą rolę pełnią inne
gatunki (Md, Bk, Db, Db.c, Brz, Ol, AK, Os) mają marginalną rolę. Łącznie zajmują
pozostałe 2,27% pow. TSL.
Zbliżoną powierzchnię (23%) zajmuje bór mieszany wilgotny (BMw) –
siedlisko kontynentalnego boru mieszanego w podzespole wilgotnym Querco
roboris-Pinetum molinietosum. W strukturze gatunkowej również bezwzględną
dominację osiąga sosna (93,49% pow.), natomiast pozostałe gatunki nie odgrywają
większej roli. Wśród nich większy areał zajmują tylko brzeziny (2,03%), jedliny
(1,69%) i dębiny (1,49%).
Trzecim pod względem zajmowanego areału (16,34%) jest las mieszany
wilgotny (LMw), dla którego właściwym zbiorowiskiem roślinnym są głównie
uboższe postacie grądu subkontynentalnego Tilio-Carpinetum (T.-C. typicum, T.-C.
caricetosum brizoides). Drzewostany porastające to siedlisko, podobnie jak w
poprzednich przypadkach, to głównie sośniny (72,42%). Z niewielkim udziałem
towarzyszą im olszyny (12,58%), dębiny (8,56%), brzeziny (3,61%) i jedliny
(2,18%). W obrębie pozostałych (Św, Db.c, Gb, AK, Os) żaden nie przekracza 1%.
Kolejny typ siedliskowy lasu to bór świeży (Bśw) – jego udział w
powierzchni leśnej Nadleśnictwa to 7,79%. Jest to siedlisko zajęte niemal wyłącznie
przez sośniny (98,12%) tworzące zbiorowisko boru świeżego Molinio-Pinetum.
Wśród pozostałych typów siedliskowych największą powierzchnię zajmuje
las mieszany świeży (4,35%) stanowiący siedlisko uboższych fitocenoz grądu
subkontynentalnego Tilio-Carpinetum (T.-C. calamagrostietosum), niekiedy także
najżyźniejszych postaci kontynentalnego boru mieszanego Querco roboris-Pinetum
(Q.-P. coryletosum). W strukturze gatunkowej drzewostanów obecnie występujących
na tym siedlisku dominują sośniny (81,51%). Znaczący procent powierzchni należy
również do dębin (9,99%) i jedlin (4,19%). Powierzchniowo niewiele ustępuje mu
ols (2,54%), w typowych układach zwykle zajmowany przez zbiorowisko olsu
porzeczkowego Ribeso nigri-Alnetum, w którym drzewostan jest niemal wyłącznie
zbudowany z olszy. W Nadleśnictwie na siedlisku tym olsza przeważa (58,03%), ale
też duży udział ma brzoza (20,35%) i sosna (19,96%). Rola pozostałych
drzewostanów (Db, Czm, Os) jest tu niewielka. Znaczącą powierzchnię (1,39%) ma
również las wilgotny (Lw) – siedlisko żyznych, wilgotnych, bogatych gatunkowo
lasów grądowych Tilio-Carpinetum. Obecnie porastają je głównie sośniny (52,45%),
zaś wśród pozostałych większy udział cechuje dębiny (28,74%), olszyny (10,25%),
jedliny (5,02%) i brzeziny (1,22%). Pozostałe nie przekraczają 1% udziału.
Pozostałe typy siedliskowe mają marginalny udział w powierzchni (<1%),
przez co wzrasta ich wartość przyrodnicza. Wśród nich znaczniejszą powierzchnię
wykazuje jeszcze: bór mieszany bagienny (BMb – 0,95%), laś świeży (Lśw –
0,84%), las mieszany bagienny (LMb – 0,66%) oraz ols jesionowy (OlJ – 0,62%).
Najmniejszy udział ma las łęgowy (Lł – 0,06%) i bór bagienny (Bb – 0,02%).
Udział poszczególnych drzewostanów w typach siedliskowych lasu
zobrazowano na poniższym wykresie.

122

Kompleksowy opis stanu przyrody na obszarze zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa

100%

ŚW

90%

OS

80%

OL
MD

70%

KL.P

60%

JD

50%

GB

40%

DB.C

30%

DB

L
O

LJ
O

LŁ

LW

LŚ
W

B
LM

W
LM

LM

BM

BM

BM

BŚ

ŚW

BK
B

0%
W

BRZ

ŚW

10%

BB

CZM

W

20%

AK
SO

Ryc. nr 7. Struktura gatunkowa drzewostanów Nadleśnictwa Tuszyma w poszczególnych
typach siedliskowych lasu

STAN SIEDLISK
Tab. nr 22. Stan siedlisk w Nadleśnictwie Tuszyma.
Stan siedliska
naturalne i zbliżone do
naturalnych
zniekształcone
zdegradowane
silnie zdegradowane
Razem
w tym: siedliska na
gruntach porolnych

Przecław
Tuszyma
N-ctwo Tuszyma
Powierzchnia leśna zalesiona i niezalesiona [ha]

[%]

2411,73

7115,96

9527,69

79,24

1160,80
3572,53

1257,04
78,78
8451,78

2417,84
78,78
12024,31

20,11
0,65
100,00

115,69

212,40

328,09

2,73

Na terenie Nadleśnictwa przeważają siedliska naturalne i zbliżone do
naturalnych zajmujące 79,24% powierzchni. Duży udział mają również siedliska
zniekształcone, w głównej mierze związane z występowaniem sosny na żyźniejszych
siedliskach leśnych (20,11%). Na niewielkiej powierzchni (siedliska do
zagospodarowania po wykonanej rekultywacji) odnotowano siedliska zdegradowane
(0,65%).
Drzewostany na gruntach porolnych mają niewielki udział. Łącznie zajmują
328,09 ha, czyli 2,73% powierzchni leśnej, co świadczy o ustabilizowanej granicy
polno-leśnej i dominacji siedlisk historycznie leśnych.

3.2.7. Lasy ochronne
Podział funkcjonalny lasów Nadleśnictwa Tuszyma obejmuje lasy
rezerwatowe, lasy ochronne i lasy gospodarcze. Zestawiono je poniżej.
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Lasy rezerwatowe
Tab. nr 23. Zestawienie powierzchni lasów położonych w obrębie rezerwatów przyrody
w Nadleśnictwie Tuszyma.
Nazwa rezerwatu
OBRĘB PRZECŁAW
„Bagno Przecławskie”
OBRĘB TUSZYMA
„Buczyna w Cyrance
na Płaskowyżu
Kolbuszowskim”
„Końskie Błota”
Ogółem

Lokalizacja

Pow.
leśna zal.
[ha]

Pow. leśna
n-zal. [ha]

Pow. leśna
zw. z gosp.
leśną [ha]

Ogółem
[ha]

115a-h, ~a, ~b

23,14

1,57

0,82

25,53

19,52

0,00

0,56

20,08

18,52
61,18

1,68
3,25

0,00
1,38

20,20
65,81

68h, 83a, 84a, 68~a,
68~b, 83~a, 84~a,
84~b
113b, 113d, 113f

Zasięg i lokalizację lasów rezerwatowych przyjęto zgodnie z aktami
utworzenia tych rezerwatów.
Lasy ochronne i gospodarcze
Zasięg i lokalizację lasów uznanych za ochronne przyjęto zgodnie z
Zarządzeniem Nr 179 MOŚZNiL z dnia 13 grudnia 1994 roku w sprawie uznania za
ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Tuszyma.
Powierzchnia lasów ochronnych według tego zarządzenia wynosi
9461,55 ha.
Tab. nr 24. Zestawienie powierzchni lasów ochronnych wg przewodniej (dominującej)
kategorii ochronności.
Kategorie lasu
Lasy wodochronne
Lasy położne w granicach administracyjnych miast i w
odległości do 10 km od granic administracyjnych miast
liczących ponad 50 tys. mieszkańców
Lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie
gatunkowej.
LASY OCHRONNE RAZEM
LASY OCHRONNE wg Zarządzenia nr 179 MOŚZNiL z
dnia 13 grudnia 1994 r.
Różnica

Obręby:
N-ctwo
Tuszyma
Przecław Tuszyma
Pow. leśna [ha]
[%]
1527,12
2107,02
3634,14 38,51
1510,87

4256,72

5767,59

61,13

3,80

30,32

34,12

0,36

3041,79

6394,06

9435,85

100,00

3042,44

6419,11

9461,55

-0,65

-25,05

-25,70

Powierzchnia lasów ochronnych uległa zmianie wskutek utworzenia
Rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 kwietnia 2004 r. rezerwatu
przyrody „Końskie Błota” o powierzchni 20,20 ha w obrębie Tuszyma oraz zmian
w kategorii użytkowania gruntów.
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Główne funkcje lasu
Lasy rezerwatowe
Lasy ochronne
Lasy gospodarcze
Grunty zw. z gospodarką leśną
LASY – razem

N-ctwo
Tuszyma
Tuszyma
Pow. leśna zalesiona i niezalesiona
[%]
[ha]
[%]
[ha]
[%]
0,67
39,72
0,46
64,43
0,52
82,65
6394,06
73,66
9435,85
76,34
13,75
2018,00
23,25
2524,03
20,42
2,93
228,30
2,63
336,04
2,72
100,00
8680,08
100,00 12360,35 100,00

Przecław
[ha]
24,71
3041,79
506,03
107,74
3680,27

Obręby:

Lasy ochronne w Nadleśnictwie Tuszyma występują na powierzchni 9435,85
ha, co stanowi 76,34% powierzchni lasów. Pozostały areał obejmuje lasy
gospodarcze (20,42%), lasy rezerwatowe (0,52%) oraz grunty związane
z gospodarką leśną (2,72%).

3.2.8. Roślinność
3.2.8.1. Ogólna charakterystyka flory
We florze Nadleśnictwa dominują rośliny o zasięgu środkowoeuropejskim.
Są to głównie gatunki leśne związane z grądami. Do najczęściej spotykanych należą:
grab zwyczajny Carpinus betulus, klon zwyczajny Acer platanoides, olsza czarna
Alnus glutinosa, zawilec gajowy Anemone nemorosa, przytulia wonna Galium
odoratum i wiele innych. Na florę nieleśną składają się rośliny łąkowe, pastwiskowe
i murawowe oraz niektóre synantropijne. Występuje też grupa roślin związanych
z siedliskami wodnymi i bagiennymi.
Także rośliny o zasięgu północnym reprezentowane są stosunkowo licznie.
Te pospolite występują najczęściej na siedliskach borowych. Są to: świerk pospolity
Picea abies, borówki: czarna Vaccinium myrtillus, brusznica V. vitis-idaea i bagienna
V. uliginosum, wietlica samicza Athyrium filix-femina, siódmaczek leśny Trientalis
europaea i in. Reliktowe gatunki borealne występują głównie na torfowiskach.
Przykładem jest rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia.
Położenie Kotliny Sandomierskiej na przedpolu Karpat sprawia, iż wśród
roślin naczyniowych stosunkowo liczna jest grupa gatunków górskich. Zdecydowana
większość należy do gatunków sudecko-karpackich, mających swe placówki na
przedpolu całego łuku karpacko-sudeckiego, jak: świerk pospolity Picea abies, buk
zwyczajny Fagus sylvatica, bez koralowy Sambucus racemosa i jawor Acer
pseudoplatanus. Jeden gatunek – żywiec gruczołowaty Dentaria glandulosa jest
gatunkiem karpackim. Ogółem we florze Nadleśnictwa Tuszyma jest 10 taksonów
górskich. Zestawiono je poniżej.
Taksony reglowe:
Abies alba
Acer pseudoplatanus
Allium ursinum
Dentaria glandulosa
Galanthus nivalis
Lysimachia nemorum

jodła
jawor
czosnek niedźwiedzi
żywiec gruczołowaty
śnieżyczka przebiśnieg
tojeść gajowa
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Picea abies
Sambucus racemosa
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świerk pospolity
bez koralowy

Taksony ogólnogórskie:
Dryopteris dilatata
Valeriana sambucifolia

narecznica szerokolistna
kozłek bzolistny

3.2.8.2. Charakterystyka zbiorowisk roślinnych

3.2.8.2.1. Charakterystyka leśnych zbiorowisk roślinnych
Zbiorowiska leśne występujące na terenie Nadleśnictwa Tuszyma
reprezentuje kilka zespołów wykazujących zróżnicowanie na niższe jednostki
syntaksonomiczne. Ich systematykę przedstawiono poniżej (Matuszkiewicz 2001).
Klasa: Salicetea purpureae Moor 1958
Rząd: Salicetalia purpureae Moor 1958
Związek: Salicion albae R. Tx. 1955
Zespół: Salicetum triandro-viminalis Lohm. 1952
Zespół: Salicetum albo-fragilis R. Tx. 1955
Klasa: Alnetea glutinosae Br.-Bl. et R. Tx. 1943
Rząd: Alnetalia glutinosae R. Tx. 1937
Związek: Alnion glutinosae (Marc. 1929) Meijer Drees 1936
Zespół: Salicetum pentandro-cinereae (Almq. 1929) Pass. 1961
Zespół: Sphagno squarrosi-Alnetum Sol.-Górn. (1975) 1987
Zespół: Ribeso nigri-Alnetum Sol.-Górn. (1975) 1987
Klasa: Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1939
Rząd: Cladonio-Vaccinietalia Kiell.-Lund 1967
Związek: Dicranio-Pinion Libb. 1933
Podzwiązek: Dicrano-Pinenion Seibert in Oberd. (ed.) 1992
Zespół: Leucobryo-Pinetum W. Mat. (1962) 1973
Zespół: Querco roboris-Pinetum (W. Mat. 1981) J. Mat. 1988
Podzwiązek: Piceo-Vaccinienion uliginosi Seibert in Oberd. (ed.)
1992
Zespół: Vaccinio uliginosi-Pinetum Kleist 1929
Klasa: Querco-Fagetea Br.-Bl. Et Vlieg. 1937
Rząd: Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928
Związek: Alno-Ulmion Br.-Bl.et R. Tx. 1943
Podzwiązek: Alnenion glutinoso-incanae Oberd. 1953
Zespół: Fraxino-Alnetum W. Mat. 1952c
Podzwiązek: Ulmenion minoris Oberd. 1953
Zespół: Ficario-Ulmetum minoris Knapp 1942 em. J. Mat. 1976
Związek: Carpinion betuli Issl. 1931 em. Oberd. 1953
Zespół: Tilio cordatae-Carpinetum betuli Tracz. 1962
Związek: Fagion sylvaticae R. Tx. et Diem. 1936

126

Kompleksowy opis stanu przyrody na obszarze zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa

Podzwiązek: Dentario glandulosae-Fagenion Oberd. et Müller
1984
Zespół: Dentario glandulosae-Fagetum W. Mat. 1964 ex
Guzikowa et Kornaś 1969
BORY
BORY SOSNOWE
Leucobryo-Pinetum – suboceaniczny bór świeży
Jest to suboceaniczna i środkowoeuropejska, uboga florystycznie postać
boru sosnowego, występująca w typie siedliskowym boru świeżego. Na obszarze
Nadleśnictwa fitocenozy zgodne z warunkami siedliskowymi (Bśw) zajmują dość
znaczną powierzchnię – 937,11 ha (ok. 8% pow.). Największy areał zajmuje w
północnej części obrębu Tuszyma, w leśnictwach Wojsław i Przyłęk.
Jest to zbiorowisko zwykle o jednowarstwowym drzewostanie zbudowanym
z sosny Pinus sylvestris, niekiedy z domieszką brzozy brodawkowatej Betula
pendula, sporadycznie dębu szypułkowego Quercus robur i świerka Picea abies.
Warstwa krzewów jest zwykle słabo wykształcona, a miejscami nie rozwija
się wcale. Zbudowana jest z podrostu drzew tworzących drzewostan, niekiedy
z domieszką buka Fagus sylvatica, jałowca Juniperus communis, kruszyny Frangula
alnus i jarzębiny Sorbus aucuparia.
W runie dominują krzewinki – borówki: czarna Vaccinium myrtillus
i brusznica V. vitis-idaea oraz wrzos Calluna vulgaris, a także wąskolistne trawy:
kostrzewa owcza Festuca ovina i śmiałek pogięty Deschampsia flexuosa.
Warstwa mszysta, zazwyczaj silnie rozwinięta, składa się zwykle z kilku
gatunków mezofilnych mchów, wśród których zwykle przeważa rokietnik pospolity
Pleurozium schreberi, gajnik lśniący Hylocomium splendens i widłoząb kędzierzawy
Dicranum polysetum. Obok dość często pojawiają się również: płonnik jałowcowaty
Polytrichum juniperinum, widłoząb miotłowaty Dicranum scoparium i modrzaczek
siny Leucobryum glaucum.
Zespół nie posiada własnych gatunków charakterystycznych, wyróżniany
jest na podstawie swoistej kombinacji gatunków. Od analogicznego boru
kontynentalnego różni się brakiem szeregu gatunków o kontynentalnym typie
zasięgu oraz obecnością modrzaczka sinego Leucobryum glaucum. Dobrym
gatunkiem rozpoznawczym jest również śmiałek pogięty Deschampsia flexuosa. Na
Leucobryo-Pinetum wskazuje także pojawianie się buka w runie lub w podszycie.
Zespół Leucobryo-Pinetum występuje na piaszczystym, ubogim podłożu
z niskim poziomem wód gruntowych, zwykle na glebach bielicowo-rdzawych.
Przekształcenia postaci typowej wynikają głównie ze stosowania zrębów
powodujących przejściowe wykształcenie faz regeneracyjnych. Część płatów ma
charakter wtórny – pochodzą ze zniekształconych borów mieszanych QuercoPinetum typicum.
Vaccinio uliginosi-Pinetum – kontynentalny bór bagienny
Zbiorowisko to związane jest typem siedliskowym boru bagiennego i boru
mieszanego bagiennego. Według danych glebowo-siedliskowych na terenie
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Nadleśnictwa siedliska te występują na powierzchni 117,48 ha (0,97% pow.).
Powiązane z nim siedlisko przyrodnicze z zał. I DS, czyli kontynentalny bór
bagienny po weryfikacji wyróżniono zaledwie na powierzchni 1,78 ha.
Tak znaczna rozbieżność pomiędzy areałem potencjalnego siedliska
i związaną z nim fitocenozą wynika głównie z metodyki przyjętej podczas
inwentaryzacji gruntów LP, która pomijała znaczną część mikrosiedlisk. Nie bez
znaczenia jest również przekształcenie wynikające z forsowanego przez lata nakazu
ich uproduktywnienia. Największe kompleksy siedlisk tego typu są w leśnictwie
Wojsław, natomiast najlepiej zachowane siedlisko wykazano w oddz. 336b leśnictwa
Kamionka (obręb Tuszyma).
Typowy bór bagienny ma drzewostan niemal wyłącznie zbudowany z sosny
Pinus sylvestris, przy czym jest niski i dość luźny. Jako domieszka może pojawiać
się brzoza brodawkowata Betula pendula, omszona B. pubescens lub świerk Picea
abies.
Warstwa krzewów zwykle jest słabo zwarta lub nie wykształca się w ogóle.
Tworzy ją głównie brzoza brodawkowata Betula pendula, miejscami omszona
B. pubescens oraz kruszyna Frangula alnus i fragmentami dość obfite podrosty
sosny.
Runo, o krzewinkowo-mszystym charakterze, jest zwykle bujnie rozwinięte.
Zaznacza się w nim dość wyraźnie struktura kępowa – na dość rozległych kępach
mieści się po kilka drzew oraz roślinność borowa, którą najliczniej reprezentują:
bagno zwyczajne Ledum palustre oraz borówki – bagienna Vaccinium uliginosum,
czarna V. myrtillus i brusznica V. vitis-idaea. Dolinki zajmują mniejszą część
powierzchni płatów, niekiedy zredukowane są do wąskich smug między kępami.
Wypełnione są roślinnością wysokotorfowiskową, głównie wełnianką pochwowatą
Eriophorum vaginatum, której towarzyszą m.in. trzęślica modra Molinia caerulea,
śmiałek pogięty Deschampsia flexuosa.
Warstwa mszysta, tworząca najczęściej zwarty kobierzec, utworzona jest na
kępach przez mchy borowe, tj. rokietnik pospolity Pleurozium schreberi czy płonnik
pospolity Polytrichum commune, a w dolinkach przez torfowce Sphagnum sp.
Fitocenozy boru bagiennego związane są z lokalnymi warunkami
topograficznymi i hydrologicznymi – występują w nieckowatych, bezodpływowych
zagłębieniach terenu, głównie na glebach torfowych torfowisk wysokich, tworzących
siedlisko boru bagiennego (Bb), choć występować mogą również na glebach
torfowych torfowisk przejściowych na siedlisku boru mieszanego bagiennego
(BMb). Wykształca się tu jednak nieco inna postać boru bagiennego, ujmowana
w podzespół Vaccinio uliginosi-Pinetum molinietosum, którą od postaci typowej
odróżnia występowanie trzęślicy modrej Molinia caerulea, także kruszyny Frangula
alnus, płonnika pospolitego Polytrichum commune, turzycy pospolitej Carex nigra
i torfowca Sphagnum capillifolium. Warunkiem występowania zespołu jest wysoki
w ciągu całego roku poziom stagnującej wody gruntowej, opadający krótkotrwale
jedynie w okresie letnio-jesiennym.
Dobrze zachowane zbiorowiska tego typu w naszym kraju zachowały się
w niewielkim stopniu, głównie wskutek prowadzonych melioracji. W związku z tym
podstawą wszystkich działań ochronnych jest zachowanie lub przywrócenie
stosunków wodnych właściwych dla siedliska. W skali Nadleśnictwa drzewostanów
porastających to siedlisko nie planowano do użytkowania rębnego.
Bory bagienne są jednym z podstawowych składników kompleksu
przestrzennego roślinności żywych torfowisk wysokich. Stabilne bory bagienne
utrzymują katotelm torfowisk wysokich w stanie równowagi dynamicznej, tym
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samym zapobiegając utracie nagromadzonej w nim wody i materii organicznej.
W dobrze zachowanym stanie są biotopem wielu gatunków zwierząt bezkręgowych
i kręgowców. Ponadto, ze względu na retencję wodną, pełnią zasadniczą funkcję
regulującą bilans wodny.
Aktualnie zbiorowisko to uznane zostało za cenne siedlisko przyrodnicze
i wymieniane jest w rozporządzeniu 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 (DzU z 2010 r., Nr 77, poz.
510), jako priorytetowe. Jest również ujęte w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej.
BORY MIESZANE
Querco roboris-Pinetum – kontynentalny bór mieszany
(środkowopolski sosnowo-dębowy bór mieszany)
Kontynentalny bór mieszany jest jednym z głównych elementów szaty
roślinnej Nadleśnictwa – zajmuje ponad 7746,61 ha (ok. 64% pow.). Jest to las
sosnowo-dębowy, dość ubogi florystycznie, związany z typem siedliskowym boru
mieszanego.
Zespół nie posiada własnych gatunków charakterystycznych o znaczeniu
ponadregionalnym. Jego identyfikacja opiera się głównie na swoistej kombinacji
gatunków, w której przeważają taksony rzędu Vaccinio-Piceetalia, przy stałym
udziale grupy gatunków o szerszej amplitudzie ekologicznej przechodzących z klasy
Querco-Fagetea oraz na strukturze drzewostanu, w którym gatunkami
współpanującymi są sosna i dęby, przy czym większe znaczenie ma dąb szypułkowy
Quercus robur. Od opisanych powyżej borów sosnowych odróżnia go, obok
gatunków lasów liściastych, obecność kilku taksonów nie wykazujących
przynależności syntaksonomicznej: osiki Populus tremula, konwalijki dwulistnej
Maianthemum bifolium i szczawika zajęczego Oxalis acetosella.
Typowe bory mieszane są lasami o złożonej strukturze piętrowej. Warstwa
drzew jest zwykle złożona z dwóch lub trzech podwarstw. Tworzy ją sosna
zwyczajna Pinus sylvestris i dąb szypułkowy Quercus robur, rzadziej
bezszypułkowy Q. petraea, z domieszką: brzozy brodawkowatej Betula pendula,
świerka Picea abies, a sporadycznie także buka Fagus sylvatica i osiki Populus
tremula. W wilgotniejszych postaciach zespołu pojawia się olsza czarna Alnus
glutinosa i brzoza omszona Betula pubescens. W silnie rozwiniętej warstwie
krzewów dominują najczęściej: jarzębina Sorbus aucuparia, kruszyna Frangula
alnus, podrost gatunków budujących drzewostan, a w partiach żyźniejszych także
leszczyna Corylus avellana. Warstwę zielną tworzą zazwyczaj: siódmaczek leśny
Trientalis europaea, konwalijka dwulistna Maianthemum bifolium, trzcinnik leśny
Calamagrostis arundinacea, kostrzewa owcza Festuca ovina, a w podzespole
wilgotnym trzęślica modra Molinia caerulea. W warstwie mszystej dominuje zwykle
rokietnik pospolity Pleurozium schreberi z udziałem innych gatunków borowych.
Szereg fitocenoz borów mieszanych wykazuje mniejsze lub większe
odchylenia od opisanej powyżej struktury. Przejawiają się one głównie znacznym
uproszczeniem budowy drzewostanu na skutek stosowania zrębów i sztucznego
odnawiania sosną, co zaowocowało również zmianami w obrębie runa. Część płatów
o bardzo zaawansowanym stopniu przekształcenia upodobniła się do boru świeżego
Leucobryo-Pinetum lub boru wilgotnego Molinio-Pinetum.
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W zależności od warunków wilgotnościowych i troficznych zespół
wykazuje zróżnicowanie na trzy podzespoły:
− typowy Q.-P. typicum – występuje na siedliskach świeżych, nie posiada
gatunków wyróżniających;
− trzęślicowy Q.-P. molinietosum – zajmuje siedliska wilgotne, wyróżnia
się udziałem osiki i brzozy omszonej w drzewostanie oraz gatunków
wilgociolubnych w runie, tj.: trzęślica modra Molinia caerulea, tojeść
pospolita Lysimachia vulgaris, turzyca pospolita Carex nigra, trzcinnik
lancetowaty Calamagrostis canescens i torfowiec błotny Sphagnum
palustre;
− leszczynowy Q.-P. coryletosum – zajmuje siedliska świeże, najżyźniejsze
w obrębie siedliska boru mieszanego, wyróżnia się znacznie większym
udziałem gatunków przechodzących z lasów grądowych, z którymi
pozostaje niekiedy w dynamicznych zależnościach wywołanych
oddziaływaniem człowieka.
BUCZYNY
Dentario glandulosae-Fagetum – żyzna buczyna górska
Żyzną buczynę górską na terenie Nadleśnictwa opisano z rezerwatu
przyrody „Buczyna w Cyrance na Płaskowyżu Kolbuszowskim”. Jej powierzchnia
jest zbieżna z areałem zajmowanym przez rezerwat – zajmuje ok. 20 ha.
Żyzna buczyna karpacka w postaci typowej wykształca się zwykle dopiero
na wysokości 600 m n.p.m. z optimum powyżej 800 m n.p.m. Niżej, stopniowo
przechodzi w formę podgórską (Dentario glandulosae-Fagetum collinum),
wykazującą silne powiązania florystyczne z grądami.
W warstwie drzew najczęściej występuje buk Fagus sylvatica z mniejszym
lub większym udziałem świerka Picea abies lub jaworu Acer pseudoplatanus.
Warstwa krzewów jest przeważnie słabo rozwinięta, budują ją głównie podrosty
buka, jodły oraz leszczyna Corylus avellana. W runie, obok gatunku
charakterystycznego dla zespołu – żywca gruczołowatego Dentaria glandulosa,
dominują taksony klasy Querco-Fagetea tj. m.in.: zawilec gajowy Anemone
nemorosa, przytulia wonna Galium odoratum, kopytnik pospolity Asarum
europaeum, gajowiec żółty Galeobdolon luteum, miodunka ćma Pulmonaria
obscura, szczyr trwały Merculialis perennis, szałwia lepka Salvia glutinosa
i nerecznica samcza Dryopteris filix-mas. Zbiorowisko wykształca się zwykle na
różnych postaciach gleb brunatnych.
Siedlisko jest wymienione w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej oraz
w rozporządzeniu 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 (DzU z 2010 r., Nr 77, poz.
510).
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GRĄDY
Tilio-Carpinetum – grąd subkontynentalny
Grąd subkontynentalny w przeszłości był jednym z głównych komponentów
szaty roślinnej Nadleśnictwa – odpowiednie dla niego siedliska zajmują 2756,59 ha
(23% pow.). Obecnie, na skutek znacznego przekształcenia, fitocenozy które
zaliczono do tego zespołu zajmują 287,62 ha. Pozostałą powierzchnię siedlisk
lasowych zajmują zbiorowiska zastępcze i o trudnej do ustalenia przynależności
fitosocjologicznej.
Grąd subkontynentalny jest jednym z najbardziej wielopostaciowych
zbiorowisk leśnych w Polsce, co odpowiada jego wielkiej plastyczności
ekologicznej. Występuje w pięciu odmianach geograficznych, dodatkowo
zróżnicowanych na formy wysokościowe, łącznie w kilkunastu podzespołach
i wariantach, obejmujących bardzo szeroką skalę zmienności lokalnosiedliskowej.
Grądy Nadleśnictwa należą do odmiany małopolskiej.
W typowej postaci drzewostan omawianego zespołu zróżnicowany jest na
3-4 podwarstwy. Najwyższą tworzy dąb szypułkowy Quercus robur z domieszką
jaworu Acer pseudoplatanus, lipy drobnolistnej Tilia cordata, osiki Populus tremula
brzozy brodawkowatej Betula pendula i buka zwyczajnego Fagus sylvatica, niższą –
grab zwyczajny Carpinus betulus z domieszką lipy, jesionu, klonu zwyczajnego,
brzóz oraz czereśni Cerasus avium. W najniższej, oprócz młodych okazów
wymienionych gatunków, spotkać można jabłoń, drzewiaste okazy leszczyny,
niekiedy iwę.
Warstwę krzewów, zwykle bujnie rozwiniętą, buduje najczęściej leszczyna
Corylus avellana i podrosty drzew, rzadziej pojawiać się mogą również: głogi:
jednoszyjkowy Crataegus monogyna, dwuszyjkowy C. laevigata, bez czarny
Sambucus nigra, trzmieliny: zwyczajna Euonymus europaeus, brodawkowata E.
verrucosus, suchodrzew pospolity Lonicera xylosteum, dereń świdwa Cornus
sanguinea, jarzębina Sorbus aucuparia i czeremcha Padus avium.
Runo zwykle jest dobrze rozwinięte, przy czym jego skład gatunkowy jest
ściśle uzależniony od warunków siedliskowych i przynależny niższym jednostkom
syntaksonomicznym. Większość gatunków należy do grupy roślin, które optimum
ekologiczno-socjologiczne osiągają w mezo- i eutroficznych lasach liściastych. Na
siedliskach stosunkowo najbardziej ubogich grąd wykazuje florystyczne nawiązania
do kwaśnych dąbrów, natomiast w warunkach siedlisk żyznych i wilgotnych
wzbogacony jest o gatunki łęgowe. Gatunkami charakterystycznymi zespołu są:
turzyca orzęsiona Carex pilosa i jaskier kaszubski Ranunculus cassubicus. Do grupy
tej zaliczyć można także większość gatunków charakterystycznych dla związku
Carpinion, gdyż Tilio-Carpinetum jest tu jego jedynym przedstawicielem. Należą tu:
grab Carpinus betulus, kupkówka Aschersona Dactylis polygama, przytulia
Schultesa Galium schultesii, gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea i lipa
drobnolistna Tilia cordata.
Warstwa mszysta, zwykle słabo wykształcona, zbudowana jest najczęściej
z: żurawca fałdowanego Atrichum undulatum, krótkosza szorstkiego Brachythecium
rutabulum, merzyka pokrewnego Plagiomnium affine i m. fałdowanego
P. undulatum.
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Na terenie Nadleśnictwa grądy uległy dość istotnym przekształceniom.
Zmiany te polegają głównie na uproszczeniu struktury warstwowej i gatunkowej
oraz nadmiernym rozrzedzeniu drzewostanu. Niewątpliwie jednak najpoważniejszą
formą przekształcenia zbiorowisk grądowych jest zastąpienie ich sośninami, z czego
wynikają głębokie przemiany nie tylko w obrębie samych fitocenoz, ale także
siedlisk.
Grąd subkontynentalny występuje w typie siedliskowym lasu i lasu
mieszanego, niemal we wszystkich wariantach wilgotnościowych. Z uwagi na to
różnicuje się na szereg podzespołów, wśród których na terenie Nadleśnictwa mogą
występować:
− grąd typowy T.-C. typicum – najszerzej rozprzestrzeniony i najlepiej
reprezentujący zespół; odpowiada typowi siedliskowemu lasu świeżego;
cechuje go duże zróżnicowanie florystyczne, przy czym zasadniczy zrąb
gatunkowy tworzą powszechnie spotykane gatunki mezofilne, jak:
gajowiec żółty Galeobdolon luteum, zawilec gajowy Anemone nemorosa,
kopytnik pospolity Asarum europaeum czy marzanka wonna Galium
odoratum;
− grąd niski T.-C. stachyetosum sylvaticae – zajmuje siedliska
najwilgotniejsze i najżyźniejsze; a przy tym jest jednym z najbogatszych
florystycznie
podzespołów,
wyróżnia
go
udział
gatunków
przechodzących z łęgów, tj: czyściec leśny Stachys sylvatica,
śledziennica skrętolistna Chrysosplenium alternifolium, czartawa
pospolita Circaea lutetiana, ziarnopłon wiosenny Ficaria verna oraz
innych związanych z siedliskami wilgotnymi, np: świerząbka
orzęsionego Chaerophylum hirsutum czy niecierpka pospolitego
Impatiens noli-tangere; występuje w typie siedliskowym lasu
wilgotnego;
− grąd wysoki T.-C. corydaletosum – rzadki, zajmuje siedliska
najżyźniejsze i umiarkowanie wilgotne, a wyróżnia go udział geofitów
wiosennych tj: kokorycz pusta Corydalis cava, kokorycz pełna C. solida,
ziarnopłon wiosenny Ficaria verna, złoć żółta Gagea lutea i czosnek
niedźwiedzi Allium ursinum;
− grąd trzcinnikowy T.-C. calamagrostietosum – występuje na
najuboższych i najsuchszych siedliskach, w typie siedliskowym lasu
mieszanego świeżego; wyróżnia go grupa gatunków przechodzących
z borów mieszanych tj: borówka czarna Vaccinium myrtillus, siódmaczek
leśny Trientalis europaea, trzcinnik leśny Calamagrostis arundinacea
i orlica pospolita Pteridium aquilinum;
− grąd turzycowy T.-C. caricetosum brizoides – ubogi, związany z bardzo
zakwaszonymi odpowierzchniowo glebami, występujący na siedliskach
świeżych lub lekko wilgotnych; wyróżnia go udział, niejednokrotnie
masowy, turzycy drżączkowatej Carex brizoides; często występuje jako
forma przekształcenia fitocenoz naturalnych.
W ramach zespołu na ochronę zasługują fitocenozy najrzadsze
i najcenniejsze pod względem florystycznym. Należą do nich związane z łęgami
płaty grądu niskiego i wysokiego. Oba wymagają wilgotnego mikroklimatu i źle
znoszą prześwietlenie.
Grąd subkontynentalny jest typem ekosystemu leśnego, który w wyniku
historycznej działalności człowieka utracił ogromną część swojego pierwotnego
areału. Przyczyniła się do tego wyjątkowa przydatność siedlisk grądowych do
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rolnictwa i osadnictwa, co doprowadziło do ich znacznego odlesienia. Nie bez
znaczenia jest również fakt, że siedliska grądów w ramach gospodarki leśnej
umożliwiają uprawę niemal wszystkich rodzimych gatunków drzew, co sprawiło, że
znaczna część lasów tego typu została przekształcona w zbiorowiska zastępcze.
Obecnie, dzięki docenieniu ich znaczenia dla zachowania zasobów przyrodniczych,
zbiorowisko to uznane zostało za cenne siedlisko przyrodnicze i wymieniane jest
w rozporządzeniu 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 (DzU z 2010 r., Nr 77, poz.
510). Jest również ujęte w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej.
W Nadleśnictwie płaty zaliczone do grądu subkontynentalnego
w większości przeznaczono do cięć pielęgnacyjnych (63%), w ramach których
należy popierać gatunki zgodne z przyjętym przyrodniczym typem drzewostanu
(PTD). Rębnie zaplanowano na około 35% powierzchni siedliska, przy czym w
znacznej części to cięcia uprzątające kończące rębnie rozpoczęte w poprzednich
dziesięcioleciach. W ich ramach należy w pierwszym rzędzie usuwać gatunki obce
dla siedliska (sosna, olsza) natomiast pozostawiać docelowe (grab, dąb) wraz z
odpowiednią pulą gatunków domieszkowych.
ŁĘGI
KLASA SALICETEA PURPUREAE
Salicetum triandro-viminalis – wikliny nadrzeczne
Nadrzeczne zbiorowisko zaroślowe, współtworzone przez różne gatunki
wierzb, zwykle z wierzbą wiciową Salix viminalis, wikliną Salix purpurea i wierzbą
trójpręcikową Salix triandra, występujące na piaszczystych aluwiach i brzegach rzek
w zasięgu przeciętnych stanów wody. Z natury występuje tylko tam, gdzie
powtarzający się stale czynnik środowiskowy, np. coroczny spływ kry, uniemożliwia
rozwój roślinności drzewiastej. Może występować również jako jedna z faz
degeneracyjnych lasu po rozrzedzeniu lub wycięciu drzewostanu w łęgach
topolowych i wierzbowych. Na obszarze Nadleśnictwa występuje zwykle na
brzegach większych rzek.
Salicetum albo-fragilis – nadrzeczny łęg wierzbowy
Jest to zbiorowisko leśne, którego swoistą fizjonomię określają drzewiaste
wierzby – biała Salix alba i krucha S. fragilis, charakterystyczne dla zespołu.
W dojrzałej fazie rozwojowej lasu zwarcie drzewostanu zwykle dochodzi do 60–
80%, warstwa krzewów jest słabo rozwinięta, a pokrycie runa waha się w granicach
70–100%. Stadia inicjalne cechuje często znaczny rozwój warstwy podszytu,
w którym dominują wierzby, będące pozostałością po wiklinach nadrzecznych.
Warstwy mszystej przeważnie brak. Za gatunek charakterystyczny dla zespołu
uważa się wierzbę białą Salix alba, osiągającą tu optimum swojego rozwoju oraz
wierzbę kruchą Salix fragilis. Florystyczny zrąb tworzą gatunki klas: Salicetea
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purpureae, Bidentetea, Phragmitetea, Molinio-Arrhenatheretea oraz Artemisietea
(przede wszystkim Convolvuletalia sepium).
Typowym siedliskiem łęgu wierzbowego są niskie terasy zalewowe
większych rzek, zalewane corocznie lub kilka razy w roku, w obrębie których
zachodzi proces madotwórczy. Wiąże się z tym również zmienność zespołu,
prowadząca od postaci najwilgotniejszej, zajmującej częściej zalewane fragmenty
terasy do postaci typowej, zajmującej miejsca nieco suchsze.
W odniesieniu do pierwotnego areału obszar siedliskowy zespołu
zmniejszył się radykalnie wskutek regulacji rzek i budowy wałów
przeciwpowodziowych oraz w wyniku prac melioracyjnych. Większość
potencjalnych siedlisk zespołu zajmują zbiorowiska zastępcze w postaci formacji
krzewiastych, szuwarowych oraz użytków zielonych. W związku z tym siedlisko to
zostało ujęte w rozporządzeniu 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 (DzU z 2010 r., Nr 77, poz.
510), jako priorytetowe. Jest również wymienione w załączniku I Dyrektywy
Siedliskowej.
KLASA QUERCO-FAGETEA
Fraxino-Alnetum – łęg jesionowo-olszowy
Najpospolitsze w Polsce zbiorowisko niżowego lasu łęgowego, obejmujące
mokre lasy z panującą olszą czarną Alnus glutinosa i domieszką jesionu Fraxinus
excelsior. Zwykle zajmuje płaskie tereny położone w dolinach wolno płynących
cieków wodnych oraz obszary źródliskowe. Wśród lasów łęgowych stanowi ogniwo
łączące łęgi ze zbiorowiskami z klasy Alnetea glutinosae. W Nadleśnictwie
wykazany areał typów siedliskowych lasu łęgowego i olsu jesionowego (81,57 ha,
0,68% pow. leśnej Nadleśnictwa) potencjalnie w głównej mierze należy do tego
zbiorowiska.
Łęg jesionowo-olszowy cechuje mało zróżnicowana struktura drzewostanu,
tworzonego głównie przez olszę czarną Alnus glutinosa. Niekiedy domieszkę
stanowi jesion Fraxinus excelsior, a niekiedy pojawiać się może również grab
Carpinus betulus, jawor Acer pseudoplatanus i brzoza brodawkowata Betula
pendula.
W warstwie krzewów, osiągającej zwykle stosunkowo duże zwarcie,
pojawia się najczęściej czeremcha Padus avium, leszczyna Corylus avellana
kruszyna Frangula alnus, trzmielina zwyczajna Euonymus europaeus, jarzębina
Sorbus aucuparia, malina Rubus idaeus oraz porzeczki: czerwona Ribes spicatum
i czarna Ribes nigrum.
Bujne runo o wielowarstwowej strukturze tworzą głównie rośliny
o szerokiej amplitudzie ekologicznej. Za roślinę charakterystyczną dla zespołu
uznaje się czartawę drobną Circaea alpina, obok której zwykle z wysoką stałością
pojawiają się rośliny wyróżniające, tj.: przytulia błotna Galium palustre, karbieniec
pospolity Lycopus europaeus, tojeść pospolita Lysimachia vulgaris i tarczyca
pospolita Scutellaria galericulata. Z gatunków charakterystycznych dla związku
Alno-Ulmion występują: śledziennica skrętolistna Chrysosplenium alternifolium,
turzyca odległokłosa Carex remota, szczaw gajowy Rumex sanguineus, kostrzewa
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olbrzymia Festuca gigantea i ziarnopłon wiosenny Ficaria verna, a z rzędu
Fagetalia i klasy Querco-Fagetea m.in.: niecierpek pospolity Impatiens noli-tangere,
podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, żurawiec fałdowany Atrichum
undulatum i gajowiec żółty Galeobdolon luteum. Silne związki florystyczne z olsami
wyrażają się poprzez obecność niektórych gatunków z klasy Alnetea glutinosae
takich jak: trzcinnik lancetowaty Calamagrostis canescens, turzyca długokłosa
Carex elongata i psianka słodkogórz Solanum dulcamara. Grupa ta wyróżnia
omawiany typ łęgu od innych.
Warstwa mszysta wykształca się zwykle w ograniczonym stopniu. Pojawia
się w niej najczęściej merzyk fałdowany Plagiomnium undulatum i krótkosz szorstki
Brachytecium rutabulum.
Łęg jesionowo-olszowy zasadniczo występuje w typie siedliskowym olsu
jesionowego i lasu łęgowego. Z danych dla Polski wynika, że częściowo wchodzi
również w obręb typu siedliskowego olsu, z tego względu wyłączenie z rębni tylko
jednego podstawowego typu nie wystarcza do jego właściwej ochrony. Na terenie
Nadleśnictwa zgodnie z ustaleniami I Komisji Techniczno-Gospodarczej, na
siedlisku Lł nie zaplanowano użytkowania rębnego, jednak z uwagi na niewielki
areał siedlisko to często nie stanowi odrębnych wydzieleń. Z tego względu przy
wykonywaniu zapisów planu u.l. należy pamiętać o szczególnym statusie łęgów i
wyłączyć je z cięć rębnych. Dbać należy również o zachowanie ciągłości biotopu na
całej długości cieku i nie naruszać go ani w trakcie pielęgnacji ani rębni. Rezygnacja
z zabiegów powinna obejmować pas 30 m po obu stronach cieku.
Siedliska nizinnych lasów jesionowo-olszowych z dobrze zachowanym
stanem pokrywy roślinnej ocalały jedynie w postaci fragmentów, na niewielkich
odcinkach dolin małych rzek i strumieni. Najlepiej zachowane fitocenozy odnaleźć
można w obrębie większych kompleksów leśnych i nierzadko należą one do
najbogatszych florystycznie i faunistycznie zbiorowisk w Europie. Ich rola jest
niezwykle ważna – stabilizują stosunki wodne i są jednym z elementów
decydujących o naturalnej retencji wód. W związku z tym siedlisko to zostało ujęte
w rozporządzeniu 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 (DzU z 2010 r., Nr 77, poz. 510), jako priorytetowe. Jest
również wymienione w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej.
Ficario-Ulmetum – łęg wiązowo-jesionowy
Wielogatunkowy las o urozmaiconej strukturze wykształcający się na
bardzo żyznych siedliskach położonych zwykle na skrzydłach większych dolin
rzecznych. Wyróżnia się bogactwem florystycznym i złożoną strukturą oraz
występowaniem kilku aspektów sezonowych. Ficario-Ulmetum zasadniczo
występuje w typie siedliskowym lasu łęgowego, który na tych terenach dzieli
głównie z łęgiem jesionowo-olszowym Fraxino-Alnetum oraz lasu wilgotnego, gdzie
współwystępować może z wilgotniejszymi postaciami grądu. W aktualnej szacie
roślinnej Nadleśnictwa jego udział jest marginalny – zajmuje 3,25 ha.
Drzewostan w postaci typowej składa się z jesionu Fraxinus excelsior,
wiązu pospolitego Ulmus minor i dębu szypułkowego Quercus robus. Jako
domieszka pojawiać się może olsza czarna Alnus glutinosa, wiąz szypułkowy Ulmus
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laevis, grab Carpinus betulus, lipa drobnolistna Tilia cordata, klon zwyczajny Acer
platanoides, klon polny Acer campestre i jabłoń Malus sylvestris.
W warstwie krzewów, zwykle dość silnie rozwiniętej, obok gatunków
drzewostanu, dominuje czeremcha Padus avium, której towarzyszą zwykle: bez
czarny Sambucus nigra, trzmielina zwyczajna Euonymus europaeus, dereń świdwa
Cornus sanguinea i porzeczka czerwona Ribes spicatum.
W runie przeważają eutroficzne byliny dwuliścienne, przy czym
charakterystyczny jest udział geofitów wiosennych, tworzących swoisty aspekt
sezonowy w okresie poprzedzającym pełne ulistnienie drzewostanu tj.: zawilec
gajowy Anemone nemorosa, ziarnopłon wiosenny Ficaria verna, złoć żółta Gagea
lutea i kokorycze Corydalis sp. W aspekcie letnim runo tworzą zróżnicowane pod
względem wysokości zioła, np: podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria,
czosnaczek pospolity Alliaria petiolata, gajowiec żółty Galeobdolon luteum,
niecierpek pospolity Impatiens noli-tangere, kuklik pospolity Geum urbanum,
kokoryczka wielokwiatowa Polygonatum multiflorum, czyściec leśny Stachys
sylvatica i pokrzywa Urtica dioica. Za gatunki charakterystyczne dla zespołu uznaje
się ziarnopłon wiosenny Ficaria verna i wiąz pospolity Ulmus minor
W warstwie mszaków, zwykle słabo rozwiniętej, najczęściej pojawia się
merzyk fałdowany Plagiomnium undulatum i skrzydlik cisolistny Fissidens
taxifolius.
Z uwagi na zmienność lokalnosiedliskową zespół występuje w dwu
wybitnych postaciach zajmujących siedliska różniące się pod względem topografii
i gospodarki wodnej. Ujmowane są jako podzespoły:
− typowy F.-U. typicum – występuje na skrzydłach wielkich rzek w strefie
epizodycznych zalewów, zajmując miejsce pośrednie między
zalewanymi corocznie łęgami wierzbowo-topolowymi i nie zalewanymi
lasami grądowymi;
− śledziennicowy F.-U. chrysosplenietosum – występuje w rozległych
zagłębieniach terenu, zawsze na żyznym podłożu gliniastym z dość
wysokim poziomem wód oraz spływem powierzchniowym; od
podzespołu typowego odróżnia się znacznie częstszym występowaniem
wielu gatunków higrofilnych, w szczególności przechodzących z łęgu
olsowo-jesionowego.
Łęg wiązowo-jesionowy jest zbiorowiskiem, które w naszym kraju uległo
bardzo istotnym przemianom. Znaczną część dawnego areału wylesiono zamieniając
na wysokoproduktywne użytki zielone lub uprawy rolno-ogrodnicze, natomiast
w lasach znaczna część siedlisk tego typu utraciła swe specyficzne właściwości
wskutek melioracji, pogłębiania i regulacji koryt rzecznych oraz budowy stopni
wodnych, a przede wszystkim w wyniku otoczenia rzek systemami wałów
przeciwpowodziowych. Wszystko to przyczyniło się do zaniku lub ograniczenia
oddziaływania zalewów, przerwania procesów aluwialnych i uruchomienia procesu
brunatnienia gleb, czego następstwem są przemiany swoistego dla lasu łęgowego
składu florystycznego w kierunku kompozycji gatunkowej typowej dla grądów.
Dodatkowym powodem zniekształcenia dawnych lasów łęgowych było zastępowanie
wielogatunkowych drzewostanów naturalnych przez różne monokultury, np. dębów,
obcych mieszańców topoli, miejscami także sosny, świerka, lipy, grabu oraz innych
rodzimych i obcych gatunków drzew. Naturalne fitocenozy tego typu są dziś rzadkie
i z tego względu zasługują na ochronę.
Zalewowe łęgi wiązowo-jesionowe są stałym komponentem naturalnych
krajobrazów roślinnych dużych rzek nizinnych i jednocześnie pełnią ważną rolę
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w ekosystemach – stabilizują stosunki wodne i są jednym z elementów decydujących
o naturalnej retencji wód, są także częścią korytarza ekologicznego doliny rzecznej.
W polskim prawodawstwie zostały ujęte w rozporządzeniu 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 (DzU z
2010 r., Nr 77, poz. 510). Jest również wymienione w załączniku I Dyrektywy
Siedliskowej.
OLSY
Salicetum pentandro-cinereae – łozowisko wierzbowe
Zarośla łozowe wykształcają się fragmentarycznie w wilgotnych enklawach
śródleśnych, jako ogniwo sukcesyjne prowadzące od zespołów wysokich turzyc ze
związku Magnocaricion do olsów, bądź jako antropogeniczne fazy degeneracyjne
tych zbiorowisk. Występują zwykle małymi płatami w lokalnych obniżeniach terenu
zwykle w kompleksie z olsami lub zbiorowiskami szuwarowymi.
Zbiorowisko ma charakter zaroślowy – zwartą warstwę krzewów tworzą
głównie: wierzba szara Salix cinerea, wierzba uszata Salix aurita i kruszyna
pospolita Frangula alnus. Obok nich niekiedy pojawiają się inne gatunki wierzb.
Zwarcie runa jest zwykle skorelowane ze zwarciem krzewów. Dominują
w nim gatunki klasy Alnetea glutinosae, z których pojawia się m.in.: karbieniec
pospolity Lycopus europaeus, tarczyca pospolita Scutellaria galericulata, turzyca
długokłosa Carex elongata, trzcinnik lancetowaty Calamagrostis canescens i psianka
słodkogórz Solanum dulcamara. Stały udział mają tu również gatunki z klasy
Phragmitetea i rzędu Molinietalia, a miejscami także pojawiają się rośliny z klasy
Scheuchzerio-Caricetea nigrae tj. siedmiopalecznik błotny Comarum palustre czy
jaskier płomiennik Ranunculus flamula.
Warstwa mszysta, w zależności od warunków siedliskowych (żyzności
i ruchów poziomych wody), rozwija się w bardzo różnym stopniu. Pojawiać się w
niej może m.in.: drabik drzewkowaty Climacium dendroides, płonnik pospolity
Polytrichum commune, czy torfowce Sphagnum sp.
Sphagno squarrosi-Alnetum – ols torfowcowy
Jest to ubogie, mezotroficzne zbiorowisko leśne występujące na torfach
niskich i przejściowych. Występuje w lokalnych zagłębieniach terenu, zwykle
w znacznej odległości od cieków wodnych. Są to miejsca, gdzie ruch wód
gruntowych w kierunku poziomym zaznacza się bardzo słabo i zupełnie brak
zalewów powierzchniowych; głównie występują pionowe ruchy wody.
W Nadleśnictwie zachował się na niewielkich powierzchniach na siedlisku BMb,
LMb lub Ol.
W typowej postaci olsu torfowcowego drzewostan zbudowany jest z olszy
czarnej Alnus glutinosa. Jako domieszka pojawiać się może brzoza brodawkowata
Betula pendula, brzoza omszona Betula pubescens, sosna Pinus sylvestris i świerk
Picea excelsa.
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Warstwa krzewów zwykle jest dobrze rozwinięta. Tworzą ją zazwyczaj
odrośla i samosiewy olszy oraz kruszyna Frangula alnus, brzoza omszona Betula
pubescens i brodawkowata B. pendula, świerk Picea abies i wierzby Salix sp.
Runo ma słabiej niż olsie porzeczkowym zaznaczoną strukturę kępkowodolinkową. Obficie występują niekępkowe gatunki torfowców, które wypełniają
przestrzenie międzykępkowe. Kępy rozwinięte są dość słabo, przeważa roślinność
dolinkowa. Znaczniejszy udział w runie mają gatunki torfowisk przejściowych oraz
borowe, natomiast mniejszą rolę niż w olsie porzeczkowym pełnią tu gatunki
szuwarowe z klasy Phragmitetea.
Tendencje sukcesyjne olsu torfowcowego Sphagno squarrosi-Alnetum
zależą głównie od kształtowania się poziomu wód gruntowych. Przy obniżaniu się
poziomu wód gruntowych i zaniku ruchów horyzontalnych, może nastąpić
przekształcenie się w wilgotne bory mieszane, natomiast przy silniejszym
podtopieniu powstają skłonności do przechodzenia omawianego zbiorowiska
w torfowiska przejściowe lub wysokie. Zmiana reżimu wodnego (przyśpieszenie
horyzontalnych ruchów wód gruntowych) prowadzi w kierunku olsu porzeczkowego
Ribeso nigri-Alnetum, a wycinanie drzewostanu olszowego do zarośli łozowych
Salicetum pentandro-cinereae.
Ribeso nigri-Alnetum – ols porzeczkowy
Zespół olsu porzeczkowego jest lasem o specyficznej fizjonomii,
charakteryzującym się czterowarstwową strukturą i mozaikowym układem
roślinności. Dość zwartą warstwę drzew buduje zwykle odroślowa olsza czarna
Alnus glutinosa, z domieszką brzozy brodawkowatej Betula pendula, brzozy
omszonej Betula pubescens, sosny zwyczajnej Pinus sylvestris, a w warstwie
podokapowej świerka Picea abies i dębu szypułkowego Quercus robur.
W warstwie krzewów występują zazwyczaj odrośla i samosiewy olszy
czarnej, kruszyna Frangula alnus, brzoza omszona Betula pubescens, świerk Picea
abies, niekiedy wierzby – szara Salix cinerea i uszata S. aurita oraz jarząb pospolity
Sorbus aucuparia.
Runo, zwykle bujnie rozwinięte, wykazuje wyraźną strukturę kępkowodolinkową i związany z nią mozaikowy układ roślinności. Najbardziej obniżone
partie dolinek, zalane wodą przez większą część roku, zajęte są przez rośliny z klasy
Phragmitetea, w tym głównie ze związku Magnocaricion, tj.: kosaciec żółty Iris
pseudacorus, trzcina pospolita Phragmites australis, gorysz błotny Peucedanum
palustre, skrzyp bagienny Equisetum fluviatile, tarczyca pospolita Scutellaria
galericulata oraz różne gatunki turzyc Carex sp. Miejsca nieco suchsze zajmuje
roślinność łąk z rzędu Molinietalia tj.: sit rozpierzchły Juncus effusus, trzęślica
modra Molinia caerulea, tojeść pospolita Lysimachia vulgaris, śmiałek darniowy
Deschampsia caespitosa i sitowie leśne Scirpus sylvaticus. U podnóża kęp grupują
się gatunki olsowe z klasy Alnetea glutinosae: turzyca długokłosa Carex elongata,
trzcinnik lancetowaty Calamagrostis canescens, karbieniec pospolity Lycopus
europaeus, a z mszaków torfowiec nastroszony Sphagnum squarrosum. Gatunek
uznany za charakterystyczny zespołu – porzeczka czarna Ribes nigrum spotykany
jest dość rzadko. Rośliny borowe skupiają się na szczytach kęp, najliczniej rośnie
borówka czarna Vaccinium myrtillus, mniej licznie brusznica V. vitis-idaea. Gatunki
bagienne z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae i z klasy Querco-Fagetea pojawiają
się rzadko i zwykle występują w niewielkim udziale. Liczną grupę stanowią
natomiast gatunki towarzyszące tj.: nerecznica krótkoostna Dryopteris carthusiana,

138

Kompleksowy opis stanu przyrody na obszarze zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa

jeżyna popielica Rubus caesius, szczawik zajęczy Oxalis acetosella czy konwalijka
dwulistna Maianthemum bifolium.
Ols porzeczkowy związany jest ze skrzydłami dolin cieków wodnych oraz
lokalnymi obniżeniami terenu o utrudnionym odpływie wód. Podłoże stanowią
głównie gleby torfowe torfowisk niskich w typie siedliskowym olsu. Jest to zespół
bardzo dynamiczny, który pod działaniem różnych czynników łatwo przechodzi
w inne zbiorowiska. W przypadku zmniejszenia szybkości przepływu wód
gruntowych może łatwo przekształcić się w ols torfowcowy Sphagno squarrosiAlnetum, przy czym przy odwróceniu procesu sukcesja przebiega również
w kierunku odwrotnym. W wyniku zwiększenia szybkości przepływu wód
gruntowych bądź obniżenia ich poziomu, przechodzi w łęg olszowo-jesionowy
Fraxino-Alnetum, a przy dalszym przesuszeniu w grądy niskie Tilio-Carpinetum
circaetosum, T.-C. calamagrostietosum, T.-C. stachyetosum. Wycinanie olszy łatwo
prowadzi do zabagnienia, eliminacji wielu gatunków runa i wtórnego powstawania
zarośli łozowych. Dalsze niszczenie zarośli zmierza do wykształcenia się zbiorowisk
wielkoturzycowych ze związku Magnocaricion. Wskutek obniżania się poziomu
wód gruntowych i zwiększonego udziału sosny w drzewostanie może nastąpić
zubożenie w roślinność z klasy Alnetea glutinosae i wzrost udziału roślin borowych,
w wyniku czego olsy mogą przejść w bory mieszane wilgotne.
ZBIOROWISKA
LOGICZNEJ

O

NIEOKREŚLONEJ

PRZYNALEŻNOŚCI

FITOSOCJO-

Uprawy i młodniki leśne na gruntach porolnych to różnego rodzaju
nasadzenia, które nie wykształciły jeszcze typowego runa leśnego. Runo o składzie
gatunkowym uzależnionym od wieku uprawy, stopnia zwarcia i składu
gatunkowego, jest swoistą kombinacją roślin typowych dla łąk, traworośli i zarośli.
Wśród wprowadzanych gatunków największy areał zajęła sosna (67%). Obok niej na
gruntach porolnych występują drzewostany z dominacją olszy (11%), brzozy (9%),
dębu (8%), modrzewia (1,5%), a także – z udziałem <1% – osiki, klonu polnego,
dębu czerwonego i robinii. W drzewostanach starszych, w partiach, gdzie drzewostan
jest zgodny z siedliskiem, runo stopniowo odbudowuje charakterystyczny skład
gatunkowy, przy czym z reguły wykazuje ono pewne zubożenie, szczególnie na
siedliskach lasowych. Odmiennie jest w partiach, gdzie wprowadzony drzewostan
nie odpowiada siedlisku, np. przy wprowadzeniu sosny na siedliska lasowe, olsowe
lub łęgowe. Wykształcają się wtedy fitocenozy zniekształcone, pozbawione znacznej
puli gatunków charakterystycznych dla postaci klimaksowej. Fitocenozy te powinny
być sukcesywnie przebudowywane w kierunku składu gatunkowego dostosowanego
do warunków siedliskowych. Część płatów, szczególnie w partiach trudniej
dostępnych, można pozostawić procesom sukcesji.
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3.2.8.2.2. Charakterystyka wybranych zbiorowisk nieleśnych

ZBIOROWISKA WODNE
Klasa Potametea – zbiorowiska słodkowodnych makrofitów w mezoi eutroficznych zbiorowiskach wód śródlądowych, klasa Lemnetea – zbiorowiska
rzęs na powierzchni wód stojących i wolno płynących
Zbiorowiska z klasy Potametea to asocjacje roślin zakorzenionych na dnie
naturalnych lub sztucznych zbiorników wód stojących lub wolno płynących. Na
terenie Nadleśnictwa ich siedliskiem są nieużytkowane stawy, bagna, rowy,
starorzecza, śródleśne oczka wodne itp. Do najpospolitszych należą: NupharoNymphaeetum albae – tworzone przez dwa gatunki uznawane za charakterystyczne:
grążel żółty Nuphar lutea i grzybienie białe Nymphaea alba oraz Hottonietum
palustris – zbiorowisko z okrężnicą bagienną Hottonia palustris występuje głównie
w zacienionych, okresowo wysychających zbiornikach wodnych na podłożu
próchnicznego szlamu.
Ściśle powiązana z nimi przestrzennie jest klasa Lemnetea obejmująca
prymitywne zbiorowiska rzęs, tworzące skupienia na powierzchni wód stojących
i bardzo wolno płynących. Rozwijają się one w zasadzie wszędzie gdzie woda nieco
dłużej stagnuje – na stawach, bagnach, oczkach wodnych, rowach, torfiankach, także
kałużach. Najpospolitszym jest zespół rzęsy drobnej i rzęsy trójrowkowej Lemnetum
trisulcae.
ZBIOROWISKA ŁĄKOWE
Klasa Molinio-Arrhenatheretea
zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe

–

półnaturalne

i

antropogeniczne

Zbiorowiska łąkowe zawdzięczają swe powstanie ingerencji człowieka
i utrzymują się dzięki stałym, określonym formom użytkowania, które jednocześnie
determinują ich skład florystyczny. Zaniechanie bądź zmiana sposobu użytkowania
dość szybko, zwykle na przestrzeni kilku lat, powoduje głębokie zmiany w strukturze
zbiorowisk.
Na terenie Nadleśnictwa łąki i pastwiska (ewidencyjne) zajmują niewielki
areał – 93,25 ha czyli około 0,74% powierzchni. Porastają je zbiorowiska ze związku
Arrhenatherion elatioris, w partiach wilgotniejszych przechodzące w zespoły ze
związków: Filipendulion ulmariae i Calthion palustris. Siedlisko z załącznika I DS –
łąki świeże użytkowane ekstensywnie ze związku Arrhenatherion w inwentaryzacji z
2007 roku na powierzchni 59,90 ha. Największe powierzchnie wykazano w
leśnictwie Sokole. W ww inwentaryzacji podaje się również inne siedlisko z
załącznika I DS – zmiennowilgotne łąki trzęślicowe ze związku Molinion, jednak
jego obecność jest tu dyskusyjna.
Zbiorowiska łąkowe wymagają ochrony czynnej – koszenia, przy czym łąki
świeże ze związku Arrhenatherion należy kosić najwyżej dwa razy w roku, przy
zastosowaniu umiarkowanego nawożenia.
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ZBIOROWISKA TORFOWISKOWE
Klasa Scheuchzerio-Caricetea – niskoturzycowe
bagiennych oraz emersyjnych torfowisk przejściowych i niskich

zbiorowiska

łąk

Należą tu niskoturzycowe zbiorowiska torfowisk niskich i przejściowych.
W Nadleśnictwie nie odgrywają większej roli w szacie roślinnej, jednakże należą do
cenniejszych przyrodniczo i z tego względu zasługują na uwagę i ochronę. W
Nadleśnictwie wykazano kilka niewielkich płatów tych siedlisk, ulokowanych w
lokalnych obniżeniach terenu. Nie planuje się w ich przypadku ochrony czynnej,
natomiast niezbędne jest utrzymanie właściwych warunków hydrologicznych.
Najcenniejsze płaty siedlisk łąkowych i torfowiskowych wraz z zaleceniami
ochronnymi opisano w pkt. 3.2.9.

3.2.9. Obszary przyrodniczo cenne
Obszar Nadleśnictwa, w znacznym stopniu przekształcony gospodarką
człowieka, nie posiada zbyt wielu dobrze zachowanych fragmentów rodzimej
przyrody. Z tej racji obszary cenne pod względem przyrodniczym lub
krajobrazowym, które przetrwały w stosunkowo mało zmienionej formie, zasługują
na szczególną uwagę i ochronę.
OBSZARY ŹRÓDLISKOWE I DOLINY POTOKÓW
Jednym z ciekawszych elementów przyrody Nadleśnictwa są cieki wodne
oraz związane z nimi doliny rzeczne, które cechuje bardzo zróżnicowany charakter –
miejscami są wąskie, głęboko wcięte, z silnie meandrującym potokiem, a miejscami
przekształcają się w szeroką, zabagnioną dolinę z wolno płynącą wodą i płatami
roślinności łęgowej. Wszystkie doliny cieków wraz z fragmentami łęgów wskazano
do ochrony, jednak warto zwrócić uwagę na najcenniejsze, gdzie naturalne cechy
doliny rzecznej wraz z towarzyszącą jej roślinnością zostały zachowane.
Przedstawiono je poniżej:
− oddz. 90, 91, 109, 110, 111, 112, 127, 128 obrębu Tuszyma –
prawobrzeżny dopływ Kanału Grądzkiego przepływający przez leśnictwa
Wojsław i Ruda. Rozpoczyna się w okolicach przysiółka Łuże i płynie na
południowy zachód, w przewadze przez tereny leśne by w Rzemieniu
połączyć się z Kanałem Grądzkim. Najlepiej zachowany fragment
znajduje się między oddziałem 90 a 128 – potok płynie początkowo
silnie wciętym wąwozem wśród drzewostanów sosnowych by w oddz.
109 wpłynąć w nieco szerszą dolinę porośniętą olszami, gdzie
towarzyszą mu płaty łęgów. Dolina zasiedlona jest przez bobra
europejskiego Castor fiber, miejscami podpiętrzającego wody potoku;
− oddz.141 obrębu Tuszyma – nieuregulowany odcinek Kanału
Grądzkiego położony w leśnictwie Ruda. Kanał Grądzki to ciek IV-rzędu
będący prawobrzeżnym dopływem Kanału Białoborskiego. Bierze
początek w okolicy Niwisk i niemal na całej długości jest uregulowany.
W oddz. 141 zachował charakter naturalnego, meandrującego potoku,
płynącego niezbyt głęboko wciętą doliną;
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− oddz. 289, 290, 291, 302, 303 obrębu Tuszyma – nieuregulowany
odcinek potoku Ruda (zwanej również Ligejską Rzeczką) w leśnictwie
Niwiska. Ruda to niewielki ciek III-rzędu uchodzący w Rzemieniu do
Wisłoki, w dolnym biegu nazywany Kanałem Białoborskim. Bierze
początek miejscowości Leszcze i początkowo płynie dość szeroką doliną
silnie meandrując. W oddz. 290 wpływa w głęboki wąwóz o stromych
brzegach porośniętych przez lasy sosnowe i jodłowe. Naturalnego
charakteru przydają jej tu zwalone pnie drzew i tamy bobrowe nieco
spowalniające bieg. Zbliżoną do naturalnej formę dolina zachowała na
całym odcinku przepływającym przez wskazane oddziały oraz w ich
sąsiedztwie. Zmienia ją w miejscowości Blizna skąd prowadzi wody jako
prosty uregulowany kanał;
− oddz. 292, 305, 306, 314, 322, 324, 325, 326, 327 obrębu Tuszyma –
dolina bezimiennego cieku IV-rzędu uchodzącego do Rudy w okolicy
zabudowań leśnictwa Sokole. Ciek bierze początek w miejscowości
Kamionka. Wyraźnie zaznaczoną doliną płynie od oddz. 327c, a w oddz.
314 wciska się między rozległe układy wydmowe. Ciekowi na znacznej
długości towarzyszą dobrze zachowane zbiorowiska łęgowe. Jeden z
cenniejszych płatów, prezentujących strukturę i roślinność typową dla
niżowego łęgu jesionowo-olszowego Fraxino-Alnetum znajduje się w
oddz. 325b. Rośnie tu m.in.: kosaciec żółty Iris pseudacorus, turzyca
rzadkowłosa Carex remota, sitowie leśne Scirpus sylvaticus, przytulia
błotna Galium palustre, jaskier rozłogowy Ranunculus repens,
karbieniec pospolity Lycopus europaeus, tojeść pospolita Lysimachia
vulgaris, niezapominajka błotna Myosotis palustris, a także okrężnica
bagienna Hottonia palustris i czermień błotna Calla palustris. Obrazu
dopełnia 80-letni drzewostan olszowy rosnący na charakterystycznych
kępkach, nawiązujących do zbiorowisk olsowych. Dolina zasiedlona jest
przez bobry Castor fiber;
− oddz. 340 obrębu Tuszyma – dolina rzeki Tuszymka. Tuszymka to
prawobrzeżny dopływ Wisłoki o długości 38,75 km. W większości jest
nieuregulowany o silnie meandrującym korycie i czystych wodach.
Świadczy o tym m.in.: obecność szczeżui pospolitej i raka rzecznego. W
obrębie oddz. 340 towarzyszą mu głównie zbiorowiska grądowe z
pojedynczymi starymi dębami.
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Łęg jesionowo-olszowy w oddz. 325b obrębu Tuszyma.

Nieco odmienny charakter od wyżej opisanych ma fragment doliny potoku
określanego przez Atlas Hydrologiczny Polski (2005 r.) jako Dopływ w Dobryninie.
Jest to ciek IV-rzędu uchodzący do Kanału Białoborskiego w Dobryninie. Na
wysokości oddz. 180 i 181 leśnictwa Ruda wpada do niego kilka mniejszych,
częściowo zmeliorowanych cieków, których źródliska znajdują się w oddz. 180, 171
i 164. Działalność bobrów doprowadziła do podpiętrzenia wody zarówno w ich
obrębie jak i na głównym cieku, a w konsekwencji zalanie znacznych połaci doliny.
Podtopienia obejmują w całości lub w części oddz.: 180a-f, 181a-c, f, g, 194a, b, f,
195a-c i łącznie dotyczą około 54 ha.
Centralna część doliny jest niedostępna. W obrębie rozlewisk widać ślady
działalności bobrów – tamy, zgryzy, żeremia. Wskutek stałego podtopienia
roślinność leśna wycofuje się, a na jej miejsce wkraczają ekosystemy nieleśne z
roślinnością właściwą dla szuwarów, olsów i łęgów. Gospodarka w podtopionych
drzewostanach jest utrudniona, często niemożliwa, w związku z czym
najwłaściwszym rozwiązaniem jest wyłączenie z działalności gospodarczej całego
kompleksu i pozostawienie go sukcesji naturalnej. Zaplanowane w niektórych
wyłączeniach zabiegi należy wykonać w niezbędnym i ekonomicznie uzasadnionym
zakresie.
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Rozlewiska
bobrowe
w oddz.
180 obrębu
Tuszyma.

Doliny wszystkich cieków wodnych w Nadleśnictwie wraz z pasem o
szerokości przynajmniej 30 m od każdego z brzegów należy wyłączyć z działalności
gospodarczej i pozostawić sukcesji. Pozwoli to zachować zabudowę biologiczną
cieków i właściwą dla nich roślinność. Ponadto nie należy podejmować żadnych
działań zmierzających do przekształcenia tych odcinków koryt rzecznych, które
jeszcze zachowały naturalny charakter.
TORFOWISKA
Zbiorowiska o charakterze torfowiskowym występujące w Nadleśnictwie w
większości ujęte są w ramy użytków ekologicznych. Do nielicznych wyjątków
należy torfowisko w oddz. 116c obrębu Przecław, sąsiadujące bezpośrednio z
kompleksami torfowiskowymi rezerwatu przyrody „Bagno Przecławskie”. Do czasu
wybudowania drogi leśnej stanowiło z nimi jedną całość, nadal jednak oba
kompleksy należą do jednego systemu hydrologicznego i prezentują podobny typ
roślinności. Różni je jednak stopień zaawansowania procesów sukcesyjnych –
torfowisko w oddz. 116c jest w całości zarośnięte zwartym zakrzewieniem złożonym
z kruszyny, sosny i brzozy, natomiast torfowiska w rezerwacie mają charakter
otwarty, są to zbiorniki wodne z szerokim płem mszarnym. Wynika to z
prowadzonej tu niegdyś eksploatacji pokładów torfu, która cofnęła na wcześniejszy
etap zachodzące w obrębie torfowiska procesy sukcesyjne.
W obrębie torfowiska należy utrzymać właściwy reżim hydrologiczny.
Wiąże się to z zaniechaniem wszelkich działań prowadzących do zaburzenia
stosunków wodnych, w tym wykonywania zrębów zupełnych w obrębie zlewni
bezpośredniej.
KOMPLEKSY ŁĄKOWE
Na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa łąki zajmują stosunkowo dużą
powierzchnię - ok. 74 ha. Największe kompleksy znajdują się w leśnictwie Sokole
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m.in. w oddz. 193k, 194c, 205a, b, h, k, j, 232a, c, d, 233b, c, d, 257d, f, i. Są one
jednak zmeliorowane i dość intensywnie użytkowane, w części zajmują również
ubogie bielicowe gleby. Na ich tle wyróżnia się kompleks podmokłych łąk i
szuwarów położony w oddz. 261a, 265h, 266a, k, l. Na skutek zarośnięcia i
wypłycenia większości rowów odwadniających zachowały one zbliżone do
pierwotnych warunki wodne, które umożliwiły powstanie występujących tu gleb
torfowych (Tn). Wskutek braku użytkowania zarastają olszą czarną, brzozą i
wierzbami, powoli tracąc swoją nieleśną fizjonomię.
Kompleks ma bardzo zróżnicowany charakter. Płaty szuwarów ze związków
Magnocaricion i Phragmition przeplatają się z płatami ze związków Calthion.
Zwraca uwagę zajmujące znaczne powierzchnie zbiorowisko z kosaćcem żółtym
Iridetum pseudacori oraz płaty wełnianki wąskolistnej Eriophorum angustifolium
występujące zwykle w kompleksie z szuwarami wysokoturzycowymi. Gdzieniegdzie
pojawiają się płaty szuwaru skrzypowego Equisetetum fluviatilis z udziałem
gatunków łąkowych. Barwnym charakterem zachwycają łąki ze związku Calthion,
gdzie rośnie m.in.: firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi, ostrożeń łąkowy Cirsium
rivulare, niezapominajka błotna Myosotis palustris, tojeść pospolita Lysimachia
vulgaris, wiązówka pospolita Filipendula almaria oraz chroniony storczyk – kukułka
szerokolistna Dactylorhiza majalis. W poprzednim programie ochrony przyrody z
kompleksu podawano też inne storczyki (kukułka plamista Dactylorhiza maculata,
storczyk błotny Orchis palustris) jednak w trakcie prac terenowych nie udało się ich
odnaleźć.
Kompleks
łąk w
oddz. 266
obrębu
Tuszyma.

Wszystkie płaty łąkowe i szuwarowe, które jeszcze oparły się procesom
sukcesyjnym, powinny być koszone. Zalecane jest włączenie kompleksu do
programu rolnośrodowiskowego i użytkowanie go zgodnie z przyjętymi tam
zasadami. Młodsze podrosty i naloty olszy czarnej, brzozy i wierzb powinny zostać
usunięte. Można zostawić starsze, zwarte kępy. Zwiększy to bioróżnorodność w
obrębie kompleksu, tym samym podnosząc walory przyrodnicze. Nie należy
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podejmować żadnych działań, które pogorszyłyby panujący tu obecnie reżim
hydrologiczny.

3.2.10. Ogólna charakterystyka fauny
Teren Nadleśnictwa zlokalizowany jest w zasięgu Kotliny Sandomierskiej,
wyodrębnianej jako oddzielna kraina faunistyczna. Istotną cechą fauny tej krainy,
wynikającą ze znacznego zalesienia terenu i zachowania znacznych fragmentów
pierwotnej puszczy, jest duży udział gatunków leśnych, a nawet puszczańskich.
Cecha ta dotyczy przede wszystkim zwierząt kręgowych, jest to o tyle godne uwagi,
że Kotlina Sandomierska od południa opiera się o Karpaty, a w innych kierunkach o
tereny wyżynne.
Fauna występująca w zasięgu oddziaływania Nadleśnictwa, wykazuje
typowo nizinny charakter. Jest ona reprezentowana przez liczne gatunki
bezkręgowców i kręgowców. Większość z nich to gatunki pospolicie występujące
w całej Polsce, jednak nie brakuje tu także i takich, których obecność z uwagi na
rzadkość ich występowania zasługuje na podkreślenie.
BEZKRĘGOWCE
Wśród występujących tu bezkręgowców uwagę przyciągają liczne gatunki
biegaczy Carabus, które podlegają ochronie gatunkowej. Na uwagę zasługuje także
rzadki motyl – paź królowej Papilio machaon oraz narażone na wyginięcie
chrząszcze: borodziej próchnik Ergates faber, ciołek matowy Dorcus
parallelipipedus.
Do najcenniejszych należą trzy gatunki wymienione w załączniku II
Dyrektywy Siedliskowej: skójka gruboskorupowa Unio crassus, jelonek rogacz
Lucanus cervus i kozioróg dębosz Cerambyx cerdo. Informacje o dwóch ostatnich
mają jednak charakter historyczny i obecnie brak danych, które wskazywałyby że
gatunki te występują na terenie Nadleśnictwa.
RYBY
Pod względem ichtiologicznym obszar Nadleśnictwa należy do dwóch
krain: brzany i leszcza. Pierwszą z nich reprezentują najczęściej: świnka
Chondrostoma nasus, brzana Barbus barbus, kleń Leuciscus cephalus, płoć Rutilus
rutilus, boleń Aspius aspius, okoń Perca fluviatilis, rzadziej certa Vimba vimba
i brzanka Barbus petenyi. W drugiej zwieksza się udział niektórych gatunków, w
szczególności leszcza Ambramis brama, a z ryb drapieżnych: suma Silurus glanis,
szczupaka Esox lucius i sandacza Lucioperca lucioperca. Wody stojące zasiedla
najczęściej: okoń Perca perca, karaś Carassius carassius i lin Tinca tinca.
Gatunki chronione reprezentują: piekielnica Alburnoides bipunctatus,
brzanka Barbus peloponnesius, piskorz Misgurnus fossilis, różanka Rhodeus sericeus
amarus i minóg strumieniowy Lamperta planeri. Cztery ostanie ujęte są w
załączniku II Dyrektywy Siedliskowej.
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PŁAZY
Do pospolitszych płazów Nadleśnictwa należy kumak nizinny Bombina
bombina, żaba trawna Rana temporaria, ropucha szara Bufo bufo i ropucha zielona
Bufo viridis. Z płazów ogoniastych liczniej pojawiają się traszki, głównie zwyczajna
Triturus vulgaris. Z kolei do płazów nielicznych, rzadko notowanych na tym terenie
należą: traszka grzebieniasta Triturus cristatus i rzekotka drzewna Hyla arborea.
Ogółem z terenu Nadleśnictwa podano 11 gatunków płazów.
Z uwagi, iż wszystkie płazy podlegają w naszym kraju ścisłej ochronie
gatunkowej, pełną listę gatunków zamieszczono w pkt. 3.1.7.3.
GADY
Gady na terenie Nadleśnictwa reprezentowane są przez 6 gatunków.
Najpospolitszymi przedstawicielami tej grupy są dwie jaszczurki: zwinka Lacerta
agilis i żyworodna L. vivipara, najchętniej bytujące w miejscach nasłonecznionych
– na śródleśnych polanach, brzegach lasu, wysokich brzegach rzek. Padalec Anguis
fragilis, pojawia się sporadycznie. Najchętniej zasiedla biotopy wilgotne i tereny
bujnie porośnięte trawą.
Spośród węży częstszy jest zaskroniec zwyczajny Natrix natrix,
występujący zwykle w sąsiedztwie cieków wodnych, natomiast żmija zygzakowata
Vipera berus, jest gatunkiem rzadkim, spotykanym najczęściej na nasłonecznionych
i ciepłych siedliskach. Na terenie Nadleśnictwa spotkać można również gniewosza
plamistego Coronella austriaca, brak jednak danych o miejscach jego rozrodu i
regularnego przebywania. Pełną listę gadów odnotowanych na terenie Nadleśnictwa
zamieszczono w pkt. 3.1.7.3.
PTAKI
Na obszarze Nadleśnictwa odnotowano do tej pory ponad 120 gatunków
ptaków gniazdujących. Są to zarówno gatunki pospolite, związane z siedliskami
leśnymi lub terenami otwartymi, jak też osobliwości faunistyczne, rzadkie
i nieliczne.
Do rzadszych reprezentantów tej grupy zwierząt należy bocian czarny,
bytujący w rejonie leśnictwa Ruda. W celu ochrony miejsc gniazdowania tego
gatunku utworzono dwie strefy ochronne. W przypadku odnalezienia kolejnych
miejsc gniazdowania konieczne jest wyznaczenie stref i przestrzeganie
obowiązujących w nich zasad prowadzenia gospodarki leśnej.
Różnorodność awifauny na obszarze Nadleśnictwa jest dość zmienna.
Najwyższa z natury jest w siedliskach heterogennych, jakimi są łęgi i zarośla
nadrzeczne, lasy mieszane oraz tereny o charakterze mozaikowym. Z siedliskami
łęgowymi związane są liczne ptaki żerujące i gniazdujące nad strumieniami
i rzekami lub wodami stojącymi, jak: zimorodek Alcedo atthis, remiz Remiz
pendulinus czy trzcinniczek Acrocephalus scirpaeus. Z kolei starodrzewy
w miejscach mało dostępnych preferują m.in.: dzięcioły: czarny Dendrocopos
martius, średni Dendrocopos medius, zielonosiwy Picus canus, jak też puszczyk
zwyczajny Strix aluco. Swoją awifaunę mają również drzewostany młode,
przerzedzone jak również zręby i uprawy leśne. Do gatunków preferujących tego
typu siedliska należy m.in. lelek kozodój Caprimulgus europaeus.
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Mozaika łąk, pól uprawnych i zadrzewień śródpolnych służy jako żerowisko
ptakom drapieżnym, jednakże tego typu siedliska wybierają również niewielkie ptaki
gnieżdżące się w śródpolnych zakrzewieniach i na łąkach, jak m.in.: kląskawka
Saxicola torquata, makolągwa Carduelis cannabina, skowronek polny Alauda
arvensis czy świergotek łąkowy Anthus pratensis.
W obrębie siedzib ludzkich oraz pól uprawnych występują takie ptaki jak:
jaskółka dymówka Hirundo daurica, jaskółka oknówka Delichon urbica, kopciuszek
Phoenicurus ochruros, jerzyk Apus apus, sroka Pica pica, szpak Sturnus vulgaris
czy wróbel domowy Passer domesticus.
Awifaunę łowną na terenie Nadleśnictwa reprezentuje: kuropatwa Perdix
perdix, słonka Scolopax rusticola, łyska Fulica atra, bażant Phasianus colchicus,
krzyżówka Anas platyrhynchos, grzywacz Columba palumbus.
Z uwagi, iż ogromna większość ptaków bytujących na terenie Nadleśnictwa
objęta jest jakąś formą ochrony, listę stwierdzonych tu gatunków zamieszczono
w pkt. 3.1.7.3.
SSAKI
Jedną z najbardziej interesujących grup ssaków Nadleśnictwa są nietoperze
– ssaki które wtórnie opanowały środowisko powietrzne wykształcając przy tym
bardzo ciekawy sposób orientacji w przestrzeni. Na terenie Nadleśnictwa nie były
szczegółowo badane, stąd brak danych odnośnie rozmieszczenia i wybieranych przez
nie schronień. W poprzednim programie ochrony przyrody podano stąd 7 gatunków.
Są to: borowiec wielki Nyctalus noctula, gacek brunatny Plecotus auritus, gacek
szary Plecotus austriacus, mopek Barbastella barbastellus, mroczek późny
Eptesicus serotinus, nocek duży Myotis myotis, nocek wąsatek Myotis myctacinus
(BULiGL 2002).
Nietoperze związane są głównie ze środowiskiem leśnym, choć bytują
również na obrzeżu lasów oraz na terenach otwartych i zurbanizowanych. Jako
schronienia letnie wykorzystują dziuple i strychy, natomiast na zimę starają się
znaleźć głównie kryjówki podziemne – bunkry, jaskinie czy piwnice.
Drobne ssaki reprezentowane są na terenie Nadleśnictwa również przez dwa
inne rzędy – owadożerne Insectivora i gryzonie Rodentia. Rząd owadożernych na
terenie Nadleśnictwa reprezentuje 7 taksonów objętych ochroną gatunkową: jeż
wschodni Erinaceus concolor, kret Talpa europaea, ryjówka aksamitna Sorex
araneus, ryjówka malutka Sorex minutus, rzęsorek rzeczek Neomys fodiens oraz
zębiełek karliczek Crocidura suaveolens i zębiełek białawy Crocidura russula.
Gryzonie liczą kilkanaście taksonów, spośród których do najcenniejszych, objętych
ochroną gatunkową, należy bóbr europejski Castor fiber oraz popielicowate:
popielica Glis glis i orzesznica Muscardinus avellanarius.
Istotnym elementem fauny Nadleśnictwa są gatunki z rzędu drapieżnych
Carnivora. Faunę małych ssaków reprezentują m.in.: łasica łaska Mustela nivalis,
gronostaj Mustela arminea, tchórz Putorius putorius, kuna leśna Martes martes,
kuna domowa Martes foina, wydra Lutra lutra, lis Vulpes vulpes. Do dużych ssaków
zalicza się sporadycznie pojawiającego się na tym terenie wilka Canis lupus,
podlegającego ochronie strefowej.
Ssaki kopytne reprezentowane są przez 3 gatunki. Najliczniejszy jest jeleń
Cervus elaphus i sarna Capreolus capreolus. Nieco mniej licznie występuje dzik Sus
scrofa, który wraz z jeleniem i sarną stanowi trzon populacji zwierzyny łownej.
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Chronione gatunki zwierząt występujących na terenie Nadleśnictwa
przedstawiono w pkt. 3.1.7.3.

3.2.11. Charakterystyka drzewostanów
3.2.11.1. Ekologiczna ocena stanu lasu

3.2.11.1.1 Bogactwo gatunkowe i struktura pionowa
Drzewostany Nadleśnictwa Tuszyma współtworzy 23 gatunków drzew.
Spośród nich największy udział (wg gatunków rzeczywistych), wykazuje sosna
z udziałem 76,33% w powierzchni i 85,08% w miąższości. Istotny udział w
powierzchni mają również: dąb, olsza, brzoza, jodła i buk (2-6%), natomiast
pozostałe gatunki nie mają większego znaczenia gospodarczego. Wg gatunków
panujących rola poszczególnych drzew kształtuje się podobnie. Zobrazowano to w
poniższej tabeli i na diagramie.
Tab. nr 25. Udział powierzchniowy i miąższościowy lasów według gatunków panujących
i rzeczywistych (powierzchnia leśna zalesiona).

Gatunek

SO
SO.S
MD
ŚW
JD
BK
DB
DB.S
DB.C
KL
JW
WZ

Udział powierzchniowy i miąższościowy drzewostanów:
wg gatunków rzeczywistych
wg gatunków panujących
pow. [ha]
[%]
pow. [ha]
[%]
miąższość [m3]
[%]
miąższość [m3]
[%]
9104,90
76,33
10415,38
87,32
2635205
85,08
2818922
90,40
0,28
0,00
110
0,00
30,65
0,26
24,31
0,20
2295
0,07
1655
0,05
30,13
0,25
3,31
0,03
5760
0,19
430
0,01
415,64
3,48
183,19
1,54
43415
1,40
36449
1,17
285,83
2,40
87,60
0,73
34385
1,11
23067
0,74
769,71
6,45
363,89
3,05
139140
4,49
67945
2,18
75,83
0,64
0
0,00
46,23
0,39
17,05
0,14
10150
0,33
3995
0,13
0,54
0,00
0
0,00
2,37
0,02
45
0,00
0,65
0,01
40
0,00
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Udział powierzchniowy i miąższościowy drzewostanów:
wg gatunków rzeczywistych
wg gatunków panujących
pow. [ha]
[%]
pow. [ha]
[%]
3
3
miąższość [m ]
[%]
miąższość [m ]
[%]
3,20
0,03
255
0,01
21,58
0,18
1,45
0,01
2615
0,08
415
0,01
535,65
4,49
299,16
2,51
102600
3,31
56888
1,82
578,40
4,85
523,61
4,39
117660
3,80
107188
3,44
0,30
0,00
0
0,00
0,76
0,01
0,88
0,01
100
0,00
130
0,00
3,67
0,03
0,87
0,01
625
0,02
115
0,00
12,58
0,11
5,27
0,04
2735
0,09
746
0,02
0,40
0,00
40
0,00
7,14
0,06
200
0,01
1,11
0,01
1,58
0,01
190
0,01
245
0,01
11927,55
100,00
11927,55
100
3097565
100,00
3118190
100

Gatunek

JS
GB
BRZ
OL
CZR
CZM
AK
OS
WB
LP
KL.P
Ogółem

DB
OL
BRZ

DB.C
MD
ŚW
GB

JD

OS
LP
JS

BK
Inne

AK
JW
WZ
SO

WB

CZM
KL.P
SO.S
KL
CZR

Ryc. nr 8. Udział powierzchniowy drzewostanów Nadleśnictwa Tuszyma wg gatunków
rzeczywistych.
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OL

DB
BRZ
JD

MD
DB.C

BK

OS

Inne

ŚW
AK

SO

CZM
GB
KL.P

Ryc. nr 9. Udział powierzchniowy drzewostanów Nadleśnictwa Tuszyma wg gatunków
panujących.

Strukturę wiekową drzewostanów Nadleśnictwa Tuszyma przedstawia
poniższa tabela i diagram.
Tab. nr 26. Struktura wiekowa drzewostanów wg klas i podklas wieku.

Klasy wieku
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
KO
KDO
Razem

Podklasy wieku
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-120
121-140
141 i wyżej

Ogółem Nadleśnictwo
powierzchnia
[ha]
[%]
[m3]
584,76
4,90
1310
1066,60
8,94
19660
693,03
5,81
83520
630,38
5,29
138560
914,98
7,67
243355
739,67
6,20
224545
1735,09
14,55
552430
1539,17
12,90
528195
1413,53
11,85
501100
875,90
7,34
307290
683,99
5,73
239900
44,57
0,37
17715
0,01
0,00
5
991,69
8,31
236490
14,18
0,12
3490
11927,55
100,00
3097565

masa
[%]
0,04
0,63
2,70
4,47
7,86
7,25
17,83
17,05
16,18
9,92
7,74
0,57
0,00
7,63
0,11
100,00
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Ryc. nr 10. Udział powierzchniowy
poszczególnych klasach wieku.

VI

VII

drzewostanów

VIII
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Tuszyma

w

Z analizy powyższych danych wynika, że drzewostany Nadleśnictwa
odznaczają się znacznym zróżnicowaniem wiekowym. Największy udział
powierzchniowy wykazuje klasa IV – 27,45%. Mniejszą, ale znaczącą rolę, pełnią
drzewostany w klasach: V – 19,19%, III – 13,87%, I – 13,84%, II – 11,10%, KO –
8,31%, VI – 5,73%. Pozostałe mają niewielki udział w powierzchni.
Parametrem dobrze obrazującym strukturę gatunkową jest udział
drzewostanów wielogatunkowych w odniesieniu do jedno- i dwugatunkowych.
Zagadnienie to zobrazowano w poniższym zestawieniu oraz na wykresie.
Tab. nr 27. Zestawienie drzewostanów Nadleśnictwa Tuszyma wg grup wiekowych
i bogactwa gatunkowego.
Obręb,
nadleśnictwo

Bogactwo
gatunkowe;
drzewostany:
jednogatunkowe

Przecław

dwugatunkowe
trzygatunkowe
cztero- i więcej
gatunkowe

Ogółem obręb Przecław:
jednogatunkowe
Tuszyma

dwugatunkowe
trzygatunkowe

Jednostka
[ha]
[m3]
[ha]
[m3]
[ha]
[m3]
[ha]
[m3]
[ha]
[m3]
[ha]
[m3]
[ha]
[m3]
[ha]
[m3]

Wiek [lata]
≤ 40

41 - 80

> 80

141,25
24358
190,56
20143
217,30
26723
248,31
20164
797,42
91388
601,63
79446
663,90
70849
556,64
49969

724,74
244032
447,80
144679
297,42
99414
128,43
35129
1598,39
523253
1754,96
539485
946,47
293062
510,74
156267

392,66
141486
278,22
98111
203,11
59288
283,10
76629
1157,09
375513
1060,78
384049
527,95
180165
585,57
189135

Ogółem
[ha]
[m3]
1258,65
409875
916,58
262932
717,83
185424
659,84
131922
3552,90
990154
3417,37
1002980
2138,32
544076
1652,95
395371

Ogółem
[%]
35,4
41,4
25,8
26,6
20,2
18,7
18,6
13,3
100
100
40,8
45,8
25,5
24,9
19,7
18,1

152

Kompleksowy opis stanu przyrody na obszarze zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa

Bogactwo
Wiek [lata]
Jednostka
gatunkowe;
≤ 40
41 - 80
drzewostany:
[ha]
355,18
206,60
cztero- i więcej
3
gatunkowe
32105
55882
[m ]
[ha]
2177,35 3418,77
Ogółem obręb Tuszyma:
[m3]
232369
1044695
[ha]
742,88
2479,70
jednogatunkowe
3
[m ]
103804
783516
[ha]
854,46
1394,27
dwugatunkowe
3
]
90992
437741
[m
Nadleśnictwo
[ha]
773,94
808,16
trzygatunkowe
76692
255680
[m3]
[ha]
603,49
335,03
cztero- i więcej
gatunkowe
[m3]
52269
91010
[ha]
2974,77 5017,16
Razem Nadleśnictwo:
323757
1567948
[m3]

Obręb,
nadleśnictwo

Ogółem
[ha]
> 80
[m3]
604,23
1166,01
158345
246332
2778,53 8374,65
911694
2188759
1453,44 4676,02
525535
1412855
806,17
3054,90
278275
807008
788,68
2370,78
248423
580795
887,33
1825,85
234975
378254
3935,62 11927,55
1287207 3178912

Ogółem
[%]
13,9
11,3
100
100
39,2
44,4
25,6
25,4
19,9
18,3
15,3
11,9
100
100

jednogatunkowe
39%

dwugatunkowe
26%

cztero- i więcej
gatunkowe
15%

trzygatunkowe
20%

Ryc. nr 11. Udział powierzchniowy drzewostanów Nadleśnictwa Tuszyma wg bogactwa
gatunkowego.

Z powyższych danych wynika, że największy udział w drzewostanach
Nadleśnictwa mają drzewostany jednogatunkowe (39%). Najniższy udział (15%)
cechuje drzewostany cztero- i więcej gatunkowe.
Kolejnym parametrem dobrze obrazującym charakter lasów jest udział
drzewostanów jednopiętrowych w stosunku do wielopiętrowych. Udział
poszczególnych kategorii przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tab. nr 28. Zestawienie powierzchni drzewostanów Nadleśnictwa Tuszyma wg grup
wiekowych i struktury pionowej.
Struktura
Obręb,
Jednostka
drzewostanów;
nadleśnictwo
drzewostany:
[ha]
jednopiętrowe
[m3]
[ha]
Przecław
dwupiętrowe
[m3]
[ha]
w KO i KDO
[m3]
[ha]
Ogółem obręb Przecław:
[m3]
[ha]
jednopiętrowe
[m3]
[ha]
Tuszyma
dwupiętrowe
[m3]
[ha]
w KO i KDO
[m3]
[ha]
Ogółem obręb Tuszyma:
[m3]
[ha]
jednopiętrowe
[m3]
[ha]
Nadleśnidwupiętrowe
ctwo
[m3]
[ha]
w KO i KDO
[m3]
[ha]
Razem Nadleśnictwo:
[m3]

Ogółem
[ha]
41 - 80
> 80
[m3]
1558,46 786,26
3142,14
513808
283418
888614
1,91
4,19
6,10
600
1483
2082
38,02
366,64
404,66
8845
90612
99457
1598,39 1157,09 3552,90
523253
375513
990154
3368,54 2122,76 7668,65
1034750 743396
2010515
0,00
104,79
104,79
0
37694
37694
50,23
550,98
601,21
9945
130604
140550
3418,77 2778,53 8374,65
1044695 911694
2188759
4927,00 2909,02 10810,79
1548558 1026814 2899129
1,91
108,98
110,89
600
39176
39776
88,25
917,62
1005,87
18791
221217
240007
5017,16 3935,62 11927,55
1567948 1287207 3178912

Wiek [lata]
≤ 40
797,42
91388
0,00
0
0,00
0
797,42
91388
2177,35
232369
0,00
0
0,00
0
2177,35
232369
2974,77
323757
0,00
0
0,00
0
2974,77
323757

Ogółem
[%]
88,4
89,7
0,2
0,2
11,4
10,0
100
100
91,6
91,9
1,3
1,7
7,2
6,4
100
100
90,6
91,2
0,9
1,3
8,4
7,5
100
100

Jak wynika z powyższej tabeli w Nadleśnictwie występują głównie
drzewostany jednopiętrowe – 90,6%. Pozostałą powierzchnię zajmują głównie lasy
będące w trakcie przemiany pokoleń (KO i KDO). Na niewielkiej powierzchni
(0,9%) wykazano drzewostany dwupiętrowe. Rzeczywista struktura pionowa jest
jednak nieco bardziej zróżnicowana, gdyż znaczna część drzewostanów wykazuje
obecność dwu- i więcej warstw wiekowych o odmiennych parametrach
wysokościowych.
3.2.11.1.2. Pochodzenie drzewostanów
Drzewostany Nadleśnictwa Tuszyma pochodzą głównie z odnowienia
sztucznego, choć naturalnie odnowione odgrywają dość istotną rolę. W przypadku
31% powierzchni lasów brak w bazie danych informacji odnośnie ich pochodzenia.
Stwierdzić więc można, że większość drzewostanów Nadleśnictwa pochodzi z
sadzenia.
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Tab. nr 29. Zestawienie powierzchni drzewostanów Nadleśnictwa Tuszyma wg pochodzenia
i grup wiekowych.
Struktura
Obręb,
drzewostanów,
nadleśnictwo
drzewostany
z samosiewu
Obręb
Przecław

z sadzenia
brak
informacji
z samosiewu

Obręb
Tuszyma

z sadzenia
brak
informacji
z samosiewu

Nadleśnictwo

z sadzenia
brak
informacji

Powierzchnia [ha]/miąższość [m3]
<=40 lat
112,12
16073
526,31
43079
158,99
32235
468,60
38332
1465,94
148092
242,81
45945
580,72
54405
1992,25
191171
401,80
78180

Wiek
41-80 lat
169,49
45943
493,14
155863
935,76
321447
346,42
95687
2224,94
691937
847,41
257071
515,91
141630
2718,08
847800
1783,17
578518

> 80 lat
241,46
74423
499,26
157061
416,37
144029
361,35
123768
1259,17
409863
1158,01
378064
602,81
198191
1758,43
566924
1574,38
522092

Ogółem
523,07
136439
1518,71
356003
1511,12
497711
1176,37
257787
4950,05
1249892
2248,23
681080
1699,44
394226
6468,76
1605895
3759,35
1178791

Ogółem
[%]
14,7
13,8
42,7
36,0
42,5
50,3
14,0
11,8
59,1
57,1
26,8
31,1
14,2
12,4
54,2
50,5
31,5
37,1

3.2.11.1.3. Zgodność składu gatunkowego drzewostanów z siedliskiem
Analizę stopnia dostosowania składu gatunkowego upraw i drzewostanów
do siedlisk, poprzez porównanie ich z typami gospodarczymi drzewostanów,
przeprowadzono wg kryteriów określonych w Instrukcji urządzania lasu (§ 40),
przydzielając je do jednego z trzech stopni zgodności:
A – drzewostanów zgodnych z celem hodowlanym,
B – drzewostanów częściowo zgodnych z celem hodowlanym,
C – drzewostanów niezgodnych z celem hodowlanym.
Wyniki analizy zgodności składu gatunkowego drzewostanów z siedliskiem
przedstawiono w poniższej tabeli.
Tab. nr 30. Zestawienie drzewostanów wg zgodności składu gatunkowego z siedliskiem.
Stopień zgodności składu
gatunkowego z siedliskiem
A – zgodne z siedliskiem
B – częściowo zgodne z
siedliskiem
C – niezgodne z siedliskiem
Razem

Obręby:
Przecław
Tuszyma
[ha]
[%]
[ha]
[%]
2300,96
64,76 6406,01
76,49

Nadleśnictwo
Tuszyma
[ha]
[%]
8706,97
73,00

1219,73

34,33

1871,27

22,34

3091,00

25,91

32,21
3552,90

0,91
100,00

97,37
8374,65

1,16
100,00

129,58
11927,55

1,09
100,00
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Na podstawie powyższych danych ocenić można, że ponad połowę
powierzchni Nadleśnictwa (73%) zajmują drzewostany dostosowane do warunków
siedliskowych. Częściowo zgodne zajmują 25,91% powierzchni, natomiast
niezgodne 1,09%.
Udziały drzewostanów częściowo zgodnych i niezgodnych z siedliskiem nie
w pełni odpowiadają stanowi rzeczywistemu, z uwagi na zaliczenie drzewostanów na
gruntach porolnych do częściowo zgodnych, niezależnie od ich składu gatunkowego
(zgodnie z Instrukcją urządzania lasu).
3.2.11.1.4. Formy degeneracji lasu

3.2.11.1.4.1. Borowacenie
Borowacenie, zwane inaczej pinetyzacją, związane jest z wprowadzeniem
do drzewostanu niektórych gatunków z rodziny Pinaceae. Ta forma zniekształcenia
należy do najgroźniejszych, gdyż obok zmian struktury i składu florystycznego
często powoduje również zmianę siedliska.
Stopień borowacenia określa się na podstawie udziału sosny i świerka
w górnej warstwie drzew. Wyróżnia się borowacenie:
− słabe, udział tych gatunków wynosi ponad 80% na siedliskach borów
mieszanych, 50-80% na siedliskach lasów mieszanych, 10-30% na
siedliskach lasowych,
− średnie, gdzie ich udział wynosi ponad 80% na siedliskach lasów
mieszanych, 30-60% na siedliskach lasowych,
− mocne, gdzie ich udział wynosi ponad 60% na siedliskach lasowych.
Tab. nr 31. Zestawienie powierzchni wg form degeneracji lasu w Nadleśnictwie Tuszyma –
borowacenie.
Obręb,
Stopień
nadleśnictwo borowacenia

Przecław

brak
słabe
średnie
mocne

Razem obręb

<=40 lat
368,16
360,32
65,33
3,61

Powierzchnia [ha]
Wiek
41-80 lat
> 80 lat
292,29
71,75
976,55
833,33
311,97
209,78
17,58
42,23

Ogółem
[ha]

Ogółem
[%]

732,20
2170,20
587,08
63,42

20,6
61,1
16,5
1,8

797,42

1598,39

1157,09

3552,90

100,00

brak
słabe
średnie
mocne

Razem obręb

1253,21
813,11
99,36
11,67
2177,35

1271,09
1981,81
162,20
3,67
3418,77

554,46
2054,52
157,72
11,83
2778,53

3078,76
4849,44
419,28
27,17
8374,65

36,8
57,9
5,0
0,3
100,00

brak
słabe
Nadleśnictwo
średnie
mocne

1621,37
1173,43
164,69
15,28

1563,38
2958,36
474,17
21,25

626,21
2887,85
367,50
54,06

3810,96
7019,64
1006,36
90,59

32,0
58,9
8,4
0,8

Razem Nadleśnictwo

2974,77

5017,16

3935,62

11927,55

100,00

Tuszyma
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W warunkach Nadleśnictwa ok. 32% drzewostanów nie wykazuje znamion
pinetyzacji. W stopniu słabym dotyka ona blisko 59% powierzchni, natomiast
średnie dotyczy ponad 8% areału lasów. Mocny stopień borowacenia charakteryzuje
zaledwie 0,8% powierzchni i dotyka głównie drzewostany w wieku >80 lat.
3.2.11.1.4.2. Neofityzacja, gatunki obce
Neofityzacja następuje wskutek wprowadzenia gatunków drzew obcych
naszej florze w skład drzewostanów. Na terenie Nadleśnictwa dotyczy to głównie
dębu czerwonego Quercus rubra, w mniejszym stopniu także: robinii akacjowej
Robinia pseudacacia, sosny Banksa Pinus banksiana, sosny wejmutki Pinus strobus,
daglezji Pseudotsuga taxifolia i czeremchy amerykańskiej Padus serotina.
Marginalny udział w drzewostanach Nadleśnictwa ma sosna czarna Pinus nigra i
sosna smołowa Pinus rigida.
Najszersze rozprzestrzenienie wykazuje dąb czerwony, który miejscami
wyparł naszego rodzimego dęba ze składu gatunkowego drzewostanów. Ogółem lasy
z jego udziałem zajmują blisko 1880,58 ha, przy czym drzewostany złożone
wyłącznie z tego gatunku występują jedynie na 6,70 ha (0,36%). W puli tej
zdecydowanie przeważają lasy, gdzie jest on gatunkiem domieszkowym (<5%),
zajmujące 1688,97 ha (89,81%), natomiast na powierzchni 184,91 ha (9,83%) jego
udział zawiera się w przedziale 10-80%.
Robinia akacjowa występuje na powierzchni 215,91 ha, przy czym w
zdecydowanej większości (206,96 ha; 95,85%), jako gatunek domieszkowy.
Drzewostany złożone z tego gatunku zajmują 0,17 ha (0,08%), natomiast na
pozostałym obszarze jej rola zamyka się w przedziale 10-70%. Inne gatunki
występują w drzewostanach wyłącznie jako domieszka (<5%) – sosna Banksa
zaznacza swój udział na pow. 167,64 ha, sosna wejmutka – na 126,71 ha, a daglezja
– na 14,02 ha. Sosnę czarną odnotowano w jednym wyłączeniu (<5% – 8,84 ha), a
sosnę smołową w czterech, łącznie na powierzchni 7,91 ha (<5% – 6,51 ha; 20% –
1,4 ha)
Neofityzacja dotyczy również czeremchy amerykańskiej Padus serotina,
wprowadzonej tu w latach powojennych. Jest ona taksonem silnie konkurującym z
naszymi rodzimymi gatunkami krzewiastymi i miejscami może je wypierać z
podszytu.
3.2.11.1.4.3. Monotypizacja
Monotypizacja polega na ujednoliceniu gatunkowym i wiekowym
drzewostanu, uproszczeniu jego struktury warstwowej oraz zubożeniu gatunkowym.
Na terenie Nadleśnictwa dotyczy przede wszystkim drzewostanów wprowadzonych
sztucznie. Mają one wysoce uproszczoną strukturę, zubożony skład gatunkowy,
a także wykazują często szereg innych negatywnych zjawisk, istotnie zmieniających
charakter fitocenoz.

Kompleksowy opis stanu przyrody na obszarze zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa

157

Tab. nr 32. Zestawienie powierzchni według form degeneracji lasu w Nadleśnictwie
Tuszyma – monotypizacja
Grupa siedlisk
Bory
Bory razem

Bory mieszane

Bory mieszane razem

Lasy mieszane

Lasy mieszane razem

Lasy

Lasy razem

Liczba
gatunków
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

1
2
3
Nadleśnictwo
4
Tuszyma
5
6
7
Ogółem Nadleśnictwo Tuszyma

<= 40 lat
117,52
74,33
33,89
7,05
232,79
489,97
552,84
473,17
263,26
61,52
23,98
4,85
1869,59
111,63
157,28
212,54
135,03
44,34
8,74
669,56
32,49
66,17
58,01
41,02
3,85
1,29
202,83
751,61
850,62
777,61
446,36
109,71
34,01
4,85
2974,77

Wiek
41-80 lat
492,93
73,62

> 80 lat
116,28
8,90

566,55
1910,85
769,60
322,71
73,36
3,06

125,18
2001,67
677,68
151,06
52,38
6,23

3079,58
323,79
393,41
280,48
120,75
11,40

2889,02
218,21
213,51
202,83
88,95
17,47
6,08
747,05
53,75
39,15
55,55
25,92

1129,83
48,94
80,50
93,32
12,86
5,58
241,20
2776,51
1317,13
696,51
206,97
20,04
0,00
0,00
5017,16

174,37
2389,91
939,24
409,44
167,25
23,70
6,08
0,00
3935,62

Ogółem
[ha]
[%]
726,73
78,61
156,85
16,97
33,89
3,67
7,05
0,76
924,52
100,00
4402,49
56,17
2000,12
25,52
946,94
12,08
389,00
4,96
70,81
0,90
23,98
0,31
4,85
0,06
7838,19
100,00
653,63
25,67
764,20
30,01
695,85
27,33
344,73
13,54
73,21
2,87
14,82
0,58
2546,44
100,00
135,18
21,86
185,82
30,05
206,88
33,45
79,80
12,90
9,43
1,52
1,29
0,21
618,40
100,00
5918,03
49,62
3106,99
26,05
1883,56
15,79
820,58
6,88
153,45
1,29
40,09
0,34
4,85
0,04
11927,55
100,00

W Nadleśnictwie Tuszyma największy udział mają drzewostany jedno- i
dwugatunkowe (odpowiednio: 49,62%, 26,05%). Nieco mniejszy areał mają
drzewostany trzygatunkowe (15,79%). Wszystkie trzy grupy łącznie zajmują 91,46%
pow. Pozostała powierzchnia (8,54%) należy głównie do drzewostanów cztero- i
pięciogatunkowych.
Monotypizacja najsilniej zaznacza się na siedliskach lasowych. Na
znacznym areale pierwotne wielogatunkowe drzewostany liściaste zastąpiły
drzewostany grabowe lub dębowe o mocno uproszczonej strukturze, a niekiedy także
monokultury złożone z gatunków iglastych. Zjawisko to nie ominęło również
siedlisk borowych, z natury mniej bogatych florystycznie. Naturalne drzewostany
sosnowo-dębowe zastąpiły jednogatunkowe i jednowiekowe sośniny, bądź
drzewostany dwugatunkowe złożone z sosny i buka, których struktura również
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w znacznym stopniu odbiega od obrazu typowego dla zbiorowisk naturalnych.
Pomimo więc dość znacznego udziału drzewostanów wielogatunkowych, na terenie
Nadleśnictwa monotypizacja jest zjawiskiem dość powszechnym.
3.2.11.2. Starodrzewy
Drzewostany w wieku 100 lat i wyższym zajmują łącznie areał 2004,96 ha,
co stanowi 17% powierzchni leśnej Nadleśnictwa (udział KO i KDO w tej puli to
67%). Dominują w nich starodrzewy sosnowe zajmujące 1894,31 ha (94,48%).
Niewielki udział mają stare drzewostany dębowe – 39,25 ha (1,96%), olszowe –
29,47 ha (1,47%), bukowe – 27,41 ha (1,37%), jodłowe – 8,64 ha (0,43%) i
brzozowe – 5,88 ha (0,29%). Największą rozpiętość wiekową wykazują drzewostany
bukowe (100-154 lat), pozostałe nie przekraczają wieku 140 lat.
Tab. nr 33. Zestawienie starodrzewów w oparciu o wiek gatunku panującego.
Gatunek
panujący

Budowa pionowa
2-piętrowy

SO

Wiek
100
105
110

Ogółem 2-piętrowy
SO

BK
1-piętrowy
OL

DB

BRZ

100-110
111-120
121-130
135
łącznie
100
140
łącznie
100
100-110
120
135
154
łącznie
105

Ogółem 1-piętrowy

KO

SO

100-110
111-120
125
łącznie

DB

125
140
łącznie

JD
OL
Ogółem KO

100
120
łącznie
120

Powierzchnia
[ha]

[%]
3,54
22,19
27,00
52,73
919,60
129,28
20,31
1,73
1070,92
7,89
19,52
27,41
24,10
10,91
4,80
3,01
0,01
18,73
5,88
1147,04
553,12
196,50
15,59
765,21
10,61
9,91
20,52
4,09
4,55
8,64
5,37
799,74

0,18
1,11
1,35
2,63
45,87
6,45
1,01
0,09
53,41
0,39
0,97
1,37
1,20
0,54
0,24
0,15
0,00
0,93
0,29
57,21
27,59
9,80
0,78
38,17
0,53
0,49
1,02
0,20
0,23
0,43
0,27
39,89
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Gatunek
panujący

Budowa pionowa
KDO
SO
Ogółem KDO
Ogółem Nadleśnictwo
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Powierzchnia

Wiek

[ha]

[%]
5,45
5,45
2004,96

110

0,27
0,27
100,00

Na pulę starych drzew w lasach Nadleśnictwa oprócz starodrzewów
składają się również wiekowe drzewa występujące w domieszce, pojedynczo albo
w postaci kęp lub przestoi. Ogółem, występują one w 578 wyłączeniach. W grupie
tej 295 poddziałów obejmuje przestoje.
W ramach prac nad projektem planu urządzenia lasu wykonano również
inwentaryzację drewna martwego. Wykazała ona średnią miąższość na poziomie
0,42 m3/ha. Nieco wyższa jest w obrębie Tuszyma gdzie odnotowano 0,58 m3/ha,
natomiast w obrębie Przecław kształtuje się na poziomie 0,05 m3/ha. Ogółem na
terenie Nadleśnictwa miąższość drewna martwego wynosi 4331,54 m3 (brutto), co
stanowi 0,14% ogólnej miąższości wszystkich drzewostanów.
Udział starodrzewów, starych drzew oraz martwego drewna ma ważne
znaczenie przyrodnicze i dlatego powinien zostać utrzymany przynajmniej na
obecnym poziomie. Starodrzewy stanowią miejsca bytowania wielu rzadkich
przedstawicieli fauny, a tym samym spełniają kluczową rolę dla zachowania
różnorodności przyrodniczej.

3.2.12. Zadrzewienia i zakrzewienia
Zadrzewienia i zakrzewienia powierzchniowe zlokalizowane na gruntach
nieleśnych przedstawiono poniżej.
Tab. nr 34. Zestawienie zadrzewień Nadleśnictwa.
Lp. Leśnictwo

Oddz.
Poddz.

PowierzRodz. pow.
chnia
[ha]

1.

Piątkowiec 43i

0,05

LZ-PS

2.

Wojsław

37g

0,08

LZ-PS

3.

Wojsław

37p

0,20

LZ-PS

Pow. ogółem:

Ogólny opis, skład gatunkowy
na gruncie samosiew: OS 25 l., BRZ 25 l., DB
25 l.
grunt zadrzewiony: OL 100 l., OL 40 l.;
zakrzewiony LSZ, BEZ.C.
grunt zadrzewiony: BRZ 70 l., DB 70 l., OS 50
l., DB 40 l.; zakrzewiony: CZM, WB

0,33

Ogółem wyłączenia ujęte w powyższym zestawieniu zajmują 0,33 ha.
Z uwagi na powierzchnię nie stanowią istotnego elementu ekosystemów
Nadleśnictwa, jednak wzbogacają bioróżnorodność i z tego względu zasługują na
ochronę. Zaleca się pozostawić je bez zabiegów.
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3.3. WALORY KULTUROWE

3.3.1. Zabytki kultury i dziedzictwa kulturowego
Na terenie Nadleśnictwa Tuszyma znajduje się wiele cennych obiektów
kultury materialnej będących swoistym świadectwem historii. Liczne są obiekty
powiązane z czasami II wojny światowej, eksponowane dzięki obecności pomników,
obelisków oraz niekiedy bezimiennych mogił rozrzuconych po lasach. Częste są też
krzyże i kapliczki.
Tab. nr 35. Zestawienie obiektów kultury materialnej zlokalizowanych na gruntach
Nadleśnictwa Tuszyma.
Leśnictwo

Oddz.,
poddz.

Rodzaj
obiektu

Lp

Obręb

1.

Przecław

Przecław

105c

krzyż

2.

Przecław

Przecław

105c

krzyż

3.

Przecław

Przecław

127c

mogiła

4.

Przecław

Przecław

136r

mogiła

5.

Przecław

Przecław

146a

kapliczka

6.

Przecław

Przecław

148a

głaz
pamiątkowy

7.

Przecław

Przecław

148b

kapliczka

8.

Przecław

Przecław

148l

głaz
pamiątkowy

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Przecław
Przecław
Przecław
Przecław
Przecław
Przecław
Przecław
Przecław
Tuszyma
Tuszyma

Przecław
Goleszów
Goleszów
Goleszów
Goleszów
Piątkowiec
Piątkowiec
Piątkowiec
Przyłęk
Przyłęk

89f
49g
51b
57g
85h
22k
31l
33h
151c
5a

kapliczka
kapliczka
kapliczka
krzyż
kapliczka
kapliczka
krzyż
krzyż
kapliczka
kapliczka

19. Tuszyma

Wojsław

1b

cmentarz

20. Tuszyma

Wojsław

45c

kapliczka

Opis obiektu
miejsce w którym zginął proboszcz parafii
Łączki Brzeskie (dwa krzyże)
miejsce zamordowania leśniczego podczas
rabacji
miejsce pochówku niemieckiego żołnierza
zastrzelonego podczas II wojny światowej
miejsce pochówku nieznanej osoby zmarłej
podczas potopu szwedzkiego
kapliczka na pniu So ku czci Matki Boskiej
Korzeniowskiej na cześć ocalenia syna z
ciężkiej choroby podczas II wojny światowej
2 głazy na wzgórku miejsce pochówku
dragona hetmana Czarneckiego, który zginął
w obronie Korzeniowa podczas potopu
szwedzkiego
kapliczka na pniu Db na skrzyżowaniu dróg
(w tym miejscu w czasie II wojny światowej
odprawiano msze święte dla partyzantów z
oddziału "Kartacz")
głaz z tablicą pamiątkową miejsce starej
osady leśnictwa w którym ukrywali się
partyzanci oddziału "Kartacz" podczas II
wojny światowej. Przy drodze, obok krzyż.
kapliczka na pniu Db
kapliczka na pniu So
kapliczka na pniu So
krzyż
kapliczka na pniu So
kapliczka, obok kapliczka na drzewie
metalowy krzyż
drewniany krzyż
kapliczka na pniu So
kapliczka na pniu So
cmentarz żołnierzy niemieckich z II wojny
światowej
kapliczka na pniu drzewa
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Lp

Obręb

Leśnictwo

Oddz.,
poddz.

Rodzaj
obiektu

21. Tuszyma

Wojsław

52d

mogiła

22. Tuszyma

Wojsław

76m

kapliczka

23. Tuszyma

Ruda

111d

mogiła

24. Tuszyma

Ruda

115a

kapliczka

25. Tuszyma

Ruda

115i

mogiła

26. Tuszyma

Ruda

128i

mogiła

27. Tuszyma

Ruda

152b

kapliczka

28. Tuszyma

Ruda

155b

kapliczka

29. Tuszyma

Sokole

208a

kapliczka

30. Tuszyma

Sokole

208b

mogiła

Tuszyma
Tuszyma
Tuszyma
Tuszyma

Sokole
Sokole
Sokole
Sokole

217h
218j
218j
235d

kapliczka
krzyż
krzyż
kapliczka

35. Tuszyma

Sokole

237c

krzyż

36. Tuszyma
37. Tuszyma

Sokole
Sokole

237c
251f

krzyż
krzyż

38. Tuszyma

Sokole

274d

mogiła

39. Tuszyma
40. Tuszyma

Niwiska
Niwiska

187f
192h

kapliczka
krzyż

41. Tuszyma

Niwiska

226g

krzyż

Tuszyma
Tuszyma
Tuszyma
Tuszyma
Tuszyma

Niwiska
Niwiska
Niwiska
Niwiska
Niwiska

239j
243a
244b
244b
301d

kapliczka
krzyż
mogiła
kapliczka
krzyż

47. Tuszyma

Kamionka

298a

ruiny

48. Tuszyma
49. Tuszyma
50. Tuszyma

Kamionka
Kamionka
Kamionka

322d
323b
330i

mogiła
kapliczka
kapliczka

51. Tuszyma

Kamionka

339h

kaplica

52. Tuszyma

Kamionka

340l

krzyż

31.
32.
33.
34.

42.
43.
44.
45.
46.
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Opis obiektu
mogiła z metalowym krzyżem nieznanego
(prawdopodobnie rosyjskiego) żołnierza
poległego w II wojnie światowej
kapliczka na pniu So
2 mogiły żołnierzy radzieckich z I wojny
światowej
kapliczka otoczona drewnianym płotkiem;
obok stanowisko barwinka
grób żołnierza radzieckiego z czasów II
wojny światowej
mogiła żołnierzy radzieckich z czasów II
wojny światowej; teren dawnej (powojennej)
leśniczówki
kapliczka na pniu So
murowana kapliczka św. Huberta z roku
1903, ufundowana przez miejscowego
leśniczego i rodzinę Dobrostańskich
kapliczka na pniu Db
mogiła partyzantów z 1945 r. z żelaznym
krzyżem
kapliczka na Db
krzyż drewniany
krzyż metalowy
kapliczka na pniu Db pomnika przyrody
krzyż drewniany postawiony dla
upamiętnienia Artura Kaszuby
krzyż drewniany
krzyż drewniany
grób żołnierza poległego w II wojnie
światowej
kapliczka na pniu So
krzyż metalowy
drewniany krzyż; miejsce zwane „Trzy
kopce” dawniej zbiegały się tu granice trzech
własności
kapliczka na Db
drewniany krzyż
mogiła
kapliczka na pniu So
krzyż drewniany
pozostałości po drewnianym dworku
zajmowanym przez zięcia hr. Romera; runo
miejscami zdominowane przez dzikie wino;
pojedyncze starsze drzewa
grób nieznanego sowieckiego żołnierza
kapliczka na pniu So
kapliczka na pniu So
kaplica bł. ks. Romana Sitki, postawiona w
miejscu gdzie stał dom w którym się
wychował; do czasów obecnych zachowały
się ruiny po piecu; obok drewniany krzyż
krzyż stojący obok osady l-ctwa Kamionka
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Obręb

Leśnictwo

Oddz.,
poddz.

Rodzaj
obiektu

53. Tuszyma

Kamionka

341a

krzyż

54. Tuszyma

Kamionka

345c

kapliczka

Opis obiektu
krzyż postawiony przez dawnego leśniczego
dóbr hr. Tarnawskiego; pod nim niegdyś
zakopano dokumenty dotyczące tutejszych
ziem
oryginalna kapliczka na pniu Db

Liczba obiektów kultury materialnej zainwentaryzowanych na gruntach
Nadleśnictwa sięga 70, przy czym większości są to obiekty współczesne
o niewielkiej wartości historycznej. Do najcenniejszych obiektów historycznych
Nadleśnictwa należą pozostałości poligonu na którym testowano rakiety V1 i V2
(zestawiono je poniżej). Obejmował on swoim zasięgiem miejscowość Blizna oraz
okoliczne lasy, obecnie położone w leśnictwach Sokole i Niwiska. W samej wsi, z
inicjatywy mieszkańców sołectwa Blizna, przy poparciu Rady Gminy w Ostrowie,
powstał Park Historyczny Blizna. W ramach ekspozycji można m.in. obejrzeć: barak
obozowy, rekonstrukcję rakiety V2 wraz z repliką stołka startowego, rekonstrukcje
fragmentu okopu obserwacyjnego oraz ogrodzenia, fragment torów kolejki biegnącej
przy montowni oraz betonowe obrysy kilku elementów zabudowy poligonu.
Zestawiono je poniżej.
Tab. nr 36. Zestawienie obiektów związanych z dawnym poligonem broni V w miejscowości
Blizna (materiały Nadleśnictwa Tuszyma, oprac. Jacek Flis).
Lp

Leśnictwo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sokole
Sokole
Sokole
Sokole
Sokole
Sokole
Sokole
Sokole
Niwiska

10. Niwiska
11.
12.

Niwiska

13. Niwiska

Oddz.,
poddz.
194d
204m
216b
216d
216d
216d
245c
245f
202a
we wsi
Blizna
na północ od
zabudowań
wsi
przy 244g

Opis obiektu
Miejsce wydobycia fragmentów rakiety V2
Rozjazd przy magazynach
Wieża serwisowa i pętla nawrotowa
Podstacja elektryczna
Garaż dla pojazdów
Hala warsztatowo-magazynowa
Południowe pole strzelań
Wielkie leje po saperach
Północne pole strzelań, leje po upadkach
Park Historyczny Blizna
Stanowiska startowe V1
Płyta startowa V2
Stanowisko startowe nad potokiem

Część ww. obiektów jest opisana tablicami umieszczonymi na gruntach
Nadleśnictwa. Duże tablice, przedstawiające dany obiekt, znajdują się w oddz. 216g
(tablica z informacją o hali montażowej rakiet V2 w oddz. 216d, stojąca przy
lokalnej drodze i żółtym szlaku turystycznym) oraz w oddz. 202a (tablica o miejscu
startu rakiet V2 w oddz. 202c; stoi na skraju lasu, przy lokalnej drodze).
Nadleśnictwo jest również w posiadaniu części do rakiety V2, które mają być
elementem przygotowywanej w budynku Nadleśnictwa ekspozycji dotyczącej
poligonu. Ważna jej część będzie poświęcona leśnikom, dzięki którym zdobyto
fragmenty broni V2 i przekazano aliantom.
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3.3.2. Parki i ogrody podworskie
Na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa nie ma tego typu obiektów,
natomiast w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa zlokalizowane są liczne dwory oraz
towarzyszące im ogrody i parki. Obiekty te w znacznej części lata świetności mają
już za sobą i do czasów współczesnych zachowały się w formie pozostałości o
zatartych pierwotnych założeniach geometrycznych. Najlepiej utrzymane zabytkowe
parki zlokalizowane są m.in. w Przecławiu, Niwiskach, Woli Ocieckiej i
Korzeniowie.

3.4. ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA LEŚNEGO

3.4.1. Zagrożenia wywołane ujemnym oddziaływaniem przemysłu
ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ I OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
Nadleśnictwo Tuszyma położone jest w niezbyt silnie uprzemysłowionym
rejonie kraju i z tego względu stopień zanieczyszczenia powietrza nie jest duży.
Zanieczyszczenia pochodzą przede wszystkim z tzw. „niskiej emisji”, powstającej
głównie w procesie energetycznego spalania paliw. Jej źródłem są małe zakłady
przemysłowe, lokalne kotłownie oraz indywidualne systemy grzewcze mieszkańców.
Z tego względu stężenia emitowanych substancji – SO2, NO2 i pyłu, zmieniają się
sezonowo – rosną w sezonie grzewczym. Nie bez znaczenia jest również bliskie
sąsiedztwo Rzeszowa – dużej aglomeracji miejskiej emitującej znaczne ilości
zanieczyszczeń oraz większych miast położonych na kierunku najczęściej wiejących
wiatrów, głównie Mielca, Tarnowa i Dębicy.
Wielkość emisji zależy od ilości i jakości używanego paliwa, wyposażenia
w urządzenia oczyszczające gazy odlotowe oraz ich skuteczności. Z szacunkowych
danych wynika, że część instalacji ciepłowniczych opalanych jest węglem
i drewnem. Część miejscowości, pomimo iż dysponuje możliwością podłączenia
gospodarstw do sieci gazu ziemnego, ze względu na koszty opalania budynków
gazem, preferuje paliwo stałe: drewno (trociny i zrzyny) oraz węgiel kamienny.
Drugim zasadniczym czynnikiem generującym zanieczyszczenia jest ruch
samochodowy. Substancje wprowadzane do powietrza w tym wypadku to: tlenek
węgla, tlenki azotu, węglowodory, sadza, pyły zawierające metale ciężkie, m.in.
ołów oraz pyły gumowe. Emisja ma miejsce przede wszystkim w obrębie głównych
arterii komunikacyjnych, którymi na obszarze Nadleśnictwa są drogi wojewódzkie o
nr 875, 982, 983, 984, 985. W tych wypadkach skażenie sięga kilkudziesięciu,
niekiedy kilkuset metrów od drogi, eliminując położone przy nich tereny z
użytkowania rolniczego. Na pozostałych drogach ruch jest znacznie mniejszy, stąd
generowane zanieczyszczenie powietrza jest relatywnie niższe. W przyszłości
poważnym emiterem tego typu zanieczyszczeń będzie autostrada A-4 przecinająca
południową część zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa.
Podstawowym źródłem danych wykorzystywanych do oceny jakości
powietrza są informacje uzyskane ze stałych stacji pomiarowo-kontrolnych. Na
obszarze Nadleśnictwa stacja pomiarowa zlokalizowana jest w Mielcu, przy czym
nie wykonuje analiz w pełnym zakresie. W sąsiedztwie Nadleśnictwa znajdują się
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stacje pomiarowe zlokalizowane na terenie miasta Rzeszów, które badają stężenia
wszystkich wymaganych substancji.
Z oceny jakości powietrza przeprowadzonych w 2011 r. wynika, że poziom
koncentracji większości substancji ocenianych na tym terenie [tj. dwutlenek azotu
(NO2), tlenki azotu, dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), benzen (C6H6),
ozon (O3), ołów (Pb), kadm (Cd), nikiel (Ni), arsen (As),], nie przekroczył
dopuszczalnych stężeń. Wyjątkiem jest benzo(a)piren (B(a)P) oraz pył zawieszony o
średnicy ziaren poniżej 10 µm (PM10), w przypadku których zanotowano
przekroczenia norm. W Rzeszowie badane było ponadto stężenie pyłu zawieszonego
o średnicy ziaren poniżej 2,5 µm (PM2.5), w przypadku którego również
odnotowano przekroczenie dopuszczalnych stężeń utrzymujące się przez znaczną
część roku. Dla stacji w Mielcu stężenie PM2.5 uzyskano z przeliczenia wyników
uzyskanych z PM10 i one także wykazały istotne przekroczenia norm.
Ponadnormatywne stężenia PM2.5 i PM10 są notowane w tym regionie od kilku
ostatnich lat. Głównym emiterem są zakłady przemysłowe oraz sektor komunalnobytowy. W miastach, jak też poza nimi, wiele budynków mieszkalnych ogrzewana
jest przez indywidualne kotłownie przydomowe, z użyciem węgla kamiennego
(WIOŚ, Raport o stanie środowiska w woj. podkarpackim w 2011 r.).
ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ I STAN WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Wody powierzchniowe Nadleśnictwa to przede wszystkim Wisłoka oraz jej
dopływy (pkt. 3.2.4.1.). W 2005 roku badania jakości wód dotyczyły Wisłoki oraz
dwóch innych cieków przepływających przez obszar Nadleśnictwa – Tuszymki i
Wielopolki.
Wisłoka należy do głównych, obok Sanu i Wisłoka, rzek województwa
podkarpackiego. Jest prawobrzeżnym dopływem Wisły o długości 163,6 km i
powierzchni zlewni 4110,2 km2. Płynie z Beskidu Niskiego przez Pogórze Jasielskie,
Kotlinę Jasielsko-Krośnieńską, Pogórza: Strzyżowskie i Ciężkowickie do Kotliny
Sandomierskiej. Uchodzi do Wisły w km 226,9, w rejonie Gawłuszowic. Górna
część zlewni Wisłoki to górzyste tereny leśne. Na obszarze Kotliny JasielskoKrośnieńskiej i w dalszym biegu rzeka płynie między polami uprawnymi i łąkami
oraz przez tereny zabudowy mieszkaniowej. W dolnym biegu koryto rzeki jest
obwałowane.
W 2005 roku w zlewni Wisłoki funkcjonowało 18 biologicznych
komunalnych oczyszczalni ścieków o projektowanym obciążeniu wyrażonym
wskaźnikiem RLM większym od 2000. Wisłoka jest bezpośrednim odbiornikiem
ścieków komunalnych z dużych biologicznych oczyszczalni w Jaśle, Dębicy i Mielcu
oraz z mniejszych oczyszczalni, położonych w miejscowościach: Pilzno, Kołaczyce,
Klecie i Błonie. Do wód Wisłoki odprowadzane są ścieki przemysłowe z
mechaniczno-chemicznej oczyszczalni LOTOS Jasło S.A. w Jaśle, ścieki z Zakładów
Tworzyw Sztucznych „Gamrat” S.A. w Jaśle oraz na terenie Dębicy - z
mechanicznej oczyszczalni ścieków Firmy Oponiarskiej „Dębica” S.A., z
mechaniczno-chemicznej oczyszczalni ścieków Wytwórni Urządzeń Chłodniczych
Dębica S.A. i z biologicznej oczyszczalni ścieków TBD S.A. W Sędziszowie
Małopolskim przez potok Budzisz wprowadzane są ścieki z chemicznej oczyszczalni
Wytwórni Filtrów „PZL-Sędziszów” S.A. oraz z biologicznej oczyszczalni PAGED
Rzeszowskich Fabryk Mebli S.A.
W 2005 roku Wisłoka badana była na całej długości w 11 punktach
pomiarowo-kontrolnych. W jednym punkcie, położonym powyżej Jasła, jakość wód
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była dobra (II klasa), w 7 punktach oceniono wody jako zadowalającej jakości (III
klasa). W 3 punktach: powyżej i poniżej Mielca oraz na ujściu do Wisły stwierdzono
niezadowalającą jakość wód Wisłoki (IV klasa). W rzece brak było wód złej jakości.
Najwyższy odsetek badanych wskaźników zaliczonych do I klasy jakości
odnotowano w punkcie pomiarowo-kontrolnym Krempna-Kotań (78%), a najniższy
w punkcie ujściowym (45,8%).
W 2011 roku, zgodnie z nowymi zasadami prowadzenia monitoringu,
Wisłokę objęto monitoringiem operacyjnym i diagnostycznym. W dwóch punktach
pomiarowo-kontrolnych położonych w rejonie Nadleśnictwa (w Wojsławiu i
Gawłuszowicach) jej potencjał ekologiczny określono jako dobry (klasa II). Po
uwzględnieniu wymagań dla obszarów chronionych potencjał ekologiczny rzeki na
tym odcinku oceniono na umiarkowany (klasa III). Stan chemiczny zyskał ocenę
dobrą, natomiast stan jednolitej części wód oceniono na zły.
Wielopolka jest prawym dopływem Wisłoki o długości 44,5 km i
powierzchni zlewni 486,1 km2. Uchodzi do Wisłoki w km 44,5. Rzeka płynie przez
Pogórze Strzyżowskie i w okolicy Ropczyc wpływa do Kotliny Sandomierskiej. Od
ujścia prawobrzeżnej Bystrzycy płynie meandrując dość szeroką doliną. Przepływa
przez tereny rolnicze i przemysłowo-rolnicze. Do głównych źródeł zanieczyszczenia
wód Wielopolki należą ścieki przemysłowe z Zakładów Tworzyw Sztucznych
„ERG” S.A. w Pustkowie oraz ścieki z biologicznych oczyszczalni w Ropczycach,
Sędziszowie Małopolskim i Brzeźnicy.
W 2005 roku Wielopolka była badana w punkcie pomiarowo-kontrolnym
położonym w Brzeźnicy, na ujściowym odcinku rzeki. Na podstawie uzyskanych
wyników badań wody tej rzeki oceniono jako niezadowalającej jakości (IV klasa). W
wodach stwierdzono dużą liczbę bakterii grupy coli oraz bakterii grupy coli typu
kałowego (V klasa). Niekorzystnie kształtowały się także wartości wskaźników
hydrobiologicznych: saprobowość fitoplanktonu – V klasa, saprobowość peryfitonu
– IV klasa. Do IV klasy zaliczono wartości ChZT-Cr oraz stężenia azotu Kjeldahla i
fenoli. Inne badane wskaźniki zanieczyszczeń organicznych i formy azotu oraz
związki fosforu występowały w stężeniach odpowiadających II/III klasie jakości. W
porównaniu z 2004 rokiem klasyfikacja ogólna jakości ujściowego odcinka
Wielopolski nie zmieniła się. Analiza poszczególnych badanych wskaźników jakości
wykazała, że w wodach wzrosło stężenie fenoli oraz pogorszyły się wskaźniki
hydrobiologiczne: saprobowość fitoplanktonu i saprobowość peryfitonu.
Tuszymka jest prawym dopływem Wisłoki o długości 32,3 km i
powierzchni zlewni 144 km2. Uchodzi do Wisłoki w km 38,2. Źródła Tuszymki
znajdują się na Płaskowyżu Kolbuszowskim, górna część zlewni położona jest w
obrębie dużych obszarów leśnych. W dolinie Tuszymki, wzdłuż jej biegu, dość gęsto
rozmieszczone są zabudowania wiejskie. Głównym źródłem zanieczyszczenia wód
Tuszymki są Zakłady Tworzyw Sztucznych „ERG” w Pustkowie S.A. W 2005 roku
badania jakości wód Tuszymki wykonano w punkcie pomiarowo-kontrolnym
położonym w miejscowości Dąbie, na ujściu rzeki do Wisłoki. Tuszymka
wprowadzała do Wisłoki wody niezadowalającej jakości (IV klasa). W wodach
stwierdzono duże zawartości substancji organicznych (ChZT-Cr, ChZT-Mn i ogólny
węgiel organiczny – IV klasa), i wysokie stężenie fenoli (IV klasa). Także wartości
wskaźników mikrobiologicznych kształtowały się na poziomie IV klasy. Zawartości
związków azotu odpowiadały II/III klasie jakości, a stężenia związków fosforu nie
przekroczyły norm ustalonych dla I klasy. W III klasie mieściły się stężenia manganu
i żelaza, a stężenia pozostałych badanych metali kształtowały się na niskim
poziomie. W rzece oznaczono formaldehyd. (WIOŚ 2005, 2006, 2007, 2012).
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Źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych ogólnie podzielić można na
punktowe i obszarowe. Spośród nich największy wpływ mają źródła punktowe –
gospodarstwa domowe i zakłady przemysłowe. Szczególnie niebezpieczne są
niekontrolowane zrzuty ścieków z zakładów przemysłowych oraz nieoczyszczonych
ścieków komunalnych, często niosące ze sobą znaczny ładunek substancji groźnych
dla środowiska. Znaczącym źródłem punktowego zanieczyszczenia są również
odprowadzane kanalizacją deszczową lub ogólnospławną, nieoczyszczone ścieki
opadowe pochodzące z ulic i placów miast oraz terenów zakładów przemysłowych.
Na terenie Nadleśnictwa głównym zagrożeniem dla wód jest
nieuporządkowana gospodarka ściekowa na terenach wiejskich oraz spływy
powierzchniowe substancji biogennych z terenów zabudowanych i rolniczych.
Zapobieganie tego rodzaju zanieczyszczeniom jest niezbędne dla ochrony cieków
i zbiorników wodnych przed eutrofizacją.
Ocena jakości wód podziemnych prowadzona jest w oparciu o program
krajowy przez Państwowy Instytut Geologiczny na zlecenie Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska. Przeważająca część Nadleśnictwa położona jest w obrębie
jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o nr 139. Badania monitoringowe
jednostki prowadzone są tu w dwóch punktach: w Żyrakowie (nr 1203, nowy punkt
funkcjonujący od 2010 r.) i Kawęczynie Sędziszowskim (nr 1874; punkt,
funkcjonujący od 2006 r.). Ujmowane są tu wody wgłębne z utworów
czwartorzędowych. Z badań przeprowadzonych w 2010 roku wynika że wody w obu
punktach spełniały normę klasy V – wód złej jakości.
W 2011 roku badaniami objęto jednolitą część wód podziemnych (JCWPd)
o nr 126, która obejmuje niewielką część terenu Nadleśnictwa. Sieć punktów
monitoringowych zlokalizowana była w sześciu miejscowościach: Mielec (84),
Nowa Dęba (115), Kolbuszowa (139), Cmolas (1059), Turza (1219), Przyszów
(1220). Najbliżej obszaru Nadleśnictwa zlokalizowane są punkty w Mielcu i
Kolbuszowej. W obu stwierdzono klasę IV – wody niezadowalającej jakości. (WIOŚ
Raporty o stanie środowiska w woj. podkarpackim za 2010 i 2011 r.).
Zbiorniki wód podziemnych narażone są głównie na zanieczyszczenia
związane z działalnością człowieka, przy czym można wydzielić tu cztery
podstawowe typy zagrożeń:
− wielkopowierzchniowe – związane z działalnością rolniczą, zwłaszcza
z nieprawidłową gospodarką nawozami mineralnymi, środkami ochrony
roślin i gnojowicą w gospodarstwach rolnych oraz z zanieczyszczeniem
powietrza tlenkami siarki i azotu jak też metalami ciężkimi zawartymi
w pyłach;
− małopowierzchniowe – związane ze składowaniem odpadów
przemysłowych i komunalnych;
− liniowe – związane ze wzmożonym ruchem samochodowym; jako
potencjalne rozpatrywać można również transport kolejowy i rurociągi
produktów naftowych; do tej grupy zagrożeń zalicza się również
zanieczyszczone wody powierzchniowe;
− punktowe – źródłem zanieczyszczeń są tu gospodarstwa domowe
(szamba, przydomowe dzikie wysypiska śmieci, fermy hodowlane),
miejsca zrzutu ścieków przemysłowych i komunalnych oraz rozwijająca
się w szybkim tempie sieć dystrybucji paliw płynnych.
Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych wiąże się przede
wszystkim z rozwiązaniem problemu ścieków, czyli budową kanalizacji sanitarnej
i połączeniem jej ze skutecznym systemem oczyszczalni ścieków. Inwestycje te
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powinny być uzupełnione budową przepompowni ścieków do obsłużenia terenów
trudnodostępnych dla systemu spływu grawitacyjnego oraz wyposażeniem
kolektorów burzowych w urządzenia oczyszczające wody opadowe.
Na terenie objętym opracowaniem funkcjonują głównie duże oczyszczalnie
ścieków obsługujące zwykle całość lub część terenu gminy. Obok nich pracuje kilka
małych obiektów o lokalnych zasięgu oczyszczających ścieki z zakładów i obiektów
użyteczności publicznej. Głównym problemem, istotnie wpływającym na stan
czystości wód, jest niedostateczna rozbudowa sieci kanalizacyjnej, która
w niektórych gminach nie obejmuje nawet połowy mieszkańców. Szczególnie
niedoinwestowane pod tym względem są tereny wiejskie, gdzie dysproporcja
w ilości doprowadzanej wody i odprowadzanych ścieków jest największa. W kwestii
oczyszczania odprowadzonych ścieków sytuacja przedstawia się nieco korzystniej,
gdyż wszystkie gminy mają własne oczyszczalnie ścieków, zwykle o dość dużej
przepustowości.
W gminie Żyraków funkcjonują dwie większe oczyszczalnie ścieków: w
Woli Żyrakowskiej o przepustowości 1000 m3/dobę oraz w Straszęcinie o
przepustowości 500 m3/dobę. Są to oczyszczalnie biologiczne. Obok nich
funkcjonuje tu kilka niewielkich oczyszczalni prywatnych.
Miasto i gminę Mielec obsługuje oczyszczalnia w Mielcu – biologiczna o
średniej przepustowości 14700 m3/dobę. Część gminy obsługuje również
oczyszczalnia w Partynii o średniej przepustowości 271 m3/dobę. W 2015 roku
planowana jest jej przebudowa, która ma zwiększyć przepustowość do 1209
m3/dobę.
Miasto i gmina Przecław korzysta z oczyszczalni w miejscowości Błonie –
biologicznej o średniej przepustowości 253 m3/dobę. W 2015 roku planuje się tu
budowę nowej oczyszczalni. Część gminy korzysta również z oczyszczalni w
Mielcu.
Gmina Borowa jest obsługiwana przez oczyszczalnię w Sadkowej Górze o
przepustowości 250 m3/dobę. Jej odbiornikiem jest rzeka Stary Breń.
Gmina Czermin korzysta z oczyszczalni w Czerminie o średniej
przepustowości 300 m3/dobę oraz w Sadkowej Górze. Obie oczyszczalnie to
oczyszczalnie biologiczne. W Czerminie w 2013 roku planuje się budowę nowego
obiektu.
W gminie Wadowice Górne ścieki odprowadzane są do oczyszczalni
biologicznej w Wadowicach Górnych o średniej przepustowości 150 m3/dobę. W
2015 roku planuje się jej rozbudowę, która zwiększy jej przepustowość do 450
m3/dobę. Część gminy podłączona jest do oczyszczalni w Partynii.
W gminie Niwiska pracuje jedna oczyszczalnia ścieków usytuowana w
Niwiskach. Jest to oczyszczalnia biologiczna o przepustowości 220 m3/dobę.
Gmina Ostrów korzysta z oczyszczalni w Skrzyszowie. Jest to
oczyszczalnia biologiczna o średniej przepustowości 391 m3/dobę (wykaz
oczyszczalni wg WIOŚ w Rzeszowie, stan na 31 grudnia 2011 r.
http://www.wios.rzeszow.pl/pl/1,60,307/11/wykaz_oczyszczalni.html)
GOSPODARKA ODPADAMI
Zagrożenie środowiska odpadami stało się w ostatnich latach jednym
z najważniejszych problemów ekologicznych. Jest to spowodowane ciągle
zwiększającą się masą odpadów i niewystarczającym ich gospodarczym
wykorzystaniem.
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Obecnie w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa i w bezpośrednim
sąsiedztwie funkcjonują trzy składowiska odpadów komunalnych: w Borowej,
Mielcu i Ostrowie. Największe zlokalizowane jest w Ostrowie (składowisko
„Kozodrza”), gdzie trafiają odpady z większości zasięgu terytorialnego
Nadleśnictwa. Północną część zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa obsługują
składowiska w Mielcu i Borowej. (WPGO 2008).
Poza kwestią zagospodarowania i rekultywacji istniejących składowisk,
istotnym problemem są dzikie wysypiska śmieci, w znacznym stopniu będące
zaszłością w poprzednich lat. Ich likwidacja znajduje się w planach gmin, podobnie
jak rozwiązanie problemu składowanych na nich odpadów, w tym odpadów
drzewnych i złomu. Sposób składowania śmieci również wymaga istotnych zmian.
Odpady komunalne przed umieszczeniem na wysypisku powinny być poddane
segregacji oraz procesom przekształcania fizycznego, chemicznego lub
biologicznego, w celu ograniczenia zagrożenia dla środowiska oraz dla życia i
zdrowia ludzi, a także ich ilości i objętości. Składowanie powinno być ostatnim
ogniwem w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.
Niewątpliwie najlepszym sposobem rozwiązania problemu odpadów jest
wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów oraz ich recyklingu. Pozwala to na
radykalne zmniejszenie ilości składowanych śmieci i jest najlepszym rozwiązaniem.
PLANY ROZWOJU REGIONU ORAZ INWESTYCJE SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWE DLA
ŚRODOWISKA
Rzeszowski Obszar Metropolitalny (ROM)
Obszar metropolitalny to silnie zurbanizowany układ osadniczy, o dużym
stopniu integracji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, zdominowany przez
jeden silny ośrodek wzrostu (w przypadku ROM-u miasto Rzeszów). Obszar ten,
poza terenami zurbanizowanymi, obejmuje również strefy niezbędne dla
funkcjonowania podsystemów inżynieryjnych, komunikacyjnych i usługowych,
a także przestrzennie, które stanowią z punktu widzenia przyrodniczego konieczne
dla niego zaplecze ekologiczne przeznaczone na cele rekreacyjne, żywicielskie
i klimatyczne. Zgodnie z „Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju”,
tego rodzaju obszar charakteryzować się winien:
− wysoką jakością usług, instytucji i wyposażeniem materialnym;
− wysokim potencjałem innowacyjnym w zakresie technicznym,
ekonomicznym, społecznym, politycznym i kulturowym;
− wysoką konkurencyjnością produkcji wyspecjalizowanych usług (w tym
naukowo-badawczych i kulturowych) w wymiarze krajowym
i międzynarodowym;
− silnymi wewnętrznymi więzami współpracy gospodarczej, społecznej
i instytucjonalnej;
− efektywnymi połączeniami z innymi metropoliami krajowymi
i zagranicznymi;
− atrakcyjnością w skali krajowej i międzynarodowej.
4 maja 2005 r. podpisane zostało „Porozumienie Partnerskie w sprawie
Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego”. Sygnatariuszami byli: marszałek
województwa podkarpackiego, prezydent miasta Rzeszowa oraz starostowie
powiatów: dębickiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego, strzyżowskiego
i kolbuszowskiego. Porozumienie to, obok utworzenia ROM-u, stawiało za zadanie:

Kompleksowy opis stanu przyrody na obszarze zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa

169

połączenie wszystkich miast obszaru teleinformatyczną siecią wysokopasmową,
wypracowanie wspólnej koncepcji planu zagospodarowania przestrzennego jako
elementu „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, integrację służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, wspólną promocję
w Europie oraz wypracowanie wspólnych projektów inwestycyjnych finansowanych
przez Komisję Europejską, podnoszących konkurencyjność ROM-u w UE.
Rzeszowski Obszar Metropolitalny jest jednym z dwunastu obszarów
metropolitalnych w Polsce. Jego obszar wynosi 4 327 km², co stanowi 24,2%
obszaru województwa podkarpackiego. W jego skład wchodzi 6 powiatów
ziemskich: rzeszowski, ropczycko-sędziszowski, kolbuszowski, łańcucki,
strzyżowski i dębicki, oraz 1 powiat grodzki – miasto Rzeszów. W skład w/w
powiatów wchodzi 32 gminy wiejskie, 9 gmin wiejsko-miejskich i 4 miasta. W
Obszarze położona jest południowa i wschodnia część Nadleśnictwa Tuszyma.

Ryc. nr 12. Rzeszowski Obszar Metropolitalny (źródło: http://pl.wikipedia.org/)

Autostrada A4
Największą inwestycją drogową realizowaną obecnie w tym rejonie jest
autostrada A4, która ma prowadzić od przejścia granicznego w Jędrzychowicach do
Korczowej. Jest to część międzynarodowej drogi E40 zaczynającej się we Francji,
a kończącej w Kazachstanie, przy granicy z Chinami. Na odcinku przebiegającym
przez obszar terytorialny Nadleśnictwa ma być gotowa w 2012 roku.
Autostrada przebiegać będzie przez południową część zasięgu
terytorialnego Nadleśnictwa, w sąsiedztwie kompleksów leśnych należących do
leśnictwa Kamionka. Na odcinku tym nigdzie nie wkracza w obręb gruntów w
zarządzie Nadleśnictwa.
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3.4.2. Czynniki naturalne ograniczające naturalny rozwój lasów
3.4.2.1. Zagrożenia abiotyczne
Z czynników abiotycznych mających istotny wpływ na prawidłowy rozwój
lasu należy wymienić szkody wyrządzane przez przymrozki, okiść śnieżną
i silne wiatry. Najbardziej zagrożone od okiści są drzewostany sosnowe, przy czym
szkody występują zwykle w postaci pojedynczych wywrotów i złomów.
W minionym dziesięcioleciu największe szkody odnotowano w 2009 roku, choć
występowały również w latach 2004, 207, 2008. Z tego tytułu wykazano łącznie
5800 m3 uszkodzonego surowca.
Szkody w drzewostanach występują również wskutek zakłócenia stosunków
wodnych i mogą mieć dwojaką przyczynę – obniżenie poziomu wód gruntowych lub
okresowe podtopienie terenu. Zakłócenia stosunków wodnych występują na
obszarach zalewowych Wisły i Wisłoki i dotyczą głównie drzewostanów w
leśnictwach Piątkowiec i Goleszów.
3.4.2.2. Zagrożenia biotyczne
SZKODNIKI OWADZIE
Szkodniki korzeni
Na terenie Nadleśnictwa Tuszyma nie notowane jest zagrożenie upraw od
szkodników korzeni. Uszkodzenia powodowane przez pędraki wałkarza lipczyka,
chrabąszcza majowego, chrabąszcza kasztanowca, ogrodnicy niszczylistki i glistnika
zmiennobarwnego dotyczą okresowo jedynie szkółki. Mając na uwadze szkodliwość
tej grupy owadów corocznie prowadzona jest kontrola ich występowania.
Szkodniki upraw młodników
W uprawach sosnowych ciągle groźne są uszkodzenia powodowane przez
szeliniaka sosnowca. W latach 2002–2006 występował i był zwalczany na
powierzchni 150 ha.
W latach 2009–2011 groźnym szkodnikiem upraw był smolik znaczony.
Potrzeba jego zwalczania polegająca na usuwaniu zasiedlonych drzewek dotyczyła
71 ha.
W
młodnikach
modrzewiowych
okresowo
występuje
krobik
modrzewiowiec a w uprawach i młodnikach olchowych – hurmak olchowiec.
Szkodniki pierwotne starszych drzewostanów
Kontrola występowania szkodników pierwotnych sosny objętych
jesiennymi poszukiwaniami prowadzona jest na stałych powierzchniach kontrolnych.
Dotyczy to występujących na terenie nadleśnictwa borecznika sosnowca, osnui
gwiaździstej, poprocha cetyniaka i strzygoni choinówki. Obszary ognisk
gradacyjnych występują na terenie leśnictwa Piątkowiec oddz. 1A, 2A, 3A, 4 A, i 5
A., leśnictwa Przyłęk oddz. 18, 19, 21, 22, 23, 38, 39, 40, 41, 54, 55, 56, 57, 58, 62.,
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leśnictwa Kamionka oddz.. 279, 280, 281, 282, 283, 295, 296, 297, 298, 300, 308,
309, 310, 311 i 348.
Monitoring występowania brudnicy mniszki prowadzony jest od 2012 roku
z uwzględnieniem występujących obszarów ognisk gradacyjnych naniesionych na
mapę nadleśnictwa. Ogniska gradacyjne występują na terenie Leśnictw: Przecław
oddz. 121, Przyłęk oddz. 4,5,18,19,20,21,22,23,23A,38,39,40,41,57,62 i Ruda oddz.
144 i 153.
W drzewostanach dębowych okresowo stwierdzane jest występowanie
uszkodzeń powodowanych przez zwójkę zieloneczkę.
Szkodniki wtórne
Najczęściej występującymi owadami z grupy szkodników wtórnych są
cetyniec większy, smolik drągowinowiec, smolik sosnowiec i lokalnie przypłaszczek
granatek. Na podstawie terenowego rozpoznania jak również zagrożenia od cetyńca
większego, od roku 2009 ZOL w Krakowie zaproponował zmniejszenie ilości drzew
pułapkowych na tego szkodnika.
W przypadku drzewostanów dębowych drzewa posuszowe stanowiły 1,5%
ogólnego pozyskania Db w roku 2010 i 1,8% w roku 2011. Znaczenie owadów
kambiofagicznych dębu jest niewielkie, najczęściej zasiedlanie drzew osłabionych
powoduje ogłodek dębowiec i paśnik pałączasty.
Czynnikami wpływającymi na powstawanie użytków przygodnych były
szkody powodowane przez wiatr, okiść, podtopienia i choroby korzeni. Pozyskanie
drzew posuszowych jak również użytków sanitarnych i przygodnych prowadzone
było na bieżąco i ograniczało warunki rozrodu owadów kambiofagicznych.
Stan sanitarny drzewostanów Nadleśnictwa Tuszyma uznano za dobry.
SZKODY OD ZWIERZYNY
Szkody powodowane przez zwierzynę płową uwidaczniają się głównie
w uprawach, gdzie następuje zgryzanie i wydeptywanie sadzonek w młodnikach,
często spałowanych przez jelenie, oraz w podokapowych podsadzeniach i
podrostach. Gatunkiem najczęściej zgryzanym jest sosna. Przy trwającej
przebudowie składu gatunkowego drzewostanów na żyźniejszych siedliskach z
sosnowych na dębowo-bukowo-sosnowe szkody te generują dodatkowe koszty w
ochronie upraw (konieczność grodzeń i zwiększonej powierzchni poprawek).
Obok zwierzyny płowej czynnikiem szkodotwórczym jest również
populacja bobra. Powodowane przez nią szkody skutecznie uniemożliwiają
odnowienie drzewostanów w zasiedlonych i zalewanych obszarach.
Ogółem w trakcie prac urządzeniowych uszkodzenia powodowane przez
zwierzęta zinwentaryzowano na pow. 295,91 ha, co stanowi 75% wszystkich
zinwentaryzowanych uszkodzeń. Szczegółowe zestawienie przedstawiono w
Elaboracie.
CHOROBY GRZYBOWE
W drzewostanach na gruntach porolnych, występują choroby korzeni
powodowane przez grzyby opieńkowe i korzeniowca wieloletniego. Jednak w
drzewostanach Nadleśnictwa Tuszyma nie mają większego znaczenia.
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W drzewostanach jesionowych groźne jest zamieranie drzew we wszystkich
klasach wieku powodowane przez grzyb Chalara fraxinea. Obecnie brak jest
skutecznych metod zapobiegania chorobie. Jesion jako gatunek panujący nie
występuje w drzewostanach Nadleśnictwa.
W latach 2008–2011 występowało zagrożenie upraw i młodników
sosnowych wywoływane przez grzyby z rodzaju Lophodermium spp., powodujące
osutkę sosny. W roku 2011 uszkodzenia od osutki wystąpiły na powierzchni 43,2 ha.
W uprawach i młodnikach sosnowych występuje zamieranie pędów, sprawcą jest
głównie Sphaeropsis sapinea.
W uprawach, młodnikach i starszych drzewostanach dębowych występują
uszkodzenia od mączniaka prawdziwego dębu Microsphaera alphitoides.
Szczegółowo stan sanitarny lasu, rozmiar szkód powodowanych przez
czynniki biotyczne oraz sposoby zapobiegania, przedstawiono w Elaboracie.

3.4.3. Pożary
Tereny Nadleśnictwa należą do II kategorii zagrożenia pożarowego.
Przyczyną zdecydowanej większości pożarów jest bezpośrednia lub pośrednia
działalność człowieka.
Jedną z przyczyn jest wypalanie traw, będące prawdziwą plagą w okresie
wiosennym. Stanowi ono zagrożenie dla drobnej fauny jak również niektórych
cennych stanowisk roślin, a przy tym powoduje zagrożenie pożarowe lasów. Inne
przyczyny to palenie ognisk w miejscach niedozwolonych oraz przypadkowe
zaprószenie, połączone zwykle z niską wilgotnością ściółki leśnej.
W latach 2003-2012 na terenie Nadleśnictwa odnotowano 39 pożarów
o łącznej powierzchni 23,71 ha. Największe zagrożenie występuje przy polach
uprawnych i pastwiskach oraz przy drogach asfaltowych przecinających teren
Nadleśnictwa.

3.4.4. Zagrożenia antropogeniczne
Położenie terenów Nadleśnictwa w sąsiedztwie dużej aglomeracji miejskiej
powoduje zwiększoną penetrację przez ludzi, która w wielu wypadkach
niekorzystnie odbija się na stanie fauny i flory tego terenu. Nasila się ona w okresie
wakacyjnym oraz w jesieni podczas grzybobrań.
Szkodnictwo leśne występujące na terenie Nadleśnictwa przejawia się m.in.
poprzez.:
− kłusownictwo;
− kradzieże drewna;
− pozyskiwanie choinek i stroiszu w okresie świąt;
− śmiecenie;
− palenie ognisk w miejscach niedozwolonych;
− dewastację tablic ostrzegawczych i informacyjnych;
− płoszenie rzadkich gatunków zwierząt oraz wydeptywanie i niszczenie
runa.
W wyniku postępującej antropopresji dochodzi również do stopniowego
zwężania korytarzy ekologicznych, szczególnie przebiegających przez strefy
zabudowane.
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3.4.5. Zagrożenia ekosystemów nieleśnych
Zagrożeniem cennych przyrodniczo ekosystemów nieleśnych są zmiany
stosunków wodnych oraz nie kontrolowana sukcesja leśna, uruchomiona wskutek
zaprzestania użytkowania łąk, pastwisk i gruntów ornych.

3.5. ZESTAWIENIE

OBIEKTÓW WALORYZACJI PRZYRODNICZEJ LASÓW
I GRUNTÓW NIELEŚNYCH NADLEŚNICTWA

I. Formy powierzchniowej ochrony przyrody:
1. Rezerwaty przyrody istniejące – 3 („Buczyna w Cyrance na
Płaskowyżu Kolbuszowskim” – 20,08 ha, „Bagno Przecławskie” –
25,53 ha, „Końskie Błota” – 20,20 ha, );
2. Rezerwaty projektowane – brak;
3. Parki krajobrazowe – brak;
4. Obszary chronionego krajobrazu – 1 obiekt (Mielecko-KolbuszowskoGłogowski OChK – 8705,73 ha), projektuje się utworzenie
Przecławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – 778,43 ha;
5. Obszary sieci Natura 2000 – brak (w zasięgu terytorialnym 1 – Dolna
Wisłoka z Dopływami PLH180053);
6. Siedliska przyrodnicze podlegające ochronie – 415,15 ha;
7. Użytki ekologiczne istniejące – 29 obiektów (pow. 23,36 ha);
8. Użytki ekologiczne projektowane – brak;
9. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe – brak;
10. Ostoje zwierząt podlegających ochronie – 2 (strefy ochrony miejsc
rozrodu i regularnego przebywania bociana czarnego);
11. Ostoje roślin podlegających ochronie – brak;
II. Formy indywidualnej ochrony przyrody:
1. Pomniki przyrody uznane – 2 obiekty;
2. Proponowane pomniki przyrody żywej– brak;
3. Proponowane pomniki przyrody nieożywionej – brak;
4. Stanowiska dokumentacyjne istniejące – brak;
5. Stanowiska dokumentacyjne projektowane – brak;
6. Stanowiska rzadkich gatunków flory i fauny – ok. 480 stanowisk;
III. Lasy ochronne ogólnego przeznaczenia:
− Lasy wodochronne – 3634,14 ha;
− Lasy glebochronne – brak;
− Lasy w strefie górnej granicy lasów – brak;
− Lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody – brak;
IV. Lasy ochronne specjalnego przeznaczenia:
− Lasy stałych powierzchni badawczych i doświadczalnych – brak;
− Wyłączone drzewostany nasienne – brak;
− Gospodarcze drzewostany nasienne – 508,13 ha;
− Glebowe powierzchnie wzorcowe – brak;
− Lasy położone w strefach ochronnych sanatoriów i uzdrowisk – brak;
− Lasy położone w granicach administracyjnych miast i w odległości
10 km od granic miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców
– 5767,59 ha;
V. Tereny leśne mające szczególne znaczenie przyrodnicze:
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1. Stanowiące cenne fragmenty przyrodnicze: drzewostany w wieku 100
lat i wyższym – 2004,96 ha;
2. Olsy i łęgi – 386,71 ha;
3. Bagna, moczary, torfowiska: bagna tworzące wydzielenia – 3,75 ha,
bagna nie tworzące wydzieleń – 6,00 ha;
VI. Inne cenne obiekty przyrodnicze i kulturowe:
1. Miejsca historyczne i kulturowe – 65 obiektów;
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4. OPIS PODSTAWOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY
PRZYRODY I METOD ICH REALIZACJI W LASACH
NADLEŚNICTWA ORAZ OKREŚLENIE POTRZEB Z ZAKRESU
OCHRONY PRZYRODY W LASACH INNYCH FORM WŁASNOŚCI
POŁOŻONYCH W GRANICACH ZASIĘGU TERYTORIALNEGO
NADLEŚNICTWA

4.1.

WYTYCZNE

DO ORGANIZACJI GOSPODARSTWA LEŚNEGO,
REGULACJI UŻYTKOWANIA ZASOBÓW ORAZ WYKONYWANIA PRAC
LEŚNYCH

W powyższym zakresie obowiązują następujące zalecenia:
• należy zachowywać i przywracać różnorodność biocenoz leśnych
i wzbogacać krajobraz przez różnicowanie, zgodnie z warunkami
naturalnymi,
struktury
gatunkowej,
wiekowej,
warstwowej
i przestrzennej; zadanie to należy realizować przez:
− pozostawianie w drzewostanach dojrzałych do wyrębu oraz
w miarę możliwości i w młodszych część starych drzew do ich
fizjologicznej starości, a nawet biologicznej śmierci oraz
wybranych drzew martwych i dziuplastych jako siedliska licznych
organizmów roślinnych i zwierzęcych, decydujących o ich
bogactwie i procesach samoregulacji w przyrodzie (zgodnie
z zarządzeniem 11A);
− wzbogacanie składu gatunkowego i rozpraszanie ryzyka
hodowlanego; zadanie to realizować można przy wprowadzaniu
produkcyjnych,
przeprowadzaniu
poprawek
podsadzeń
i uzupełnień oraz dolesianiu luk, uzupełniając wówczas skład
o brakujące gatunki (głównie domieszkowe), zgodnie z przyjętymi
docelowymi składami upraw;
− przy sztucznych odnowieniach instrumentem zwiększania
różnorodności gatunkowej jest – obok składu gatunkowego
zdeterminowanego warunkami siedliskowymi – sposób
zmieszania;
− przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych wykorzystujących
i
naśladujących
naturalne
procesy
różnicowania
się
indywidualnego i grupowego drzew, procesy konkurencji
i wydzielania się drzew (cięcia pielęgnacyjne powinny służyć
rozrzedzaniu zwarcia oraz wprowadzaniu i kształtowaniu dolnych
warstw drzewostanu w taki sposób, aby zróżnicowane warunki
świetlne, termiczne i wilgotnościowe tworzyły mozaikę nisz
ekologicznych); zabiegi te w dużej mierze nawiązują do cięć
selekcyjnych;
− ochronę i właściwe wykorzystanie istniejącej w drzewostanach
różnorodności, występującej w rozmaitych postaciach, jak np.:
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jednostkowe, grupowe i kępowe domieszki innych gatunków niż
gatunek panujący, kępy samosiewów w lukach, dosadzenia, luki
naturalne – łączki, bagienka, śródleśne remizy, itp.;
• należy inicjować oraz w maksymalnym stopniu wykorzystywać i chronić
odnowienia naturalne; dotyczy to nie tylko odnowień gatunków
głównych, ale również domieszkowych i biocenotycznych;
• pozostawiać, usytuowane wzdłuż dróg i cieków wodnych, okazy mające
charakter drzew pomnikowych, drzewa dziuplaste oraz cenne domieszki
biocenotyczne. Wszystkie one pełnią ważne funkcje ekologiczne,
zwiększając bioróżnorodność oraz podnosząc walory krajobrazowe;
• w użytkowaniu lasu należy uwzględnić zasadę stosowania technologii
przyjaznych środowisku leśnemu, polegających na prowadzeniu prac
w sposób ograniczający do minimum uszkodzenia pozostających
składników lasu, w tym:
− rozszerzać sortymentową metodę pozyskania drewna (wyróbka
drewna w drzewostanie, zrywka nasiębierna przy odpowiednio
zaplanowanych i wykonanych szlakach zrywkowych),
− dostosowywać okres pozyskania drewna do terminów
najmniejszego zagrożenia lasu od owadów i grzybów
patogenicznych, wiatru i śniegu oraz możliwości wykorzystania
przez zwierzynę kopytną cienkiej kory na drzewach leżących,
− dążyć do stosowania bioolejów w piłach spalinowych i środkach
technicznych w celu uniknięcia skażenia gleby,
− unikać zbędnego uszkadzania gleby oraz runa leśnego,
− szczególną uwagę zachować przy pracach leśnych prowadzonych
w otoczeniu drzew pomnikowych oraz stanowisk roślin
chronionych,
− respektować rygory ochronne ustanowione w strefach ochronnych
zwierząt, roślin i grzybów.
• należy przestrzegać wytycznych Zarządzenia Nr 11A Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z 11.05.1999 r. w sprawie
doskonalenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych oraz Zasad
Hodowli Lasu z 2012 r.

4.2. PLAN

DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU
I WARTOŚCI KULTUROWYCH

4.2.1. Kształtowanie stosunków wodnych
Ważnym elementem kształtowania stosunków wodnych określonego terenu
są jego możliwości retencyjne. Retencja jest zdolnością do gromadzenia zasobów
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wodnych i przetrzymywania ich przez dłuższy czas w środowisku biotycznym
i abiotycznym. Retencja całkowita jest sumą:
− intercepcji szaty roślinnej,
− retencji śnieżnej,
− retencji wód otwartych (jezior, zbiorników sztucznych, oczek wodnych,
mokradeł, bagien i torfowisk),
− retencji sieci hydrograficznej (rzeki, kanały, potoki, rowy),
− retencji depresyjnej (okresowego zatrzymywania wody w zagłębieniach
terenowych),
− retencji glebowej, gruntowej i apotanicznej (nie będących w kontakcie
z siecią hydrograficzną wód powierzchniowych) (Wiśniewski 1998).
Kształtowanie korzystnych stosunków wodnych powinno obejmować
następujące działania:
− zachowanie lasów łęgowych i olsów jako naturalnych regulatorów
wilgotności oraz ostoi rzadkich gatunków roślin i zwierząt.
W drzewostanach rosnących na siedliskach łęgowych i bagiennych (Bb,
BMb, LMb, Lł) nie zaplanowano użytkowania rębnego;
− pozostawienie wzdłuż cieków wodnych nienaruszonego pasa lasu
szerokości nie mniejszej niż wysokość drzewostanu (ok. 30 m) po obu
stronach cieku w celu zachowania i ochrony naturalnej zabudowy
biologicznej tych cieków (zgodnie z zarządzeniem 11A);
− dostosowanie sposobów zagospodarowania lasów wodochronnych do
potrzeb maksymalizacji funkcji, dla których zostały uznane za ochronne;
− zapobieganie niszczeniu koryt potoków i stoków wzniesień,
powodowanych zrywką drzew;
− zachowanie w stanie zbliżonym do naturalnego i odtwarzanie
śródleśnych zbiorników i cieków wodnych. Jest to warunkiem witalności
ekosystemów leśnych i skuteczności ochrony przeciwpożarowej lasu.
Brzegi cieków i zbiorników wodnych powinny być zalesiane
i zakrzewiane w celu ograniczenia dopływu zanieczyszczeń, erozji oraz
umacniania brzegów;
− zachowanie w stanie niezmienionym powierzchni sklasyfikowanych
jako bagna; niedopuszczanie do ich odwodnienia, zanieczyszczenia, itp.;
− zachowanie w stanie nienaruszonym śródleśnych nieużytków jak np.:
trzęsawiska, mszary, torfowiska, wrzosowiska, wraz z ich florą i fauną,
w celu ochrony pełnej różnorodności przyrodniczej;
Zasięg siedliska lasu łęgowych i bagiennych, powierzchnie ujęte jako
bagna, obszary źródliskowe oraz inne elementy oddziałujące na stosunki wodne na
terenie Nadleśnictwa zaznaczono na mapie walorów przyrodniczych i kulturowych
w skali 1 : 25000.
W lasach wodochronnych należy kształtować dostosowaną do siedliska,
bogatą strukturę gatunkową i warstwową drzewostanów, która zapewni korzystny
wpływ na klimat wnętrza lasu oraz polepszy warunki glebowe i usprawni obieg
biogenów.
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4.2.2. Utrzymanie stref ekotonowych
Ważnym zadaniem realizowanym zgodnie z założeniami strategii ochrony
bioróżnorodności w lasach, jest zagospodarowanie stref przejściowych (ekotonów),
pomiędzy lasami a innymi rodzajami ekosystemów, zwłaszcza półnaturalnymi
i antropogenicznymi. Dotyczy to przede wszystkim łąk, użytków rolnych, terenów
zabudowanych oraz dróg, szczególnie tych o wysokim natężeniu ruchu oraz linii
energetycznych i przesyłowych. Problem ten ujmuje również Zarządzenie nr 11A
Dyrektora Generalnego LP z dnia 11 maja 1999 r., traktujące o wzbogacaniu granicy
las-pole i las-woda przez tworzenie na obrzeżach lasu pasa ochronnego o szerokości
20-30 m o zróżnicowanej budowie piętrowej i gatunkowej. W przypadku granicy
lasów z wodami rolę ekotonu powinny spełniać naturalne zarośla łęgowe, które
z natury swej mają optymalną do tego celu strukturę.
Odpowiednio ukształtowana strefa ekotonowa spełnia wiele ważnych
funkcji. Przede wszystkim zabezpiecza mikroklimat wnętrza lasu przed
gwałtownymi i dużymi zmianami temperatury, szczególnie w okresie jesiennozimowym i wiosennym oraz utrudnia wnikanie gatunków synantropijnych w głąb
ekosystemów leśnych. Ponadto, dzięki swej skośnej strukturze zmniejsza napór
wiatru na ścianę lasu, zmniejszając liczbę wiatrołomów, a przy drogach ogranicza
emisję zanieczyszczeń docierających w głąb lasu oraz obniża poziomu hałasu.
Właściwe zagospodarowanie strefy buforowej jaką jest obrzeże lasu
wymaga określonych zabiegów. W pierwszej kolejności należy określić szerokość
strefy, którą zajmie ekoton. Zwykle zawiera się ona w przedziale 20-50 metrów
i uwarunkowana jest charakterem i rodzajem użytkowania terenów sąsiednich.
W strefie tej powinna być budowana możliwie zróżnicowania struktura gatunkowa,
wiekowa i pionowa, przy jednoczesnej dbałości o rozwój podszytu.
Szczególnie ważnym zadaniem jest kształtowanie stref ekotonowych
wzdłuż dróg o dużym natężeniu ruchu. Na terenie Nadleśnictwa największy ruch
kołowy ma miejsce na drogach wojewódzkich przecinających teren Nadleśnictwa. Są
to: droga nr 984 Lisia Góra-Mielec i 875 Mielec-Leżajsk, na niewielkim fragmencie
również droga nr 986 Tuszyma-Wiśniowa. Pozostałe nie generują tak dużego ruchu
samochodowego. W ich obrębie ruch kołowy odbywa się głównie na terenie wsi i
odcinkach dojazdowych do miast.
Przy ścianie lasu, szczególnie w miejscach narażonych na zwiększoną
penetrację, bądź silną antropopresję, wskazane byłoby kształtowanie warstwy
podszytu, składającej się z krzewów ciernistych (tarnina, głóg, róża). W celu
poprawy estetyki obrzeża, przy drogach bądź w miejscach bardziej eksponowanych,
można wprowadzać krzewy barwnie kwitnące i ładnie przebarwiające się jesienią,
ale wyłącznie z rodzimej i lokalnej flory.

4.2.3. Formy ochrony przyrody
REZERWATY PRZYRODY
3 obiekty: „Buczyna w Cyrance na Płaskowyżu Kolbuszowskim”, „Bagno
Przecławskie”, „Końskie Błota”. W związku z tym, iż nie posiadają obowiązujących
planów ochrony, działania planowane w ich obrębie mogą być realizowane
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wyłącznie na podstawie rocznych lub kilkuletnich zadań ochronnych, ustanowionych
przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska (jako zadania zlecone po
uzyskaniu środków finansowych). Obecnie wszystkie trzy rezerwaty posiadają
ustanowione zadania ochronne, które określają jak należy w nich gospodarować.
MIELECKO-KOLBUSZOWSKI-GŁOGOWSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Zgodnie z rozporządzeniem nr 79/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia
31 października 2005 r. w sprawie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (DzU Woj. Podkarpackiego nr 138, poz. 2105) na jego
terenie zakazuje się:
1. zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk,
innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry,
z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności
związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
2. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.);
3. likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych
i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony
przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego
lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub
naprawy urządzeń wodnych;
4. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,
z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym
lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową,
naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
5. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż
ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych
i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
6. likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów
wodno-błotnych.
Zakaz o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy realizacji przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona
procedura oceny oddziaływania na środowisko, w trakcie której sporządzono raport
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wykazała brak niekorzystnego
wpływu na przyrodę obszaru chronionego krajobrazu.
Czynna ochrona ekosystemów obszaru, realizowana w ramach racjonalnej
gospodarki rolnej i leśnej, polegać ma na zachowaniu różnorodności biologicznej
siedlisk przyrodniczych.
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OCHRONA POJEDYNCZYCH TWORÓW PRZYRODY LUB ICH GRUP
PRZYRODY)

(POMNIKI

pomniki przyrody żywej:
− podejmowanie niezbędnych działań konserwatorskich zmierzających do
poprawy stanu zdrowotnego drzew (po uzyskaniu środków
finansowych);
− otaczanie szczególną opieką wszystkich istniejących pomników przyrody
poprzez troskę o prawidłowe oznakowanie oraz prowadzenie w ich
otoczeniu gospodarki leśnej w sposób nie zagrażający ich trwałości;
drzewa o charakterze pomnikowym:
− monitoring stanu zdrowotnego drzew;
− prowadzenie prac leśnych w sposób nie zagrażający ich trwałości;
Wymienione w programie drzewa o rozmiarach pomnikowych
powinny być pozostawione do biologicznej śmierci i naturalnego rozkładu, o ile nie
będą stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.
cenne obiekty przyrodnicze (wymienione w pkt. 3.2.9):
− pozostawienie procesom sukcesji naturalnej bagien, torfowisk, oczek
wodnych, obszarów źródliskowych i dolin potoków z wyjątkiem tych w
odniesieniu do których zalecono ochronę czynną (oddz. 261a, 265h,
266a, k, l obrębu Tuszyma);
− zabezpieczenie przed zmianami lub renaturalizacja stosunków wodnych;
OCHRONA

FRAGMENTÓW
PRZYRODY
CENNYCH
ZE
WZGLĘDÓW
BIOCENOTYCZNYCH ORAZ ZASOBÓW GENOWYCH RZADKICH I GINĄCYCH TAKSONÓW
ROŚLINNYCH

Zachowanie cennych fragmentów przyrody winno polegać na:
− wyłączeniu z użytkowania rębnego drzewostanów na siedliskach
łęgowych i bagiennych (Bb, BMb, LMb, Lł);
− pozostawieniu bez ingerencji fragmentów roślinności o charakterze
łęgowym lub bagiennym ujętych w planie u.l. jako bagna tworzące
wydzielenia i nie tworzące wydzieleń;
− przeciwdziałaniu sukcesji lasu i krzewów w obrębie zbiorowisk
nieleśnych.
OCHRONA GATUNKOWA ROŚLIN
W zakresie ochrony gatunkowej roślin podejmowane działania powinny
polegać głównie na zabezpieczaniu ostoi i stanowisk roślin przed zagrożeniami
zewnętrznymi oraz wykonywaniu zabiegów ochronnych utrzymujących właściwy
stan siedlisk roślin. W szczególnych przypadkach można zastosować również
wspomaganie rozmnażania, przenoszenie roślin na nowe stanowiska bądź ochronę
ex situ.
Szczegółowe zasady ochrony roślin chronionych przedstawiono
w pkt. 3.1.7.2.
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Istotnym elementem ochrony stanowisk rzadkich roślin jest monitoring
przyrodniczy, pozwalający na ocenę dynamiki populacji, skuteczności podjętych
działań ochronnych oraz zagrożeń. W ramach Nadleśnictwa może on mieć dwojaki
charakter. Nowe stanowiska powinny być na bieżąco zgłaszane, natomiast
szczegółowy monitoring, polegający na stałej kontroli liczebności populacji,
wystarczy prowadzić tylko w stosunku do taksonów najrzadszych, najbardziej
narażonych na zniszczenie. Należą do nich wszystkie rzadkie na tym terenie
storczyki, jak: buławnik czerwony Cephalanthera rubra, buławnik mieczolistny
Cephalanthera longifolia, storczyk błotny Orchis palustris, gnieźnik leśny Neottia
nidus-avis i storczyk plamisty Dactylorhiza maculata, a także: śnieżyczka
przebiśnieg Galanthus nivalis, orlik pospolity Aquilegia vulgaris, pomocnik
baldaszkowy Chimaphila umbellata, turzyca bagienna Carex limosa, bagnica
torfowa Scheuchzeria palustris, widłaczek torfowy Lycopodiella inundata, rosiczki:
okrągłolistna Drosera rotundifolia, długolistna Drosera anglica, pośrednia Drosera
intermedia, salwinia pływająca Salvinia natans, widlicz spłaszczony Diphasiastrum
complanatum, paprotka zwyczajna Polypodium vulgare, kłokoczka południowa
Staphylea pinnata, długosz królewski Osmunda regalis i pióropusznik strusi
Matteucia struthiopteris. Większość z nich obecnie nie została odnaleziona na
gruntach Nadleśnictwa, jednak w przypadku stwierdzenia ich stanowisk, powinny
być one monitorowane wraz z siedliskami które zajmują.
Stanowiska chronionych roślin wymagają również należytej uwagi przy
wykonywaniu prac leśnych. Powinny być omijane przy planowaniu i wytyczaniu
szlaków zrywkowych, a także chronione w trakcie prowadzenia zabiegów
gospodarczych. W przypadku roślin runa zniszczenia stanowisk najłatwiej uniknąć
prowadząc prace w sezonie zimowym, przy pokrywie śnieżnej. Z tego względu w
rejonach występowania gatunków objętych ochroną prawną prace gospodarcze
należy prowadzić w tym właśnie okresie.
Dane odnośnie istniejących na terenie Nadleśnictwa populacji roślin
rzadkich i chronionych powinny być na bieżąco aktualizowane, a nowe stanowiska
rejestrowane.
OCHRONA GATUNKOWA ZWIERZĄT
Zasady ochrony rodzimej fauny reguluje rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt
(DzU Nr 237, poz. 1419). Zgodnie z nim, sposoby ochrony gatunków dziko
występujących zwierząt polegają na:
1. ustalaniu stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego
przebywania dla gatunków określonych w załączniku nr 5 do
rozporządzenia;
2. zabezpieczaniu ostoi i stanowisk zwierząt przed zagrożeniami
zewnętrznymi;
3. wykonywaniu zabiegów ochronnych utrzymujących właściwy stan
populacji lub siedliska zwierząt w zakresie:
− renaturalizacji i odtwarzania siedlisk,
− utrzymywania lub odtwarzania właściwych dla gatunku stosunków
wodnych,
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− utrzymywania lub odtwarzania właściwego dla gatunku stanu gleby
lub wody,
− zapobiegania sukcesji roślinnej przez wypas, koszenie, wycinanie
drzew i krzewów,
− odtwarzania oraz zakładania nowych zadrzewień śródpolnych,
− budowy sztucznych miejsc lęgowych, wodopojów,
− dostosowania sposobów i terminów wykonywania prac
agrotechnicznych, leśnych, budowlanych, remontowych i innych
tak, aby zminimalizować ich wpływ na biologię zwierząt i ich
siedliska;
− tworzenia i utrzymywania korytarzy ekologicznych,
− zapewniania drożności cieków będących szlakami migracji, w tym
budowy przepławek i kanałów, rozbiórki przeszkód oraz stałej
konserwacji istniejących przepławek,
− instalowania przejść dla zwierząt pod i nad drogami publicznymi
oraz liniami kolejowymi,
− regulacji liczebności roślin, grzybów i zwierząt mających wpływ
na chronione gatunki;
4. inwentaryzowaniu, dokumentowaniu i monitorowaniu stanowisk,
siedlisk i populacji gatunków;
5. wspomaganiu rozmnażania się gatunku na stanowiskach naturalnych;
6. zabezpieczaniu reprezentatywnej części populacji przez ochronę ex situ;
7. zasilaniu populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników
z innych pobliskich stanowisk naturalnych lub hodowli ex situ;
8. przywracaniu zwierząt z hodowli ex situ do środowiska przyrodniczego;
9. przenoszeniu zwierząt zagrożonych na nowe stanowiska;
10. edukacji społeczeństwa oraz właściwych służb w zakresie
rozpoznawania gatunków chronionych i sposobów ich ochrony;
11. prowadzeniu hodowli zwierząt objętych ochroną wykorzystywanych do
celów gospodarczych;
12. promowaniu technologii prac związanych z prowadzeniem racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i wodnej, umożliwiających
zachowanie ostoi i stanowisk gatunków chronionych.
13. działaniach zapobiegawczych, ograniczających i naprawczych
w stosunku do szkód w środowisku dotyczących chronionych gatunków
i siedlisk przyrodniczych, w rozumieniu art. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13
kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
(DzU Nr 75, poz. 493, z późn. zm.);
14. uwzględnianiu potrzeb ochrony gatunków przy planowaniu,
zatwierdzaniu i realizowaniu masowych imprez plenerowych,
rekreacyjnych i sportowych;
15. uwzględnianiu potrzeb ochrony gatunków w procesach: planowania,
zatwierdzania, realizowania, funkcjonowania i likwidacji inwestycji.
Chronione gatunki zwierząt wraz z zasadami ochrony wyszczególniono
w pkt. 3.1.7.3.
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OCHRONA BEZKRĘGOWCÓW
Ochrony wymagają miejsca o dużym nagromadzeniu rzadkich gatunków:
ziołorośla, murawy, łąki, zarośla, starodrzewy o dużym zwarciu, jak również terasy
zalewowe rzek i potoków oraz tereny podmokłe. Szczególną troską należy objąć
również śródleśne zabagnienia i oczka wodne.
Istotnym zadaniem dla prawidłowego funkcjonowania biocenoz leśnych
i nieleśnych jest ochrona mrowisk. Mrówki spełniają ważną rolę w likwidowaniu
gąsienic szkodników liściożernych oraz usuwaniu padliny i małych, chorych
osobników różnych zwierząt.
Zasady ochrony najcenniejszych gatunków bezkręgowców podano w pkt.
3.1.7.3.
OCHRONA RYB
Dla ochrony tej grupy zwierząt istotne jest zachowanie czystości wód
płynących oraz naturalnego charakteru koryt rzek i potoków. Zagrożenie stanowią:
zanieczyszczenie wód, izolacja populacji spowodowana fragmentacją siedlisk, presja
gatunków obcych, regulacja koryt rzecznych, budowa urządzeń piętrzących bez
instalowania przepławek.
OCHRONA HERPETOFAUNY
Płazy związane są ze środowiskiem wodnym, a więc ich ochrona wiąże się
głównie z zachowaniem miejsc przebywania i rozrodu, tj: potoki, niewielkie oczka
wodne, śródleśne zabagnienia, mszary, mokradła, torfowiska, ziołorośla, wilgotne
łąki itp. Niezwykle ważne jest również utrzymanie tras migracyjnych płazów,
szczególnie w miejscach gdzie bariery stworzone przez człowieka uniemożliwiają
swobodne przemieszczanie się. Na terenie Nadleśnictwa problem ten istnieje przede
wszystkim w obrębie dróg publicznych, gdzie znaczne natężenie ruchu jest
poważnym zagrożeniem dla istniejących tu populacji. Rozwiązać go może
wykonanie przepustów pod drogami, w miejscach w których płazy pojawiają się
najczęściej.
Z otwartymi, nasłonecznionymi trawiastymi powierzchniami (pastwiska,
murawy), związane są gady. Miejsca te powinny być więc utrzymywane w stanie
niezalesionym, jak również zabezpieczone przed wypalaniem. Ważne jest także, aby
zachować śródleśne polany stanowiące biotopy omawianej grupy zwierząt.
Przy podejmowaniu działań ochronnych Nadleśnictwo powinno
współpracować z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami. Ochronie
herpetofauny sprzyja również działalność edukacyjna, podczas której można zmienić
nastawienie ludzi do tej interesującej grupy zwierząt.
OCHRONA PTAKÓW
Wśród regulacji sposobu ochrony rodzimej awifauny, ustalonych
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. istotne
znaczenie ma określenie zasad ochrony strefowej. Na terenie Nadleśnictwa nie
stwierdzono dotąd miejsc gniazdowania ptaków objętych ochroną strefową, jednakże
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w wypadku odnotowania takich miejsc należy wdrożyć procedury związane
z utworzeniem strefy.
W ramach Nadleśnictwa ochrona ptaków powinna przede wszystkim
obejmować:
− utrzymywanie polan śródleśnych;
− utrzymywanie gruntów nieleśnych oraz kształtowanie mozaiki siedlisk;
− pozostawianie dużych, pojedynczych drzew na obszarach otwartych
i półotwartych, oraz śródpolnych zakrzewień i zadrzewień
wzbogacających mozaikę siedlisk;
− wyłączenie z użytkowania łęgów nadrzecznych jak również
bezpośredniego sąsiedztwa cieków wodnych (pas o szerokości ok. 30 m
po obu stronach cieku);
− ograniczenie użytkowania starodrzewów (nie zmniejszanie znacząco ich
areału);
− pozostawianie w lesie starych drzew dziuplastych, zamierających oraz
części martwego i czynnego posuszu;
− dostosowywanie terminów i sposobów wykonania prac leśnych do
okresów lęgowych;
− budowę sztucznych miejsc lęgowych;
− monitoring stanowisk i populacji najcenniejszych gatunków;
− edukację ekologiczną oraz promowanie technologii prac leśnych
pozwalających minimalizować straty w środowisku leśnym;
− walkę z kłusownictwem, wandalizmem oraz niekontrolowanym ruchem
turystycznym, szczególnie w obrębie ostoi chronionych gatunków.
Zasady ochrony ptaków szczegółowo przedstawiono w opracowaniu
Zakładu Ornitologii PAN pt. „Zakres ochrony ptaków i zasady gospodarowania na
obszarach proponowanych do objęcia ochroną jako Obszary Specjalnej Ochrony,
tworzone w ramach systemu NATURA 2000 w Polsce” zaprezentowanego m.in. na
oraz
stronach:
http://www.wigry.win.pl/natura2000/ptaki.htm
http://natura2000.mos.gov.pl W odniesieniu do najcenniejszych gatunków awifauny
Nadleśnictwa zasady te przedstawiono w pkt. 3.1.7.3.
Zasady ochrony ptaków precyzuje również Dyrektywa Ptasia, nakładająca
obowiązek ochrony bądź odtworzenia siedlisk przyrodniczych właściwych
chronionym gatunkom. Ptaki należące do tej grupy przedstawiono w pkt. 3.1.7.3.
Obecnie prowadzona na podstawach ekologicznych gospodarka leśna
w znacznym stopniu zabezpiecza potrzeby chronionych gatunków.
OCHRONA SSAKÓW
Na terenie Nadleśnictwa stwierdzono występowanie 26 gatunków ssaków
objętych ochroną ścisłą bądź częściową. 12 spośród nich wymaga ochrony czynnej,
dla jednego gatunku (wilka) wymagane jest ustalenie stref ochrony ostoi, miejsc
rozrodu lub regularnego przebywania. Pięć z nich zostało umieszczonych
w załączniku II Dyrektywy siedliskowej. Szerzej zagadnienie to opisano w pkt.
3.1.7.3.
Spośród ssaków bytujących na terenie Nadleśnictwa na szczególną uwagę
zasługuje bóbr europejski. Jest to gatunek, który bardzo szybko powiększa swój
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zasięg i liczebność, co nierzadko prowadzi do znacznych szkód w drzewostanach.
Obecnie dla ograniczenia strat stosuje się głównie metody minimalizujące rozmiar
szkód. Zalicza się do nich: zabezpieczanie cennych drzew przed zgryzaniem
(drucianą siatką i innymi materiałami), zabezpieczanie wałów powodziowych,
grobli, nasypów siatkami metalowymi bądź innymi ogrodzeniami, odpowiednie
zabezpieczanie przepustów, stosowanie drenów itp. Niewątpliwie jednak
w przypadku obszarów zasiedlonych przez bobry najlepszym rozwiązaniem jest
pozostawianie przy ciekach i zbiornikach naturalnej strefy buforowej o szerokości
ok. 20–50 metrów, w której nie prowadziłoby się działań gospodarczych. Jest to
rozwiązanie korzystne nie tylko dla bobrów, ale i dla wielu gatunków roślin
i zwierząt. Dowiedziono również, że strefa buforowa pełni ważną rolę przy
ograniczaniu erozji, zmniejszaniu zagrożenia powodziowego, oczyszczaniu
i obniżaniu temperatury wód itp. Szczegóły przedstawiono w „Krajowym planie
ochrony gatunku bóbr europejski” (Czech 2007) dostępnym na stronach GDOŚ.
Z uwagi jednak na bardzo dużą liczebność populacji bobra na terenie Nadleśnictwa
i stałą tendencję do rozrostu populacji, nawet stosowanie zabezpieczeń i wyłączenie
z użytkowania gospodarczego części terenów może okazać się niewystarczające.
Przy dalszym rozroście populacji rozważyć należy możliwość stosowania odstrzałów
redukcyjnych.
Właściwa ochrona ssaków na terenie Nadleśnictwa wiąże się ponadto
z kilkoma aspektami gospodarki prowadzonej na tym terenie. Pierwszy z nich
dotyczy utrzymywania odpowiedniej mozaiki siedlisk, szczególnie w obrębie
większych kompleksów leśnych. Ma to znaczenie zarówno dla fauny drobnych
ssaków, które bytują w bardzo różnorodnych środowiskach, jak też dla ssaków
kopytnych, dla których obszary nieleśne są obfitą bazą żerową, dzięki której
powodują one mniej szkód w uprawach. Wiąże się to z koniecznością utrzymywania
półnaturalnych formacji roślinnych, które bez ingerencji człowieka mogą szybko
ulec zarośnięciu.
Z gromady ssaków istotne znaczenie mają również nietoperze. W celu
zachowania w jak najlepszym stanie obszarów, będących miejscem ich bytowania,
należy przede wszystkim ograniczyć negatywne oddziaływanie czynników
antropogenicznych, uwzględniając następujące zasady:
− zachowanie w niezmienionym stanie odcinków rzek i potoków
o naturalnym charakterze,
− pozostawienie ciągów drzew i krzewów rosnących wzdłuż cieków
wodnych,
− zachowanie zadrzewień,
− otaczanie opieką starych drzew, szczególnie dziuplastych,
− pozostawienie fragmentów drzewostanów przeszłorębnych oraz grup
starych drzew wśród młodszych drzewostanów.

4.2.4. Zachowanie różnorodności biologicznej
W koncepcji leśnictwa wielofunkcyjnego biologiczne zróżnicowanie lasów
jest zarówno narzędziem jak i celem zagospodarowania, służąc z jednej strony
stabilności ekosystemów leśnych, z drugiej zaś – poszerzaniu ich wielofunkcyjności
i możliwości wielostronnego użytkowania.
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Formalne zobowiązanie polskiego leśnictwa w tej sprawie istnieje w postaci
podpisanej w 1992 r. przez Polskę i ratyfikowanej przez Sejm RP „Konwencji
o Różnorodności Biologicznej”. Według niej różnorodność biologiczna
to „zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi
w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach
ekologicznych, których są częścią; dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku,
pomiędzy gatunkami oraz różnorodności ekosystemów”. Celem konwencji jest
ochrona różnorodności biologicznej, trwałe i zrównoważone użytkowanie jej
elementów oraz sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystania
zasobów genetycznych, w tym odpowiedni dostęp do tych zasobów i transfer
stosowanych technologii z uwzględnieniem wszystkich praw do tych zasobów,
a także odpowiednie finansowanie.
Lasy w dalszym ciągu gromadzą najcenniejsze i najliczniej reprezentowane
składniki polskiej dzikiej flory i fauny oraz stanowią główny element prawnych form
ochrony przyrody w Polsce, a leśnictwo należy do kluczowych sektorów gospodarki
kształtujących stan i procesy decydujące o różnorodności biologicznej rodzimej
przyrody (Rykowski mpis).
Niezmiernie ważna dla wszystkich grup organizmów żywych jest
możliwość zachowania jak najszerszej puli genowej. Warunkiem do tego jest
swoboda kontaktowania się ze sobą osobników z poszczególnych populacji. W tym
celu konieczne jest pozostawienie tzw. „korytarzy ekologicznych”. Ich rolę dla wielu
grup organizmów spełniać mogą pasy drzewostanów wzdłuż większych cieków
wodnych stanowiące ich naturalną zabudowę. Konieczne jest więc ograniczenie
zabiegów gospodarczych w w/w pasach. Podobną rolę pełnią pasy łąk
i innych terenów niezalesionych wewnątrz kompleksu leśnego (Michalik 1995).
4.2.4.1. Zachowanie różnorodności genetycznej
W celu ochrony różnorodności genetycznej w lasach Nadleśnictwa zaleca
się stosowanie uregulowań zawartych w dokumentach obowiązujących w Lasach
Państwowych. Zasadniczym celem jest ochrona możliwie dużej liczby genotypów
rodzimych gatunków drzew i krzewów oraz ich lokalnych populacji. Podstawowymi
formami ochrony leśnych zasobów genowych są komisyjnie uznawane i w specjalny
sposób zagospodarowane drzewostany, uprawy i plantacje. Ochrona powinna
uwzględniać również gatunki drzew i krzewów prezentujących szczególne walory
przyrodnicze i biocenotyczne. Rozszerzeniem strategii ochrony leśnej różnorodności
genetycznej są odnowienia naturalne, ochrona starych drzew, grupowe cięcia
pielęgnacyjne, utrzymywanie w lesie drzew zamierających i martwych oraz
pozostawianie części drzew o nietypowych cechach jako rezerwuaru genów.
Ochrona leśnych zasobów genowych na terenie Nadleśnictwa realizowana
jest w oparciu o „Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli
selekcyjnej drzew leśnych na lata 2011-2035”.
Obecnie na terenie Nadleśnictwa Tuszyma zasoby genowe stanowią:
− 72 gospodarczych drzewostanów nasiennych na powierzchni 508,13 ha;
− bloki upraw pochodnych (5) sosny, dębu, olchy i modrzewia o łącznej
powierzchni założonych upraw 100,11 ha;
− źródła nasion (Lp, Bez, Jrz, Dbc, Gb, Jw, Kl, Wz ).
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4.2.4.2. Zachowanie różnorodności gatunkowej
Nadrzędną zasadą ochrony leśnej bioróżnorodności jest zasada zgodności
biocenozy z biotopem. Podstawowe działania ochronne, prowadzone w tym zakresie,
powinny zmierzać więc do utrzymania bądź odtworzenia zgodności składu
gatunkowego drzewostanów z siedliskiem. Jest to warunek odzyskania przez
fitocenozy bogactwa gatunkowego, a tym samym osiągnięcia przez nie stanu
równowagi dynamicznej.
Ochrona bioróżnorodności wymaga:
− preferowania rodzimych gatunków leśnej flory i fauny;
− kształtowania i ochrony środowisk życia gatunków związanych z lasem
oraz gatunków stref przejściowych z innymi biocenozami;
− różnicowania warunków świetlnych, wilgotnościowych, termicznych
oraz struktury wiekowej i przestrzennej drzewostanu;
− kształtowania i utrzymywania mozaiki faz rozwojowych drzewostanów;
− pozostawiania wyprodukowanej w lesie biomasy, zwłaszcza drewna
w różnej postaci, w ilości dopuszczalnej względami sanitarnymi
i ekonomicznie uzasadnionymi;
− stosowania praktyk hodowlanych możliwie jak najbardziej zbliżonych do
naturalnych procesów;
4.2.4.3. Zachowanie różnorodności ekosystemowej
Dla ochrony leśnej różnorodności ekosystemów należy:
− poddawanie szczególnej ochronie lasów nadrzecznych (łęgów);
− utrzymywanie stref przejściowych (ekotonowych) ze szczególnym
uwzględnieniem stref leśno-bagiennych, leśno-wodnych, leśno-łąkowych
i leśno-polnych;
− utrzymywanie różnorodności biologicznej wnętrza lasu poprzez ochronę
biotopów wnętrza lasu i odpowiednie zagospodarowanie stref
przejściowych między takimi elementami, jak: linie podziału
powierzchniowego, szlaki komunikacyjne, inwestycje budowlane,
szkółki, poletka łowieckie, itp.;
− popieranie tzw. naturalnego kierunku hodowli lasu, czyli gospodarka
leśna prowadzona w oparciu o składy gatunkowe drzewostanu
odpowiadające w pełni warunkom siedliskowym, naturalne odnowienie
lasu oraz stosownie złożonych rębni, przede wszystkim rębni stopniowej
gniazdowej udoskonalonej. Rębnia ta, oprócz zapewnienia warunków dla
naturalnego odnowienia gatunków cieniowytrzymałych, jak buk i jodła,
stwarza
także
możliwości
odnowienia
gatunków
bardziej
światłożądnych, jak wiąz czy jesion. Sprzyja ona także przestrzennemu
zróżnicowaniu struktury drzewostanu.
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4.2.4.4. Zachowanie różnorodności krajobrazowej
Nadleśnictwo leży na terenie równinnym. Z tego też względu wszystkie
elementy urozmaicające rzeźbę tego terenu zasługują na szczególne traktowanie
i ochronę.
W warunkach Nadleśnictwa to przede wszystkim wzniesienie wydmowe
niejednokrotnie o znacznej, kilkudziesięciometrowej wysokości, stanowiące bardzo
charakterystyczny element krajobrazu oraz malownicze doliny rzeczne w ciekawy
i malowniczy sposób urozmaicające rzeźbę terenu.
Ochrona wartości krajobrazowych polegać powinna głównie na
prowadzeniu czynności gospodarczych sposób nie naruszający tych wartości oraz na
wyłączeniu z zabiegów gospodarczych fragmentów najcenniejszych.

4.2.5. Zachowanie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków na
obszarach leśnych i nieleśnych
4.2.5.1. Zachowanie siedlisk gatunków ptaków na obszarach leśnych
i nieleśnych
Dla ochrony gatunków i populacji ptaków istotne jest zachowanie siedlisk
ich występowania we wszystkich stadiach cykli rozwojowych, właściwych dla ich
wymagań ekologicznych. Wymagania te dla gatunków szczególnej troski omówiono
w punkcie 3.1.7.3. Zachowanie i właściwe kształtowanie biotopów tych gatunków
zapewniają ustalenia planu urządzenia lasu Nadleśnictwa oraz zawarte w niniejszym
Programie wytyczne do organizacji gospodarstwa leśnego, regulacji użytkowania
zasobów oraz wykonywania prac leśnych, gwarantujące utrzymanie właściwego
udziału starodrzewów, drzew dziuplastych, obumierających i martwych, zachowanie
drzewostanów siedlisk łęgowych i bagiennych.
4.2.5.2. Zachowanie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk flory i fauny
Wytyczne odnośnie najważniejszych siedlisk i gatunków położonych na
terenie Nadleśnictwa omówiono w pkt. 3. Ogólne zalecenia odnośnie ochrony typów
siedlisk oraz gatunków zwierząt i roślin wymienionych w załącznikach I i II
Dyrektywy
Siedliskowej,
można
znaleźć
również
na
stronie
http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/ w publikacji „Ogólne zalecenia dla
ochrony typów siedlisk oraz gatunków zwierząt (poza ptakami) i roślin
wymienionych w załącznikach I i II Dyrektywy Siedliskowej, przewidywane na
terenach Specjalnych Obszarów Ochrony sieci Natura 2000 w Polsce”. Poniżej
podano ogólne zalecenia dotyczące siedlisk przyrodniczych zlokalizowanych na
obszarze Nadleśnictwa.
Dla zachowania nadrzecznych formacji roślinnych konieczne jest
występowanie regularnych zalewów w korytach nie uregulowanych rzek i potoków.
Z kolei warunkiem trwania łąk użytkowanych ekstensywnie jest zachowanie
tradycyjnego użytkowania (koszenie, ekstensywny wypas). Zabiegi muszą jednakże
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być ustalane indywidualnie dla każdego typu łąki i zlokalizowanych w jej obrębie
cennych stanowisk flory i fauny.
Odnośnie cennych rodzajów siedlisk przyrodniczych zakłada się, iż
pogodzenie ich ochrony i gospodarki leśnej opartej na zasadzie zrównoważonego
rozwoju jest możliwe i nie ma potrzeby wyłączenia całej ich powierzchni
z gospodarczego użytkowania. W planie urządzenia lasu, którego niniejszy Program
ochrony przyrody stanowi integralną część, nie planowano użytkowania rębnego
w drzewostanach porastających siedliska łęgowe i bagienne.
4.2.5.2.1. Ochrona leśnych siedlisk przyrodniczych
Ekosystemy leśne Nadleśnictwa to przede wszystkim bory mieszane z klasy
Vaccinio-Piceetea oraz lasy liściaste z klasy Querco-Fagetea. Wśród nich
niewątpliwie najszerzej rozprzestrzeniony jest kontynentalny bór mieszany Querco
roboris-Pinetum oraz grąd subkontynentalny Tilio-Carpinetum. Z pozostałych
zbiorowisk najszersze rozprzestrzenienie wykazują zbiorowiska łęgowe, wśród
których najpospolitszym jest łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum. Obok nich
występuje jednakże szereg innych zbiorowisk, z których kilka zasługuje na
szczególną uwagę.
W obrębie zbiorowisk grądowych najrzadsze i najcenniejsze są płaty grądu
niskiego oraz grąd wysoki. Oba te zbiorowiska wymagają wilgotnego mikroklimatu
i źle znoszą prześwietlenie, wskazane byłoby więc wyłączenie zabiegów dobrze
zachowanych płatów.
Cenne przyrodniczo są również płaty boru bagiennego Vaccinio uliginosiPinetum. Siedlisko to ma marginalny udział w powierzchni Nadleśnictwa,
a zajmujące je fitocenozy w postaci typowej zachowały się tylko fragmentarycznie.
Z uwagi na rolę jaką bór bagienny pełni w ekosystemach (biotop wielu gatunków
zwierząt bezkręgowych i kręgowców, cennych roślin, regulacja bilansu wodnego),
szczególnej
uwagi
–
jego
ochrona
oprócz
wyłączenia
wymaga
z zabiegów gospodarczych, polega głównie na utrzymywaniu korzystnych i
stabilnych warunków wodnych.
Do cennych należą również zbiorowiska z klasy Alnetea glutinosae,
niezwykle podatne na przesuszenie i degenerację. Na terenie Nadleśnictwa nie
zachowało się wiele płatów o właściwej strukturze i złożeniu gatunkowym.
Fragmenty, które utrzymały typową postać, zasługują na ochronę poprzez rezygnację
z cięć rębnych i dbałość o właściwe stosunki wodne.
Użytkowania rębnego nie planowano w zbiorowiskach łęgowych, z uwagi
na istotną rolę biocenotyczną, rodzaj zajmowanych siedlisk oraz znaczenie dla
stabilizacji warunków wodnych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują płaty
łęgu wiązowo-jesionowego Ficario-Ulmetum campestris – rzadkiego i zanikającego
w całej Polsce siedliska z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Może on
występować również w typie siedliskowym lasu wilgotnego, o więc poza siedliskami
łęgowymi, formalnie wyłączonymi z zabiegów.
Szczegółowe zasady ochrony cennych zbiorowisk leśnych określono
w pkt. 3.2.8.2.1.
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4.2.5.2.2. Ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych
U podstaw skutecznej ochrony roślinności nieleśnej leży znajomość jej
odrębności i specyfiki ekologiczno-biocenotycznej. Poniżej przedstawiono ogólne
zasady i metody ochrony różnych typów zbiorowisk nieleśnych, które z uwagi na
charakter i walory przyrodnicze winny być utrzymywane.
Szuwary i turzycowiska z klasy Phragmitetea, torfowiska z klasy
Scheuchzerio-Caricetea nigrae i Oxycocco-Sphagnetea oraz ziołorośla z rzędu
Molinietalia
Wymagane zabiegi ochronne to zabezpieczenie stosunków wodnych, oraz
wykaszanie późnym latem lub jesienią z usuwaniem biomasy raz na 2-5 lat. Przy
niezbyt częstym koszeniu należy usuwać pojawiające się naloty i podrosty drzew
i krzewów, aby nie dopuścić do zarośnięcia lasem.
Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe ze związku Molinion caeruleae
Ochrona polega na wykaszaniu w okresie jesiennym, zwykle co kilka lat,
z usuwaniem biomasy. Konieczna jest również dbałość o zachowanie odpowiednich
stosunków wodnych.
Łąki wilgotne związku Calthion
Zabiegi ochronne polegają na koszeniu latem (po 15-30 lipca) lub jesienią
co roku lub co dwa lata, z usuwaniem biomasy. Wypas nie jest wskazany,
szczególnie w wilgotnych okresach roku, ze względu na podmokłe gleby. Konieczna
jest natomiast dbałość o zachowanie odpowiednich stosunków wodnych.
Łąki świeże z rzędu Arrhenatheretalia
Łąki świeże wymagają systematycznego wykaszania co roku, najlepiej po
15 lipca ze względu na ochronę fauny. Ewentualny drugi pokos może być stosowany
na łąkach o szczególnie bujnej warstwie roślinności w okresie września lub
października. Po zebraniu pierwszego pokosu wskazane jest przepasanie łąk co roku
lub co kilka lat, zwłaszcza w odniesieniu do suchszych postaci łąki mietlicowej.
Zasady ochrony w
przedstawiono w pkt. 3.2.8.2.2.

odniesieniu

do

poszczególnych

zbiorowisk

ZABIEGI AKTYWNEJ OCHRONY EKOSYSTEMÓW NIELEŚNYCH
W celu ochrony zbiorowisk (ekosystemów) nieleśnych konieczne jest
utrzymanie tradycyjnych form gospodarki rolniczej, szczególnie łąkowej i pasterskiej
oraz stosowanie różnorodnych zabiegów, jak:
− koszenie (ewentualnie wypas),
− nawożenie organiczne,
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− usuwanie podrostów drzew i krzewów oraz odpowiednie formowanie
zadrzewień i zakrzewień,
− utrzymywanie i kształtowanie właściwych stosunków wodnych,
− ochrona oraz tworzenie specyficznych biotopów dla roślinności i fauny,
jak np. kopców kamieni, stert gałęzi, oczek wodnych, mokradełek, itp.
Dobór zabiegów lub ich kombinacja muszą być dostosowane do typu
ekosystemu i celu ochrony.
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5. EDUKACJA I UDOSTĘPNIANIE TERENU
Działalność edukacyjna Nadleśnictwa rozpoczęła się pod koniec lat 90-tych,
a od 2003 roku prowadzona jest w oparciu o programy edukacji leśnej
społeczeństwa. Obecnie jej cele i zasady określa „Program edukacji leśnej
w Nadleśnictwie Tuszyma opracowany na lata 2003-2012”, na podstawie
Zarządzenia Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Opiera się ona o
ekspozycję przyrodniczo-leśną w budynku Nadleśnictwa Tuszyma, punkt
edukacyjny w leśnictwie Szkółkarskim oraz ścieżki przyrodnicze, które łączą walory
turystyczne z dydaktycznymi. W suterenie Nadleśnictwa planowane jest utworzenie
sali edukacyjno-historycznej poświęconej leśnikom, którzy poprzez założoną przez
siebie siatkę wywiadowczą, wykradli tajemnice budowy broni V-2.
Partnerem Nadleśnictwa w prowadzeniu edukacji leśnej są przedszkola,
szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, samorządy oraz lokalna prasa,
odbiorcami zaś uczniowie, właściciele lasów, turyści i inni odwiedzający te okolice.
Z uwagi na sąsiedztwo dość dużych aglomeracji miejskich, działalność ta znajduje
wielu odbiorców. W tym kontekście rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą,
uczenie właściwych zachowań, kształtowanie odpowiednich nawyków
i odpowiedzialności za stan przyrody nabiera szczególnego znaczenia.
W ostatnich latach Nadleśnictwo wzięło udział w wielu akcjach z zakresu
szeroko rozumianej edukacji ekologicznej. Były to m.in. akcje: „Pomóżmy
kasztanowcom”, „Dzień Ziemi”, „Dzień Drzewa”, „Sprzątanie Świata”, „Święto
Polskiej Niezapominajki”, konkursy: „Czysty Las”, „Wiosenne porządki w lesie”,
„Dziupla – dom wielu zwierząt”, „Zielony Festiwal”, „I Ty posadź swoje drzewko”.
Realizuje również dodatkowe zadania związane z edukacją przyrodniczo-leśną
społeczeństwa w ramach programu: Leśnictwo-Ekologia-Ochrona-Środowisko:
przyjazny „LEOŚ”, finansowanego przez Burmistrza Przecławia. Oferta skierowana
jest do wszystkich mieszkańców gminy Przecław, szczególnie do dzieci i młodzieży.

5.1. ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE
Nadleśnictwo wyznaczyło dotąd dwie ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne.
Obie udostępniają rezerwaty przyrody. W przypadku ścieżki „Poznaj Las” biegnącej
przez rezerwat „Buczyna w Cyrance na Płaskowyżu Kolbuszowskim” udostępniono
również drzewostany sąsiednie.
ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA „POZNAJ LAS” W REZERWACIE „BUCZYNA
PŁASKOWYŻU KOLBUSZOWSKIM” (LEŚNICTWO PRZYŁĘK)

W

CYRANCE

NA

Ścieżka usytuowana jest w miejscowości Szydłowiec, nieopodal zabudowań
osady leśnictwa Przyłęk. Przebiega przez rezerwat i sąsiednie wyłączenia leśne
częściowo pokrywając się z przebiegiem zielonego szlaku turystycznego. Ma na celu
ukazanie walorów rezerwatu jak też przedstawienie wybranych zagadnień z hodowli
lasu. Na trasie rozlokowano ogółem 13 przystanków, które opisują lokalną faunę,
florę, budowę zbiorowisk leśnych, cechy ekotonu leśnego, rolę przerzedzeń
drzewostanu, różnice między lasem pierwotnym a zniekształconym, powiązania
pokarmowe panujące w lesie oraz rolę rębni gniazdowej i upraw leśnych.
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Trasa ma dwa warianty. Pierwszy, krótszy, biegnie od leśniczówki do
północno-zachodniego naroża rezerwatu po czym skręca do rezerwatu (ok. 1,5 km).
Drugi, dłuższy, obejmuje również sąsiednie lasy gospodarcze przez co całkowita
długość ścieżki sięga 4 km. Czas przejścia szacowany jest na około 1-2 h.
Ścieżka została wyznaczona przez Nadleśnictwo Tuszyma wg projektu
opracowanego przez firmę Krameko z Krakowa (2003 rok).
ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA „BAGNO PRZECŁAWSKIE” (LEŚNICTWO PRZECŁAW)
Ścieżka położona jest w granicach miasta Przecław, na południe od lokalnej
drogi łączącej Przecław z miejscowością Łączki Brzeskie. Udostępnia zbiorowiska
wodne i torfowiskowe położone w obrębie rezerwatu „Bagno Przecławskie”.
Zaopatrzona jest w 9 przystanków, które prócz jej lokalizacji, przedstawiają
powstawanie torfowiska, florę torfowiskową i bagienną, rozmieszczenie i budowę
gleb występujących w rezerwacie, definicje i przyczyny powstawania wykrotów,
zbiorowiska roślinne występujące na torfowisku i jego sąsiedztwie, zagadnienia
związane z eksploatacja torfowisk oraz zwierzęta bytujące w rezerwacie.
Ścieżka tworzy pętlę obejmującą oba wyrobiska potorfowe, choć można
skrócić trasę obchodząc tylko jeden z nich. Na trasie wybudowano wygodne
drewniane pomosty, które pozwalają z bliska zapoznać się z florą torfowiskową.
Ogółem liczy około 700 m. Czas przejścia to ok. ½ h.
Ścieżka została wyznaczona przez Nadleśnictwo Tuszyma wg projektu
opracowanego przez firmę Krameko z Krakowa (2003 rok).
UWAGI DO ŚCIEŻEK DYDAKTYCZNYCH NADLEŚNICTWA
Obie ścieżki wymagają przede wszystkim czytelnego oznaczenia trasy,
zrozumiałego dla każdego kto decyduje się wejść do rezerwatu. Jest to szczególnie
istotne, gdyż tereny obu udostępnionych turystycznie rezerwatów wyłączone są z
działań gospodarczych (w planach zadań ochronnych wpisana jest „obserwacja
procesów naturalnych”). Wyjątkiem jest bezpośrednie sąsiedztwo ścieżek, gdzie
dopuszczone są działania mające na celu zniwelowanie zagrożenia dla
odwiedzających rezerwat. Brak czytelnego i jasnego oznaczenia ścieżki nie pozwala
w należyty sposób zapewnić bezpieczeństwa, gdyż przy słabym oznaczeniu istnieje
duże prawdopodobieństwo że osoby wchodzące do rezerwatu zboczą z trasy.
Szczególnie ważne jest to w przypadku rezerwatu „Buczyna w Cyrance na
Płaskowyżu Kolbuszowskim”, gdzie bez przewodnika bardzo trudno odnaleźć trasę
ścieżki.
Ścieżka powinna być oznaczona w sposób powszechnie stosowany przy
tego typu obiektach. Instrukcja znakowania szlaków turystycznych PTTK
(http://www.pttk.pl/pttk/przepisy/instrukcja_znakowania_szlakow_0707.pdf)
wskazuje że znaki określające przebieg ścieżek przyrodniczych i dydaktycznych
powinny wyglądać następująco:
1. znak podstawowy – kwadrat o boku 100 mm z kolorowym paskiem o
szerokości 30 mm biegnącym z lewego górnego rogu do prawego
dolnego;
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2. znak zmiany kierunku przebiegu ścieżki przyrodniczej i dydaktycznej
stanowi znak podstawowy z dodaniem z lewej lub prawej strony białego
trójkąta o wysokości 50 mm.
Dodatkowo przy wejściu na ścieżkę powinna znajdować się tablica z
przebiegiem trasy. Należy ją umieścić przy ścieżce, a nie w takiej odległości by
można ją było ominąć lub w ogóle nie zauważyć. W przypadku rezerwatu „Bagno
Przecławskie” element ten jest rozwiązany właściwie, choć niektóre tablice
wymagają naprawy. W rezerwacie „Buczyna w Cyrance na Płaskowyżu
Kolbuszowskim” przy wejściu do rezerwatu stoi tablica, na której nie ma czytelnej
wzmianki o ścieżce, a część zamieszczonych informacji jest nieaktualna (informacje
o punkcie widokowym i miejscu turystycznym), ponadto nazwa rezerwatu nie jest
właściwa. W tym wypadku wskazane byłoby ustawienie aktualnych tablic z
przebiegiem ścieżki przyrodniczej i lokalizacją rezerwatu w obu miejscach gdzie
łączy się ona z zielonym szlakiem PTTK (oddz. 68 przy szlabanie oraz 84c, z
oznaczeniem punktu umieszczenia tablicy np. przez znaczek „Tu stoisz”). W oddz.
68h, tam gdzie stoją obecnie tablice, wskazane byłoby umieszczenie
zaktualizowanych tablic z kompletem informacji o rezerwacie.
ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA W KORZENIOWIE
Ścieżka została wyznaczona przez Zespół Szkół Publicznych w
Korzeniowie we współpracy z Nadleśnictwem Tuszyma. Dofinansowano ją ze
środków programu „Działaj Lokalnie IV” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Centrum
Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego – Lokalnej Organizacji Grantowej w Sielcu.
Ścieżka liczy 5 km (od dworu w Korzeniowie do Grobu Dragona i powrót tą
samą trasą). Urządzono na niej 4 przystanki w miejscach najlepiej znanych i
najbardziej charakterystycznych dla tego rejonu. Pierwszy urządzono w zespole
dworsko-parkowym położonym w centrum Korzeniowa. Obejmuje on zabytkowy,
XVIII-wieczny dworek oraz naturalistyczny park o powierzchni ok. 17 ha, z
klonami, dębami, lipami i grabami oraz owalnym stawem. W jego obrębie
wyznaczono 6 stanowisk dydaktycznych. Przystanek drugi to tzw. Babi Mur –
cmentarz historyczny z lat 1656-1657 z kapliczką, pamiątkowym głazem oraz
grobami ostatnich właścicieli majątku ziemskiego w Korzeniowie – Leopolda
Szerauca i jego syna Jerzego. Trzeci przystanek urządzono w oddz. 145f obrębu
Przecław, przy śródleśnym stawie, który od Nadleśnictwa Tuszyma dzierżawi firma
„Kabanos”. Ustawiona tu tablica poglądowa pozwala zapoznać się z warstwową
budową lasu, a okoliczna roślinność z gatunkami właściwymi dla zbiorników
wodnych. Czwarty przystanek to tzw. Grób Dragona. Zgodnie z miejscową legendą
jest to miejsce pochówku nieznanego dragona, który zginął w 1656 r. broniąc
Korzeniowa w czasie najazdu szwedzkiego. Wdzięczni mieszkańcy wystawili mu za
to pomnik. Przystanek czwarty to jednocześnie koniec trasy. Z tego miejsca opis
ścieżki zachęca do odwiedzenia rezerwatu „Bagno Przecławskie” lub powrotu do
Korzeniowa inną trasą – biegnąca na południe od opisanej.
Ścieżka oznaczona została drewnianymi strzałkami. Trasa od I do IV
przystanku liczy 2,5 km. By dojść do rezerwatu „Bagno Przecławskie” trzeba
pokonać dodatkowe 3 km, a by wrócić alternatywną trasą – 4 km. Opis znajduje się
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w folderze pt.: Ścieżka dydaktyczna w Korzeniowie. Niezwykła trasa – edukacja w
naturze oraz na stronie internetowej gminy (http://zyrakow.vel.pl).

5.2. SZLAKI TURYSTYCZNE
Szlaki turystyczne, wyznaczone i dobrze oznakowane w terenie, są jednym
z podstawowych elementów racjonalnego zagospodarowania turystycznego danego
terenu. Kanalizują i porządkują ruch turystyczny, chroniąc środowisko przyrodnicze
przed zagrożeniami wynikającymi z antropopresji.
Na terenie Nadleśnictwa funkcjonują dwa piesze szlaki turystyczne PTTK:
− szlak im. gen. Władysława Sikorskiego z Boru Głogowskiego do
Tuszowa Narodowego, znakowany kolorem zielonym;
− szlak Niwiska – Ropczyce znakowany kolorem żółtym.
SZLAKI PTTK
Szlak zielony im. gen. Władysława Sikorskiego biegnie na trasie: rezerwat
przyrody „Bór” – Przewrotne – Kolbuszowa – Niwiska – Tuszów Narodowy,
osiągając długość 74 km. Na obszarze Nadleśnictwa udostępnia północno-wschodnią
część obrębu Tuszyma (leśnictwo Przyłęk), w tym sąsiedztwo rezerwatu „Buczyna w
Cyrance na Płaskowyżu Kolbuszowskim”. W okolicach rezerwatu łączy się ze
ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną „Poznaj Las”. Teren Nadleśnictwa opuszcza w
miejscowości Przyłęk.
Szlak żółty o przebiegu: Niwiska – Ocieka – Pustków – Zawada –
Ropczyce, liczy 35 km. Na terenie Nadleśnictwa udostępnia środkową i południową
część obrębu Tuszyma (leśnictwa: Niwiska, Sokole, Kamionka), w tym obszar
dawnego poligonu broni V-1 i V-2 w Bliźnie. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa szlak
opuszcza w miejscowości Ocieka.
Na różnego rodzaju stronach internetowych przewija się tzw. Przecławski
Szlak Turystyczny – trasa piesza lub rowerowa o długości 15 km. Rozpoczyna się
na rynku w Przecławiu i robi pętlę biegnącą leśnymi drogami obok rezerwatu
„Bagno Przecławskie” i Grobu Dragona do Korzeniowa (Babi Mur, Dwór w
Korzeniowie), skąd lokalną drogą przez Podole wraca do Przecławia. Szlak nie
został jednak uzgodniony z Nadleśnictwem i w związku z tym w obrębie gruntów
znajdujących się w jego zarządzie może być uznany wyłącznie za projektowany. Nie
jest oznaczony w terenie.
SZLAKI TEMATYCZNE
Walory przyrodnicze i historyczne województwa podkarpackiego
zadecydowały o powstaniu szeregu szlaków tematycznych popularyzujących
ciekawe obiekty i malownicze zakątki tego obszaru oraz przyczyniających się do
rozwoju turystyki. W ostatnich latach na terenie Podkarpacia powstało kilka szlaków
tematycznych, z których jeden przecina zasięg terytorialny Nadleśnictwa Tuszyma.
Jest to Szlak Architektury Drewnianej.
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SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ
Szlak powstał z myślą o miłośnikach dawnej architektury drewnianej, jako
jeden ze sposobów ocalenia przed zapomnieniem zabytków architektury dawnej wsi,
jak również kultury i sztuki ludowej. Pokazuje najciekawsze obiekty w ich
naturalnym otoczeniu oraz placówki muzealne zajmujące się architekturą i sztuką
ludową. Ma uczyć, informować i przy okazji promować walory turystyczne
województwa. Oprócz Podkarpacia obejmuje również województwo małopolskie
i śląskie.
Wiele z zabytków, do których zaliczają się kościoły, cerkwie, przydrożne
kapliczki, domy, chałupy i dworki, drewniane zabudowania gospodarskie, karczmy
i leśniczówki, pałacyki i skanseny to obiekty, które zostały wpisane do
międzynarodowego spisu zabytków UNESCO. Projekt szlaku jest wspierany przez
Państwową Służbę Ochrony Zabytków – Biuro Ochrony Zabytków, jak również
przez lokalne samorządy.
Na terenie województwa podkarpackiego szlak liczy 1202 km i podzielony
został na 9 tras. W zasięg Nadleśnictwa Tuszyma wchodzi jedna: trasa IX –
tarnobrzesko-niżańska.
Trasa tworzy pętlę obejmującą: Sandomierz (0 km) – Zaleszany (11,5 km) –
Radomyśl (18,5 km) – Dąbrowa Rzeczycka (26 km) – Stalowa Wola-Rozwadów (35
km) – Stalowa Wola (38,5 km) – Nisko (48 km) – Zarzecze (52 km) – Ulanów (61
km) – Krzeszów (74 km) – Kopki (77 km) – Jeżowe (92 km) – Bojanów (108 km) –
Cmolas (134 km) – Kolbuszowa (140 km) – Mielec (168 km) – Sadkowa Góra (187
km) – Gawłuszowice (182 km) – Bugaj (190,5 km) – Tarnobrzeg (218,5 km).
Ogółem trasa liczy 232 km.
Na obszarze Nadleśnictwa trasa wiedzie przez Mielec i Sadkową Górę,
jednak żaden z obiektów oznaczonych w ramach szlaku nie znajduje się w zasięgu
terytorialnym Nadleśnictwa.
Przy obiektach włączonych w ramy projektu umieszczono krótki rys
historyczny w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej i niemieckiej) oraz
schematyczną mapkę całego szlaku wraz z oznaczeniem usytuowania obiektu.
Szczegółowe informacje o części Szlaku wyznaczonej na terenie województwa
podkarpackiego
można
znaleźć
na
stronie:
http://www.podkarpackie.pl/szlak/start.php

5.3. TRASY ROWEROWE
Rosnącemu w ostatnich latach zainteresowaniu turystyką rowerową
towarzyszy wytyczanie szlaków i ścieżek rowerowych. Obszar Nadleśnictwa,
szczególnie predestynowany do tego typu turystyki, posiada kilka oznaczonych tras
rowerowych. Jedna z nich biegnie z Dobrynina przez Tuszymę do Białego Boru (dł.
ok. 9 km), m.in. obok neogotyckiego kościoła św. Michała z 1878 r., druga zatacza
pętlę, prowadząc z Ropczyc, przez Kamionkę, Sadykierz i Ociekę, z powrotem do
Ropczyc (dł. ok. 37 km). Na jej trasie można obejrzeć jeziorko ze stanowiskiem
grzybieni białych (oddz. 308h i tereny przylegle w l-ctwie Kamionka), kaplicę ku
czci bł. ks. Romana Sitko (oddz. 339h l-ctwa Kamionka) oraz kościół parafialny św.
Katarzyny z lat 1908-1910 wraz z kaplicą grobową hr. Romerów w Ociece
(Inwentaryzacja znakowanych tras rowerowych wraz z infrastrukturą w

Edukacja i udostępnianie terenu
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województwie podkarpackim przygotowana przez PROT). Obok nich pojawiają się
również inne propozycje ścieżek i tras rowerowych, przygotowane m.in. przez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania LASOVIA i Stowarzyszenie na rzecz
Rozwoju Wsi Ziemi Mieleckiej. Jednakże żadna z tras nie została do tej pory
uzgodniona z Nadleśnictwem, w związku z czym, niezależnie od opisu, oznaczeń
oraz spopularyzowania informacji, w obrębie gruntów znajdujących się w jego
zarządzie, ścieżki te mogą zostać uznane wyłącznie jako projektowane.

5.4. TRASY KONNE
Na gruntach Nadleśnictwa funkcjonuje jedna trasa konna wytyczona między
Pustkowem, siedzibą leśnictwa Sokole i Kamionką. Jest wykorzystywana głównie
przez Uczniowski Klub Jeździecki „Ostoja”, mający swoją siedzibę w Pustkowie.
Udostępnia rozległy kompleks leśny objęty granicami leśnictw: Sokole, Kamionka,
Niwiska (obręb Tuszyma). Szlak wyznaczony był przy współpracy z Nadleśnictwem
Tuszyma, Urzędem Gminy Przecław i Urzędem Gminy Dębica, przy wsparciu
Wspólnoty Europejskiej w ramach programu „Młodzież”.
Trasa posiada dwa warianty. Główna biegnie z Pustkowa do osady
leśnictwa Sokole, bocznymi, polnymi i leśnymi drogami, na skrzyżowaniu oddz.
261, 264, 267 tworząc odgałęzienie prowadzące do Kamionki. W obrębie gruntów
Nadleśnictwa wyznaczono również trasę 2 – zastępczą. Tworzy ona kilka pętli
łączących się z trasą główną. Udostępnia tereny położone w sąsiedztwie Kanału
Białoborskiego i kompleksu łąk, gdzie prowadzona jest hodowla konika polskiego.
Łącznie wyznaczone trasy liczą 36,5 km, przy czym główna ma długość 22,5 km,
zastępcza – 14 km.

5.5. ZASADY UŻYTKOWANIA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH
Teren Nadleśnictwa przecina kilka szlaków turystycznych, a z uwagi na
rozwój turystyki powstają nowe, nie zawsze uzgadniane z Nadleśnictwem.
Kanalizują one ruch turystyczny ułatwiając jego kontrolę, jednakże każdy projekt
szlaku przebiegającego przez tereny Lasów Państwowych powinien być uzgadniany
z Nadleśnictwem. W przypadku braku takiego uzgodnienia Nadleśnictwo może
zażądać od wykonawcy likwidacji szlaku.
Z uwagi na wzrastającą ilość szlaków i zagrożenie ze strony ruchu
turystycznego, w przyszłości konieczne może okazać się wprowadzenie ograniczeń.
Ruch turystyczny może odbywać się po wyznaczonych szlakach tylko wtedy, gdy
nie stanowi zagrożenia dla chronionej fauny lub flory oraz nie koliduje
z prowadzonymi pracami leśnymi. W wypadku stwierdzenia takowego zagrożenia,
Nadleśnictwo może czasowo lub na stałe zamknąć lub ograniczyć ruch turystyczny
na wybranym odcinku lub na całej długości trasy. Informacja o tym powinna znaleźć
się w punkcie początkowym oraz w miejscach najczęstszego wchodzenia turystów
na szlak. W przypadku zamknięcia odcinka szlaku, Nadleśnictwo może wyznaczyć
czasowe obejście lub zalecić zmianę przebiegu szlaku.
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6. ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY PRZYRODY I METODY ICH
REALIZACJI W LASACH NADLEŚNICTWA ORAZ OKREŚLENIE
POTRZEB Z TEGO ZAKRESU W LASACH INNYCH FORM
WŁASNOŚCI
POŁOŻONYCH
W
GRANICACH
ZASIĘGU
TERYTORIALNEGO NADLEŚNICTWA

6.1. ZESTAWIENIE

PLANOWANYCH DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OCHRONY

PRZYRODY

Obiekt
Rezerwat „Buczyna w
Cyrance na Płaskowyżu
Kolbuszowskim”
Rezerwat „Bagno
Przecławskie”
Rezerwat „Końskie
Błota”

MieleckoKolbuszowskoGłogowski Obszar
Chronionego Krajobrazu

Lokalizacja
Leśnictwo, oddz. poddz.

Powierzchnia
[ha]

oddz.: 68h, 83a, 84a obrębu
Tuszyma

20,08

oddz.: 115 obrębu Przecław

25,53

oddz.: 113b, d, f obrębu
Tuszyma

20,20

Czynność
Realizacja zadań ochronnych
ustanowionych przez
regionalnego dyrektora
ochrony środowiska, jako
zadań zleconych, po
przekazaniu środków
finansowych.
Realizowanie planu u.l. (w
szczególności Programu
ochrony przyrody) – w
zakresie ochrony przyrody
uwzględnia on wytyczne
zawarte w rozporządzeniu Nr
79 Wojewody
Podkarpackiego z dnia 31
października 2005 r. w
sprawie MieleckoKolbuszowskoGłogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
(Dz. Urz. Woj. Podkarp. z
dnia 7 listopada 2005 r., nr
138, poz. 2105 z późn. zm.).

wschodnia część Nadleśnictwa;
zasięg przedstawiono na „Mapie
walorów przyrodniczokulturowych” w skali 1:25000

8705,73

zachodnia część Nadleśnictwa;
projektowany
zasięg przedstawiono na „Mapie
Przecławski Obszar
walorów przyrodniczoChronionego Krajobrazu
kulturowych”

778,43

Realizowanie planu u.l. (w
szczególności Programu
ochrony przyrody)

wykaz zamieszczono w pkt.
Pomniki przyrody żywej 3.1.5.1., a lokalizację na „Mapie
– 2 obiekty
walorów przyrodniczokulturowych”

-

Podejmowanie niezbędnych
działań konserwatorskich
zmierzających do poprawy
stanu zdrowotności drzew
(jako zadań zleconych, po
uzyskaniu środków
finansowych). Dbałość o
właściwe oznakowanie.

Zadania z zakresu ochrony przyrody i metody ich realizacji w lasach Nadleśnictwa
oraz określenie potrzeb z tego zakresu w lasach innych form własności
położonych w granicach zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa

Obiekt

Lokalizacja
Leśnictwo, oddz. poddz.

Drzewa o charakterze
pomnikowym – 39
drzew

wykaz zamieszczono w pkt.
3.1.5.2., a lokalizację na „Mapie
walorów przyrodniczokulturowych”

Użytki ekologiczne

oddz. 22o,s, 81c, 115b,c, 118c
obrębu Przecław, 10f, 65d,
77d,f, 78b,d, 95h, 118a,b, 159c,
174c, 204b,i, 231d,h,f, 234k,
254c, 256h,i, 260b, 270d,j, 322f,
342c obrębu Tuszyma

Powierzchnia
[ha]

-

23,36

szczegółowy wykaz zostanie
Stanowiska chronionych zamieszczony w Programie;
lokalizację przedstawiono na
i rzadkich gatunków
roślin i grzybów
„Mapie walorów przyrodniczokulturowych”

-

szczegółowy wykaz zostanie
zamieszczony w Programie;
lokalizację przedstawiono na
„Mapie walorów przyrodniczokulturowych”

-

wykaz zamieszczono w pkt.
3.1.7.4., a lokalizację na „Mapie
walorów przyrodniczokulturowych”

6,28 ha
(strefa
ochrony
całorocznej);
157,00
ha
(strefa
ochrony
okresowej)

Stanowiska gatunków
zwierząt chronionych

Stanowiska gatunków
zwierząt dla których
wyznaczono strefy
ochronne (wokół miejsc
ich rozrodu i regularnego
przebywania) – 2 strefy
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Czynność
Monitoring stanu
zdrowotnego drzew.
Pozostawienie do naturalnej
śmierci (o ile nie stworzą
zagrożenia dla zdrowia i
życia ludzi).
Pozostawienie procesom
sukcesyjnym; zachowanie
właściwego reżimu
hydrologicznego.
Otaczanie szczególną opieką
stanowisk chronionych
roślin; zachowanie
i odpowiednie kształtowanie
siedlisk stosownie do ich
wymagań ekologicznych,
rejestracja nowych
stanowisk, aktualizacja
istniejących, realizacja
przepisów wynikających
z Rozporządzenia MŚ
z 9.IX.2004r.
w sprawie gatunków dziko
występujących grzybów
objętych ochroną oraz
Rozporządzenia MŚ
z 5.I.2012r.
w sprawie ochrony
gatunkowej roślin
– w ramach wielofunkcyjnej
gospodarki leśnej.
Prowadzenie monitoringu,
rejestracja nowych stanowisk
gatunków szczególnej troski;
realizacja przepisów
wynikających
z Rozporządzenia MŚ
z 12.X.2011 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierząt
– w ramach wielofunkcyjnej
gospodarki leśnej.
Realizacja przepisów
określonych w z
Rozporządzenia MŚ
z 12.X.2011 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierząt
i zarządzenia
ustanawiającego ochronę
strefową.

200

Zadania z zakresu ochrony przyrody i metody ich realizacji w lasach Nadleśnictwa
oraz określenie potrzeb z tego zakresu w lasach innych form własności
położonych w granicach zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa

Obiekt

Lokalizacja
Leśnictwo, oddz. poddz.

Powierzchnia
[ha]

Nieleśne siedliska
przyrodnicze
podlegające ochronie
(kod: 6410, 6510)

oddz. 102f, 23Bd, 23Bf, 174a,
193k, 232a, 232c, 232d, 233b,
233c, 233d, 234b, 234d, 234f,
234g, 235h, 235i, 257d, 257f,
257i, 270a, 270i obrębu
Tuszyma

59,96

Leśne siedliska
przyrodnicze
podlegające ochronie

lokalizację przedstawiono na
„Mapie walorów przyrodniczokulturowych”

415,15

Fragmenty roślinności o
charakterze łęgowym lub oddz. 57h, 72d, 145f obrębu
bagiennym, ujęte w
Przecław; 329f, 330g, 337x
planie u.l. jako bagna
obrębu Tuszyma
tworzące wydzielenia
43 kontury (16 w obrębie
Przecław, 27 w obrębie
Tuszyma): 25j, 47c, 50b, 54g,
56b, 66l, 69d, 88k, 90a, 103f,
Fragmenty roślinności
107b, 114a, 134f, 139f, 145d,
łęgowej i bagiennej,
152k obrębu Przecław oraz 1c,
ujęte w planie u.l. jako
2g, 37l, 78c, 96a, 96c,
bagna nie tworzące
132a,159f, 180c, 201c, 223c,
wydzieleń
225g, 226g, 274h, 314f, 322d,
329g, 332b, 343c, 343f, 343g,
(2 obiekty), 343h, 343j, 343j,
344h, 349g obrębu Tuszyma
29 konturów (10 w obrębie
Przecław, 19 w obrębie
Tuszyma): 1At, 5Aw, 42l, 42m,
42x, 42y, 47a, 57i, 124d obrębu
Grunty przewidziane
Przecław, 74b, 78g, 97i, 97j,
do sukcesji naturalnej
99d, 99p, 101f, 109c, 130d,
180f, 181f, 194b, 194f, 195a,
195b, 233i, 257l, 348r obrębu
Tuszyma
oddz. 116c obrębu Przecław,
oddz. 1d, 35f, 79g, 117h, 204g,
304d, 322h obrębu Tuszyma

Grunty przeznaczone do
szczególnej ochrony

oddz. 265h, 266a obrębu
Tuszyma

Czynność
Ekstensywne użytkowanie
kośne realizowane w ramach
użytkowania ubocznego
(wskazane działania w
ramach programów
rolnośrodowiskowych itp.)
Realizacja przyjętych w
planie u.l.
perspektywicznych celów
gospodarki leśnej opartych
na przyrodniczych typach
lasów.

3,75

Pozostawić bez ingerencji
6,00

29,38

Pozostawienie procesom
sukcesji naturalnej

15,09

Pozostawienie procesom
sukcesji naturalnej

7,12

Zabiegi ochrony czynnej
zmierzające do utrzymania
nieleśnego charakteru części
kompleksu – odkrzaczanie
oraz ekstensywne
użytkowanie kośne
realizowane w ramach
użytkowania ubocznego
(wskazane działania w
ramach programów
rolnośrodowiskowych itp.)

Zadania z zakresu ochrony przyrody i metody ich realizacji w lasach Nadleśnictwa
oraz określenie potrzeb z tego zakresu w lasach innych form własności
położonych w granicach zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa

Obiekt

Obszary przyrodniczo
cenne (w tym grunty
przeznaczone do
szczególnej ochrony)

Zadrzewienia i
zakrzewienia

Lokalizacja
Leśnictwo, oddz. poddz.

Powierzchnia
[ha]
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Czynność

doliny potoków
(lokalizacja w pkt. 3.2.9. oraz na
Mapie przeglądowej walorów
przyrodniczo-kulturowych w
skali 1:25000)

49,09

rozlewiska bobrowe na granicy
leśnictw: Ruda i Sokole
(lokalizacja w pkt. 3.2.9. oraz na
Mapie przeglądowej walorów
przyrodniczo-kulturowych w
skali 1:25000)

Zachowanie naturalnego
charakteru dolin rzecznych,
pozostawienie sukcesji pasa
drzewostanu szerokości
około 30 m po obu stronach
cieku

53,87

Pozostawienie sukcesji
naturalnej

torfowisko w oddz. 116c obrębu
Przecław

1,45

kompleks łąkowy w leśnictwie
Sokole
(oddz. 261a, 265h, 266a,k,l)

13,54

oddz. 43i obrębu Przecław
37g,p obrębu Tuszyma

0,33

Pozostawienie sukcesji
naturalnej, utrzymanie
właściwego reżimu
hydrologicznego
Zabiegi ochrony czynnej
zmierzające do utrzymania
nieleśnego charakteru części
kompleksu – odkrzaczanie
oraz ekstensywne
użytkowanie kośne
realizowane w ramach
użytkowania ubocznego
(wskazane działania w
ramach programów
rolnośrodowiskowych itp.)
Pozostawić bez ingerencji.

wg planu u.l.

Pozostawianie martwego
drewna w ilości wynikającej
z Zarządzenia 11A i Zasad
Hodowli Lasu

Drzewostany na
siedliskach łęgowych i
bagiennych (Bb, BMb,
LMb, Lł)

lokalizację przedstawiono na
„Mapie walorów
przyrodniczych
i kulturowych”

204,60

Zachowanie i kształtowanie
ochronnego charakteru
drzewostanu – nie
planowano użytkowania
rębnego, czynności
gospodarcze ograniczono do
niezbędnych zabiegów
pielęgnacyjnych.

Drzewostany wzdłuż
cieków wodnych

drzewostany położone w
dolinach potoków

-

Pozostawienie sukcesji
naturalnej pasa drzewostanu
szerokości około 30 m po
obu stronach cieku.

Drzewostany graniczące
z biotopami polnymi i
łąkowymi

obrzeża kompleksów leśnych w
całym Nadleśnictwie

-

Utrzymanie stref
ekotonowych, szerokości
około 30 m.

Drzewostany objęte
użytkowaniem rębnym i
TP

202

Zadania z zakresu ochrony przyrody i metody ich realizacji w lasach Nadleśnictwa
oraz określenie potrzeb z tego zakresu w lasach innych form własności
położonych w granicach zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa
Lokalizacja
Leśnictwo, oddz. poddz.

Obiekt
Drzewostany graniczące
z drogami o znacznym
natężeniu ruchu

drzewostany położone przy
drogach lokalnych

Drzewostany niezgodne
z siedliskiem
Drzewostany częściowo
zgodne z siedliskiem

lokalizacja wg planu u.l.

Powierzchnia
[ha]

Czynność

-

Utrzymanie istniejących stref
ekotonowych.

129,58
3091,00

Kontynuowanie przebudowy
drzewostanów zgodnie z
zapisami w planie u.l.

6.2. ZESTAWIENIE

PLANOWANYCH DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OCHRONY
WARTOŚCI KULTUROWYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ

Obiekt

Lokalizacja
oddz., poddz.

Ścieżki
przyrodniczodydaktyczne

przebieg zaznaczono
na „Mapie walorów
przyrodniczokulturowych”

Szlaki
turystyczne,
trasy konne

przebieg zaznaczono
na „Mapie walorów
przyrodniczokulturowych”

Tablice
informacyjne i
ostrzegawcze o
treści
powiązanej z
prawidłowym
zachowaniem
się na terenach
leśnych bądź o
szerokiej
tematyce
przyrodniczej.
Kapliczki,
krzyże
przydrożne,
pomniki,
mogiły,
cmentarze itp.

Czynność
Okresowe kontrolowanie stanu tablic informacyjnych i
elementów wyposażenia i w razie potrzeby naprawa lub
konserwacja, dbałość o właściwe oznakowanie, usuwanie
posuszu, złomów i wywrotów z bezpośredniego otoczenia
trasy, zagrażających bezpieczeństwu i utrudniających
poruszanie się zwiedzających.
Przy wlotach szlaków turystycznych na teren
Nadleśnictwa umiejscowienie tablic informacyjnych
dotyczących prawidłowego zachowania się na terenie
lasów, dbałość o ich estetyczny wygląd. Na trasach
szlaków usuwanie pojawiających się złomów i wywrotów
uniemożliwiających poruszanie się.

przy wlotach
głównych szlaków
komunikacyjnych na
teren Nadleśnictwa,
przy parkingach,
miejscach
biwakowych, itp.

Okresowa konserwacja lub wymiana na nowe, dbanie o
estetyczny wygląd tablic.

wykaz zamieszczono
w pkt. 3.3.1., a
lokalizację na „Mapie
walorów
przyrodniczokulturowych”

Porządkowanie otoczenia, okresowa konserwacja,
wykonywanie prac leśnych w bezpośrednim sąsiedztwie w
sposób nie zagrażający obiektom.
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7. ZAŁĄCZNIKI
Tab. nr 37. Ogólna charakterystyka rezerwatów.

Lp

Nazwa
rezerwatu

1.

Buczyna
w
Cyrance
na
Płaskowyżu
Kolbuszowskim

2.

Bagno
Przecławskie

Położenie
Akt powołujący

oddz.
poddz.

Zarządzenie
Ministra
Leśnictwa i
Przemysłu
68h,
Drzewnego z
83a,
dnia 6 kwietnia
84a
1960 r. (M.P. z
23 maja 1960
r., Nr 43 z 1960
r., poz. 211).
Zarządzenie
Ministra
Leśnictwa i
Przemysłu
Drzewnego z
115
dnia 19
kwietnia 1979
r. (M.P. z 1979,
nr 13 r., poz.
77).

gmina
l-ctwo

gm:
Mielec;
l-ctwo:
Przecław

miasto
Przecław;
l-ctwo
Przecław

Typ i podtyp rezerwatu wg
dominującego
przedmiotu
ochrony

Typ:
fitocenotyczny;
podtyp:
zbiorowisk
leśnych (PFi.zl)

Typ:
fitocenotyczny;
podtyp:
zbiorowisk
nieleśnych
(PFi.zn)

typu
ekosystemu

Typ: leśny
i borowy;
Podtyp: lasów
nizinnych
(El.lni)

Powierzchnia
[ha]
według
dok.
ustan. PUL
ochr.

20,08

Typ: różnych
ekosystemów;
Podtyp: lasów i 25,56
torfowisk
(EE.lt)

20,08

25,53

Opis obiektu
przedmiot
ochrony

zbiorowiska,
zespoły roślinne

Uwagi

Zbiorowisko
leśne typu
przejściowego
między ubogą
formą buczyny
karpackiej a
lasem dębowograbowym.

Rezerwat posiada
zadania ochronne
ustanowione
Żyzna buczyna karpacka
zarządzeniem nr
Dentario glandulosae22/10 Regionalnego
Fagetum w formie
Dyrektora Ochrony
podgórskiej.
Środowiska w
Rzeszowie z dnia 7
czerwca 2010 r.

Zbiorowiska,
zwłaszcza
roślinność
torfowiskowa,
charakterystyczna dla
Kotliny
Sandomierskiej.

Torfowiska wysokie z
klasy OxycoccoSphagnetea, zespół
turzycy bagiennej
Caricetum limosae, bór
bagienny Vaccinio
uliginosi-Pinetum, bór
sosnowy LeucobryoPinetum, mieszany bór
wilgotny QuercoPinetum molinietosum
oraz zbiorowiska
przejściowe.

Rezerwat posiada
zadania ochronne
ustanowione
zarządzeniem nr
21/10 Regionalnego
Dyrektora Ochrony
Środowiska w
Rzeszowie z dnia 7
czerwca 2010 r.
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3.
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Nazwa
rezerwatu

Końskie
Błota

Położenie
Akt powołujący

oddz.
poddz.

Rozporządzenie
Wojewody
Podkarpackiego
z dnia 19
kwietnia 2004
113b,
r. (Dz. Urz.
d, f
Woj. Podk. z
dnia 24
kwietnia 2004
r., nr 42, poz.
446).

gmina
l-ctwo

gm.
Przecław;
l-ctwo
Ruda

Typ i podtyp rezerwatu wg
dominującego
przedmiotu
ochrony

Typ:
biocenotyczny
i fizjocenotyczny;
podtyp:
biocenoz
naturalnych i
półnaturalnych
(PBf.bp)

typu
ekosystemu

Typ: różnych
ekosystemów;
Podtyp:
mozaika
różnych
ekosystemów
(EE.me)

Powierzchnia
[ha]
według
dok.
ustan. PUL
ochr.

20,20

20,20

Opis obiektu
przedmiot
ochrony

zbiorowiska,
zespoły roślinne

Zbiorowiska
roślin
torfowych i
wodnych wraz
z interesującym
układem
siedlisk leśnych
oraz stanowiska
roślin i zwierząt
chronionych

Bór mieszany Querco
roboris-Pinetum, bór
bagienny Vaccinio
uliginosi-Pinetum,
zbiorowisko z wełnianką
pochwowatą
Eriophorum vaginatum i
torfowcem kończystym
Sphagnum fallax (zb.
Eriophorum vaginatumSphagnum fallax),
zespół „lilii wodnych”
Nupharo-Nymphaeetum
albae.

Uwagi

Rezerwat posiada
zadania ochronne
ustanowione
zarządzeniem nr
10/10 Regionalnego
Dyrektora Ochrony
Środowiska w
Rzeszowie z dnia 23
kwietnia 2010 r.
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Tab. nr 38. Wykaz stanowisk rzadkich i chronionych roślin i grzybów
Nazwa polska

Nazwa łacińska

Obręb

Leśnictwo

Oddz.,
poddz.

Forma
występowania

Orienta-cyjna
liczebność

GRZYBY
Podgrzybek
pasożytniczy
Szmaciak gałęzisty
Szmaciak gałęzisty
POROSTY

Xerocomus
parasiticus
Sparassis crispa
Sparassis crispa

Przecław

Przecław

115c

pojedynczo pojedynczo

Tuszyma
Tuszyma

Wojsław
Wojsław

45c
95a

pojedynczo pojedynczo
pojedynczo pojedynczo

Chrobotek sp.

Cladonia sp.

Przecław

Przecław

152m

Chrobotek sp.

Cladonia sp.

Przecław

Goleszów

61b

Chrobotek sp.

Cladonia sp.

Przecław

Goleszów

69i

Chrobotek sp.

Cladonia sp.

Tuszyma

Przyłęk

106d

Chrobotek sp.

Cladonia sp.

Tuszyma

Przyłęk

122f

Chrobotek sp.

Cladonia sp.

Tuszyma

Przyłęk

82o

Chrobotek sp.

Cladonia sp.

Tuszyma

Wojsław

25c

Chrobotek sp.

Cladonia sp.

Tuszyma

Ruda

141a

Chrobotek sp.

Cladonia sp.

Tuszyma

Ruda

141b

Chrobotek sp.

Cladonia sp.

Tuszyma

Niwiska

197a

Opis stanowiska
w rezerwacie przyrody
„Bagno Przecławskie”

Forma
ochrony
(status)*

Źródło danych

ochr. ścisła ankiety
ochr. ścisła ankiety
ochr. ścisła ankiety
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
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Nazwa polska
Chrobotek sp.

Nazwa łacińska
Cladonia sp.

Obręb
Tuszyma

Leśnictwo
Kamionka

Oddz.,
poddz.

Forma
występowania

Orienta-cyjna
liczebność

Opis stanowiska

Forma
ochrony
(status)*

318b

Źródło danych
prace teren. do
PUL

MSZAKI
Bielistka siwa

Leucobryum
glaucum

teren Nadleśnictwa

Gajnik lśniący

teren Nadleśnictwa

Rokietnik pospolity

Hylocomium
splendens
Polytrichum
commune
Polytrichum
commune
Pleurozium
schreberi

Torfowiec błotny

Sphagnum palustre

Tuszyma

Torfowiec nastroszony

Torfowiec ostrolistny

Sphagnum
squarrosum
Sphagnum
recurvum
Sphagnum
capillifolium

Torfowiec sp.
Torfowiec sp.

Płonnik pospolity

Przecław

Przecław

115c

średniolicznie

Tuszyma

Ruda

113f

średniolicznie

Ruda

113f

bardzo licznie

Tuszyma

Ruda

113f

bardzo licznie

Tuszyma

Ruda

113f

bardzo licznie

Tuszyma

Ruda

113f

bardzo licznie

Sphagnum sp.

Przecław

Przecław

115c

bardzo licznie

Sphagnum sp.

Przecław

Przecław

115b

bardzo licznie

Torfowiec sp.
Sphagnum sp.
Torfowiec
Sphagnum
spiczastolistny
cuspidatum
ROSLINY NACZYNIOWE

Tuszyma

Kamionka

322f

Tuszyma

Ruda

113f

Płonnik pospolity

Torfowiec odgięty

teren Nadleśnictwa

bardzo licznie

pospolicie na suchych
lub świeżych siedliskach
borowych
pospolicie na siedliskach
borowych
w rezerwacie przyrody
„Bagno Przecławskie”
w rezerwacie przyrody
„Końskie Błota”
pospolicie na różnych
typach siedlisk
w rezerwacie przyrody
„Końskie Błota”
w rezerwacie przyrody
„Końskie Błota”
w rezerwacie przyrody
„Końskie Błota”
w rezerwacie przyrody
„Końskie Błota”
w rezerwacie przyrody
„Bagno Przecławskie”
w rezerwacie przyrody
„Bagno Przecławskie”
w rezerwacie przyrody
„Końskie Błota”

ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa

ankiety
plan ochr. rezerw.
2003

plan ochr. rezerw.
2003
ochr.
plan ochr. rezerw.
częściowa 2003
plan ochr. rezerw.
ochr. ścisła
2003
plan ochr. rezerw.
ochr. ścisła
2003
ochr. ścisła

ankiety
ankiety
ankiety
plan ochr. rezerw.
ochr. ścisła
2003
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Nazwa polska

Nazwa łacińska

Obręb

Leśnictwo

Oddz.,
poddz.

Forma
występowania

Orienta-cyjna
liczebność

Opis stanowiska
w rezerwacie przyrody
„Bagno Przecławskie”

Forma
ochrony
(status)*

Bagnica torfowa

Scheuchzeria
palustris

Przecław

Przecław

115c

pojedynczo pojedynczo

Bagno zwyczajne

Ledum palustre

Przecław

Przecław

116c

grupowo

średniolicznie

Bagno zwyczajne

Ledum palustre

Przecław

Przecław

115c

grupowo

średniolicznie

Bagno zwyczajne

Ledum palustre

Przecław

Przecław

115b

grupowo

średniolicznie

Bagno zwyczajne

Ledum palustre

Przecław

Przecław

115c

Bagno zwyczajne

Ledum palustre

Tuszyma

Niwiska

223s

grupowo

średniolicznie

ochr. ścisła

Bagno zwyczajne
Bagno zwyczajne
Bagno zwyczajne
Bagno zwyczajne
Bagno zwyczajne
Bagno zwyczajne

Ledum palustre
Ledum palustre
Ledum palustre
Ledum palustre
Ledum palustre
Ledum palustre

Tuszyma
Tuszyma
Tuszyma
Tuszyma
Tuszyma
Tuszyma

Kamionka
Kamionka
Kamionka
Kamionka
Wojsław
Wojsław

329g
330a
332b
339a
52f
51f

grupowo
grupowo
grupowo
grupowo
grupowo
grupowo

średniolicznie
średniolicznie
średniolicznie
średniolicznie
średniolicznie
średniolicznie

ochr. ścisła
ochr. ścisła
ochr. ścisła
ochr. ścisła
ochr. ścisła
ochr. ścisła

Bagno zwyczajne

Ledum palustre

Tuszyma

Wojsław

98i

grupowo

średniolicznie

ochr. ścisła

Bagno zwyczajne

Ledum palustre

Tuszyma

Ruda

113f

grupowo

średniolicznie

Bagno zwyczajne

Ledum palustre

Tuszyma

Kamionka

336b

Bagno zwyczajne

Ledum palustre

Tuszyma

Przyłęk

100b

ochr. ścisła

Bagno zwyczajne

Ledum palustre

Tuszyma

Przyłęk

100c

ochr. ścisła

Bagno zwyczajne

Ledum palustre

Tuszyma

Przyłęk

64i

ochr. ścisła

ochr. ścisła
ochr. ścisła

w rezerwacie przyrody
„Bagno Przecławskie”
w rezerwacie przyrody
„Bagno Przecławskie”
w rezerwacie przyrody
„Bagno Przecławskie”

w rezerwacie przyrody
„Końskie Błota”
w obrębie boru
bagiennego

ochr. ścisła
ochr. ścisła
ochr. ścisła

ochr. ścisła
ochr. ścisła

Źródło danych
plan ochr. rezerw.
1991; ankiety
plan ochr. rezerw.
1991; ankiety
plan ochr. rezerw.
1991; ankiety
plan ochr. rezerw.
1991; ankiety
prace teren. do
PUL
ankiety; prace
teren. do PUL
ankiety
ankiety
ankiety
ankiety
ankiety
ankiety
ankiety; prace
teren. do PUL
plan ochr. rezerw.
2003
prace teren. do
PUL, POP 2013
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
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Nazwa polska

Nazwa łacińska

Obręb

Leśnictwo

Oddz.,
poddz.

Forma
występowania

Orienta-cyjna
liczebność

Opis stanowiska

Forma
ochrony
(status)*

Bagno zwyczajne

Ledum palustre

Tuszyma

Przyłęk

65d

ochr. ścisła

Bagno zwyczajne

Ledum palustre

Tuszyma

Przyłęk

67c

ochr. ścisła

Bagno zwyczajne

Ledum palustre

Tuszyma

Ruda

113g

ochr. ścisła

Bagno zwyczajne

Ledum palustre

Tuszyma

Ruda

113h

ochr. ścisła

Bagno zwyczajne

Ledum palustre

Tuszyma

Sokole

253d

ochr. ścisła

Bagno zwyczajne

Ledum palustre

Tuszyma

Sokole

253f

ochr. ścisła

Bagno zwyczajne

Ledum palustre

Tuszyma

Niwiska

223p

ochr. ścisła

Bagno zwyczajne

Ledum palustre

Tuszyma

Kamionka

286k

ochr. ścisła

Bagno zwyczajne

Ledum palustre

Tuszyma

Kamionka

335a

ochr. ścisła

Barwinek pospolity

Vinca minor

Tuszyma

Kamionka

321d

grupowo

średniolicznie

przy runach zabudowań
przy ruinach
przedwojennego
leśnictwa; obok stare
drzewa owocowe
(grusza), teren
porośnięty dzikim
winem

Barwinek pospolity

Vinca minor

Tuszyma

Kamionka

336c

łanowo

bardzo licznie

Barwinek pospolity

Vinca minor

Tuszyma

Ruda

155b

łanowo

bardzo licznie

ochr.
częściowa

Źródło danych
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
ankiety

ochr.
częściowa

ankiety; wer.
teren do POP
2013

ochr.
częściowa

ankiety; wer.
teren do POP
2013
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Nazwa polska

Nazwa łacińska

Obręb

Leśnictwo

Oddz.,
poddz.

Forma
występowania

Orienta-cyjna
liczebność

Opis stanowiska

Forma
ochrony
(status)*

Barwinek pospolity

Vinca minor

Tuszyma

Ruda

115a

obok kapliczki; prawd.
stanowisko sztuczne

ochr.
częściowa

Barwinek pospolity

Vinca minor

Tuszyma

Ruda

155b

obok kapliczki; prawd.
stanowisko sztuczne

ochr.
częściowa

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Goleszów

85h

na Db, p = 5 cm, h = 12
m

ochr.
częściowa

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Goleszów

85h

na Db; pień rozgałęzia
ochr.
się na dwie odnogi o p =
częściowa
6 i 3 cm, h = 10 m

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Goleszów

85h

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Goleszów

85h

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Goleszów

85h

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Goleszów

85h

na Db; pień wielokrotnie
rozgałęziony - podano
pierśnicę najgrubszej - p
= 2,5 cm, h = 6 m
na Db; pień wielokrotnie
rozgałęziony - podano
pierśnicę najgrubszej - p
= 1 cm, h = 5 m
na Db; pień wielokrotnie
rozgałęziony - podano
pierśnicę najgrubszej - p
= 1 cm, h = 12 m
na Db; pień wielokrotnie
rozgałęziony - podano
pierśnicę najgrubszej - p
= 1 cm, h = 4 m

ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa

Źródło danych
ankiety; wer.
teren do POP
2013
ankiety; wer.
teren do POP
2013
POP 2003;
ankiety; wer.
teren. do POP
2013
POP 2003;
ankiety; wer.
teren. do POP
2013
POP 2003;
ankiety; wer.
teren. do POP
2013
POP 2003;
ankiety; wer.
teren. do POP
2013
POP 2003;
ankiety; wer.
teren. do POP
2013
POP 2003;
ankiety; wer.
teren. do POP
2013
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Nazwa polska

Nazwa łacińska

Obręb

Leśnictwo

Oddz.,
poddz.

Forma
występowania

Orienta-cyjna
liczebność

Opis stanowiska

Forma
ochrony
(status)*

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Piątkowiec

16b

na Db; pień wielokrotnie
ochr.
rozgałęziony - podano
pierśnicę najgrubszej - p częściowa
= 1,5 cm, h = 14 m

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Przecław

98a

na Db, p = 2 cm, h = 10
m
na Db; pień wielokrotnie
rozgałęziony - podano
pierśnicę trzech
najgrubszych odnóg - p
= 1,8; 2,2; 1,7 cm, h =
12 m
na Db; pień wielokrotnie
rozgałęziony - podano
pierśnicę trzech
najgrubszych odnóg - p
= 1,3; 1,7; 1,4 cm, h =
12 m

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Przecław

98a

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Przecław

98a

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Przecław

98a

na Db, p = 2,5 cm, h =
12 m

Źródło danych
ankiety; wer.
teren do POP
2013

ochr.
częściowa

ankiety; wer.
teren do POP
2013

ochr.
częściowa

ankiety; wer.
teren do POP
2013

ochr.
częściowa

ankiety; wer.
teren do POP
2013

ochr.
częściowa

ankiety; wer.
teren do POP
2013

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Przecław

98a

na Db; pień wielokrotnie
rozgałęziony - podano
ochr.
pierśnicę dwóch
częściowa
najgrubszych odnóg - p
= 0,5; 0,9 cm, h = 10 m

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Przecław

98a

na Db, p = 2,2 cm, h =
10 m

ochr.
częściowa

ankiety; wer.
teren do POP
2013
ankiety; wer.
teren do POP
2013
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Nazwa polska

Nazwa łacińska

Obręb

Leśnictwo

Oddz.,
poddz.

Forma
występowania

Orienta-cyjna
liczebność

Opis stanowiska

Forma
ochrony
(status)*

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Przecław

98a

na Db, p = 6,5; 2 cm, h = ochr.
18 m
częściowa

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Przecław

98a

na Db, p = 2 cm, h = 15
m

ochr.
częściowa

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Przecław

98a

na So, p = 3 cm, h = 12
m

ochr.
częściowa

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Przecław

98a

na Db, p = 0,5 cm, h = 5
m

ochr.
częściowa

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Przecław

98a

na So, p = 2,5 cm, h = 12 ochr.
m
częściowa

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Przecław

98a

na Db, p = 0,5 cm, h = 4
m

ochr.
częściowa

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Przecław

98a

na uschniętym Db, p =
1,5 cm, h = 8 m

ochr.
częściowa

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Przecław

98a

na Db, p = 1 cm, h = 12
m

ochr.
częściowa

98a

na Db; pień wielokrotnie
rozgałęziony - podano
ochr.
pierśnicę trzech
najgrubszych odnóg - p częściowa
= 1,7; 1,1; 0,7 cm, h = 8
m

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Przecław

Źródło danych
ankiety; wer.
teren do POP
2013
ankiety; wer.
teren do POP
2013
ankiety; wer.
teren do POP
2013
ankiety; wer.
teren do POP
2013
ankiety; wer.
teren do POP
2013
ankiety; wer.
teren do POP
2013
ankiety; wer.
teren do POP
2013
ankiety; wer.
teren do POP
2013
ankiety; wer.
teren do POP
2013

212

Załączniki

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Obręb

Leśnictwo

Oddz.,
poddz.

Forma
występowania

Orienta-cyjna
liczebność

Opis stanowiska

Forma
ochrony
(status)*

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Przecław

98a

na Db, p = 1 cm, h = 10
m

ochr.
częściowa

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Przecław

98a

na So, p = 0,5 cm, h = 5
m

ochr.
częściowa

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Przecław

98a

na Db, p = 1 cm, h = 10
m

ochr.
częściowa

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Przecław

98a

na Db, p = 0,9 cm, h =
15 m

ochr.
częściowa

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Przecław

97b

na Db; usycha, p = 1,6
cm, h = 8 m

ochr.
częściowa

ochr.
częściowa

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Przecław

98a

na Db; usycha; pień
wielokrotnie
rozgałęziony - podano
pierśnicę dwóch
najgrubszych odnóg - p
= 1,2; 1,2 cm, h = 6 m

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Przecław

98a

na Db; usycha, p = 2,1
cm, h = 10 m

ochr.
częściowa

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Przecław

92b

na Ol; usycha, p = 5,5
cm, h = 20 m

ochr.
częściowa

Źródło danych
ankiety; wer.
teren do POP
2013
ankiety; wer.
teren do POP
2013
ankiety; wer.
teren do POP
2013
ankiety; wer.
teren do POP
2013
ankiety; wer.
teren do POP
2013
ankiety; wer.
teren do POP
2013
ankiety; wer.
teren do POP
2013
ankiety; wer.
teren do POP
2013
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Załączniki

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Obręb

Leśnictwo

Oddz.,
poddz.

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Przecław

92b

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Piątkowiec

16b

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Piątkowiec

16b

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Piątkowiec

15a

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Piątkowiec

15d

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Piątkowiec

16a

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Piątkowiec

31a

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Piątkowiec

9h

Forma
występowania

Orienta-cyjna
liczebność

Opis stanowiska
na Ol; usycha; pień
wielokrotnie
rozgałęziony - podano
pierśnicę najgrubszej
odnogi - p = 0,5 cm, h =
8m
na Db; pień wielokrotnie
rozgałęziony - podano
pierśnicę najgrubszej - p
= 0,5 cm, h = 4 m
na Db; obok podano
szerokość dwóch
najgrubszych odnóg - p
= 1 i 1 cm, h = 4 m

Forma
ochrony
(status)*

Źródło danych

ochr.
częściowa

ankiety; wer.
teren do POP
2013

ochr.
częściowa

ankiety; wer.
teren do POP
2013

ochr.
częściowa

ankiety; wer.
teren do POP
2013

ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa

prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Piątkowiec

13b

na Db; pień wielokrotnie
rozgałęziony - podano
ochr.
pierśnicę najgrubszej - p częściowa
= 1 cm, h = 7 m

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Piątkowiec

13b

na Db, p = 1 cm, h = 4 m

ochr.
częściowa

ankiety; wer.
teren do POP
2013
ankiety; wer.
teren do POP
2013

214

Załączniki

Nazwa polska
Bluszcz pospolity

Nazwa łacińska

Hedera helix

Obręb
Przecław

Leśnictwo
Piątkowiec

Oddz.,
poddz.
13b

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Piątkowiec

13b

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Piątkowiec

13b

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Piątkowiec

13c

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Piątkowiec

13c

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Piątkowiec

13c

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Piątkowiec

13c

Forma
występowania

Orienta-cyjna
liczebność

Opis stanowiska
na Db, p = 1 cm, h = 5 m
na Db; pień wielokrotnie
rozgałęziony - podano
pierśnicę najgrubszych p = 0,5 i 0,5 cm, h = 4 m
na Db; pień wielokrotnie
rozgałęziony - podano
pierśnicę najgrubszych p = 0,6 i 0,8 cm, h = 4 m
na Md; pień
wielokrotnie
rozgałęziony - podano
pierśnicę najgrubszych p = 0,8 i 0,8 cm, h = 4 m
na So; pień wielokrotnie
rozgałęziony - podano
pierśnicę najgrubszej - p
= 0,8 cm, h = 7 m
na So; pień wielokrotnie
rozgałęziony - podano
pierśnicę najgrubszej - p
= 1,5 cm, h = 8 m
na Mo; pień
wielokrotnie
rozgałęziony - podano
pierśnicę najgrubszej - p
= 0,8 cm, h = 5 m

Forma
ochrony
(status)*

Źródło danych

ochr.
częściowa

ankiety; wer.
teren do POP
2013

ochr.
częściowa

ankiety; wer.
teren do POP
2013

ochr.
częściowa

ankiety; wer.
teren do POP
2013

ochr.
częściowa

ankiety; wer.
teren do POP
2013

ochr.
częściowa

ankiety; wer.
teren do POP
2013

ochr.
częściowa

ankiety; wer.
teren do POP
2013

ochr.
częściowa

ankiety; wer.
teren do POP
2013
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Załączniki

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Obręb

Leśnictwo

Oddz.,
poddz.

Forma
występowania

Orienta-cyjna
liczebność

Opis stanowiska
na So; pień wielokrotnie
rozgałęziony - podano
pierśnicę najgrubszych p = 0,6 i 0,6 cm, h = 5 m
na Db; przestój na
uprawie leśnej, p = 4 cm,
h=6m
okaz kwitnący; w
rezerwacie przyrody
''Buczyna w Cyrance na
Płaskowyżu
Kolbuszowskim''

Forma
ochrony
(status)*

Źródło danych

ochr.
częściowa

ankiety; wer.
teren do POP
2013

ochr.
częściowa

ankiety; wer.
teren do POP
2013

ochr.
częściowa

plan ochr. rezerw.
1991; ankiety

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Przecław

Piątkowiec

13c

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Tuszyma

Niwiska

242g

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Tuszyma

Przyłęk

84a

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Tuszyma

Kamionka

334a

na Ol, p = 2,5 cm, h = 12 ochr.
m
częściowa

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Tuszyma

Kamionka

334a

na Ol, p = 2 cm, h = 12
m

ochr.
częściowa

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Tuszyma

Kamionka

334a

na Ol, p = 1 cm, h = 6 m

ochr.
częściowa

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Tuszyma

Kamionka

334a

na Ol, p = 10 cm, h = 18
m

ochr.
częściowa

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Tuszyma

Kamionka

334a

na Ol, p = 1,5 cm, h = 7
m

ochr.
częściowa

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Tuszyma

Przyłęk

66g

ochr.
częściowa

ankiety; wer.
teren do POP
2013
ankiety; wer.
teren do POP
2013
ankiety; wer.
teren do POP
2013
ankiety; wer.
teren do POP
2013
ankiety; wer.
teren do POP
2013
prace teren. do
PUL
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Załączniki

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Obręb

Leśnictwo

Oddz.,
poddz.

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Tuszyma

Przyłęk

68h

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Tuszyma

Przyłęk

83a

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Tuszyma

Przyłęk

83b

Forma
występowania

Orienta-cyjna
liczebność

Opis stanowiska
w rezerwacie przyrody
„Buczyna w Cyrance na
Płaskowyżu
Kolbuszowskim”
w rezerwacie przyrody
„Buczyna w Cyrance na
Płaskowyżu
Kolbuszowskim”
w rezerwacie przyrody
„Buczyna w Cyrance na
Płaskowyżu
Kolbuszowskim”

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Tuszyma

Przyłęk

84a

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Tuszyma

Przyłęk

84b

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Tuszyma

Ruda

138d

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Tuszyma

Niwiska

191h

Bluszcz pospolity

Hedera helix

Tuszyma

Kamionka

333f

Buławnik czerwony

Cephalanthera
rubra

Tuszyma

Przyłęk

68h

pojedynczo pojedynczo

Buławnik
mieczolistny

Cephalanthera
longifolia

Tuszyma

Przyłęk

68h

pojedynczo pojedynczo

w rezerwacie przyrody
„Buczyna w Cyrance na
Płaskowyżu
Kolbuszowskim”
w rezerwacie przyrody
„Buczyna w Cyrance na
Płaskowyżu
Kolbuszowskim”

Forma
ochrony
(status)*

Źródło danych

ochr.
częściowa

prace teren. do
PUL

ochr.
częściowa

prace teren. do
PUL

ochr.
częściowa

prace teren. do
PUL

ochr.
częściowa

prace teren. do
PUL

ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa

prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL

ochr. ścisła

plan ochr. rezerw.
1991 (dane hist.)

ochr. ścisła

plan ochr. rezerw.
1991 (dane hist.)

217

Załączniki

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Obręb

Leśnictwo

Oddz.,
poddz.

Forma
występowania

Orienta-cyjna
liczebność

Czosnek niedźwiedzi

Allium ursinum

Tuszyma

Niwiska

212f

łanowo

nielicznie

Czosnek niedźwiedzi

Allium ursinum

Tuszyma

Niwiska

212b

łanowo

nielicznie

Czosnek niedźwiedzi

Allium ursinum

Tuszyma

Niwiska

290b

łanowo

nielicznie

Czosnek niedźwiedzi

Allium ursinum

Tuszyma

Przyłęk

83a

łanowo

nielicznie

Długosz królewski

Osmunda regalis

Tuszyma

Niwiska

302l

kępowo

ok. 7 kęp

Długosz królewski

Osmunda regalis

Tuszyma

Ruda

152c,
153a

kępowo

Długosz królewski

Osmunda regalis

Tuszyma

Ruda

116a

kępowo

Długosz królewski

Osmunda regalis

Tuszyma

Wojsław

80b, c,
kępowo
g, h

Długosz królewski

Osmunda regalis

Tuszyma

Wojsław

37d

kępowo

Długosz królewski
Długosz królewski

Osmunda regalis
Osmunda regalis

Tuszyma
Tuszyma

Ruda
Ruda

137d
138a

poj
poj

Opis stanowiska

w rezerwacie przyrody
„Buczyna w Cyrance na
Płaskowyżu
Kolbuszowskim”

Forma
ochrony
(status)*
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa

Źródło danych
ankiety
ankiety
ankiety
plan ochr. rezerw.
1991; ankiety

ankiety; wer.
ochr. ścisła teren do POP
2013
na poboczu drogi leśnej,
ankiety; wer.
szczegółowy opis w pkt. ochr. ścisła teren do POP
3.1.7.2
2013
ankiety; wer.
na linii oddziałowej
5 kęp
ochr. ścisła teren do POP
(teren podmokły)
2013
po obu stronach
POP 2003;
zarośniętej linii
ankiety; wer.
ochr. ścisła
oddziałowej,
teren. do POP
szczegółowy opis w pkt.
2013
3.1.7.2
pod linią energetyczną,
na skraju gruntów PGL
ankiety; wer.
ok. 70 grup/kęp oraz w sąsiadującym z
ochr. ścisła teren do POP
linią energetyczną
2013
drzewostanie
poj
ochr. ścisła ankiety
poj
ochr. ścisła ankiety
na skraju uprawy leśnej
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Załączniki

Długosz królewski

Osmunda regalis

Tuszyma

Ruda

115c

Forma
występowania
poj

Grążel żółty

Nuphar lutea

Przecław

Przecław

118c

grupowo

nielicznie

Grzybienie białe

Nymphaea alba

Przecław

Przecław

115b

grupowo

nielicznie

Grzybienie białe

Nymphaea alba

Przecław

Przecław

118c

grupowo

nielicznie

Grzybienie białe

Nymphaea alba

Przecław

Przecław

115b

grupowo

nielicznie

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Obręb

Leśnictwo

Oddz.,
poddz.

Orienta-cyjna
liczebność
poj

Opis stanowiska

w rezerwacie przyrody
„Bagno Przecławskie”
w rezerwacie przyrody
„Bagno Przecławskie”

Grzybienie białe

Nymphaea alba

Tuszyma

Niwiska

200d

grupowo

nielicznie

na zbiorniku wodnym

Grzybienie białe

Nymphaea alba

Tuszyma

Kamionka

308h

grupowo

nielicznie

na zbiorniku wodnym

Grzybienie białe

Nymphaea alba

Tuszyma

Kamionka

342c

grupowo

nielicznie

na zbiorniku wodnym

Grzybienie białe

Nymphaea alba

Tuszyma

Kamionka

343f

pojedynczo nielicznie

na zbiorniku wodnym

Grzybienie białe

Nymphaea alba

Tuszyma

Kamionka

346g

pojedynczo nielicznie

na zbiorniku wodnym

Grzybienie białe

Nymphaea alba

Tuszyma

Ruda

113f

grupowo

w rezerwacie przyrody
„Końskie Błota”

Kalina koralowa

Viburnum opulus

Tuszyma

Kamionka

334a

pojedynczo pojedynczo

Kalina koralowa

Viburnum opulus

Tuszyma

Przyłęk

68h

Kalina koralowa

Viburnum opulus

Tuszyma

Ruda

155b

nielicznie

pojedynczo pojedynczo

w rezerwacie przyrody
„Buczyna w Cyrance na
Płaskowyżu
Kolbuszowskim”

Forma
ochrony
(status)*
ochr. ścisła
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa

Źródło danych
ankiety
POP 2003;
ankiety
ankiety
POP 2003;
ankiety
ankiety
POP 2003;
ankiety; wer.
teren. do POP
2013
POP 2003;
ankiety
ankiety
ankiety
ankiety
plan ochr. rezerw.
2003
prace teren. do
POP 2013

ochr.
częściowa

plan ochr. rezerw.
1991 (dane hist.)

ochr.
częściowa

prace teren. do
POP 2013
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Załączniki

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Kłokoczka
południowa

Staphylea pinnata

Konwalia majowa

Obręb

Leśnictwo

Oddz.,
poddz.

Forma
występowania

Orienta-cyjna
liczebność

Opis stanowiska
w rezerwacie przyrody
„Buczyna w Cyrance na
Płaskowyżu
Kolbuszowskim”

Forma
ochrony
(status)*

Przyłęk

84a

pojedynczo pojedynczo

Convallaria majalis Przecław

Goleszów

72g

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Przecław

Goleszów

87f

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Przecław

Goleszów

49g

grupowo

bardzo licznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Przecław

Goleszów

53d

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Przecław

Przecław

98a

grupowo

średniolicznie

ochr.
częściowa

Konwalia majowa

Convallaria majalis Przecław

Przecław

104a

grupowo

średniolicznie

ochr.
częściowa

Konwalia majowa

Convallaria majalis Przecław

Przecław

103d

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Przecław

Szkółkarskie

102g

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Przecław

Szkółkarskie

102f

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Przecław

Piątkowiec

43h

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Przecław

Piątkowiec

43h

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Przecław

Piątkowiec

43h

grupowo

średniolicznie

Tuszyma

ochr. ścisła
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa

ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa

Źródło danych
plan ochr. rezerw.
1991; ankiety
prace teren. do
POP 2013
ankiety; prace
teren. do PUL
ankiety
POP 2003
ankiety; wer.
teren do POP
2013
ankiety; wer.
teren do POP
2013
ankiety; prace
teren. do PUL
ankiety
ankiety
ankiety
ankiety
ankiety
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Załączniki

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Obręb

Leśnictwo

Oddz.,
poddz.

Forma
występowania

Orienta-cyjna
liczebność

Konwalia majowa

Convallaria majalis Przecław

Piątkowiec

42i

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Przecław

Piątkowiec

42i

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Przecław

Piątkowiec

34f

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Przecław

Piątkowiec

24c

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Przecław

Piątkowiec

6d

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Przecław

Przecław

104a

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Przecław

Przecław

100h

Konwalia majowa

Convallaria majalis Przecław

Przecław

117a

Konwalia majowa

Convallaria majalis Przecław

Przecław

136t

Konwalia majowa

Convallaria majalis Przecław

Przecław

139d

Konwalia majowa

Convallaria majalis Przecław

Goleszów

48a

Konwalia majowa

Convallaria majalis Przecław

Goleszów

49g

Konwalia majowa

Convallaria majalis Przecław

Goleszów

51a

Konwalia majowa

Convallaria majalis Przecław

Goleszów

53c

Konwalia majowa

Convallaria majalis Przecław

Goleszów

55f

Opis stanowiska

Forma
ochrony
(status)*
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa

Źródło danych
ankiety
ankiety
ankiety
ankiety
ankiety; prace
teren. do PUL
ankiety; wer.
teren do POP
2013
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
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Załączniki

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Obręb

Leśnictwo

Oddz.,
poddz.

Forma
występowania

Orienta-cyjna
liczebność

Konwalia majowa

Convallaria majalis Przecław

Goleszów

55l

Konwalia majowa

Convallaria majalis Przecław

Goleszów

57l

Konwalia majowa

Convallaria majalis Przecław

Goleszów

68a

Konwalia majowa

Convallaria majalis Przecław

Piątkowiec

34d

Konwalia majowa

Convallaria majalis Przecław

Piątkowiec

44d

Konwalia majowa

Convallaria majalis Przecław

Piątkowiec

44f

Konwalia majowa

Convallaria majalis Przecław

Piątkowiec

44g

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Niwiska

191d

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Niwiska

191j

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Niwiska

191k

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Niwiska

192c

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Niwiska

192f

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Niwiska

192g

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Niwiska

201b

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Niwiska

200b

grupowo

średniolicznie

Opis stanowiska

Forma
ochrony
(status)*
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa

Źródło danych
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
ankiety; prace
teren. do PUL
ankiety
ankiety
ankiety
ankiety; prace
teren. do PUL
ankiety
ankiety; prace
teren. do PUL
ankiety
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Załączniki

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Obręb

Leśnictwo

Oddz.,
poddz.

Forma
występowania

Orienta-cyjna
liczebność

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Niwiska

240b

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Niwiska

240i

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Niwiska

241a

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Niwiska

287a

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Niwiska

287b

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Niwiska

303a

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Niwiska

293a

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Niwiska

292b

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Niwiska

314b

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Kamionka

336c

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Kamionka

333f

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Kamionka

333f

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Kamionka

349h

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Kamionka

349j

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Kamionka

349j

grupowo

średniolicznie

Opis stanowiska

Forma
ochrony
(status)*
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa

Źródło danych
ankiety
ankiety
ankiety
ankiety; prace
teren. do PUL
ankiety; prace
teren. do PUL
ankiety
POP 2003;
ankiety
POP 2003;
ankiety
POP 2003;
ankiety
POP 2003;
ankiety
ankiety
POP 2003;
ankiety
ankiety
ankiety
POP 2003;
ankiety; prace
teren. do PUL
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Załączniki

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Obręb

Leśnictwo

Oddz.,
poddz.

Forma
występowania

Orienta-cyjna
liczebność

Opis stanowiska

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Kamionka

351b

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Kamionka

351b

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Kamionka

351a

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Wojsław

2f

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Wojsław

98b

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Kamionka

281d

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Kamionka

297h

grupowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Sokole

218j

łanowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Sokole

219c

łanowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Sokole

218k

łanowo

średniolicznie

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Ruda

113b

grupowo

średniolicznie

w rezerwacie przyrody
„Końskie Błota”

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Kamionka

336c

łanowo

średniolicznie

na poboczu drogi

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Ruda

155b

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Przyłęk

105g

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Przyłęk

151c

Forma
ochrony
(status)*
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa

przy drodze

przy drodze

obok kapliczki; prawd.
stanowisko sztuczne

ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa

Źródło danych
ankiety
POP 2003;
ankiety; prace
teren. do PUL
ankiety
ankiety; prace
teren. do PUL
ankiety
prace teren. do
POP 2013
prace teren. do
PUL, POP 2013
prace teren. do
POP 2013
prace teren. do
POP 2013
prace teren. do
POP 2013
plan ochr. rezerw.
2003
prace teren. do
PUL, POP 2013
prace teren. do
POP 2013
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
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Załączniki

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Obręb

Leśnictwo

Oddz.,
poddz.

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Wojsław

14d

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Wojsław

3a

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Wojsław

5Bc

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Wojsław

5Bf

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Wojsław

6b

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Ruda

115f

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Ruda

131a

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Ruda

131b

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Ruda

172l

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Sokole

195f

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Sokole

204b

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Sokole

206f

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Sokole

207a

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Sokole

219b

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Sokole

220a

Forma
występowania

Orienta-cyjna
liczebność

Opis stanowiska

Forma
ochrony
(status)*
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa

Źródło danych
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL

225

Załączniki

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Obręb

Leśnictwo

Oddz.,
poddz.

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Sokole

258d

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Sokole

258g

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Niwiska

197g

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Niwiska

200h

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Niwiska

241g

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Niwiska

244c

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Niwiska

244d

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Niwiska

290a

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Niwiska

304g

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Niwiska

313b

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Kamionka

279h

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Kamionka

281g

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Kamionka

281h

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Kamionka

282c

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Kamionka

282d

Forma
występowania

Orienta-cyjna
liczebność

Opis stanowiska

Forma
ochrony
(status)*
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa

Źródło danych
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL

226

Załączniki

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Obręb

Leśnictwo

Oddz.,
poddz.

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Kamionka

295c

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Kamionka

296b

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Kamionka

330f

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Kamionka

330i

Konwalia majowa

Convallaria majalis Tuszyma

Kamionka

336f

Kopytnik pospolity

Asarum europaeum

Przecław

Przecław

133d

Kopytnik pospolity

Asarum europaeum

Przecław

Goleszów

65h

Kopytnik pospolity

Asarum europaeum

Przecław

Goleszów

68i

Kopytnik pospolity

Asarum europaeum

Przecław

Goleszów

83f

Forma
występowania

Orienta-cyjna
liczebność

Kopytnik pospolity

Asarum europaeum

Tuszyma

Przyłęk

68h

pojedynczo pojedynczo

Kopytnik pospolity

Asarum europaeum

Tuszyma

Przyłęk

84a

pojedynczo pojedynczo

Kopytnik pospolity

Asarum europaeum

Tuszyma

Przyłęk

83a

pojedynczo pojedynczo

Opis stanowiska

w rezerwacie przyrody
„Buczyna w Cyrance na
Płaskowyżu
Kolbuszowskim”
w rezerwacie przyrody
„Buczyna w Cyrance na
Płaskowyżu
Kolbuszowskim”
w rezerwacie przyrody
„Buczyna w Cyrance na
Płaskowyżu
Kolbuszowskim”

Forma
ochrony
(status)*
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa

Źródło danych
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL

ochr.
częściowa

plan ochr. rezerw.
1991; ankiety

ochr.
częściowa

plan ochr. rezerw.
1991; ankiety

ochr.
częściowa

plan ochr. rezerw.
1991; ankiety
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Załączniki

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Obręb

Leśnictwo

Oddz.,
poddz.

Forma
występowania

Orienta-cyjna
liczebność

Opis stanowiska

Kopytnik pospolity

Asarum europaeum

Tuszyma

Kamionka

334a

Kopytnik pospolity

Asarum europaeum

Tuszyma

Niwiska

226a

Kopytnik pospolity

Asarum europaeum

Tuszyma

Niwiska

226g

Kopytnik pospolity

Asarum europaeum

Tuszyma

Niwiska

243c

Kopytnik pospolity

Asarum europaeum

Tuszyma

Kamionka

325b

Kruszyna pospolita

Frangula alnus

Kukułka plamista

Dactylorhiza
maculata

Tuszyma

Przyłęk

65d

pojedynczo pojedynczo

ochr. ścisła

Kukułka szerokolistna

Dactylorhiza
majalis

Tuszyma

Sokole

266l

pojedynczo nielicznie

ochr. ścisła

Kukułka szerokolistna

Dactylorhiza
majalis
Dactylorhiza
majalis
Dactylorhiza
majalis
Dactylorhiza
majalis
Dactylorhiza
majalis
Dactylorhiza
majalis
Dactylorhiza
majalis

Tuszyma

Sokole

266k

pojedynczo nielicznie

ochr. ścisła

Tuszyma

Sokole

266k

pojedynczo nielicznie

ochr. ścisła

Tuszyma

Sokole

266k

pojedynczo nielicznie

ochr. ścisła

Tuszyma

Sokole

266k

pojedynczo nielicznie

ochr. ścisła

Tuszyma

Sokole

266k

pojedynczo nielicznie

ochr. ścisła

Tuszyma

Sokole

266k

pojedynczo nielicznie

ochr. ścisła

Tuszyma

Sokole

266a

pojedynczo nielicznie

ochr. ścisła

Kukułka szerokolistna
Kukułka szerokolistna
Kukułka szerokolistna
Kukułka szerokolistna
Kukułka szerokolistna
Kukułka szerokolistna

pojedynczo pojedynczo

Forma
ochrony
(status)*
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa

pospolicie na różnych
typach siedlisk

teren Nadleśnictwa

Źródło danych
prace teren. do
POP 2013
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
POP 2013
POP 2003; prace
teren. do POP
2013
prace teren. do
POP 2013
prace teren. do
POP 2013
prace teren. do
POP 2013
prace teren. do
POP 2013
prace teren. do
POP 2013
prace teren. do
POP 2013
prace teren. do
POP 2013

228

Załączniki

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Dactylorhiza
majalis
Dactylorhiza
Kukułka szerokolistna
majalis
Dactylorhiza
Kukułka szerokolistna
majalis
Paprotka zwyczajna
Polypodium vulgare
Kukułka szerokolistna

Obręb

Leśnictwo

Oddz.,
poddz.

Forma
występowania

Orienta-cyjna
liczebność

Forma
ochrony
(status)*

Tuszyma

Sokole

265f

pojedynczo nielicznie

ochr. ścisła

Tuszyma

Sokole

265h

pojedynczo nielicznie

ochr. ścisła

Tuszyma

Sokole

266a

pojedynczo nielicznie

ochr. ścisła

Tuszyma

Niwiska

200g

pojedynczo pojedynczo

ochr. ścisła

Tuszyma

Ruda

153a

kępowo

Pióropusznik strusi

Matteuccia
struthiopteris

Podkolan zielonawy

Platanthera
chlorantha

Tuszyma

Przyłęk

68h

pojedynczo pojedynczo

Podkolan zielonawy

Platanthera
chlorantha

Tuszyma

Przyłęk

84a

pojedynczo pojedynczo

Podkolan zielonawy

Platanthera
chlorantha

Tuszyma

Przyłęk

83a

pojedynczo pojedynczo

Pomocnik
baldaszkowy

Chimaphila
umbellata

Przecław

Przecław

115f

pojedynczo pojedynczo

Porzeczka czarna

Ribes nigrum

Przecław

Przecław

151f

grupowo

Przylaszczka pospolita Hepatica nobilis

teren Nadleśnictwa

Przytulia (marzanka)
wonna

teren Nadleśnictwa

Galium odoratum

Opis stanowiska

1 grupa

na poboczu drogi leśnej
w rezerwacie przyrody
„Buczyna w Cyrance na
Płaskowyżu
Kolbuszowskim”
w rezerwacie przyrody
„Buczyna w Cyrance na
Płaskowyżu
Kolbuszowskim”
w rezerwacie przyrody
„Buczyna w Cyrance na
Płaskowyżu
Kolbuszowskim”
w rezerwacie przyrody
„Bagno Przecławskie”

nielicznie
występuje na żyznych
siedliskach lasowych
występuje na żyznych
siedliskach lasowych

ochr. ścisła

Źródło danych
prace teren. do
POP 2013
prace teren. do
POP 2013
prace teren. do
POP 2013
ankiety
ankiety; wer.
teren do POP
2013

ochr. ścisła

plan ochr. rezerw.
1991; ankiety

ochr. ścisła

plan ochr. rezerw.
1991; ankiety

ochr. ścisła

plan ochr. rezerw.
1991; ankiety

ochr. ścisła

plan ochr. rezerw.
1991 (dane hist.)

ochr.
częściowa
ochr.
częściowa
ochr.
częściowa

ankiety

229

Załączniki

Nazwa polska
Rosiczka długolistna

Nazwa łacińska

Obręb

Leśnictwo

Oddz.,
poddz.

Forma
występowania

Orienta-cyjna
liczebność

Opis stanowiska
w rezerwacie przyrody
„Bagno Przecławskie”
w rezerwacie przyrody
„Bagno Przecławskie”

Forma
ochrony
(status)*

plan ochr. rezerw.
1991; ankiety
plan ochr. rezerw.
1991; ankiety
POP 2003;
ankiety
plan ochr. rezerw.
2003
plan ochr. rezerw.
1991; ankiety
dane lit. (Wojton,
Kubejko 2012)
dane lit. (Wojton,
Kubejko 2012)
plan ochr. rezerw.
1991; ankiety
plan ochr. rezerw.
1991; ankiety
POP 2003;
ankiety

Przecław

Przecław

115c

pojedynczo pojedynczo

Drosera
rotundifolia
Drosera
Rosiczka okrągłolistna
rotundifolia
Drosera
Rosiczka okrągłolistna
rotundifolia

Przecław

Przecław

115c

pojedynczo pojedynczo

Tuszyma

Przyłęk

65d

pojedynczo pojedynczo

Tuszyma

Ruda

113f

pojedynczo pojedynczo

Rosiczka pośrednia

Drosera intermedia

Przecław

Przecław

115c

pojedynczo pojedynczo

Salwinia pływająca

Salvinia natans

Tuszyma

Sokole

195a

płatowo

bardzo licznie

Salwinia pływająca

Salvinia natans

Tuszyma

Ruda

180c

płatowo

bardzo licznie

Turzyca bagienna

Carex limosa

Przecław

Przecław

115b

pojedynczo pojedynczo

Turzyca bagienna

Carex limosa

Przecław

Przecław

115c

pojedynczo pojedynczo

Daphne mezereum

Przecław

Goleszów

84g

pojedynczo pojedynczo

ochr. ścisła

Daphne mezereum

Przecław

Przecław

88g

pojedynczo pojedynczo

ochr. ścisła ankiety

Daphne mezereum

Przecław

Szkółkarskie

95a

pojedynczo pojedynczo

ochr. ścisła ankiety

Daphne mezereum

Przecław

Przecław

92a

pojedynczo pojedynczo

ochr. ścisła

Daphne mezereum

Przecław

Piątkowiec

30h

pojedynczo pojedynczo

ochr. ścisła ankiety

Daphne mezereum

Przecław

Piątkowiec

30j

pojedynczo pojedynczo

ochr. ścisła ankiety

Drosera anglica

Rosiczka okrągłolistna

Wawrzynek
wilczełyko
Wawrzynek
wilczełyko
Wawrzynek
wilczełyko
Wawrzynek
wilczełyko
Wawrzynek
wilczełyko
Wawrzynek
wilczełyko

ochr. ścisła

Źródło danych

ochr. ścisła
ochr. ścisła

w rezerwacie przyrody
„Końskie Błota”
w rezerwacie przyrody
„Bagno Przecławskie”
w obrębie rozlewisk
bobrowych
w obrębie rozlewisk
bobrowych
w rezerwacie przyrody
„Bagno Przecławskie”
w rezerwacie przyrody
„Bagno Przecławskie”

ochr. ścisła
ochr. ścisła
ochr. ścisła
ochr. ścisła
ochr. ścisła
ochr. ścisła

ankiety; prace
teren. do PUL
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Załączniki

Nazwa polska
Wawrzynek
wilczełyko
Wawrzynek
wilczełyko
Wawrzynek
wilczełyko
Wawrzynek
wilczełyko
Wawrzynek
wilczełyko
Wawrzynek
wilczełyko
Wawrzynek
wilczełyko
Wawrzynek
wilczełyko
Wawrzynek
wilczełyko
Wawrzynek
wilczełyko
Wawrzynek
wilczełyko
Wawrzynek
wilczełyko
Wawrzynek
wilczełyko
Wawrzynek
wilczełyko
Wawrzynek
wilczełyko

Leśnictwo

Oddz.,
poddz.

Forma
występowania

Orienta-cyjna
liczebność

Forma
ochrony
(status)*

Nazwa łacińska

Obręb

Daphne mezereum

Przecław

Piątkowiec

24c

pojedynczo pojedynczo

ochr. ścisła ankiety

Daphne mezereum

Przecław

Piątkowiec

6c

pojedynczo pojedynczo

ochr. ścisła ankiety

Daphne mezereum

Przecław

Przecław

98a

pojedynczo pojedynczo

ochr. ścisła

Daphne mezereum

Przecław

Goleszów

83b

pojedynczo pojedynczo

Daphne mezereum

Tuszyma

Niwiska

212f

pojedynczo pojedynczo

ochr. ścisła ankiety

Daphne mezereum

Tuszyma

Niwiska

289g

pojedynczo pojedynczo

ochr. ścisła

Daphne mezereum

Tuszyma

Sokole

276c

pojedynczo pojedynczo

ochr. ścisła ankiety

Daphne mezereum

Tuszyma

Niwiska

312d

pojedynczo pojedynczo

ochr. ścisła

Daphne mezereum

Tuszyma

Kamionka

323c

pojedynczo pojedynczo

Daphne mezereum

Tuszyma

Kamionka

324d

pojedynczo pojedynczo

Daphne mezereum

Tuszyma

Kamionka

325b

pojedynczo pojedynczo

Daphne mezereum

Tuszyma

Kamionka

327a

pojedynczo pojedynczo

ochr. ścisła ankiety

Daphne mezereum

Tuszyma

Kamionka

327a

pojedynczo pojedynczo

ochr. ścisła ankiety

Daphne mezereum

Tuszyma

Kamionka

326c

pojedynczo pojedynczo

ochr. ścisła ankiety

Daphne mezereum

Tuszyma

Kamionka

332b

pojedynczo pojedynczo

ochr. ścisła ankiety

Opis stanowiska

Źródło danych

prace teren. do
POP 2013
prace teren. do
ochr. ścisła
PUL
POP 2003;
ankiety

POP 2003;
ankiety
POP 2003;
ochr. ścisła
ankiety
POP 2003;
ochr. ścisła
ankiety
POP 2003;
ochr. ścisła
ankiety
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Nazwa polska
Wawrzynek
wilczełyko
Wawrzynek
wilczełyko
Wawrzynek
wilczełyko
Wawrzynek
wilczełyko

Leśnictwo

Oddz.,
poddz.

Forma
występowania

Orienta-cyjna
liczebność

Forma
ochrony
(status)*

Nazwa łacińska

Obręb

Daphne mezereum

Tuszyma

Kamionka

337d

pojedynczo pojedynczo

ochr. ścisła ankiety

Daphne mezereum

Tuszyma

Kamionka

334a

pojedynczo pojedynczo

ochr. ścisła ankiety

Daphne mezereum

Tuszyma

Kamionka

331a

pojedynczo pojedynczo

ochr. ścisła ankiety

Opis stanowiska

w rezerwacie przyrody
„Buczyna w Cyrance na
Płaskowyżu
Kolbuszowskim”

Źródło danych

plan ochr. rezerw.
1991; ankiety

Daphne mezereum

Tuszyma

Przyłęk

84a

pojedynczo pojedynczo

Daphne mezereum

Tuszyma

Przyłęk

100h

pojedynczo pojedynczo

ochr. ścisła ankiety

Daphne mezereum

Tuszyma

Kamionka

334a

pojedynczo pojedynczo

ochr. ścisła

Wiciokrzew pomorski

Lonicera
periclymenum

Przecław

Piątkowiec

15f

ochr. ścisła

Wiciokrzew pomorski

Lonicera
periclymenum

Przecław

Piątkowiec

17c

ochr. ścisła

Widlicz spłaszczony

Diphasiastrum
complanatum
Lycopodium
clavatum
Lycopodium
clavatum
Lycopodium
clavatum
Lycopodium
annotinum

Przecław

Przecław

115f

pojedynczo pojedynczo

Przecław

Przecław

115f

pojedynczo pojedynczo

Tuszyma

Niwiska

175h

pojedynczo pojedynczo

ochr. ścisła

Tuszyma

Wojsław

95l

pojedynczo pojedynczo

ochr. ścisła

Przecław

Przecław

128a

Wawrzynek
wilczełyko
Wawrzynek
wilczełyko

Widłak goździsty
Widłak goździsty
Widłak goździsty
Widłak jałowcowaty

w rezerwacie przyrody
„Bagno Przecławskie”
w rezerwacie przyrody
„Bagno Przecławskie”

ochr. ścisła

ochr. ścisła
ochr. ścisła

ochr. ścisła

prace teren. do
POP 2013
ankiety; wer.
teren do POP
2013
ankiety; wer.
teren do POP
2013
plan ochr. rezerw.
1991 (dane hist.)
plan ochr. rezerw.
1991 (dane hist.)
POP 2003;
ankiety
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
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Załączniki

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Obręb

Leśnictwo

Oddz.,
poddz.

Forma
występowania

Orienta-cyjna
liczebność

Opis stanowiska

Forma
ochrony
(status)*

Tuszyma

Ruda

113b

pojedynczo pojedynczo

w rezerwacie przyrody
„Końskie Błota”

Tuszyma

Kamionka

336a

grupowo

obrzeża boru bagiennego ochr. ścisła

Tuszyma

Przyłęk

65g

ochr. ścisła

Tuszyma

Przyłęk

20Ad

ochr. ścisła

Tuszyma

Kamionka

321a

ochr. ścisła

Widłak jałowcowaty

Lycopodium
annotinum
Lycopodium
annotinum
Lycopodium
annotinum
Lycopodium
annotinum
Lycopodium
annotinum
Lycopodium
annotinum

Tuszyma

Kamionka

324b

ochr. ścisła

Widłak sp.

Lycopodium sp.

Przecław

Przecław

139b

ochr. ścisła

Widłak sp.
Widłak sp.
Widłak sp.
Widłak sp.
Widłak sp.

Lycopodium sp.
Lycopodium sp.
Lycopodium sp.
Lycopodium sp.
Lycopodium sp.

Tuszyma
Tuszyma
Tuszyma
Tuszyma
Tuszyma

Niwiska
Kamionka
Kamionka
Kamionka
Kamionka

290h
321a
321a
324b
324b

pojedynczo
pojedynczo
pojedynczo
pojedynczo
pojedynczo

pojedynczo
pojedynczo
pojedynczo
pojedynczo
pojedynczo

ochr. ścisła
ochr. ścisła
ochr. ścisła
ochr. ścisła
ochr. ścisła

Widłak sp.

Lycopodium sp.

Tuszyma

Kamionka

327d

pojedynczo pojedynczo

ochr. ścisła

Widłak sp.

Lycopodium sp.

Tuszyma

Kamionka

324f

pojedynczo pojedynczo

ochr. ścisła

Widłak sp.

Lycopodium sp.

Tuszyma

Sokole

194a

pojedynczo pojedynczo

ochr. ścisła

Widłak sp.

Lycopodium sp.

Tuszyma

Niwiska

301b

ochr. ścisła

Widłak sp.

Lycopodium sp.

Tuszyma

Sokole

266c

ochr. ścisła

Widłak sp.

Lycopodium sp.

Tuszyma

Wojsław

25d

ochr. ścisła

Widłak jałowcowaty
Widłak jałowcowaty
Widłak jałowcowaty
Widłak jałowcowaty
Widłak jałowcowaty

średniolicznie

ochr. ścisła

Źródło danych
plan ochr. rezerw.
2003
prace teren. do
POP 2013
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
ankiety
ankiety
ankiety
ankiety
ankiety
ankiety; prace
teren. do PUL
ankiety
ankiety; prace
teren. do PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
prace teren. do
PUL
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Nazwa polska

Nazwa łacińska

Obręb

Leśnictwo

Oddz.,
poddz.

Widłak sp.

Lycopodium sp.

Tuszyma

Kamionka

327g

Widłak sp.

Lycopodium sp.

Tuszyma

Sokole

255c

Widłak sp.

Lycopodium sp.

Tuszyma

Kamionka

322b

Widłak sp.

Lycopodium sp.

Tuszyma

Kamionka

278c

POP 2003 – poprzedni program ochrony przyrody, obowiązujący w latach 2003-2012.
POP 2013 – aktualny program ochrony na lata 2013-2022.

Forma
występowania

Orienta-cyjna
liczebność

Opis stanowiska

Forma
ochrony
(status)*

Źródło danych

prace teren. do
PUL
prace teren. do
ochr. ścisła
PUL
prace teren. do
ochr. ścisła
PUL
prace teren. do
ochr. ścisła
PUL
ochr. ścisła
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Mapa programu ochrony przyrody

8. MAPA PROGRAMU OCHRONY PRZYRODY
Zgodnie z instrukcją urządzania lasu (cz. I, §111) do Programu opracowano
mapę przeglądową walorów przyrodniczo-leśnych. Zawiera ona:
− rezerwaty przyrody;
− granice wielkoobszarowych form ochrony przyrody;
− granice obszarów sieci Natura 2000;
− pomniki przyrody – istniejące oraz drzewa o wymiarach pomnikowych;
− stanowiska roślin i zwierząt chronionych i rzadkich;
− cenne elementy środowiska przyrodniczego (m.in. bagna, torfowiska,
źródła, grunty przeznaczone do szczególnej ochrony i sukcesji naturalnej,
lasy na siedliskach łęgowych i bagiennych, starodrzewy itp.);
− miejsca historyczne;
− miejsca kultu religijnego;
− zabytki kultury materialnej;
− obiekty pamięci narodowej;
− elementy zagospodarowania turystycznego (szlaki turystyczne,
rowerowe, konne),
− obiekty edukacji przyrodniczo-leśnej (zielona szkoła, ścieżki
przyrodnicze),
Mapa została wykonana w skali 1:25 000, osobno dla każdego z obrębów.
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9. PRZEBIEG PRAC
9.1. ZGODNOŚĆ PRZEPROWADZONYCH PRAC Z USTALENIAMI KOMISJI
ZAŁOŻEŃ PLANU I NARADY TECHNICZNO-GOSPODARCZEJ
Program ochrony przyrody dla Nadleśnictwa został wykonany w oparciu o:
− „Instrukcję sporządzania programu ochrony przyrody w nadleśnictwie”,
zatwierdzoną do użytku służbowego 28.05.1996 r.;
− § 110 p. 5. Instrukcji u.l. z 2003 r.,
− obowiązujące uregulowania prawne w zakresie ochrony przyrody.
− wytyczne DGLP dotyczące zakresu sporządzania programów ochrony
przyrody w nadleśnictwie (ZU/ZO/-7019-9/98);
− postanowienia Komisji Założeń Planu dla Nadleśnictwa Tuszyma
zwołanej w dniu 7 maja 2010 r.;
− ustalenia Narady Techniczno-Gospodarczej dla Nadleśnictwa Tuszyma
zwołanej w dniu 18 października 2012 roku.

9.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zaktualizowany Program ochrony przyrody w Nadleśnictwie Tuszyma
będzie stanowił jednotomowe opracowanie wraz z mapą przeglądową walorów
przyrodniczo-kulturowych w skali 1:25 000. Aktualizacja uwzględnia:
− nowo wprowadzone prawne formy ochrony przyrody terenu
Nadleśnictwa i jego zasięgu terytorialnego działania;
− zamierzenia organów ochrony przyrody odnośnie rozwoju ochrony
przyrody i krajobrazu tego obszaru;
− wyniki aktualnej inwentaryzacji urządzeniowej oraz waloryzacji
przyrodniczej Nadleśnictwa odnośnie lokalizacji stanowisk rzadkich
gatunków flory i fauny, wymagających szczególnej ochrony w ramach
racjonalnej gospodarki leśnej.
Aktualizację Programu opracowano dla gruntów stanowiących własność
Skarbu Państwa pod zarządem Nadleśnictwa Tuszyma, a dla pozostałych gruntów
w terytorialnym zasięgu działania Nadleśnictwa, zakresie wynikającym z Instrukcji
urządzania lasu.
Zakres aktualizacji Programu dotyczy w szczególności:
− nowych obiektów objętych ochroną zgodnie z przepisami prawa ochrony
przyrody,
− obiektów przewidzianych do objęcia jedną z form ochrony przyrody,
− obiektów zasługujących na szczególną ochronę w ramach racjonalnej
gospodarki leśnej,
− walorów przyrodniczych pozostałych lasów Nadleśnictwa ustalonych
w wyniku aktualnej inwentaryzacji lasu i zasobów drzewnych,
− walorów historycznych, kulturowych, edukacyjnych, krajobrazowych
i turystycznych,
− rodzajów i źródeł zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego oraz
niezbędnych środków zaradczych,
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− podstawowych zadań z zakresu ochrony przyrody.
Weryfikacji terenowej, pod kątem zasadności obejmowania ich
szczególnymi formami ochrony przyrody, podlegały osobliwości przyrodnicze
terenu Nadleśnictwa.

9.3. PRZEBIEG PRAC
Prace nad aktualizacją Programu polegały na sprawdzeniu aktualności
danych zawartych w Programie ochrony przyrody wykonanym w 2000 r. w oparciu o
zebrane informacje dotyczące:
− środowiska przyrodniczego terenu Nadleśnictwa;
− istniejących i projektowanych form ochrony przyrody;
− danych odnośnie stanu środowiska (czystości wód, powietrza i gleb),
jego zagrożenia i źródeł tych zagrożeń;
− zabytków
kultury
materialnej,
elementów
zagospodarowania
turystycznego oraz edukacji przyrodniczej i leśnej.
Opracowanie wykonała mgr Dorota Rogała.
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