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Wytyczne w sprawie sposobu wyznaczania i ewidencjonowania 
stref ochronnych i powierzchni ochronnych oraz ekosystemów 

referencyjnych na terenie RDLP w Katowicach 

 

 

Celem wytycznych jest realizacja działań zmierzających do wypracowania spójnych dla 

wszystkich jednostek organizacyjnych RDLP w Katowicach metod identyfikacji, ochrony 

i zachowania stref i powierzchni ochronnych oraz wyznaczania reprezentatywnych 

ekosystemów referencyjnych, zgodnie z wymogami zasad certyfikacji gospodarki leśnej 

FSC® (Wskaźniki: 6.2.10 i 6.4.1. ÷ 6.4.3. KRAJOWEGO STANDARDU ODPOWIEDZIALNEJ 

GOSPODARKI LEŚNEJ FSC® dla Polski, dokument FSC-NSTD-FM-PL z 20 stycznia 2014 r.).    

 

 

I. STREFY OCHRONNE I POWIERZCHIE OCHONNE 

 

1. Lasy uznane za ochronne decyzją ministra właściwego ds. środowiska; 

2. Drzewostany rosnące w ekstremalnych warunkach wzrostu (wys. n.p.m., szkody 

przemysłowe/górnicze, strome zbocza, itp.); 

3. Tereny wzdłuż cieków wodnych tworzące korytarze ekologiczne, szlaki migracji 

4. Otuliny parków narodowych i rezerwatów, parki krajobrazowe wraz z otulinami 

oraz opcjonalnie formy ochrony przyrody wymienione w art. 6 ust.1 pkt 4,5,7,8  

5. Powierzchnie leśne nieużytkowane gospodarczo: 

a. grunty pozostawione do naturalnej sukcesji; 

b. drzewostany na terenach trudno dostępnych (zbocza, wąwozy, inne). 

6. Drzewostany cenne przyrodniczo, ujęte w Programie Ochrony Przyrody; 

7. Powierzchnie nieleśne, również będące formami ochrony przyrody – bagna, 

torfowiska; 

8. Wybrane drzewostany na siedliskach wilgotnych i bagiennych; 

9. Wybrane miejsca potwierdzonego występowania, gatunków chronionych: jelonek 

rogacz, pachnica dębowa, pióropusznik strusi, itp.  

10. Wybrane obiekty selekcyjne – drzewostany nasienne; 

11. Wybrane drzewostany uszkodzone przez bobry (podtopienia, zgryzania).  

12. Powierzchnie wskazane z innych przyczyn (należy określić).  

 

II. EKOSYSTEMY REFERENCYJNE 

 

1. Na terenie wszystkich nadleśnictw należy zidentyfikować reprezentatywne 

przykłady istniejących ekosystemów w tym:  

a. rezerwaty przyrody oznaczone ochroną ścisłą;  

b. całoroczne strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania 

zwierząt objętych ochroną gatunkową; 

c. drzewostany wyłączone z użytkowania dla ochrony siedlisk w obszarach N2000; 

d. obszary wyłonione w drodze konsultacji społecznych, na podstawie uznanych 

cech/walorów przyrodniczych. 
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1. Wybraną powierzchnię reprezentatywnego ekosystemu referencyjnego należy 
zakwalifikować wyłącznie do jednej kategorii. 
 
2. Na obszarach ekosystemów reprezentatywnych nie prowadzi się zabiegów 
gospodarczych (brak wskazówek gospodarczych), z wyjątkiem wykonywania 
niezbędnych działań podnoszących walory przyrodnicze i służących zachowaniu tych 
ekosystemów (realizacja planów i zadań ochronnych np. usuwanie gatunków obcych) 
oraz czynności w zakresie zachowania bezpieczeństwa powszechnego.  
 
3. Powierzchnia drzewostanów wyłączonych z użytkowania dla ochrony siedlisk  
w obszarach o znaczeniu wspólnotowym (Natura 2000), ustalana jest w trakcie 
opracowywania planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów Natura 2000.  
 
5. Podczas identyfikacji reprezentatywnych ekosystemów referencyjnych, należy 
przeprowadzić konsultacje społeczne. Wszystkie zgłaszane podczas konsultacji 
propozycje samorządów, jednostek naukowych, organizacji pozarządowych zajmujących 
się ochroną przyrody, rozpoznać i udzielić wyczerpującej odpowiedzi o sposobie 
rozpatrzenia. 
  
6. Reprezentatywne przykłady istniejących ekosystemów referencyjnych oraz stref  
i powierzchni ochronnych są dokumentowane zgodnie z §2 pkt  2 a, b Zarz 3/16.   
 
7. Wszelkie zmiany powierzchni bądź rodzaju powierzchni, wymagają zgody Dyrektora 
RDLP na pisemny wniosek jednostki organizacyjnej, zgodnie z §2 pkt 4 Zarz 3/16.   
 
 
PLAN URZĄDZENIA LASU 
 
Sumaryczne zestawienie zidentyfikowanych powierzchni ekosystemów referencyjnych, 
stref ochronnych i powierzchni ochronnych w postaci tabelarycznej stanowi załącznik 
Programu Ochrony Przyrody.  
 
 
 
 
 

Katowice, 2 czerwca 2020 r. 


