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1. WSTĘP 

1.1. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 
 
Podstawą do sporządzenia niniejszej Prognozy jest umowa z dnia 

20.06.2014r. zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Bukowsko, a „Wykonawstwem 
Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu - Marek Kielar” na sporządzenie prognozy 
oddziaływania projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na środowisko dla 
lasów Gminy Bukowsko. Podstawą prawną wykonania Prognozy jest Ustawa z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz ocenach oddziaływania                        
na środowisko.  

Zakres opracowania Prognozy został określony przez Dyrektora 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie w piśmie 
WPN.410.3.8.2014.GR-2 z dnia 12.08.2014 r. oraz piśmie Podkarpackiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w piśmie 
SNZ.9020.2.25.2014.RD z dnia 28.07.2014 r.  

Przy sporządzaniu Prognozy zastosowano głównie metody analiz 
przestrzennych polegające na analizie danych zamieszczonych w UPUL                        
a w szczególności w opisach taksacyjnych, bazach danych i na warstwach 
numerycznych. Dane o występowaniu siedlisk przyrodniczych i gatunków 
chronionych uzyskano z RDOŚ w Rzeszowie, WIOŚ, Gminy Bukowsko, RDLP          
w Krośnie oraz danych własnych zebranych podczas prac terenowych i materiałów 
publikowanych i niepublikowanych, a także informacji pochodzących                                  
ze standardowych formularzy danych dla obszarów Natura 2000. Ocenę wyników 
analiz oparto głównie na wiedzy eksperckiej oraz informacjach zawartych                 
w stosownych publikacjach naukowych. Sporządzenie uproszczonego planu 
urządzenia lasu, który jest podstawowym dokumentem, na którym opiera się 
gospodarka leśna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, jest 
wymogiem prawnym. Gospodarowanie lasem i jego zasobami w lasach Gminy 
Bukowsko odbywa się tylko według ważnego (zatwierdzonego przez Starostę 
Sanockiego) UPUL.  

Uproszczony plan urządzenia lasu, obejmuje:  
I. Opis ogólny zawiera: 

1. nadzór nad lasami Gminy Bukowsko – wskazanie nadzorującego, 
2. warunki przyrodnicze: 

− określenie krainy i dzielnicy przyrodniczo leśnej, 
− zestawienie siedliskowych typów lasu z określeniem typu 

drzewostanu zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami hodowli 
lasu, 

− ramowy skład odnowień i zalesień uwzględniający występowanie 
siedlisk przyrodniczych. 

3. Określenie maksymalnej miąższości możliwej do pozyskania w oparciu         
o aktualnie obowiązujące wieki rębności i etaty cięć oraz wskaźniki 
trzebieżowe. 
Przeciętne wieki rębności dla panujących gatunków drzew w omawianym 
terenie zostały ustalone  zgodnie rozporządzeniem Ministra Środowiska                      
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z dn. 12.11.2012 r. „w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu 
oraz inwentaryzacji stanu lasu” (Dz. U. z 2012 poz. 1302). 

 
4. Ochrona lasu 

określenie lokalizacji na terenach objętych opracowaniem UPUL 
− obszarów Natura 2000, Obszarów Chronionego Krajobrazu, lasów 

ochronnych, 
− ustalenie stanu zdrowotnego i sanitarnego lasu, 
− ustalenie stopnia zagrożenia pożarowego, 
− określenia prowadzenia gospodarki leśnej w stosunku do gatunków 

dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. 
 

II . Zestawienie powierzchni i miąższości gatunków panujących (głównych) wg klas 
i podklas wieku. 

 
III . Opis taksacyjny lasu - szczegółowa inwentaryzacja i opis stanu lasu, 

projektowane zabiegi hodowlane i gospodarcze z uwzględnieniem ochrony lasu. 
 
IV. Zestawienie czynności gospodarczych projektowanych na 10 lat. 
 
V.  Wykaz d-stanów do przebudowy (negatywnych i źle produkujących). 
 
VI.  Zestawienie pow. leśnych nie zalesionych (halizny i płazowiny). 
 
VII. Rejestr działek leśnych wraz z głównymi wskazaniami w zakresie gospodarki 

leśnej. 
 

VIII. Wykaz zmian działek leśnych w stosunku do rejestru gruntów. 
 
IX.  Wykaz skrótów i symboli. 
 
X. Mapa gospodarcza lasu. 
 

Głównym celem Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu jest zachowanie 
ekosystemu leśnego przy możliwie jak największym zróżnicowaniu biologicznym, 
oraz zapewnienie równowagi między wszystkimi spełnianymi przezeń funkcjami. 
UPUL jest powiązany z różnymi innymi planami obejmującymi obszar lasów Gminy 
Bukowsko, w tym głównie z Planem Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Rymanów         
i Nadleśnictwa Lesko, Uproszczonymi Planami Urządzenia Lasu dla indywidualnych 
właścicieli dla obrębów ewidencyjnych Bukowsko, Dudyńce, Wola Sękowa, Wolica, 
Zboiska, planami zagospodarowania przestrzennego, itp. W toku analizy nie 
stwierdzono, aby był możliwy do wykazania negatywny łączny wpływ na 
środowisko ustaleń UPUL i wymienionych dokumentów.  

Lasy Gminy Bukowsko położone są w 5 obrębach ewidencyjnych                              
na powierzchni 406,1440 ha. W 73 wydzieleniach występuje 10 gatunków drzew 
jako gatunek główny. Głównym gatunkiem lasotwórczym w lasach Gminy 
Bukowsko jest buk panujący na 58,08 % powierzchni. Na pozostałej powierzchni 
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(41,92%) gatunkami panującymi są: sosna 18,55%, jodła 7,75%, jawor 6,59%, 
brzoza 1,22%, grab 1,04%, osika 0,92%, czereśnia 0,27%., olsza szara 0,16%.  

Na terenie lasów Gminy Bukowsko przeważają gleby brunatne. Klimat 
omawianego obszaru, typowy dla tego terenu. 

Nie stwierdzono, aby położenie omawianego obszaru oraz charakter 
planowanych zabiegów ujętych w UPUL mogły oddziaływać negatywnie 
transgranicznie na środowisko. 

Na powierzchni obrębów ewidencyjnych w których znajdują się lasy Gminy 
Bukowsko znajduje się szereg form ochrony przyrody wymienionych w ustawie            
o ochronie przyrody. Są to: Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, 
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Beskid Niski”, Specjalny Obszar Ochrony 
Siedlisk "Rymanów", „Ostoja Jaśliska” i niewielki fragment "Dorzecze Górnego 
Sanu". 

Nie stwierdzono, aby działania zapisane w UPUL miały negatywny wpływ 
na cele ochrony ww. obszarów. Wpływ ustaleń UPUL na obszary Natura 2000 oraz 
chronione gatunki rozpatrywany był osobno.  

Obszary potencjalnie objęte znaczącym oddziaływaniem to tereny 
przewidziane do przedsięwzięć w rozumieniu odpowiedniego rozporządzenia Rady 
Ministrów oraz obszary Natura 2000. UPUL nie zawiera zapisów wyznaczających 
ramy do późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, natomiast może zawierać zapisy, których realizacja może wpływać na 
obszary Natura 2000.  

Do głównych problemów ochrony środowiska na tym terenie zaliczono: 
brak dokładnych inwentaryzacji zwierząt i roślin podlegających ochronie, brak 
jednoznacznych wytycznych odnośnie postępowania w siedliskach przyrodniczych     
i siedliskach gatunków. 

Brak realizacji ustaleń UPUL niesie za sobą skutki społeczne, ekonomiczne      
i przyrodnicze. Przede wszystkim sporządzanie UPUL jest wymogiem ustawowym,      
z którego nie można zrezygnować. Brak realizacji UPUL może spowodować 
niekontrolowane użytkowanie zasobów drzewnych, opóźnienie w procesach 
przebudowy drzewostanów itp. 

W ramach prognozy oddziaływania pozostałych do wykonania ustaleń 
UPUL na środowisko przeanalizowano:  
• oddziaływanie na różnorodność biologiczną na 3 poziomach: genetycznym, 

gatunkowym i ekosystemowym - w UPUL zamieszczono zapisy pozwalające 
zminimalizować ryzyko obniżenia różnorodności biologicznej poprzez 
stosowanie właściwych naturalnych składów gatunkowych. 

• oddziaływanie na rośliny i zwierzęta - przeprowadzono analizy dla grup 
gatunków: a) „naturowe”, b) chronione rzadkie, c) chronione częste. Generalnie 
nie stwierdzono, aby zapisy UPUL mogły powodować istotne zagrożenie dla 
tych gatunków.  

• oddziaływanie na wodę - ustalenia UPUL nie wpływają negatywnie na wody 
znajdujące się na terenie lasów Gminy Bukowsko;  

• oddziaływanie na powietrze - nie stwierdzono negatywnego wpływu zapisów 
UPUL na powietrze atmosferyczne;  
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• oddziaływanie na krajobraz - nie stwierdzono negatywnego wpływu zapisów 
UPUL na krajobraz; 

• oddziaływanie na klimat - gospodarka leśna poprzez promowanie trwałego 
rozwoju lasów sprzyja zachowaniu korzystnego wpływu lasów na klimat, 
akumulację CO2 oraz zapobieganie powstawaniu pożarów;  

• oddziaływanie na zasoby naturalne - głównym celem planowania 
urządzeniowego jest zapewnienie trwałości i ciągłości użytkowania zasobów 
przyrodniczych, głównie odnawialnego surowca, jakim jest drewno. Nie 
stwierdzono, aby ustalenia UPUL mogły oddziaływać negatywnie na inne zasoby 
naturalne;  

• oddziaływanie na zabytki i dobra kultury materialnej - nie stwierdzono 
negatywnego wpływu na te elementy. 

  
Osobno analizowano i oceniano wpływ ustaleń UPUL na gatunki będące 

przedmiotami ochrony w obszarach Natura 2000, oraz na siedliska przyrodnicze.    
Lasy Gminy Bukowsko położone w obrębie ewidencyjnym Wola Sękowa znajdują 
się w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: OSO „Beskid Niski”, który 
wyznaczony został dla ochrony 40 gatunków ptaków będących przedmiotem 
zainteresowania wspólnoty europejskiej. Na terenie lasów Gminy Bukowsko                        
nie zlokalizowano gniazd chronionych ptaków pomimo to dokonano oceny wpływu 
zabiegów gospodarczych planu urządzenia lasu odnosząc się do poszczególnych 
grup prawdopodobnie zamieszkujących określone typy lasu. Nie stwierdzono 
negatywnego wpływu UPUL na populacje któregokolwiek ze stwierdzonych tutaj 
gatunków. Rosnące w dużym kompleksie leśnym stare buki dają podstawę sądzić, że 
będą one potencjalną ostoją dla chronionych ptaków. 

Na terenie lasów Gminy Bukowsko znajduje oprócz Obszaru Specjalnej 
Ochrony Ptaków „Beskid Niski” również  projektowany Specjalny Obszary Ochrony 
Siedlisk „Rymanów” (5,51 ha) i  Projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk 
(SOO) „Dorzecze Górnego Sanu”(1,74ha).   

W lasach Gminy Bukowsko na podstawie danych  otrzymanych z RDOŚ          
w Rzeszowie wyróżniono jeden typ siedliska przyrodniczego: grądy 9170 – 1,74ha          
w miejscowości Zboiska na obszarze SOO  „Dorzecze Górnego Sanu” na którym 
zaplanowano cięcia pielęgnacyjne – trzebieże wczesne. 

Po przeanalizowaniu rodzaju i powierzchni zaprojektowanych zabiegów 
uznano, że działania te nie będą miały istotnego negatywnego wpływu na stan 
leśnego siedliska przyrodniczego na terenie lasów Gminy Bukowsko.  
     W przypadku leśnych siedlisk przyrodniczych poza siedliskowymi obszarami 
Natura 2000, których odpowiedni stan zachowania może mieć znaczenie dla 
mogących wystąpić na terenie lasów Gminy Bukowsko ptaków analiza nie wykazała 
znaczącego pogorszenia ich stanu w wyniku realizacji UPUL, natomiast wykazano 
pozytywny wpływ związany z procesem przebudowy i ograniczeniem roli sosny na 
siedliskach lasowych, między innymi dzięki przyjęciu przyrodniczych typów 
drzewostanu (PTD) zgodnych z siedliskami. Sposób ich doboru wyklucza możliwość 
wprowadzenia gatunków niepożądanych w obręb siedlisk przyrodniczych, 
jednocześnie wskazując jaki skład gatunkowy powinien być kształtowany w trakcie 
cięć rębnych i przedrębnych. Będzie to miało pozytywny wpływ na stan leśnych 
siedlisk przyrodniczych. 
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W toku analizy zapisów Planu nie stwierdzono negatywnego wpływu na 
integralność obszarów Natura 2000. Również analiza rozwiązań alternatywnych                     
nie wskazała na konieczność modyfikacji w tym zakresie. Wariantowanie terminowe        
i technologiczne było rozpatrywane głównie na etapie tworzenia planów cięć 
rębnych i przedrębnych.  
W przypadku nietoperzy analizowano zarówno wpływ zapisów UPUL na 
zidentyfikowane stanowiska, jak również na potencjalne siedliska, o ile tego rodzaju 
analiza wydawała się celowa. W żadnym wypadku nie wykazano możliwego, 
znacząco negatywnego wpływu realizacji zapisów UPUL. 

Rodzaj i charakter zabiegów gospodarczych wynikających z UPUL nie 
wpływa negatywnie na integralność obszarów Natura 2000. Nie zaburza spójności 
czynników strukturalnych i funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie 
populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, dla których ochrony wyznaczono 
OSO "Beskid Niski", SOO "Rymanów", SOO „Dorzecze Górnego Sanu” Natura 
2000.  

 
Generalnym wnioskiem z niniejszej Prognozy jest stwierdzenie, że 

projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów Gminy Bukowsko                   
nie wpływa znacząco negatywnie na środowisko, w tym również na cele ochrony        
i integralność obszarów Natura 2000.  

 
 

2. INFORMACJE OGÓLNE 

2.1. Podstawa prawna, cel i zakres prognozy oddziaływania 
uproszczonego planu urządzenia lasu na środowisko 

 
 

Prognoza oddziaływania UPUL dla lasów Gminy Bukowsko położonych           
w miejscowościach: Bukowsko, Dudyńce, Wola Sękowa, Wolica, Zboiska                   
na środowisko została opracowana na podstawie umowy  Nr GR.616.1.2014 z dnia                  
4 czerwca 2014 r zawartej pomiędzy Wykonawstwem Uproszczonych Planów 
Urządzenia Lasu-Marek Kielar, a Wójtem Gminy Bukowsko na prace związane                      
z „Opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko projektu uproszczonego 
planu urządzenia lasu dla lasów Gminy Bukowsko położonych w miejscowościach: 
Bukowsko, Dudyńce, Wola Sękowa, Wolica, Zboiska w zakresie przedstawionym     
w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do umowy. 
      Zakres opracowania Prognozy został określony przez Dyrektora Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie w piśmie WPN.410.3.8.2014.GR-2 z 
dnia 12.08.2014 r. oraz piśmie Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w piśmie SNZ.9020.2.25.2014.RD z dnia 28.07.2014 r. 
Prognoza oddziaływania Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów Gminy 
Bukowsko położonych w miejscowościach: Bukowsko, Dudyńce, Wola Sękowa, 
Wolica, Zboiska na lata 2015 – 2024, sporządzona wg stanu przystąpienia do jej          
sporządzania (1.09.2014 r.), zawiera: 

a) informacje o zawartości, głównych celach oraz powiązaniach z innymi 
dokumentami, w tym: opis zawartości, dane dotyczące obszaru, zestawienie 
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powierzchni wraz z informacją o powierzchni planowanych gruntów 
przeznaczonych do zalesienia oraz zestawienie pozostających do realizacji 
zadań (nazwanych i wymienionych w ustawie o lasach oraz w stosownej 
decyzji Starosty Sanockiego w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu 
urządzenia lasu), krótki opis celów projektowanego dokumentu oraz 
powiązania funkcjonalne z innymi dokumentami na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym, sporządzone na podstawie obowiązujących aktów 
prawnych, ogólną analizę potencjalnego wpływu zapisów UPUL na obszary 
Natura 2000, siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków;  

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy 
obejmujące: opis przyjętej metodyki sporządzania prognozy oddziaływania na 
środowisko uproszczonego planu urządzenia lasu, w szczególności rozpoznania 
przedmiotów ochrony w obszarach Natura 2000, na podstawie dostępnych 
inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków oraz 
wyszczególnienie wykorzystanych do sporządzenia prognozy dokumentów       
i materiałów, dla zakresu prognozy określonego w art. 51 ustawy                       
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie (OOŚ); 

c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 
postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej 
przeprowadzania, w tym: opis metody monitorowania realizacji 
obligatoryjnych zadań gospodarczych przez organ nadzorujący; 

d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko; 
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;  
f) analizę i ocenę następujących zagadnień: 

istniejącego stanu środowiska oraz potencjalnych zmian tego stanu w przypadku 
braku realizacji projektowanego dokumentu, określenie przedmiotu ochrony w 
obszarach Natura 2000, poprzez wylistowanie wszystkich adresów leśnych 
siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, określenie potencjalnych zmian        
w ich stanie w przypadku zaniechania realizacji wskazań uproszczonego planu 
urządzenia lasu; 
• stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem; 
• zidentyfikowanych problemów ochrony środowiska istotnych z punktu 

widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące 
obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody;  

• celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, 
wspólnotowym i krajowym, istotnych z punktu widzenia projektowanego 
dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska 
zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu; 
 
Wymóg przeprowadzenia „odpowiedniej oceny oddziaływania”, na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko, dla projektów polityk, strategii, planów  
i programów oraz zmian do takich dokumentów a także planowanych przedsięwzięć, 
mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 a nie będących 
bezpośrednio związanymi z ochroną obszaru Natura 2000 lub proponowanych 
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obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, lub nie wynikają z tej ochrony, 
nakłada art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.), - zmiana wprowadzona ustawą z dnia                       
3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych 
ustaw).  
Prognozę oddziaływania na środowisko projektu Uproszczonego Planu Urządzenia 
Lasu dla lasów Gminy Bukowsko położonych w miejscowościach: Bukowsko, 
Dudyńce, Wola Sękowa, Wolica, Zboiska przeprowadza się w celu określenia 
wpływu na środowisko założonych w nim zadań. 

Głównym celem Prognozy jest określenie potencjalnych skutków dla 
środowiska, jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji zadań w zakresie gospodarki 
leśnej określonych w projekcie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów 
należących do Gminy Bukowsko.  

Prognoza jest dokumentem wspierającym proces decyzyjny i procedurę 
konsultacji projektu UPUL. 

 
 

2.2. Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy 
 
Sporządzanie Prognozy wymagało zastosowania wielu metod analiz i ocen. 
Najważniejszym elementem prac jest zbiór dostępnych informacji o terenie. Zgodnie 
z art. 51. ust. 1 ustawy OOŚ, „informacje zawarte w prognozie oddziaływania na 
środowisko powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy          
i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości 
projektowanego dokumentu”. Pierwszy krok to zebranie informacji i dostępnych 
danych na temat występowania i lokalizacji gatunków oraz siedlisk będących 
przedmiotem ochrony na obszarach Natura 2000, położonych w granicach lasów 
Gminy Bukowsko położonych w miejscowościach: Bukowsko, Dudyńce, Wola 
Sękowa, Wolica, Zboiska oraz innych danych opisujących stan środowiska 
przyrodniczego. Część tych informacji została zebrana podczas prac nad projektem 
UPUL.  

Znaczna część danych o siedliskach pochodzi z PZO dla SOO "Rymanów", 
danych zawartych w SDF-ach dla obszarów Natura 2000, danych organizacji 
przyrodniczych, wyników obserwacji własnych.  

Ponieważ głównym elementem prognozy oddziaływania UPUL                              
na środowisko są zaplanowane tam zabiegi gospodarcze, zapisane w formie 
szczegółowych wskazań co i gdzie powinno być wykonane, podstawową metodą 
analizy wpływu tych zabiegów na środowisko jest porównanie w układzie 
przestrzennym rozmieszczenia zaplanowanych zabiegów z danymi o elementach 
środowiska przyrodniczego. Analizę przeprowadzono w dwóch postaciach:  

• poprzez porównanie przestrzenne,  
• w formie zestawień tabelarycznych. 

Wykonanie przestrzennych analiz rozmieszczenia zaplanowanych zabiegów 
w odniesieniu do lokalizacji wybranych obiektów przyrodniczych, takich jak: 
miejsca występowania gatunków, siedliska przyrodnicze, obiekty chronione itp.      
W pierwszej kolejności dokonano wytypowania obszarów zainteresowania, czyli 
znanych stanowisk występowania gatunków będących celem ochrony obszaru 
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Natura 2000, siedlisk przyrodniczych, stanowisk rzadkich gatunków roślin                 
i zwierząt, obszarów będących potencjalnymi siedliskami bytowania wybranych 
gatunków. Na tak wytypowane obszary zostały nałożone warstwy zaplanowanych 
zabiegów. W ten sposób zostały zidentyfikowane potencjalne obszary konfliktowe, 
które następnie szczegółowo przeanalizowano pod kątem rodzaju zaplanowanego 
zabiegu i stopnia wpływu tego zabiegu na określony gatunek, siedlisko itp.  

Dla wytypowanych obszarów konfliktowych zostały wykonane tabele 
pomocnicze w formie wykazów i zestawień sumarycznych. Zawierają one wykazy 
wydzieleń leśnych w granicach określonych obszarów konfliktowych                         
z wyszczególnieniem rodzajów zabiegów oraz powierzchni tych zabiegów. 
Uzyskane wykazy i zestawienia były analizowane i oceniane, a wyniki tych analiz 
zostały wyszczególnione w macierzach danych oraz w tekście opracowania.  

W UPUL dla lasów Gminy Bukowsko zaprojektowano zabiegi 
gospodarcze: rębnie (z podziałem na formy rębni, IVD) i cięcia pielęgnacyjne 
(CP,CP-P,TW,TP)  Łączna powierzchnia zaplanowanych zabiegów 401,33 ha to 
powierzchnia dwóch pierwszych grup: rębni i cięć pielęgnacyjnych.  

Analizę oddziaływania wykonano metodą macierzową poprzez 
wyspecyfikowanie zadań określonych w uproszczonym planie urządzenia lasu dla 
siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków Natura 2000. Określono ich 
oddziaływanie w czterostopniowej skali; przedstawiono analizę powierzchni lasów 
wg panujących składów gatunkowych i wieku dla siedlisk przyrodniczych i siedlisk 
gatunków w obszarach Natura 2000 wg stanu w dniu przystąpienia do sporządzenia 
prognozy oraz przewidywaną na koniec okresu obowiązywania planu urządzenia 
lasu. Oceny poszczególnych parametrów środowiska oraz wpływu UPUL na te 
parametry polegały głównie na ocenie eksperckiej, wynikającej z przeprowadzonych 
wcześniej analiz i zestawień tabelarycznych.  

Przy określaniu wymagań ekologicznych oraz zagrożeń dla poszczególnych 
gatunków i siedlisk korzystano głównie z publikacji Ministerstwa Środowiska 
„Poradniki ochrony siedlisk i gatunków – przewodnik metodyczny”. W przypadku 
ustalania naturalnych składów gatunkowych drzewostanów w ramach siedlisk 
przyrodniczych oparto się na pracy „Geobotaniczne rozpoznanie tendencji 
rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski” pod red. J. M. 
Matuszkiewicza. 

 

2.3. Zawartość uproszczonego planu urządzenia lasu 
 
Projekt UPUL lasu zawiera: 
 

I. Opis ogólny zawiera: 
1. nadzór nad lasami gminnymi Gminy Bukowsko– wskazanie nadzorującego 
2. warunki przyrodnicze: 

− określenie krainy i dzielnicy przyrodniczo leśnej, obszarów Natura 2000, 
parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu. 

− zestawienie siedliskowych typów lasu z określeniem typu drzewostanu            
i przyrodniczych typów drzewostanów zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
zasadami hodowli lasu, 

− ramowy skład odnowień i zalesień. 
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3. Określenie maksymalnej miąższości możliwej do pozyskania w oparciu                
o aktualnie obowiązujące wieki rębności i etaty cięć oraz wskaźniki trzebieżowe. 

 Przeciętne wieki rębności dla panujących gatunków drzew w omawianym 
terenie zostały ustalone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 
12.11.2012r. „w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu 
urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu 
lasu” (Dz. U. z 2012 poz. 1302): 

dąb, jesion, wiąz 120 lat, buk, jodła, 100 lat, sosna, modrzew, klon, świerk, 
daglezja 80 lat, brzoza, olsza, grab, klon, lipa, akacja 60 lat, osika, 40 lat, topola, 
olsza szara 30 lat. 
4. Ochrona lasu 

określenie lokalizacji na terenach objętych opracowaniem UPUL: 
− obszarów Natura 2000, obszarów chronionego krajobrazu, lasów ochronnych, 
− ustalenie stanu zdrowotnego i sanitarnego lasu, 

 
II . Zestawienie powierzchni i miąższości gatunków panujących (głównych) wg klas 

i podklas wieku. 
 
III . Opis taksacyjny lasu - szczegółowa inwentaryzacja i opis stanu lasu,

 projektowane zabiegi hodowlane i gospodarcze z uwzględnieniem ochrony 
lasu. 

 
IV. Zestawienie czynności gospodarczych projektowanych na 10 lat. 
 
V. Wykaz d-stanów do przebudowy (negatywnych i źle produkujących). 
 
VI. Zestawienie pow. leśnych nie zalesionych (halizny i płazowiny). 
 
VII. Rejestr działek leśnych wraz z głównymi wskazaniami w zakresie gospodarki 

leśnej. 
 
VIII. Wykaz zmian działek leśnych w stosunku do rejestru gruntów. 
 
IX. Wykaz skrótów i symboli. 
 
X. Mapa gospodarcza lasu. 
 

Najbardziej istotnym elementem UPUL, podlegającym ocenie wpływu na 
środowisko, są zaprojektowane zadania i wskazania gospodarcze. Zadania 
gospodarcze są wynikiem podsumowania wszystkich prac wykonywanych w lasach 
Gminy Bukowsko.  

Wskazania gospodarcze dotyczą wykonania określonych czynności  
hodowlanych w każdym konkretnym wydzieleniu, w celu osiągnięcia założeń             
i celów UPUL. Wykonanie zadań gospodarczych prowadzone jest przez gospodarza 
terenu pod nadzorem specjalisty z Starostwa Powiatowego w Sanoku. Poziom 
szczegółowości zaprojektowanych czynności jest różny. Prawidłową ocenę wpływu 
na środowisko można przeprowadzić, znając poziom szczegółowości każdego 
rodzaju czynności z jakim zostały one zapisane w UPUL. 
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Tabela. Przedstawienie stopnia szczegółowości zapisów planu urządzenia lasu 
 

Rodzaj zabiegu 
lub zapisu w 

UPUL 

Szczegółowość 
informacji 

zapisana w UPUL 

Możliwe negatywne 
oddziaływanie 

Opis 

Skala 
(% powierzchni 
lasów Gminy 
Bukowsko) 

Zalesienia 
Do konkretnego 

wydzielenia 

Mogą znacząco oddziaływać na 
środowisko. Znaczące 

negatywne oddziaływanie w 
przypadku zalesiania siedlisk 
nieleśnych z załącznika I DS 

oraz stanowisk gatunków 
chronionych i ich siedlisk. 

Konieczne wdrożenie procedury 
oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko 
(przewidywane zmiany 

stosownego rozporządzenia 
Rady Ministrów odnośnie 

powierzchni  kwalifikującej do 
przedsięwzięć  znacząco 

oddziałujących na środowisko) 
 

nie występują 0,00% 

Wyłączenia 
gruntów leśnych 
na cele nieleśne 

Do konkretnego 
wydzielenia 

Mogą znacząco oddziaływać na 
środowisko w przypadku 

siedlisk leśnych z załącznika I 
DS, oraz stanowisk i siedlisk 

gatunków podlegających 
ochronie. Konieczne wdrożenie 
procedury oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko 

(przewidywane zmiany 
stosownego rozporządzenia 
Rady Ministrów odnośnie 

powierzchni  kwalifikującej do 
przedsięwzięć  znacząco 

oddziałujących na środowisko) 

nie występują 0,00% 

Odnowienia 
Do konkretnego 

wydzielenia 

Negatywne – w przypadku 
stosowania składów 

gatunkowych zupełnie 
niezgodnych z przyrodniczym 

typem lasu 

Skład gatunkowy 
upraw wynika z 

ustaleń z 
Nadleśnictwem 

Rymanów i 
Lesko 

2,09% 

Rębnie złożone  
(IVd) 

Do konkretnego 
wydzielenia, z 

podaniem rodzaju 
rębni 

Negatywne oddziaływanie 
okresowe 

Sposób 
zagospodarowania 

został przyjęty 
zgodnie z  

uzgodnieniami                   
z Nadl. Rymanów, 

Lesko                                 
z uwzględnieniem 
typu siedliskowego 

lasu,  typu lasu 
oraz aktualnego 

składu 
gatunkowego 
drzewostanu i  

młodego pokolenia 
 
 
 
 

23,10 % 

Pielęgnacja lasu 
(CP,TW,TP) 

Do konkretnego 
wydzielenia, z 

Korzystne gdy zabiegi 
przyczyniają się do zachowania 

 86,13% * 
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Rodzaj zabiegu 
lub zapisu w 

UPUL 

Szczegółowość 
informacji 

zapisana w UPUL 

Możliwe negatywne 
oddziaływanie 

Opis 

Skala 
(% powierzchni 
lasów Gminy 
Bukowsko) 

podaniem rodzaju 
zabiegu, 

ewentualnie 
pilności zabiegu, 
bez określania 

terminu 
wykonania 

we właściwym stanie siedlisk 
przyrodniczych lub jego 

poprawy np. poprzez  
dostosowywanie składów 

gatunkowych drzewostanów do 
warunków siedliskowych w 

ramach np.  trzebieży 
przekształceniowych, 

sukcesywne usuwanie gatunków 
osłonowych lub przedplonów; 

negatywne gdy są wykonywane 
w okresie lęgowym ptaków, bez 
uwzględniania lokalizacji roślin 

gatunków chronionych i 
uwzględniania ich wymagań 

ekologicznych;  

*zabiegi CW, CP wykonywane są w młodym pokoleniu 
 

2.4 Główne cele sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu 
 
   Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, głównym celem 
gospodarki leśnej, uwzględnianym w UPUL lasów Gminy Bukowsko położonych            
w miejscowościach: Bukowsko, Dudyńce, Wola Sękowa, Wolica, Zboiska jest 
zapewnienie trwałości lasu i ciągłości jego wielofunkcyjnej roli w zagospodarowaniu 
przestrzennym kraju. 

Trwałość lasów w zmieniających się warunkach środowiska 
przyrodniczego, zgodnie z zasadami hodowli lasu, powinna być osiągana przez 
uwzględnianie w gospodarce leśnej wzorców naturalnych, ukształtowanych przez 
przyrodę w czasach minionych oraz obserwację i wykorzystywanie współczesnych 
procesów naturalnych inspirowanych przez samą przyrodę. Przy kształtowaniu 
przyszłego obrazu lasów należy także brać pod uwagę trendy rozwoju społeczno-
gospodarczego kraju, które będą wpływać na warunki środowiska przyrodniczego       
i oczekiwania społeczeństwa wobec lasów i gospodarki leśnej. 

Głównym celem opracowania uproszczonego planu urządzenia lasu jest 
umożliwienie prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej w lasach Gminy 
Bukowsko.  

 
 
 
 

2.5. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu  
           międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne  
           z punktu widzenia uproszczonego planu urządzenia lasu 

 
Cele ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym: 
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− Konwencja ramsarska (www.ramsar.org) - odnosi się do obszarów wodno-
błotnych, mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko 
życia ptactwa wodnego. Za takie obszary uznane są bagna, błota, torfowiska oraz 
wszelkiego typu zbiorniki wodne. Zgodnie z zapisami zaleca się ochronę nie 
tylko oficjalnie zgłoszonych obiektów (z tzw. Listy konwencji ramsarskiej), ale 
też pozostałych obszarów wodno-błotnych w danym państwie;  

− Konwencja waszyngtońska (www.cites.org), znana też pod skrótem CITES, 
odnosi się do problemu międzynarodowego handlu dzikimi zwierzętami i 
roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem; 

− Konwencja bońska (www.cms.int) dotyczy ochrony wędrownych gatunków 
dzikich zwierząt, za które uznaje się populacje pewnych gatunków lub niższe 
taksony zwierzęce, których przedstawiciele („znaczna liczba osobników”) w 
sposób cykliczny i możliwy do przewidzenia przekraczają granice państwowe; 

− Konwencja berneńska (www.coe.int) ma nieco odmienną specyfikę od 
wcześniej opisanych, gdyż odnosi się do przyrody jednego kontynentu – Europy. 
Jej celem jest ochrona dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk 
naturalnych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na gatunki zagrożone, narażone i 
migrujące; 

− Konwencja o różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro (www.cbd.int) 
przyjmuje za swoje cele ochronę różnorodności biologicznej, zrównoważone 
użytkowanie jej elementów oraz uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści 
wynikających z wykorzystania zasobów genetycznych, uwzględniający dostęp do 
tych zasobów i przepływ technologii ich użytkowania. Oprócz wspomnianego 
poziomu genetycznego wyróżnia poziom gatunkowy i ekosystemowy.  
W praktyce w Polsce operujemy jeszcze jednym, najwyższym poziomem – 
krajobrazowym; 

− Europejska Konwencja Krajobrazowa (www.conventions.coe.int) definiuje 
krajobraz jako postrzegany przez ludzi obszar, którego charakter jest wynikiem 
działania i interakcji czynników przyrodniczych czy ludzkich. Może to być 
krajobraz: przyrodniczy, wiejski, miejski, i podmiejski, lądowy oraz wód 
śródlądowych i morskich, krajobrazów wyjątkowych, a także pospolitych i 
zdegradowanych. Za możliwe działania względem krajobrazu uznaje się ochronę 
(utrzymanie ważnych lub charakterystycznych cech krajobrazu – naturalnych czy 
kulturowych), gospodarkę (podtrzymanie krajobrazu w warunkach trwałego i 
zrównoważonego rozwoju) oraz planowanie (działanie perspektywiczne w celu 
powiększenia, odtworzenia lub utworzenia krajobrazów). 

 
 
 
 
 
Cele ochrony środowiska na szczeblu europejskim (wspólnotowym): 
 
− Dyrektywa Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie 

ochrony dzikich ptaków (Dz. Urz. WE L 020,26/01/2010.); 
− Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 

czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów 
na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001, str. 30; Dz. Urz. UE Polskie 
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wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 157); - wdrożona do prawa polskiego 
ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227); 

− Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 
stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących 
środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 
z 14.02.2003, str. 26; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, 
str. 375) – wdrożona do prawa polskiego ustawą z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
Nr 199, poz. 1227); 

− Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 
2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania 
niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca 
w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 
156 z 25.06.2003, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 
7, str. 466) – wdrożona do prawa polskiego ustawą z dnia 3 października  
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227); 

− Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 
22.07.1992, str. 7, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 
15, t. 2, str. 102) – wdrożona do prawa polskiego ustawą z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227); 

− Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 
kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu 
do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzanym środowisku 
naturalnemu (Dz. Urz. UE L 243/56/z 30.04.2004, str. 56; Dz. Urz. UE 
Polskie Wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, str. 357). 

 
 
Cele ochrony środowiska na szczeblu krajowym: 

− Polityka ekologiczna państwa z 2008 r. [przyjęta przez Sejm RP dnia 23 
sierpnia 2001 r., zmieniana kilkakrotnie – ostatnia zmiana z 2008 r.] – za jeden 
z celów realizacyjnych podaje ochronę dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne 
wykorzystanie zasobów przyrody; 

− Polityka leśna państwa [przyjęta przez Radę Ministrów dnia 22 kwietnia 
 1997 r.] (www. lasypanstwowe.gov.pl) – odnosi się do lasów wszystkich form 
własności oraz nakreśla cele i zasady realizowania gospodarki leśnej.  
W ramach wypełniania ekologicznych (ochronnych) funkcji lasów 
akcentowane jest między innymi tworzenie warunków do zachowania 
potencjału biologicznego licznych gatunków, ekosystemów i wartości 
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genetycznych organizmów, a także różnorodności i złożoności krajobrazu, 
czyli ochrona różnorodności biologicznej w całym procesie zarządzania oraz 
gospodarowania lasami.  

− Polska 2025 – Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego 
rozwoju (2000. Rada Ministrów. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych 
przy współpracy Ministerstwa Środowiska). Według tej strategii 
„Podstawowym celem polityki społeczno-gospodarczej jest zapewnienie 
wzrostu dobrobytu polskich rodzin, umocnienie ich samodzielności materialnej 
oraz poczucia bezpieczeństwa”. 

− Krajowa Strategia Ochrony i Zrównoważonego Użytkowania 
Różnorodności Biologicznej (Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2000). 
Celem nadrzędnym Strategii jest „Zachowanie całego rodzimego bogactwa 
przyrodniczego oraz zapewnienie trwałości i możliwości rozwoju wszystkich 
poziomów jego organizacji (wewnątrz gatunkowego, międzygatunkowego         
i ponadgatunkowego)”.  

− Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (Monitor 
Polski 2001 Nr 26 poz. 432). W zapisach tej koncepcji ważne jest podkreślenie, 
że lasy spełniając wiele ważnych i różnorodnych funkcji, są kluczowym 
elementem bezpieczeństwa ekologicznego kraju i stanowią o tym, że polityka    
i gospodarka leśna mają rangę strategiczną, podobną jak bezpieczeństwo 
militarne, socjalne, energetyczne państwa. Podkreśla się również fakt, że 
gospodarka leśna ma być współzależnym z rolnictwem ogniwem rozwoju 
wielofunkcyjnego obszarów wiejskich. 

− „Strategia ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce”  wraz z planem 
działań (na lata 2006 – 2013), zatwierdzona w 2006 roku. Jako główny cel 
strategii przedstawione jest zachowanie ciągłości istnienia i naturalnego 
charakteru obszarów wodno-błotnych, zatrzymanie ich degradacji i zanikania,  
a w razie potrzeby – restytucja przyrodnicza obiektów zdegradowanych. 

− Krajowy Program Zwi ększania Lesistości – jest instrumentem Polityki leśnej 
państwa w zakresie kształtowania przestrzeni przyrodniczej kraju. Jedną           
z przesłanek powiększania powierzchni leśnej jest zachowanie zasobów 
genowych flory i fauny oraz przywracanie różnorodności biologicznej                
i naturalności krajobrazu. W dokumencie przedstawiono założenia metodyczne 
i kryteria określania preferencji zalesieniowych oraz nakreślono strategię 
realizacji programu. 

− Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w dniu 2 kwietnia 1997 r. 
przez Zgromadzenie Narodowe (Dz. U. nr 78 z 1997 r., poz. 483 z późn. zm.); 
art. 5 stanowi, że: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości                        
i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka      
i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego 
oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego 
rozwoju.” Oznacza to, że ochrona środowiska zaliczona została do pryncypiów 
ustrojowych państwa, a ma być realizowana w myśl zasad zrównoważonego 
rozwoju. 

− Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru 
strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz. U. Nr 97, poz. 1051 z późn. 
zm.) – gwarantuje trwanie w czasie i nienaruszalność lasów Skarbu Państwa, 
uznanych za strategiczny zasób naturalny i ma duże znaczenie w szerokim 
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wdrażaniu idei zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. W myśl tej 
ustawy powinny być one utrzymywane, powiększane i doskonalone „zgodnie     
z zasadą zrównoważonego rozwoju w interesie dobra ogólnego”. 

− Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. 
U. z 2004 Nr 12, poz. 1266, z zm.) – reguluje zasady ochrony gruntów rolnych 
i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów. 
Ogranicza ich przeznaczanie na cele nierolnicze lub nieleśne. 

− Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U.z 
2008r  Nr 25, poz. 150 z. zm.) – określa zasady ochrony środowiska oraz 
warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań 
zrównoważonego rozwoju. Artykuł 8 tej ustawy stanowi, że: Polityki, strategie, 
plany lub programy dotyczące w szczególności przemysłu, energetyki, 
transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, 
gospodarki przestrzennej, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki               
i wykorzystywania terenu powinny uwzględniać zasady ochrony środowiska       
i zrównoważonego rozwoju. Ustawa w zakresie swojej regulacji dokonuje 
wdrożenia m.in. następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

− dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa (Dz. Urz. WE L 103 z 25.04.1979, str. 1, L 319 z 07.11.1979, 
str. 3, L 115 z 08.05.1991, str. 41 i L 164 z 30.06.1994, str. 9), 

− dyrektywy Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody 
dostępu do informacji o środowisku (Dz. Urz. WE L 158 z 23.06.1990, str. 56   
i L 41 z 14.02.2003, str. 26), 

− dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206              
z 22.07.1992, str. 7 i L 305 z 08.11.1997, str. 42), 

− dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE  z dnia 26 maja  
2003 r. przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania 
niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej         
w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości 
dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. WE L 156 z 25.06.2003, 
str. 17).  

− Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U.  Nr 
100, poz. 1085 z późn. zm.). 

− Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i 
ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 z późn. zm.) – określa zasady 
odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w 
środowisku. Ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r.            
w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania         
i zaradzania szkodom wyrządzanym środowisku naturalnemu (Dz. Urz. UE L 
143/56 z 30.04.2004, str. 56; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 
15, t. 8, str. 357). Artykuł 5 punkt 2 tej ustawy stanowi, że przepisów ustawy 
nie stosuje się do gospodarki leśnej prowadzonej zgodnie z zasadami trwale 
zrównoważonej gospodarki leśnej, o której mowa w ustawie z dnia 28 września 
1991 r. o lasach.  
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− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 2012, poz. 145 z 
późn. zm.). Reguluje gospodarowanie wodami, zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. 

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2012r , poz. 647 z późn. zm.) – określa zasady 
kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego    
i organy administracji rządowej, a także zakres i sposoby postępowania w 
sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich 
zagospodarowania i zabudowy. 

− Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) – określa przedmiot, zakres i formy 
ochrony zabytków oraz opieki nad nimi, zasady tworzenia krajowego programu 
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz finansowania prac 
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach,           
a także organizację organów ochrony zabytków. 

− Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.) – art. 1 tej ustawy określa łowiectwo jako 
element ochrony środowiska, w rozumieniu ustawy oznaczający ochronę 
zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie          
z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej              
i rybackiej, a art. 2 stanowi, że zwierzęta łowne w stanie wolnym, jako dobro 
ogólnonarodowe, stanowią dobro Skarbu Państwa. 

− Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014, poz. 1153) – 
określa zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych (bez 
względu na formę ich własności) oraz przedstawia zasady gospodarki leśnej. 
Promowana trwale zrównoważona gospodarka leśna ma dążyć, między innymi, 
do zachowania bogactwa biologicznego lasów, ich żywotności i trwałego 
realizowania funkcji ochronnych. Ustawa ta, kilkakrotnie poprawiana, jest 
zgodna z duchem Polityki leśnej państwa z 1997 r., odnoszącej się do lasów 
wszystkich form własności oraz nakreślającej cele i zasady realizowania 
gospodarki leśnej. W ramach wypełniania ekologicznych (ochronnych) funkcji 
lasów akcentowane jest między innymi tworzenie warunków do zachowania 
potencjału biologicznego licznych gatunków, ekosystemów i wartości 
genetycznych organizmów, a także różnorodności i złożoności krajobrazu, 
czyli ochrona różnorodności biologicznej w całym procesie zarządzania oraz 
gospodarowania lasami. 

− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. 
U. Nr73, poz. 761 z późn. zm.) – reguluje kwestie rejestracji, obrotu i kontroli 
odpowiednio leśnego materiału podstawowego i rozmnożeniowego, a także 
regionalizacji nasiennej, co ma wpływ na zachowanie różnorodności 
genetycznej polskich lasów. 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 
r.,poz. 627 z późn. zm.) – określa cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej 
i nieożywionej oraz krajobrazu. 

− Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie 
przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 201, poz. 1237 z późn. 
zm). Ustawa dokonuje, w zakresie swojej regulacji, wdrożenia następujących 
dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
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− dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa (Dz. Urz. WE L 103 z 25.04.1979, str. 1, z późn. zm.; Dz. 
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 98, z późn. zm.); 

− dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206              
z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 15, t. 2, str. 102, z późn. zm.). 

− Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1235 z późn. zm.). 

− Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U.      
z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm.). 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  
2010 r. Nr 213, poz. 1397).  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie 
wykazu, obszarów i mapy regionów pochodzenia leśnego materiału 
podstawowego. (Dz. U. Nr 67, poz. 621 z późn. zm.). 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r.                
w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu 
urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji 
stanu lasu (Dz. U. z 2012, poz. 1302). 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia  2011 r. w sprawie 
obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. Nr 25, poz. 133           
z późn. zm.).  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie 
kryteriów oceny występowania szkody w środowisku (Dz. U. Nr 82, poz. 
501). 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r.          
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt  (Dz. U. z 2011 r. Nr 237, poz. 
1419). 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie 
ochrony gatunkowej roślin  (Dz. U. z 2012 r., poz. 81). 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie 
rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody (Dz. U. Nr 60, poz. 533). 

− Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych         
i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad            
i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad 
prowadzenia w nich gospodarki leśnej (Dz. U Nr 67, poz. 337). 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie 
ustalenia gatunków zwierząt łownych (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 433).. 

c/ Zasadach sporządzania inwentaryzacji stanu lasu” i „Zasadach 
sporządzania uproszczonego planu urządzania lasu” przesłane przy piśmie 
Janusza Radziejowskiego z dnia 14.10.1999 r. znak DLOPiK – 8/99 
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa – tzw. /instrukcji/, 
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− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 
kwalifikuj ących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1041). 

− Zasady Hodowli Lasu zostały opracowane z uwzględnieniem ustaleń: 
• Polityki ekologicznej Państwa, przyjętej przez Radę Ministrów w czerwcu  

2000 r. i przez Sejm RP w sierpniu 2001 r., 
• Polityki leśnej Państwa, przyjętej przez Radę Ministrów dnia 22 kwietnia 

1997 r. oraz obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: 
1. Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r.,  

Nr 12, poz. 59 – ze zmianami), 
2. Ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. 

U.z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 – ze zm.), 
3. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., 

Nr 25, poz. 150 – ze zm.), 
4. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.,  poz. 647 – ze zm.), 
5. Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.  

z 2004 r., Nr 121, poz. 1266 – ze zm.), 
6. Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (tekst jednolity Dz. U.  

z 2005 r., Nr 127, poz. 1066 ze zm.), 
7. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. U  

z 2001 r., Nr 73, poz. 761 ze zm.), oraz przepisów wykonawczych. 
 

 
 
Cele ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym  
 

 

− Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego (Rzeszów 2000. Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego). 

W Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego wyróżniono 6 pól 
strategicznych, wokół których będzie skupiał się jego rozwój. Są to: 

● obszary wiejskie, 
● przedsiębiorczość, 
● kultura, turystyka i ochrona przyrody, 
● kapitał ludzki, 
● infrastruktura, 
● współpraca międzynarodowa. 

Jednym z celów strategicznych wynikających z ww. „pól” jest 
„Doskonalenie systemu ochrony przyrody i gospodarki leśnej, tak aby rozwój 
województwa odbywał się w sposób zapewniający zachowanie jego wartości 
przyrodniczych i krajobrazowych. Cel ten przełożony na kierunki działań wskazuje 
na konieczność zabezpieczenia ciągłości lasu oraz jego produkcyjnych                        
i pozaprodukcyjnych funkcji. 

Uszczegółowienie zapisów Strategii Rozwoju Województwa 
Podkarpackiego nastąpiło w Wojewódzkim Programie Operacyjnym Rozwoju 
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Regionalnego Podkarpacia na lata 2001-2006 (Rzeszów 2001. Zarząd Województwa 
Podkarpackiego). 

 

− Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego 
(Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, Rzeszów  
2002 r.).  

Ustalenia planu w zakresie gospodarki leśnej i zalesień obejmują: 
− Konieczność przebudowy drzewostanów w kierunku ich zgodności z siedliskiem, 

w obrębie: 
● Bieszczad, 
● Beskidu Niskiego, 

− Zasady zagospodarowania na terenie lasów i gruntów leśnych: 
1) na terenie lasów i gruntów leśnych obowiązują zasady zagospodarowania 

określone w przepisach szczególnych (w szczególności ustawy o lasach i 
ochronie przyrody) oraz w UPUL  

2) dopuszcza się lokalizacje inwestycji związanych z gospodarka leśną oraz tras 
przebiegu infrastruktury technicznej (w szczególności uznanej za cel 
publiczny) w przypadkach braku innych rozwiązań omijających kompleksy 
leśne, pod warunkiem zachowania obszarów skupisk roślinności o 
szczególnych wartościach przyrodniczych, krajobrazowych i ekologicznych, 
występowania skupisk gatunków chronionych, korytarzy ekologicznych, ostoi 
zwierząt, zgodnie z przepisami szczególnymi, 

3) działania w zakresie hodowli lasu powinny być prowadzone z zachowaniem 
różnorodności biologicznej, w szczególności należy właściwie kształtować 
strefy ekotonowe w celu przywrócenia walorów krajobrazowych ekosystemów 
leśnych, 

4) należy właściwie kształtować bilans wodny w lasach poprzez zachowanie 
istniejących lub odtworzenie cieków i zbiorników wodnych oraz ich ochronę, 

 
− Zakres zalesień i zadrzewień: 

1. na podstawie studiów programowo-przestrzennych, mając na uwadze 
zachowanie różnorodności biologicznej, przewiduje się pod zalesienia             
i zadrzewienia: 
a) obszary nieprzydatne dla gospodarki rolnej, 
b) obszary w obrębie korytarzy ekologicznych, 
c) obszary źródliskowe, 
d) strefy ochronne i obszary głównych zbiorników wód podziemnych, 
e) obszary osuwiskowe, 
f) obszary zdegradowane, 
g) obszary zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych               

do zalesienia, 
2. pod ograniczone ilościowo zalesienia i zadrzewienia przewiduje się: 

a) obszary gospodarki rolnej (zadrzewienia śródpolne), 
b) doliny cieków wodnych – z priorytetem zadrzewień w ramach 
 renaturyzacji rzek, 
c) obszary towarzyszące szlakom komunikacyjnym (właściwy dobór 

materiału do nasadzeń), zgodnie z przepisami szczególnymi. 
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− Regionalny Program Operacyjny Polityki Leśnej Państwa [dla „Regionu 
Podkarpackiego” dotyczącego obszarów leśnych wszystkich form własności w 
terytorialnym zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie] 
(RDLP w Krośnie – Krosno 2003 r.). 

 
RPOPLP mają, zgodnie z zapisami Agendy 21, wdrażać na szczeblu 

lokalnym ideę trwałej, zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej we 
wszystkich lasach regionu, bez względu na formę własności. Są one ogniwem 
pośrednim pomiędzy strategicznym programem rządowym pt. „Polityka Leśna 
Państwa” a Narodowym Programem Leśnym, który ma powstać na ich podstawie. 

 
- Plan Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH 180016 Rymanów 
Ustanowiony zarządzeniem z dnia 28.05.2014r. Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
 Skutki ustanowionego PZO dla obszaru Natura 2000 to między innymi: 

− określenie zakresu rzeczowego i kosztów działań niezbędnych dla ochrony 
obszaru wraz z ich harmonogramem, umożliwiającym występowanie o środki na 
ich wykonanie; 

− ustanowienie formalnych podstaw występowania o środki na wykonanie 
niezbędnych prac; 

− podsumowanie wiedzy o obszarze i przedmiotach ochrony, służącej do 
późniejszego śledzenia zmian oraz określenie w jakim zakresie wymaga 
uzupełnienia; 

− ustalenie systemu monitorowania stanu przedmiotów ochrony, w tym skutków 
prowadzonych działań ochronnych; 

− ułatwienie kwalifikowania przedsięwzięć/działań pod kątem możliwości 
wywierania negatywnego wpływu na obszar, z zastrzeżeniem, że  
przedsięwzięcie/działania nie ujęte w planie jako zagrożenia należy traktować 
jako mogące potencjalnie znacząco negatywnie oddziaływać na obszar; 

− określenie „założeń ochrony obszaru” i celów planu zadań ochronnych jako 
„punktu odniesienia” dla ocen oddziaływania przedsięwzięć/działań na obszar 
Natura 2000 oraz dla strategicznych ocen oddziaływania innych planów; 

− wskazanie ryzykownych/niewłaściwych zapisów w istniejących studiach                           
i planach z punktu widzenia ochrony obszaru (nie pociąga to za sobą obowiązku 
zmiany planu/studium przez gminę, ale jest informacją, że realizacja takich 
zapisów studiów lub planów może napotkać na problemy w procedurze 
ocenowej); 

− jest podstawą do zastosowania w razie potrzeby art. 37 ust. 2 ustawy o ochronie 
przyrody („jeżeli działania na obszarze Natura 2000 zostały podjęte niezgodnie z 
ustaleniami planu zadań ochronnych lub planu ochrony, regionalny dyrektor 
ochrony środowiska (…) nakazuje ich natychmiastowe wstrzymanie i podjęcie w 
wyznaczonym terminie niezbędnych czynności w celu przywrócenia 
poprzedniego stanu danego obszaru, jego części lub chronionych na nim 
gatunków”);  

− uregulowanie zasad wdrażania programów rolnośrodowiskowych, które muszą 
być zgodne z zapisami PZO; 

− opisanie nowo znalezionych gatunków lub siedlisk, które powinny być 
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przedmiotami ochrony w obszarze (umożliwia to m.in. stosowanie wobec nich 
art. 6(4) Dyrektywy siedliskowej);  

− określenie konieczności sporządzenia planu ochrony oraz zmian/modyfikacji 
SDF/granicy obszaru. 

 
 

 

2.6 Powiązania uproszczonego planu urządzenia lasu z innymi  
dokumentami, dla których zostały sporządzone strategiczne oceny 
oddziaływania na środowisko 

 
Ustalenia uproszczonego planu urządzenia lasu wiążą się z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego sporządzanymi dla Gminy Bukowsko.                   
W planach tych określane są m.in. obszary przeznaczone do zalesienia.  

Innego typu dokumentami planistycznymi powiązanymi z UPUL są plany 
ochrony dla form ochrony przyrody wynikających z Ustawy o ochronie przyrody.  

Powiązane z Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu lasów Gminy 
Bukowsko są niewątpliwie Plany urządzenia lasu dla Nadleśnictw: Rymanów             
i Lesko,   Programy Ochrony Przyrody dla w/w Nadleśnictw oraz Uproszczone Plany 
Urządzenia Lasu dla osób fizycznych dla miejscowości w których znajdują się lasy 
Gminy Bukowsko. Powiązanie następuje jedynie poprzez ustalenie granicy 
pomiędzy gruntami należącymi do poszczególnych nadleśnictw oraz indywidualnych 
właścicieli (osób fizycznych).  

Zapisy w PUL dla Nadleśnictwa Rymanów i Lesko oraz w UPUL dla 
indywidualnych właścicieli dla poszczególnych wsi w żaden sposób nie odnoszą się 
wprost do projektu UPUL opracowanego dla lasów Gminy  Bukowsko.  

W dniu rozpoczęcia sporządzania niniejszej Prognozy Nadleśnictwo 
Rymanów i Lesko posiadały sporządzoną Prognozę Oddziaływania na Środowisko 
dla swoich PUL. 

Dla wsi w których znajdują się Lasy Gminy Bukowsko: Bukowsko, 
Dudyńce, Wola Sękowa, Wolica, Zboiska żaden z uproszczonych planów urządzenia 
lasu nie posiadał przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

 

Inne opracowania powiązane z Planem:  
− Gmina Bukowsko - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego, Program Ochrony Środowiska na lata 2004-2015; Program 
Rozwoju Lokalnego Gminy Bukowsko 2005; Plan Strategiczny Gminy 
Bukowsko 1998. 
Innego typu dokumentami planistycznymi powiązanymi z UPUL są plany 

ochrony dla różnych form ochrony przyrody wynikające z Ustawy o ochronie 
przyrody.  

  

2.7 . Metody analizy skutków realizacji postanowień uproszczonego  
 planu urządzenia lasu oraz częstotliwość jej przeprowadzania 
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Organ opracowujący projekt dokumentu (Gmina Bukowsko) przeprowadzi analizę 
skutków realizacji uproszczonego planu urządzenia lasu w cyklu 5 i 10 letnim 
wykonując:           
 - analizę rodzajów wykonanych rębni w odniesieniu do rębni zapisanych  
      w planie, 
-     analizę powierzchni lasów według pełnionych funkcji, 
-     analizę powierzchni lasów według kategorii użytkowania, 
-     analizę pozyskanie drewna według sposobu zagospodarowania w wymiarze    
       powierzchniowym, 
-     analizę powierzchni pielęgnowania lasu według kategorii zabiegu.  
  
 
 

2.8 . Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na 
środowisko 

 
Lasy Gminy Bukowsko położone są w znacznej odległości od granic 

Państwa, a działania projektowane w UPUL mają jedynie charakter lokalny, więc nie 
ma możliwości wystąpienia jakiegokolwiek oddziaływania transgranicznego. 

 

3 . OPIS, ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA  
 

3.1. Istniejący stan środowiska 

3.1.1. Istniejący stan środowiska na obszarze lasów Gminy 
Bukowsko 
 
Położenie 

 
Lasy Gminy Bukowsko położone są, w powiecie sanockim w całości na 

terenie Gminy  Bukowsko.  
Lasy Gminy Bukowsko znajdują się w 14 kompleksach leśnych. W 84,82 % 

znajdują się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Rymanów a wydzielenia 
znajdujące się w Bukowsku, Wolicy, Dudyńcach i Zboiskach w zasięgu 
terytorialnym Nadleśnictwa Lesko. 

Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-leśną (Trampler i inni 1990) lasy 
Gminy Bukowsko położone jest w: 

  Krainie Karpackiej (VIII), 
Dzielnicy: Pogórza Środkowobeskidzkiego (VIII.2), 

                     Mezoregionie: Dołów Jasielsko-Sanockich (VIII.2.c) 
Dzielnicy: Beskidu Niskiego (VIII.7), 

                     Mezoregionie:  Dukielskim (VIII.7.b) 
 

 
 



Prognoza oddziaływania na środowisko  
projektu uproszczonego Planu urządzenia lasu dla lasów Gminy  Bukowsko  

 

 

27

 
 

Walory przyrodnicze 
 

Teren Gminy Bukowsko wykazujący górski i podgórski charakter stanowiąc 
miejsce bytowania wielu rzadkich gatunków ssaków, ptaków, a także 
bezkręgowców.  
Szata roślinna lasów Gminy Bukowsko charakteryzuje się dużym stopniem 
naturalności, obfituje w gatunki charakterystyczne dla piętra pogórza i regla dolnego 
gdzie dominującymi na tym obszarze zbiorowiskami są żyzne buczyny i grądy 
Wykonawca projektu UPUL na podstawie danych otrzymanych od RDOŚ przyjął 
rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych. 

Na terenie lasów Gminy Bukowsko położonych w obrębie ewidencyjnym, 
Zboiska na podstawie danych z RDOŚ stwierdzono występowanie siedliska  
przyrodniczego 9170 z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Również   wysoce 
prawdopodobne jest występowanie  fauny jak i flory ujętej w Załączniku I 
Dyrektywy Rady 79/409/EWG. 

 
 

 
Formy ochrony przyrody występujące w lasach gminnych Gminy  

Bukowsko  
 

Na terenie lasów Gminy Bukowsko zlokalizowane są wymienione niżej 
obiekty chronione na mocy ustawy o ochronie przyrody.  

 
 

Zestawienie liczby i powierzchni różnych form ochrony przyrody dla lasów Gminy  
Bukowsko . 
 
 

Forma ochrony 
Na gruntach lasów Gminy  

Bukowsko  
Liczba (szt.) Pow. (ha) 

Rezerwaty przyrody - - 
Wstępne propozycje rezerwatów przyrody - - 
Parki krajobrazowe - - 
Obszary chronionego krajobrazu 1 398,24 
Obszary Natura 2000 
OSO 
SOO 

 
1 
2 

 
340,30 
7,25 

Istniejące pomniki przyrody - - 
Proponowane pomniki przyrody - - 
Projektowane użytki ekologiczne -  
Istniejące stanowiska dokumentacyjne - - 
Projektowane stanowiska dokumentacyjne- -  
Rośliny chronione - - 
Zwierzęta chronione - - 
Strefy ochronne -- - 
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 Rezerwaty przyrody.  

Na terenie lasów Gminy Bukowsko nie ustanowiono  rezerwatów przyrody.  

 

 Parki Krajobrazowe  

Lasy Gminy Bukowsko nie obejmują Parków Krajobrazowych. 

Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego 
 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia  
2004 r. „obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na 
wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze 
względu na możliwość zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką                          
i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych”. 

Aktualną podstawą prawną ustanowienia Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Beskidu Niskiego jest Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego Nr 56 z dnia  
30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. 
U. Woj. Podkarpackiego nr 80, poz. 1357). 

Całkowita powierzchnia Obszaru wynosi 82360 ha. Położony jest on na 
terenie gmin: Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski w powiecie 
jasielskim, Dukla, Rymanów, Iwonicz-Zdrój i Miejsce Piastowe w powiecie 
krośnieńskim, Besko, Bukowsko, Komańcza, Sanok, Zagórz i Bukowsko w powiecie 
sanockim. 
Położenie i powierzchnia w ramach lasów Gminy Bukowsko: w zasięgu granic 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego znalazły się następujące 
oddziały lasów Gminy  Bukowsko : 4-7 o pow. 398,24 ha 
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Rys 1. Usytuowanie lasów własności Gminy Bukowsko na Obszarze Chronionego 
Krajobrazu Beskidu Niskiego. 

 
 

 
OBSZARY NATURA 2000 
 

• Obszar specjalnej ochrony ptaków „Beskid Niski” (kod obszaru 
PLB180002) został wyznaczony (wśród innych obszarów tego typu) 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r., 
zmieniającym rozporządzeniem w sprawie obszarów specjalnej ochrony 
ptaków Natura 2000 z dnia 5 września 2007 roku (Dz. U. Nr 179, poz. 1275) 
oraz z dnia 21 lipca 2004 roku. (Dz. U. Nr 229, poz. 2313). Obejmuje on 
powierzchnię 151966,6 ha, a lasy  Gminy Bukowsko znajdujące się w tym 
obszarze to 344,49 ha (0,22 % w stosunku do całej powierzchni obszaru). 
Lasy Gminy Bukowsko obejmują północno-wschodnią część OSO „Beskid 

Niski”. W jego granicach znalazły się: oddz. 6-12  należące do obrębu 
ewidencyjnego Wola Sękowa o ogólnej powierzchni 344,49 ha.  

Poniższą charakterystykę obszaru zaczerpnięto ze Standardowego 
Formularza Danych (SFD) dostępnego na stronie Ministerstwa Środowiska 
www.natura2000.mos.gov.pl 
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Celem wyznaczenia Obszaru jest ochrona populacji dziko występujących 
gatunków ptaków, utrzymanie i zagospodarowanie ich naturalnych siedlisk zgodnie    
z wymaganiami ekologicznymi, przywracanie zniszczonych biotopów oraz ich 
tworzenie. Przedmiotem ochrony są gatunki ptaków wymienione w załączniku nr 2 
do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. 

Z danych zawartych w SFD, opracowanym w marcu 2002 r., 
zaktualizowanym w listopadzie 2006 r. wynika, że występuje tu co najmniej 40 
gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 5 gatunków z Polskiej 
Czerwonej Księgi Zwierząt (PCKZ). W okresie lęgowym obszar zasiedla co 
najmniej 1% populacji krajowej takich gatunków jak: bocian czarny, dzięcioł 
białoszyi, orlik krzykliwy, orzeł przedni, puszczyk uralski, sóweczka, trzmielojad, 
włochatka.   

Na terenie Obszaru odnotowano następujące gatunki ptaków wymienione     
w załączniku I Dyrektywy Ptasiej: (A030) bocian czarny Ciconia nigra, (A031) 
bocian biały Ciconia ciconia, (A072) trzmielojad Pernis apivorus, (A073) kania 
czarna Milvus migrans, (A074) kania ruda Milvus milvus, (A075) bielik Haliaeetus 
albicilla, (A080) gadożer Circaetus gallicus, (A081) błotniak stawowy Circus 
aeruginosus, (A082) błotniak zbożowy Circus cyaneus, (A084), błotniak łąkowy 
Circus pygargus, (A089) orlik krzykliwy Aquila pomarina, (A091) orzeł przedni 
Aguila chrysaetos, (A094) rybołów Pandion haliaetus, (A103) sokół wędrowny 
Falco peregrinus, (A104) jarząbek Bonasa bonasia, (A122) derkacz Crex crex, 
(A127) żuraw Grus grus, (A166) łęczak Trinia glareola, (A193) rybitwa rzeczna 
Sterna hirundo, (A215) puchacz Bubo bubo, (A217), sóweczka Glaucidium 
passerinum, (A220) puszczyk uralski Strix uralensis, (A223) włochatka Aegolius 
funereus, (A224) lelek Caprimulgus europaeus, (A229) zimorodek Alcedo atthis, 
(A231) kraska Coracias garrulus, (A234) dzięcioł zielonosiwy Picus canus, (A236) 
dzięcioł czarny Dryocopus martius, (A238) dzięcioł średni Dendrocopos medius, 
(A239) dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos, (A241) dzięcioł trójpalczasty 
Picoides tridactylus, (A246) lerka Lullula arborea, (A272) podróżniczek Luscinia 
svecica, (A307) jarzębatka Sylvia nisoria, (A320) muchołówka mała Ficedula parva, 
(A321) muchołówka białoszyja Ficedula albicollis, (A338) gąsiorek Lanius collurio, 
(A429) dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus. Z ptaków wymienionych w 
Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Głowaciński 2001) bytuje tu: puszczyk 
uralski Strix uralensis, orzeł przedni Aguila chrysaetos, orlik krzykliwy Aquila 
pomarina, sóweczka Glaucidium passerinum i włochatka Aegolius funereus. 
 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko  
projektu uproszczonego Planu urządzenia lasu dla lasów Gminy  Bukowsko  

 

 

31

 
 

 
 

Rys 2. Usytuowanie lasów własności Gminy Bukowsko na OSO „Beskid Niski”. 
 

OZW „Rymanów” (kod PLH 180016), o powierzchni 5181,805 ha, 
położony jest w środkowej części Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu 
Niskiego. Lasy Gminy Bukowsko zajmują 5,51 ha co stanowi 0,10% ogólnej 
powierzchni obszaru. Z danych zawartych w Standardowym Formularzu Danych, 
opracowanym w styczniu 2004 r., zaktualizowanym w styczniu 2007 r. wynika, że 
Obszar obejmuje miejsca żerowania dwóch gatunków nietoperzy, tj. nocka dużego 
Myotis myotis oraz podkowca małego Rhinolophus hipposideros, wymienionych        
w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG.  

Miejscem bytowania i rozrodu nietoperzy jest kościół w Rymanowie Zdroju 
oraz cerkiew drewniana w Sieniawie (obydwa obiekty sakralne znajdują się poza 
omawianym Obszarem).  

Neogotycki kościół z 1926 roku pw. Św. Stanisława Bpa w Rymanowie 
Zdroju położony jest w centralnej części miejscowości, w południowej części parku 
zdrojowego nad rzeką Tabor, w sąsiedztwie ruchliwej ulicy. Strych i wieże kościoła 
zamieszkują dwa wymienione wyżej gatunki nietoperzy. Kolonia rozrodcza nocka 
dużego Myotis myotis wynosi 115 osobników, a podkowca małego 3 osobniki.  
Położenie i powierzchnia w ramach lasów Gminy  Bukowsko: w zasięgu granic 
OZW "Rymanów" znalazły się następujące wydzielenia lasów Gminy  Bukowsko:                
5 l, m, n położone w Woli Sękowej o pow. 5,51 ha.  
Obecnie dla w/w Obszaru obowiązuje Plan Zadań Ochronnych ustanowiony 
zarządzeniem z dnia 28.05.2014r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                
w Rzeszowie. 
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Rys 3. Usytuowanie lasów własności Gminy Bukowsko na obszarach SOO. 
 
 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO) „Ostoja Jaśliska” (kod PLH 
180014) o powierzchni 29279,04 ha, obejmuje górne dorzecze Jasiołki i źródliska 
Wisłoka we wschodniej części Beskidu Niskiego, aż po górę Cergową oraz Zawadkę 
Rymanowską i Królik Polski na północy.  

Obszar pokrywają lasy o wysokim stopniu naturalności zbiorowisk 
roślinnych. Wartością przyrodniczą tego obszaru są dobrze zachowane biocenozy 
leśne o naturalnym składzie gatunkowym (przede wszystkim buczyny, a także 
dobrze zachowane jaworzyny, oraz łęgi i olszyny górskie) oraz biocenozy nieleśne. 
Jest to ważna ostoja fauny puszczańskiej z dużymi drapieżnikami: niedźwiedziem, 
wilkiem i rysiem.  

Obszar charakteryzuje się też bogatą fauną ptaków, płazów i gadów.  
Z danych zawartych w Standardowym Formularzu Danych, opracowanym                
w październiku 2006 r., zaktualizowanym w listopadzie 2006 r. wynika, że na całym 
obszarze „Ostoja Jaśliska” występuje co najmniej 38 gatunków ptaków z Załącznika 
I Dyrektywy Ptasiej.  

Lasy Gminy Bukowsko na w/w obszarze nie występują. 
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Projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO) „Dorzecze 
Górnego Sanu” (kod obszaru PLH180021) 
 

Obszar zaproponowany przez organizacje pozarządowe (Shadow List 2008), 
który uzyskał akceptacje Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie. 

Całkowita powierzchnia Obszaru wynosi 1578,7 ha, z czego 1,74 ha stanowią 
lasy Gminy Bukowsko. W granicach Projektowanego Obszaru „Dorzecze Górnego 
Sanu” znalazło się jedno wydzielenie (2a) położone w miejscowości Zboiska.   

Projektowany Obszar tworzą: rzeka San na odcinku od zapory zbiornika 
Myczkowce do Sanoka (średnia rzeka wyżynna – wschodnia), potok Olszanka 
(Olszanica) od mostu na trasie Lesko - Uherce Mineralne w miejscowości Uherce 
Mineralne do ujścia do Sanu (potok fliszowy), potok Hoczewka od miejscowości 
Nowosiółki (przy ujściu potoku Jasielnica) do ujścia do Sanu (potok fliszowy), 
Osława od granicy Ostoi Bieszczadzkiej do ujścia do Sanu - mała rzeka fliszowa, 
wraz z dopływami Osławica od miejscowości Komańcza (przy ujściu potoku 
Barbarka) oraz Kalniczka (Tarnawka) od mostu na trasie Łukowe - Średnie Wielkie 
w miejscowości Średnie Wielkie, potok Sanoczek od mostu na trasie Pobiedno - 
Zboiska do ujścia do Sanu (potok fliszowy). 
 
Chronione siedliska przyrodnicze 
 

Spośród siedlisk o znaczeniu europejskim w lasach Gminy Bukowsko na 
podstawie danych z RDOŚ w Rzeszowie wyróżniono 1 siedlisko przyrodnicze. 

 

kod 9170 - grąd subkontynentalny, na pow. 1,74 ha; na terenie SOO 
„Dorzecze Górnego Sanu” 

 
 Istniejące pomniki przyrody - w lasach Gminy Bukowsko- na gruntach lasów 
Gminy Bukowsko nie zlokalizowano pomników przyrody. 
 

Rośliny chronione - na gruntach lasów Gminy Bukowsko nie zlokalizowano 
stanowisk roślin chronionych. 
 
Zwierzęta chronione  Lasy Gminy Bukowsko stanowią bazę żerową dla niektórych 
ptaków wymienionych   w załączniku I Dyrektywy Ptasiej (A072) trzmielojad Pernis 
apivorus, orlik krzykliwy Aquila pomarina, (A338).  
 
 

 Strefy ochronne - na obszarze lasów Gminy Bukowsko nie wyodrębniono stref 
ochronnych.  
 
Lasy ochronne  
W lasach Gminy Bukowsko wyodrębniono 346,91 ha lasów wodochronnych, na 
podstawie zarządzenia nr 47 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych     
i Leśnictwa z dnia 25 kwietnia 1996r.. 
  

Lesistość 
 

Uwzględniając lasy wszystkich własności, w terytorialnym zasięgu Gminy 
Bukowsko lesistość wynosi 36 % i jest o 2,3 % niższa od lesistości województwa 



Prognoza oddziaływania na środowisko  
projektu uproszczonego Planu urządzenia lasu dla lasów Gminy  Bukowsko  

 

 

34 

 
 

podkarpackiego która wynosi (38, 3%), i wyższa od krajowego  o 7,2% , które 
wynosi (28,8%).  

 
Gleby 

 
Na terenie lasów Gminy Bukowsko największą powierzchnię zajmują gleby 

brunatne.  
 

Typy siedliskowe lasu 
  

Dominującym siedliskiem jest LGśw pokrywający 84,64% powierzchni 
lasów Gminy Bukowsko pozostałe to Lwyżśw - 15,20%  i LłG – 0,16%. 
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
Struktura drzewostanów 
 
Struktura drzewostanów jest złożona. Na pow. 406,14 ha w 73 

wydzieleniach występuje 10 gatunków drzew. Głównym gatunkiem lasotwórczym w 
lasach Gminy Bukowsko jest buk panujący na 58,08 % powierzchni. Na pozostałej 
powierzchni (41,92%) gatunkami panującymi są: sosna 18,55%, jodła 7,75%, jawor 
6,59%, brzoza 1,22%, grab 1,04%, osika 0,92%, czereśnia 0,27%., olsza szara 
0,16%.  

 
 

84,64

15,2

0,16

% udział siedliskowych typów lasu dla 

lasów Gminy Bukowsko

LGśw Lwyżśw LłG
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Drzewostany Gminy Bukowsko charakteryzują się złożoną budową                       
i są z reguły wielogeneracyjne oraz wielogatunkowe. Największą powierzchnię 
zajmują drzewostany trzygatunkowe 46,99%, dwugatunkowe 24,85% cztero i więcej 
gatunkowe 21,58%, a jednogatunkowe 6,28% powierzchni. Grunty leśne                          
nie zalesione zajmują 0,3% powierzchni. 
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% udział powierzchniowy wg gatunków 

panujących  w lasach Gminy Bukowsko

So Jd Brz Bk Jw. Jś Gb Czr Oś Olsz

0,3

6,28

24,85

46,99

21,58

Lasy Gminy Bukowsko zróżnicowanie 

gatunkowe drzewostanów.

sukc, skład jednogatunkowe

dwugatunkowe trzygatunkowe

cztero i więcej gatunkowe



Prognoza oddziaływania na środowisko  
projektu uproszczonego Planu urządzenia lasu dla lasów Gminy  Bukowsko  

 

 

36 

 
 

 
Ważną cechą drzewostanów lasów Gminy Bukowsko jest ich zróżnicowanie 

wiekowe. Największym udziałem powierzchniowym charakteryzują się drzewostany 
IVB klasy wieku (28,49%), VA (19,44%) i KO (22,27%). Pozostałe klasy wieku 
zajmują: IIIB 9,69%, VB 6,95%, IVA 6,32%, IIIA 2,06%, IIA 0,71% powierzchni 
lasów Gminy Bukowsko. Na uwagę zasługuje całkowity brak drzewostanów w IA, 
IB,VI i VII klasie wieku oraz drzewostanów w KDO. 
 
 

 
 

Drzewostany ponad stuletnie, cenne przyrodniczo 
 

Drzewostany, w których wiek gatunku panującego przekracza 100 lat, nie 
występują. W wyniku ekspiracji UPUL drzewostany VB klasy wieku przejdą do VI 
klasy wieku i 6,95% powierzchni będzie tworzyć drzewostany ponad stuletnie. 
Znaczny również jest udział KO (22,27%), który nadal powinien być utrzymany 
gdyż nie planowano cieć uprzątających. 

Udział starodrzewi ma ważne znaczenie przyrodnicze i dlatego powinien 
zostać utrzymany po osiągnięciu wieku kwalifikującego ich do starodrzewi  
przynajmniej na spodziewanym poziomie. Stanowią one miejsca bytowania wielu 
rzadkich przedstawicieli fauny, a tym samym spełniają kluczową rolę dla 
zachowania różnorodności przyrodniczej. 

 Duże drapieżniki jak niedźwiedź, wilk, ryś i żbik, również wykorzystują 
naturalne schronienia i szlaki komunikacyjne, jakich dostarcza martwe drewno. 
Skuteczność polowań rysia i żbika z ukrycia w dużej mierze uzależniona jest od 
zróżnicowania terenu jakie dają powalone drzewa. Szczególną grupą korzystającą z 
martwego drewna są ptaki. Wykroty, służą za miejsce gniazdowania i schronienia 
rudzikom, strzyżykom, drozdom, a czasem nawet puchaczowi – największej sowie. 
Dla ptaków najbardziej istotne w drzewostanie są martwe drzewa stojące. Najsilniej 
związaną z nimi grupę stanowia dziuplaki, a wśród nich – dzięcioły (dzięcioł 
trójpalczasty Picoides tridactylus, białogrzbiety Dendrocopos leucotos i czarny 
Dryocopus martusi).  
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3.1.2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem 

 
Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będący, podstawowym dokumentem 

planistycznym dla lasów Gminy Bukowsko nie zawiera zapisów, których późniejsza 
realizacja może znacząco wpłynąć na środowisko. Zawarte w Uproszczonym Planie 
Urządzenia Lasu wskazania gospodarcze dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej, 
związane są również z terenami leśnymi objętymi ochroną w postaci obszarów 
Natura 2000. Działania te mogą, ale nie muszą istotnie wpływać na obszary Natura 
2000. Aby określić przewidywany wpływ zapisów Uproszczonego Planu Urządzenia 
Lasu na obszary Natura 2000, dokonano poniżej opisu ich stanu na dzień 1 września 
2014 roku, a więc w momencie przystąpienia do sporządzania prognozy. 
 
 
3.1.2.1. OSOP „Beskid Niski” PLB180002 
 
 

Obszar ten obejmuje 151996,60 ha, z czego 344,49 ha stanowią lasy Gminy 
Bukowsko. Utworzono go w celu ochrony ptaków lęgowych i migrujących. Źródłem 
danych o gatunkach, które są przedmiotem ochrony w ramach tego obszaru jest SDF. 
Jako „cele ochrony obszaru”, traktuje się gatunki, które w SDF-ie, lub wg 
aktualniejszych danych inwentaryzacyjnych posiadają status A, B lub C. 

Poniżej zestawiono gatunki ptaków wymienione w Standardowym 
Formularzu Danych jako przedmioty ochrony dla obszaru OSOP „Beskid Niski”. 

 
 

Kod Nazwa 
Populacja Ocena znaczenia obszaru 

Rozrodcza Przelotna   Rozrodcza Przelotna 
A030 Ciconia nigra 35-40p  A030 Ciconia nigra 35-40p  
A031 Ciconia ciconia 33p  A031 Ciconia ciconia 33p  
A073 Milvus migrans P P A073 Milvus migrans P P 
A074 Milvus milvus 1-2p  A074 Milvus milvus 1-2p  

A075 
Haliaeetus 
albicilla 

P 
P 

A075 
Haliaeetus 
albicilla 

P 
P 

A080 Circaetus 
gallicus 

P P A080 Circaetus 
gallicus 

P P 

A081 
Circus 
aeruginosus 

P 
P 

A081 
Circus 
aeruginosus 

P 
P 

A082 Circus cyaneus P P A082 Circus cyaneus P P 
A084 Circus 

pygargus 
2-3p  A084 Circus 

pygargus 
2-3p  

A089 Aquila 
pomarina 

180-200p  A089 Aquila 
pomarina 

180-200p  

A091 Aquila 
chrysaetos 

6-8p  A091 Aquila 
chrysaetos 

6-8p  

A094 
Pandion 
haliaetus 

P 
P 

A094 
Pandion 
haliaetus 

P 
P 

A103 
Falco 
peregrinus 

P 
P 

A103 
Falco 
peregrinus 

P 
P 

A104 Bonasa bonasia P  A104 Bonasa bonasia P  
A122 Crex crex 200-300m  A122 Crex crex 200-300m  
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Kod Nazwa 
Populacja Ocena znaczenia obszaru 

Rozrodcza Przelotna   Rozrodcza Przelotna 
A127 Grus grus P P A127 Grus grus P P 
A166 Tringa glareola  P A166 Tringa glareola  P 
A193 Sterna hirundo P P A193 Sterna hirundo P P 
A215 Bubo bubo 4-6p  A215 Bubo bubo 4-6p  
A217 Glaucidium 

passerinum 
5-7p  A217 Glaucidium 

passerinum 
5-7p  

A220 Strix uralensis 200-300p  A220 Strix uralensis 200-300p * 
A223 Aegolius 

funereus 
8-10p  A223 Aegolius 

funereus 
8-10p  

A224 Caprimulgus 
europaeus 

50-60p P A224 Caprimulgus 
europaeus 

50-60p P 

A229 Alcedo atthis P  A229 Alcedo atthis P  
A231 Coracias 

garrulus 
P P A231 Coracias 

garrulus 
P P 

A234 Picus canus 120-150p  A234 Picus canus 120-150p  
A236 Dryocopus 

martius 
P  A236 Dryocopus 

martius 
P  

A238 Dendrocopos 
medius 

P  A238 Dendrocopos 
medius 

P  

A239 Dendrocopos 
leucotos 

200-300p  A239 Dendrocopos 
leucotos 

200-300p  

A241 Picoides 
tridactylus 

30-40p  A241 Picoides 
tridactylus 

30-40p  

A246 Lullula arborea P  A246 Lullula arborea P  
A272 Luscinia svecica P P A272 Luscinia svecica P P 
A307 Sylvia nisoria 15-20p  A307 Sylvia nisoria 15-20p  
A320 Ficedula parva 800-1200p  A320 Ficedula parva 800-1200p  
A321 Ficedula 

albicollis 
P  A321 Ficedula 

albicollis 
P  

A338 Lanius collurio P  A338 Lanius collurio P  

A429 
Dendrocopos 
syriacus 

8-10p 
 

A429 
Dendrocopos 
syriacus 

8-10p 
 

 
*  - występujące na terenie Gminy Bukowsko, w granicach OSO „Beskid Niski” na 

podstawie informacji RDOŚ - wykonana  przez BULiGL inwentaryzacja. 
 

Większość gatunków otrzymało ocenę ogólna B lub C. Część                          
z wymienionych ptaków zostało uznane za gatunki kwalifikuj ące obszar i stanowiące 
w nim przedmiot ochrony (oznaczone ciemniejszym tłem w powyższej tabeli) wraz z 
ich naturalnymi siedliskami. Są to: bocian biały Ciconia ciconia, bocian czarny 
Ciconia nigra, kania ruda Milvus milvus, orlik krzykliwy Aquila pomarina, orzeł 
przedni Aquila chrysaetos, derkacz Crex crex, puchacz Bubo bubo, sóweczka 
Glaucidium passerinum, puszczyk uralski Strix uralensis, włochatka Aegolius 
funereus, lelek Caprimulgus europaeus, zimorodek Alcedo atthi, dzięcioł 
zielonosiwy Picus canus, dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos, dzięcioł 
trójpalczasty Picoides tridactylus, muchołówka mała Ficedula parva i dzięcioł 
białoszyi Dendrocopos syriacus. Dane o występowaniu tych gatunków na terenie 
lasów Gminy Bukowsko nie są pełne. Dwa gatunki spośród w/w, to gatunki siedlisk 
łąkowych, nie związanych z lasami. Są to: bocian biały i derkacz. Pozostała część 
gatunków to gatunki związane z siedliskami typowo leśnymi. Z otrzymanych danych 
z RDOŚ  podano miejsca widywanych w locie trzmielojada A072 ( nad oddz. 7d) nie 
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wymienionego w SDF i  wymienionego w SDF puszczyka uralskiego A220 
(oddz5a). Są to dane pochodzące z kwietnia 2010 r. 

W chwili opracowywania projektu UPUL dla lasów Gminy Bukowsko                      
na obszarze lasów Gminy Bukowsko nie stwierdzono miejsc gniazdowania w/w 
ptaków. Był spotykany w locie sporadycznie orlik krzykliwy i trzmielojad.  

W przypadku stwierdzenia miejsc gniazdowania osoba prowadząca nadzór 
nad lasami gminnymi powinna wyznaczyć strefy ochronne i zgłosić  te miejsca  do 
RDOŚ w Rzeszowie. 

W celu scharakteryzowania stanu środowiska w obrębie Obszaru „Beskid 
Niski” przedstawiono syntetyczne dane o lasach Gminy Bukowsko położonych             
w obszarze OSO "Beskid Niski" PLB 180002. 

 
Struktura użytkowania gruntów  

 
W Obszarze OSOP „Beskid Niski” powierzchnia leśna lasów należąca do 

Gminy Bukowsko wynosi 344,49 ha stanowi to 84,82% wszystkich lasów Gminy 
Bukowsko i 0,22% powierzchni Obszaru. Wszystkie lasy znajdują się w obrębie 
ewidencyjnym Wola Sękowa. 

Struktura wiekowa drzewostanów 
 

 
 
Struktura wiekowa lasów w granicach OSO jest dość zróżnicowana. 

Największym udziałem powierzchniowym charakteryzują się drzewostany  
w IVB klasie wieku (26,32%), KO (26,27%) i (VA 22,92 %). Pozostałe klasy wieku 
zajmują poniżej 10% powierzchni. Brak jest drzewostanów w I klasie wieku. 
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Głównymi gatunkami lasotwórczymi w Obszarze, w ujęciu gatunków 

panujących są: buk (64,66% powierzchni), sosna (12,32%), jodła (9,14%), jawor 
(7,26%), jesion (6,40%). Ponadto w ujęciu gatunków panujących skład 
drzewostanów uzupełnia również olsza szara i grab. 

 
Drzewostany Gminy Bukowsko charakteryzują się złożoną budową                       

i są z reguły wielogeneracyjne oraz wielogatunkowe. Największą powierzchnię 
zajmują drzewostany trzygatunkowe 46,73%, dwugatunkowe 27,04% cztero i więcej 
gatunkowe 23,44% a jednogatunkowe 2,43% powierzchni. Grunty leśne                           
nie zalesione zajmują 0,36% powierzchni. 

  

 
 
 
 
 

So; 12,32

Jd; 9,14

Bk; 64,66

Jw.; 7,26

Jś; 6,4
Gb; 0,03 Olsz; 0,19
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3.1.2.2. SOOS „Rymanów” PLH180016 
 

Projektowany Obszar Ochrony Siedlisk „Rymanów” utworzono w celu 
ochrony siedlisk wymienionych w Załączniku I oraz gatunków fauny i flory 
wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Ostoja zajmuje obszar 
5240,99 ha, z czego 5,51 ha stanowią lasy Gminy Bukowsko. 

W dniu  28.05.2014r RDOŚ w Rzeszowie wydał zarządzenie w sprawie 
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rymanów 
PLH1800016 , które zostało publikowane w Dzienniku Urzędowym województwa 
podkarpackiego, poz. 1655.  

Obszar zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2009/93/WE jako obszar 
mający znaczenie dla Wspólnoty (decyzja Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 
2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany 
wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na 
kontynentalny region biogeograficzny – Dz.U L 43 z 13.2.2009, str. 63—244), 
powiększenie zatwierdzone decyzją Komisji Europejskiej 2011/64/UE (decyzja 
Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznie 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 – Dz.U L 33 z 8.2.2011, str. 146-411). 

 
Źródłem danych o typach siedlisk będących przedmiotem ochrony w ramach 

obszaru jest SDF-aktualizowany 10-2013 r, a jako „cele ochrony obszaru”, traktuje 
się typy siedlisk lub gatunków fauny i flory, które posiadają status A, B lub C.  

 

Siedliska przyrodnicze wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 
92/43/EWG znajdujące się na terenie projektowanego Obszaru SOOS 
”Rymanów” oraz ocena znaczenia Obszaru dla tych siedlisk. 

 

Kod Nazwa siedliska 
% 

pokr. 
Stopień 
reprez. 

Względ. 
pow. 

Stan 
zachow 

Ocena 
ogólna 

9130 
Żyzne buczyny (Dentario 
glandulosae-Fagenion, Galio 
odorati-Fagenion) 

0,43 B C B B 

91E0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe (Salicetum 
albo-fragilis, Populetum albae, 
Alnenion glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe) 

0,01 B C B C 

6510 
Niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie 
Arrhenatherion elatioris 

0,01 D   D 

9170 
Grąd środkowoeuropejski i 
subkontynentalny Galio-
Carpinetum, Tilio-Carpinetum 

0,01 D   D 
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Gatunki fauny wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 
znajdujące się na terenie projektowanego Obszaru SOOS ”Rymanów” oraz 
ocena znaczenia Obszaru dla tych gatunków. 
 

Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
Ocena 

znaczenia 
ogólnego 

Ssaki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43 EWG 
1303 Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros B 
1324 Nocek duży Myotis myotis C 

 
 
Na gruntach lasów Gminy Bukowsko nie wyróżniono siedlisk przyrodniczych. 
 
3.1.2.3.  Projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO) „Dorzecze 
Górnego Sanu” (kod obszaru PLH180021) 
 

Obszar zaproponowany przez organizacje pozarządowe (Shadow List 2008), 
który uzyskał akceptacje Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie. 

Całkowita powierzchnia Obszaru wynosi 1578,7 ha, z czego 1,74 ha stanowią 
lasy Gminy Bukowsko. W granicach Projektowanego Obszaru „Dorzecze Górnego 
Sanu” znalazło się jedno wydzielenie (2a) położone w miejscowości Zboiska.   
Siedliska znajdujące się na terenie obszaru wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. 

 

KOD NAZWA 

%
 p

ok
ry

ci
a OCENA ZNACZENIA OBSZARU 

S
to

pi
eń

 
re
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ez
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. 
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na

 
po

w
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rz
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. 

S
ta

n 
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ow

. 

O
ce

na
 o

gó
ln

a 

1 2 3 4 5 6 7 

6230 
Górskie i niżowe murawy 

bliźniczkowe (Nardion - płaty 
bogate florystycznie) 

0,05 C C C C 

3220 
Pionierskie rośliny na kamieńcach 

górskich potoków 
0,10 C C C C 

6210 

Murawy kserotermiczne(Festuco-
Brometea) – priorytetowe są tylko 
murawy z istotnymi stanowiskami 

storczyków 

1,02 C C C C 

6430 
Ziołorośla górskie (Adenostylion 
alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 
0,54 B C B C 

6510 
Niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris) 

0,50 B C B C 

7220 
Źródliska wapienne ze 

zbiorowiskami Cratoneurion 
commutati 

0,01 B C A B 

9110 
Kwaśne buczyny (Luzulo-

Fagenion) 
1,39 B C B C 

9130 
Żyzne buczyny (Dentario 

glandulosae-Fagenion, Galio 
odorati-Fagenion) 

18,07 B C B C 
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KOD NAZWA 
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1 2 3 4 5 6 7 

9170 
Grąd środkowoeuropejski i 
subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 
9,29 B C B B 

9180 

Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe 
na stokach i zboczach (Tilio 

plathyphyllis-Acerion 
pseudoplatani) 

1,02 A C A B 

91E0 

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

Alnenion) 

31,54 C C C C 

 
GATUNKI  WG  SDF PLH 180021 

 

KOD NAZWA 
POPULACJA 

OCENA ZNACZENIA 
OBSZARU 

OSIADŁA 
MIGRUJĄCA Popu-

lacja 
Stan 
zach. 

Izo-
lacja 

Ogó-
nie Rozrodcza Zimująca Przelotna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ssaki wymienione w Załączniki II Dyrektywa Rady 92/43/EWG 
1355 Lutra lutra P    C A C B 

Ryby wymienione w Załączniki II Dyrektywa Rady 92/43/EWG 
1096 Lampetra planeri V    D    
1106 Salmo salar V    B B C C 
1124 Gobio albipinnatus V    D    
1130 Aspius aspius V    D    

1134 
Rhodeus 
sericeus-amarus 

R    C B C A 

1149 Cobitis taenia V    D    
1163 Cottus gobio R    C B C B 
2503 Barbus meridionalis C    B A C A 
2511 Gobio kessleri R    C C C C 

Bezkrębowce wymienione w Załączniki II Dyrektywa Rady 92/43/EWG 
1032 Unio crassus P    C B C B 

 
 

W obszarze wyróżniono 11 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy 
Rady 92/43/EWG, zajmujących łącznie 59.56% powierzchni, pozostały obszar 
stanowią wody. 

Z lasów Gminy Bukowsko należy do tego obszaru wydz. 2a  o pow. 1,74 ha 
położone w części południowej SOO „Dorzecze Górnego Sanu”. 

Spośród siedlisk o znaczeniu europejskim wymienionych w Rozporządzeniu 
Ministra środowiska z dnia 16 maja 2005 roku, a także siedlisk wymienionych  
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie 
określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie, na gruntach  
lasów Gminy Bukowsko i jednocześnie będących w Specjalnym Obszarze Ochrony 
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Siedlisk „Dorzecze Górnego Sanu”, otrzymano informację z RDOŚ w Rzeszowie             
o jednym typie siedliska przyrodniczego. 

 
9170-2 grąd subkontynentalny Tilio Carpinetum 

 
Zagrożenia istniejące wg SDF: 

− zanieczyszczenia wód i ścieki komunalne na całym obszarze, 
− zaśmiecenie terenu (wszędzie duże ilości śmieci), 
− zapora w Myczkowcach całkowicie odcięła możliwość wędrówki ryb w górę, 
− próg na Sanie w Zasławiu utrudniający (lub uniemożliwiający) wędrówkę 

ryb w górę rzeki, 
− duża śmiertelność ryb spływających w dół i dostających się do turbin 

hydroelektrowni, 
− okresowy drastyczny spadek ilości wody w Sanie związany z pracami 

remontowymi w elektrowni, 
− zbiorniki zaporowe w Solinie i Myczkowcach całkowicie zmieniły reżim 

hydrologiczny Sanu i parametry fizyko - chemiczne wody, 
− eksploatacja kruszywa z koryta powodująca zanikanie kamienistych tarlisk 

litofilnych gatunków ryb, 
− nadmierna zabudowa terenów zalewowych, szczególnie przez obiekty 

turystyczne, 
− rolnicze zagospodarowanie terasy zalewowej, 
− kłusownictwo w odniesieniu do większych gatunków ryb (m.in. brzana, 

świnka). 
 
Zagrożenia potencjalne: 

− regulowanie cieków wodnych, 
− wzrost ilości zanieczyszczeń komunalnych, 
− brak drożności cieków. 

 

 
3.1.2.4  Siedliska przyrodnicze 

 
Na terenie lasów Gminy Bukowsko położonych w obrębie ewidencyjnych Zboiska 

na  podstawie danych z RDOŚ w Rzeszowie wyróżniono: 
 

Grądy - 9170 

Występują na powierzchni 1,74 ha w 1 wydzieleniu. Siedlisko to jest 
zachowane w dobrym stanie. Gatunkiem głównym jest jawor w IIA klasie wieku 
współpanujący z klonem polnym, jesionem i czeremchą będących również w IIA 
klasie wieku. 
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3.1.3.  Określenie obszarów potencjalnej kolizji między celami ochrony 
przyrody a gospodarką leśną 

 
Potencjalne miejsca lub obszary, gdzie może nastąpić istotna kolizja między 

zapisami  uproszczonego planu urządzenia lasu a wymogami ochrony przyrody, to      
w odniesieniu do głównych celów ochrony obszarów Natura 2000:  

 
● zaplanowanie użytkowania rębnego w miejscach, gdzie znajdują się 

stanowiska gatunków zwierząt lub roślin, bez podania sposobów ochrony 
stanowiska lub siedliska gatunku podczas zabiegów,  

● zaplanowanie użytkowania w sposób zmieniający właściwą dla danego 
gatunku strukturę wiekową i gatunkową drzewostanów, 

●  zamieszczenie w UPUL zapisów (bądź brak takich zapisów) 
uszczegóławiających sposoby prowadzenia gospodarki leśnej w miejscach 
szczególnie istotnych dla danego gatunku, będącego przedmiotem ochrony 
w ramach obszaru Natura 2000. 

 
Oddziaływanie UPUL na pozostałe elementy środowiska przyrodniczego jest 

również rozpatrywane w zakresie:  
 

●  w jakim stopniu przyjęte składy gatunkowe upraw i typy drzewostanów 
korelują z naturalnymi składami drzewostanów w ramach poszczególnych 
siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej,  

● stopnia oddziaływania zaplanowanych zabiegów na populację pozostałych 
gatunków ptaków, roślin i zwierząt, zwłaszcza gatunków z załącznika I 
Dyrektywy Ptasiej lub załączników I i II Dyrektywy Siedliskowej,  

● w jaki sposób zapisy UPUL wpływają na pozostałe elementy środowiska 
przyrodniczego. 

 
 

3.2. Istniejące problemy ochrony środowiska, istotne z punktu 
widzenia realizacji uproszczonego planu urządzenia lasu 

 
Do problemów ochrony przyrody istotnych z punktu widzenia sporządzania 

UPUL oraz jego realizacji należy wymienić: 
 

▪ brak szczegółowych i oficjalnych wytycznych dotyczących sposobów ochrony 
poszczególnych gatunków lub typów siedlisk w postaci programów ochrony 
zatwierdzanych przez Ministra Środowiska, 

▪ brak dokładnej wiedzy o występowaniu niektórych gatunków,  

▪ konieczność uwzględniania wymagań wszystkich gatunków (celów ochrony), 
które mogą się wzajemnie wykluczać. 
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3.3. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku  
         realizacji  uproszczonego planu urządzenia lasu 
 

Planowanie gospodarki leśnej jest wymogiem ustawowym. Daje to 
możliwość utrzymania równowagi pomiędzy pozyskaniem drewna a trwałym 
gospodarowaniem w lasach. Dobrze zaprojektowane etaty cięć są podstawą 
zrównoważonej gospodarki leśnej w długim okresie czasu. Brak UPUL może 
doprowadzić do niekontrolowanego korzystania z zasobów leśnych. 

Zaniechanie realizacji ustaleń UPUL może przyczynić się ponadto np. do 
spontanicznego rozwoju roślinności na niektórych siedliskach przyrodniczych.  
 

4. OCENA WPŁYWU PROJEKTU UPROSZCZONEGO  PLANU 
URZĄDZENIA LASU NA ŚRODOWISKO I OBSZARY 
NATURA 2000 W ZAKRESIE ZAPROJEKTOWANYCH 
ZADAŃ GOSPODARCZYCH DO REALIZACJI NA OKRES 
OBOWIĄZYWANIA PLANU 

 
 

Niniejszy rozdział stanowi główny analityczny element prognozy. Przyjęto, 
że w trakcie analiz osobno rozpatrywane będzie oddziaływanie na całość środowiska, 
w tym różne jego komponenty wymienione w art. 51 Ustawy OOŚ, a osobno 
oddziaływanie na obszary Natura 2000, w szczególności na cele ochrony każdego 
obszaru i integralność obszarów. 

 
 

4.1. Oddziaływanie UPUL  na środowisko 
 

Ponieważ UPUL nie określa ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (a więc przedsięwzięć określonych 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r.) nie stwierdzono, aby 
jakiekolwiek zapisy i wskazania zamieszczone w UPUL, wpływały znacząco 
negatywnie na całość środowiska przyrodniczego w lasach Gminy Bukowsko. 
Jednak prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej w oparciu o UPUL 
może zawierać elementy niekorzystnie oddziaływujące na pewne cechy środowiska 
przyrodniczego. Wobec tego poniżej scharakteryzowano poszczególne komponenty 
środowiska oraz wynikającą z analiz i wiedzy eksperckiej ocenę wpływu całości 
UPUL na te komponenty. 
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4.1.1. Oddziaływanie na różnorodność biologiczną 
 

Różnorodność biologiczna powinna być chroniona na 3 poziomach: 
genetycznym, gatunkowym i krajobrazowym, do czego zobowiązują wspomniane 
wcześniej akty prawa krajowego i międzynarodowego. 

W zakresie różnorodności genetycznej UPUL nie zawiera elementów, które 
mogą wpływać na zmniejszenie puli genowej w obrębie gatunków. Zaprojektowane 
tam zabiegi dotyczą głównie sposobu użytkowania i odnawiania lasu oraz rodzaju 
wykonywanych cięć pielęgnacyjnych. Naśladują one naturalne procesy zachodzące 
w ekosystemach leśnych (wypadanie drzew na skutek konkurencji o światło i zasoby 
środowiska, zamieranie drzew i rozpad drzewostanów w efekcie procesów 
życiowych wyprzedzając je w czasie). Pielęgnacja zasobów polega na usuwaniu 
niektórych drzew, zazwyczaj o gorszych cechach jakościowych, które i tak                
w niedalekiej przyszłości wydzieliłyby się z drzewostanu. Zabiegi dotyczące 
odnawiania lasu, wynikają bezpośrednio z przyjętego sposobu zagospodarowania. 
Użytkowanie rębne (pozyskanie) zaplanowano za pomocą rębni złożonych,               
w których wykorzystywane są naturalne możliwości odnawiania drzewostanu.  

W zakresie różnorodności gatunkowej zapisy w UPUL należy rozpatrywać      
w 2-ch kategoriach: 

− wpływu projektowanych zabiegów na różnorodność gatunkową grzybów, 
roślin i zwierząt, 

− wpływu projektowanych zabiegów na zróżnicowanie gatunkowe 
drzewostanów. 
W pierwszym przypadku jednoznaczna ocena nie jest możliwa, gdyż 

realizacja UPUL może różnie wpływać na różne grupy gatunków. Dla niektórych 
jest to działanie negatywne dla innych pozytywne.  

Oceniając zaprojektowane działania pod kątem ich wpływu na 
różnorodność gatunkową drzewostanów analizie poddano przyjęte w UPUL typy 
drzewostanów (TD) i składy gatunkowe odnowień.  

 
W zakresie różnorodności krajobrazowej (lub ekosystemowej) wpływ 

UPUL na różnorodność występujących na terenie lasów Gminy Bukowsko 
ekosystemów jest w zasadzie neutralny. Charakter zabiegów zaprojektowanych dla 
gruntów leśnych nie wpływa zasadniczo na ich negatywne przekształcenie. Tak więc 
realizacja UPUL nie powinna spowodować zmniejszenia różnorodności gatunkowej 
na poziomie ekosystemów. 

 

4.1.2 . Oddziaływanie na ludzi 
 

Realizacja UPUL nie wpływa bezpośrednio na ludzi, jako że charakter 
zaplanowanych zabiegów i działań dotyczy gospodarki leśnej, w tym kształtowania     
i ochrony ekosystemów leśnych.  

Pośredni wpływ na ludzi, dzięki prowadzeniu gospodarki leśnej 
zapewniającej pracę, a więc dochody wielu grupom zawodowym, decyduje o ich 
kondycji ekonomicznej.  
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4.1.3 . Oddziaływanie na rośliny i zwierzęta, w szczególności na gatunki   
   chronione 

 
Istotny wpływ realizacji UPUL na komponenty środowiska przyrodniczego 

może dotyczyć wybranych gatunków roślin i zwierząt. Wpływ ten może być 
bezpośredni lub pośredni (zmiana siedlisk ich życia). Ponieważ wykonanie oceny 
oddziaływania na każdy występujący na terenie lasów Gminy Bukowsko gatunek nie 
jest możliwe, dokonano kategoryzacji gatunków, grupując je według „rzadkości” lub 
statusu ochronnego oraz prawdopodobieństwa zlokalizowania. 

Pierwszą grupą gatunków, dla których wykonano szczegółowe analizy 
wpływu realizacji UPUL są gatunki z Załącznika II DS dla SOO "Rymanów" lub 
Załącznika I DP. Drugą grupę stanowią gatunki chronione, rzadkie na terenie lasów 
Gminy  Bukowsko, które mogą na ich terenie wystąpić. 
 
Tabela wpływu zaplanowanych zadań gospodarczych na istotne z punktu widzenia 
ochrony przyrody gatunki roślin, zwierząt i grzybów.  
 

Gatunek 
nazwa 

polska/łacińska 
Status 

Znana liczba 
stanowisk w 

lasach Gminy  
Bukowsko  

Zabiegi 
zaplanowane w 

miejscach 
występowania 

Sposoby 
ograniczenia 
negatywnego 

wpływu w 
projekcie UPUL 

lub potrzeby 
ochrony 

Przewidywane oddziaływanie 

Uwagi, 
wnioski do 
prognozy 

Krótko-
termi-
nowe 

Średnio-
termi-
nowe 

Długo-
termi-
nowe 

Grupa I – gatunki z załącznika II DS. lub załącznika I DP 
 

Podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 
 

Ch. c 
N2000 

Gatunek kwalifikujący dla SOO „Rymanów”; wpływ UPUL omówiony w części dot. Obszarów Natura 

2000. 

Nocek duży 
Myotis myotis 
 

Ch. c 
N2000 

Gatunek kwalifikujący dla SOO „Rymanów”; wpływ UPUL omówiony w części dot. Obszarów Natura 

2000. 

Bocian czarny 
Ciconia nigra 
 

Ch 
N2000 

Gatunek kwalifikujący dla SOO „Rymanów”; wpływ UPUL omówiony w części dot. Obszarów Natura 

2000. 

Bocian biały 
Ciconia ciconia 
 

Ch 
N2000 

Gatunek kwalifikujący dla SOO „Rymanów”; wpływ UPUL omówiony w części dot. Obszarów Natura 

2000. 

Kania ruda 
Milvus milvus 
 

Ch 
N2000 

Gatunek kwalifikujący dla OSO  „Rymanów” wpływ UPUL omówiony w części dot. Obszarów Natura 

2000. 

Orlik krzykliwy 
Aquila pomarina 
 

Ch 
N2000 

Gatunek kwalifikujący dla OSO  „Beskid Niski” wpływ UPUL omówiony w części dot. Obszarów 

Natura 2000.  

Orzeł przedni 
Aquila chrysaetos 
 

Ch 
N2000 

Gatunek kwalifikujący dla OSO  „Beskid Niski” wpływ UPUL omówiony w części dot. Obszarów 

Natura 2000.  

Sóweczka 
Glaucidium 
paserinum 

Ch 
N2000 

Gatunek kwalifikujący dla OSO  „Beskid Niski” wpływ UPUL omówiony w części dot. Obszarów 

Natura 2000.  

Derkacz  
Crex crex 
 

Ch 
N2000 

Gatunek kwalifikujący dla OSO  „Beskid Niski” wpływ UPUL omówiony w części dot. Obszarów 

Natura 2000.  

Puchacz  
Bubo Bubo 
 

Ch 
N2000 

Gatunek kwalifikujący dla OSO  „Beskid Niski” wpływ UPUL omówiony w części dot. Obszarów 

Natura 2000.  

Dzięcioł zielono 
siwy 
Picus canius 

Ch 
N2000 

Gatunek kwalifikujący dla OSO  „Beskid Niski” wpływ UPUL omówiony w części dot. Obszarów 

Natura 2000.  

Puszczyk uralski 
Strix uralensis 
 

Ch 
N2000 

Gatunek kwalifikujący dla OSO  „Beskid Niski” wpływ UPUL omówiony w części dot. Obszarów 

Natura 2000.  
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Gatunek 
nazwa 

polska/łacińska 
Status 

Znana liczba 
stanowisk w 

lasach Gminy  
Bukowsko  

Zabiegi 
zaplanowane w 

miejscach 
występowania 

Sposoby 
ograniczenia 
negatywnego 

wpływu w 
projekcie UPUL 

lub potrzeby 
ochrony 

Przewidywane oddziaływanie 

Uwagi, 
wnioski do 
prognozy 

Krótko-
termi-
nowe 

Średnio-
termi-
nowe 

Długo-
termi-
nowe 

Dzięcioł 
trójpalczasty 
Picoides tridactylus 

Ch 
N2000 

Gatunek kwalifikujący dla OSO  „Beskid Niski” wpływ UPUL omówiony w części dot. Obszarów 

Natura 2000.  

Dzięcioł 
białogrzbiety 
Dendrocopos 
leucotos 

Ch 
N2000 

Gatunek kwalifikujący dla OSO  „Beskid Niski” wpływ UPUL omówiony w części dot. Obszarów 

Natura 2000.  

Dzięcioł białoszyi 
Dendrocopos 
syriacus  

Ch 
N2000 

Gatunek kwalifikujący dla OSO  „Beskid Niski” wpływ UPUL omówiony w części dot. Obszarów 

Natura 2000.  

Muchołówka mała 
Ficedula parva 

Ch 
N2000 

Gatunek kwalifikujący dla OSO  „Beskid Niski” wpływ UPUL omówiony w części dot. Obszarów 

Natura 2000.  
Lelek 
Caprimulgus 
eropaeus 

Ch 
N2000 

Gatunek kwalifikujący dla OSO  „Beskid Niski” wpływ UPUL omówiony w części dot. Obszarów 

Natura 2000.  

Włochatka 
Aegolius funereus 

Ch 
N2000 

Gatunek kwalifikujący dla OSO  „Beskid Niski” wpływ UPUL omówiony w części dot. Obszarów 

Natura 2000.  
Grupa II – Gatunki chronione, rzadkie na terenie lasów Gminy  Bukowsko  

Rzadkie gatunki 
roślin występujące 
na terenie lasów 
Gminy 
Bukowskoobrazki 
alpejskie, parzydło 
leśne, pokrzyk 
wilcza jagoda,   
storczyk męski, 
wawrzynek 
wilczełyko, goździk 
pyszny, kruszczyk 
szerokolistny, 
skrzyp olbrzymi, 
śnieżyczka 
przebiśnieg, 
przylaszczka 
pospolita, wroniec 
widlasty,  lilia 
złotogłów, , widłak 
jałowcowaty, , 
gnieźnik leśny, 
podkolan biały, 
paprotka zwyczajna, 
cebulica dwulistna 
ciemiężyca zielona, , 
czosnek 
niedźwiedzi.  
barwinek pospolity , 
bluszcz pospolity , 
buławnik 
wielkokwiatowy, 
zimowit jesienny 

Ch 

Brak 
dokładnych 
informacji o 

występowaniu 
na gruntach 

lasów Gminy  
Bukowsko  

.  

Prawdopodobnie 
wszystkie 
rodzaje 

zabiegów 
 

brak 0 0 0 brak 

Grupa III – Gatunki chronione, pospolite na terenie lasów Gminy  Bukowsko  
Gatunki roślin 
związanych z 
siedliskami 
grądowymi i 
łęgowymi: kalina 
koralowa, kukułka 
fuchsa, miodownik 
melisowaty, 
naparstnica 
zwyczajna, 
pierwiosnek 
lekarski, płonnik 

Ch 

Brak 
dokładnych 
informacji o 

występowaniu 
na gruntach 

lasów Gminy  
Bukowsko  

 

Wszystkie 
rodzaje 

zabiegów. 
 

Pozostawienie 
nienaruszonego 

pasa 
drzewostanu 

wzdłuż cieków 
wodnych, 
szerokości 

około 
 25 m. 

Wyłączenie z 
użytkowania 

rębnego łęgów. 

0 +1 +1 brak 
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Gatunek 
nazwa 

polska/łacińska 
Status 

Znana liczba 
stanowisk w 

lasach Gminy  
Bukowsko  

Zabiegi 
zaplanowane w 

miejscach 
występowania 

Sposoby 
ograniczenia 
negatywnego 

wpływu w 
projekcie UPUL 

lub potrzeby 
ochrony 

Przewidywane oddziaływanie 

Uwagi, 
wnioski do 
prognozy 

Krótko-
termi-
nowe 

Średnio-
termi-
nowe 

Długo-
termi-
nowe 

pospolity, konwalia 
majowa, 
przylaszczka 
pospolita. 
Gatunki roślin 
związane z 
siedliskami 
łąkowymi, 
murawowymi, 
mszarami: 
bobrek trójlistkowy, 
kukułka krwista i 
plamista, goździk 
skupiony, torfowce,. 

Ch 

Brak 
dokładnych 
informacji o 

występowaniu 
na gruntach 

lasów Gminy  
Bukowsko  

  

Brak zabiegów. 

Wykaszanie co 
2-3 lata, 

ewentualnie 
wypas. 

Usuwanie 
samosiewów 

drzew i 
krzewów co 

kilka lat. 

+1 +1 0 brak 

Gatunki ptaków 
leśnych:  
bogatka, 
czarnogłówka, 
czubatka, czyżyk, 
dzięcioł duży, 
dzięcioł 
białogrzbiety, 
dzięcioł czarny, 
dzięcioł średni, 
dzięcioł 
trójpalczasty, 
dzięcioł 
zielonosiwy, 
dzięciołek, drozd 
obrożny i śpiewak, 
grubodziób, gil, 
jastrząb, jarząbek, 
kos, kowalik, kobuz, 
kulczyk, kukułka, 
kruk, kwiczoł, lelek 
kozodój, modraszka, 
muchołówka mała i 
szara, mysikrólik, 
orzechówka, 
paszkot, pełzacz 
leśny, pokrzewka 
ogrodowa i 
czarnołbista, 
piecuszek, 
pierwiosnek, 
raniuszek, 
pokrzywnica, 
puszczyk, rudzik, 
sikora uboga, 
sosnówka, sowa 
uszatka, słonka, 
słowik szary i 
rdzawy, sójka, 
sóweczka, siniak, 
strzyżyk, szpak, 
śpiewak, świergotek 
drzewny, świstunka, 
trzmielojad, wilga, 
zięba, zniczek 
 

Ch 

Brak 
dokładnych 
informacji o 

występowaniu 
na gruntach 

lasów Gminy  
Bukowsko  

  

Większość 
zaplanowanych 

zabiegów 
gospodarczych 

W 
drzewostanach 

rębnych 
pozostawianie 
części drzew, 
które wejdą w 

skład 
przyszłego 

drzewostanu 
Zachowanie 

drzew 
dziuplastych, 
martwych i 

obumierających. 
Wywieszanie 

budek 
lęgowych. 

0 0 0 

Trendy 
liczebnościowe 
wymienionych 

ptaków nie 
wykazują 

silnych wahań 
a zwłaszcza 
spadków. 

Po 
uwzględnieniu 

zaleceń 
ochronnych 

projektowane 
zabiegi nie 
wpływają 

negatywnie na 
stan ich 

populacji.  

Gatunki ptaków 
związane z terenami 
rolniczymi i 
zakrzewieniami:  
brzegówka, błotniak 

Ch 

Brak 
dokładnych 
informacji o 

występowaniu 
na gruntach 

Grunty nieleśne. 
Brak 

zaplanowanych 
zabiegów. 

Kształtowanie 
strefy 

ekotonowej 
leśno-polnej. 
Tworzenie 

0 0 0 brak 
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Gatunek 
nazwa 

polska/łacińska 
Status 

Znana liczba 
stanowisk w 

lasach Gminy  
Bukowsko  

Zabiegi 
zaplanowane w 

miejscach 
występowania 

Sposoby 
ograniczenia 
negatywnego 

wpływu w 
projekcie UPUL 

lub potrzeby 
ochrony 

Przewidywane oddziaływanie 

Uwagi, 
wnioski do 
prognozy 

Krótko-
termi-
nowe 

Średnio-
termi-
nowe 

Długo-
termi-
nowe 

łąkowy, cierniówka, 
czajka, dymówka, 
dudek, dzięcioł 
zielony, dzwoniec, 
dzierzba gąsiorek, 
gawron, 
jemiołuszka, jerzyk, 
kawka, kląskawka, 
kopciuszek, 
krogulec 
makolągwa, 
muchołówka 
żałobna, myszołów, 
myszołów włochaty, 
mazurek, oknówka, 
pleszka, pliszka 
siwa, piegża, 
pokląskwa, 
pustułka, sierpówka, 
sikora modra i 
bogatka, siwerniak, 
skowronek, sroka, 
srokosz, szczygieł, 
świergotek łąkowy, 
skowronek polny, 
trznadel, wróbel, 
wrona siwa,  
zaganiacz 

lasów Gminy  
Bukowsko  

 

zwyżek dla 
ptaków 

drapieżnych. 
Pozostawianie 

drzew 
dziuplastych na 

skraju 
drzewostanu, 
wywieszanie 

budek 
lęgowych. 

Gatunki ptaków 
związane ze 
środowiskiem 
wodnym: brodziec 
piskliwy, czapla, 
krzyżówka, 
łozówka, pluszcz, 
strumieniówka, 
zimorodek, żuraw 
. 

Ch 

Brak 
dokładnych 
informacji o 

występowaniu 
na gruntach 

lasów Gminy  
Bukowsko  

 

Gatunki 
związane z 
większymi 
potokami, 
rzekami, 
oczkami 

wodnymi z 
towarzyszącymi 
im szuwarami. 
Brak zabiegów 

w bezpośrednim 
sąsiedztwie w/w 

siedlisk. 
 
 

Pozostawienie 
nienaruszonego 

pasa 
drzewostanu 

wzdłuż cieków 
wodnych, 
szerokości 

około  
25 m. 

Wyłączenie z 
użytkowania 

rębnego łęgów. 
 
 

0 0 0 
 

brak 

Gatunki ssaków 
prawdopodobnie 
występujące na 
terenie 
nadleśnictwa: 
badylarka, borowiec 
wielki, jeż 
wschodni, łasica, 
gacek brunatny i 
szary, gronostaj, 
karczownik, karlik 
malutki, mroczek 
posrebrzany i 
pozłocisty,koszatka, 
kret, nocek 
Bechsteina i 
Brandta, nocek duży 
i Natterera, nocek 
orzęsiony i rudy, 
nocek wąsatek, 
orzesznica, 
podkowiec mały, 

Ch Brak danych.  

Większość 
zaplanowanych 

zabiegów 
gospodarczych. 

Brak 
stwierdzonego 

wpływu 
zabiegów na 

populacje tych 
gatunków.  

brak 0 0 0 brak 
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Gatunek 
nazwa 

polska/łacińska 
Status 

Znana liczba 
stanowisk w 

lasach Gminy  
Bukowsko  

Zabiegi 
zaplanowane w 

miejscach 
występowania 

Sposoby 
ograniczenia 
negatywnego 

wpływu w 
projekcie UPUL 

lub potrzeby 
ochrony 

Przewidywane oddziaływanie 

Uwagi, 
wnioski do 
prognozy 

Krótko-
termi-
nowe 

Średnio-
termi-
nowe 

Długo-
termi-
nowe 

popielica, ryjówka 
aksamitna, ryjówka 
malutka, , rzęsorek, 
wiewiórka pospolita 

 

+ oznacza oddziaływanie pozytywne, - oddziaływanie negatywne a 0 oddziaływanie 
neutralne. Siłę oddziaływania oceniono w skali: 1 – oddziaływanie nieznaczne, 2 – 
oddziaływanie istotne, 3 – oddziaływanie znaczące. 
 
 

Po analizie UPUL należy stwierdzić, że zapisy dotyczące ochrony cennych 
stanowisk roślin nie są w nim zawarte. UPUL nie zawiera wykazów roślin rzadkich       
i chronionych. W przypadku stwierdzenia ich występowania podczas wykonywania 
zabiegów gospodarczych stanowiska te należy omijać przy planowaniu i wytyczaniu 
szlaków zrywkowych, chronić w trakcie wykonywania prac leśnych, najlepiej 
poprzez prowadzenie zabiegów w okresie zimowym, a także kształtować ich 
siedliska stosownie do wymagań ekologicznych. Spełnienie tych wymogów leży                  
po stronie wykonawcy UPUL. 

Zalecenia ochronne dotyczące grzybów nie zostały ujęte w UPUL, jednak      
z uwagi, iż wykazane tam gatunki nie wymagają specjalnych zabiegów ochronnych, 
regulacje, które wprowadza rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca  
2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną                    
(Dz. U. z dnia 28 lipca 2004 r.; Nr 168, poz. 1765), a szczególnie zapis o zakazie 
niszczenia „siedlisk i ostoi” są wystarczające. 

Analiza zabiegów zaplanowanych w odniesieniu zwierząt chronionych oraz 
ich siedlisk pozwala stwierdzić, że dla żadnego z nich nie przewiduje się znacząco 
negatywnego wpływu realizacji UPUL. Dla większości zapisy zawarte w UPUL 
wpływają neutralnie na stan populacji i jedynie przejściowo i w niewielkim zakresie 
mogą pogarszać stan siedliska. Ogólne zalecania zawarte są w ogólnym opisaniu                    
pkt. 4 Ochrona lasu dotyczące art.52.ust.1 pkt  1, 3, 7, 8, 12 ustawy o ochronie 
przyrody mówiące, że gospodarka leśna nie będzie naruszać zakazów w stosunku do 
gatunków dziko występujących zwierząt poprzez: umyślne zabijanie, okaleczanie         
i chwytanie; umyślne niszczenie ich jaj, postaci młodocianych i ich form 
rozwojowych; niszczenie ich gniazd, mrowisk, nor, lęgowisk, żeremi, tam, tarlisk, 
zimowisk i innych schronień; umyślne płoszenie i niepokojenie. Wpływ 
niekorzystny dla pewnych gatunków, dla innych może być korzystny, a pogodzenie 
interesów wszystkich zwierząt chronionych bytującego na terenie lasów Gminy 
Bukowsko jest trudne. Najważniejsza jest ocena, czy stan środowisk bytowania         
i rozrodu najrzadszych i najcenniejszych gatunków nie ulegnie pogorszeniu, a na 
podstawie przedstawionej powyżej analizy nie ma podstaw by twierdzić, że to 
nastąpi. 

W stosunku do zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym, UPUL nie 
zawiera zapisów mających na nie wpływ, bowiem nie definiuje wskazówek 
dotyczących budowy czy utrzymania zbiorników wodnych ani sposobu 
zagospodarowania cieków wodnych.  
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Negatywnego wpływu zapisów zawartych w UPUL w stosunku do zwierząt 
związanych z krajobrazem rolniczym (np. bociana białego, derkacza) - łąkami, 
pastwiskami i uprawami jest minimalny, ponieważ wskazówki gospodarcze nie 
dotyczą gruntów nieleśnych, które i tak nie występują w lasach Gminy Bukowsko.  

Najsilniej zapisy zawarte w UPUL wpłyną na środowisko życia gatunków 
związanych z ekosystemami leśnymi. Dla części z nich bardzo istotne są zapisy 
dotyczące utrzymania odpowiednich siedlisk, śródleśnych przestrzeni otwartych, 
odpowiednich do lęgów i żerowania, dla kolejnych zaś udział starodrzewi oraz 
martwego drewna, stanowiącego dla nich podstawową bazę żerową.  

Zabiegi wykonywane w lasach Gminy Bukowsko zwiększają 
bioróżnorodność, a tym samym korzystnie wpływają na środowisko życia wielu 
zwierząt. Jednocześnie są znacznie rozciągnięte w czasie a ich wielokompleksowość 
w dużym stopniu niweluje niekorzystny wpływ wykonywanych zabiegów, 
pozwalając łatwiej dostosować się bytującej tu faunie do zmian zachodzących                          
w otoczeniu. Podczas realizacji zaplonowanych zabiegów gospodarczych należy 
pamiętać, że w przypadku zinwentaryzowania i stwierdzenia występowania 
gatunków chronionych zabiegi gospodarcze powinny być dostosowywane do 
terminów i sposobów wykonywania prac leśnych, budowlanych i agrotechnicznych 
do okresów lęgu, rozrodu i hibernacji nietoperzy, które mogą zniwelować 
potencjalny niekorzystny wpływ.  

 

4.1.4 . Oddziaływanie na wodę 
 

W UPUL nie zawarto zapisów odnoszących się do ekosystemów wodnych. 
Negatywny wpływ na te ekosystemy i zasoby wodne mógłby wystąpić w przypadku, 
gdyby realizowane na terenach leśnych zabiegi gospodarcze mogły spowodować 
zniekształcenie siedlisk mających znaczenie dla ochrony wód. Uproszczony plan 
urządzenia lasu nie wpływa bezpośrednio na ekosystemy wodne. Pośredni wpływ na 
wody UPUL lasu wywiera poprzez odpowiednie wykonywanie zabiegów 
gospodarczych polegających na: 

− prowadzeniu cięć w najbliższym otoczeniu potoków ze szczególną 
starannością, w okresie zimowym, w niewielkim zakresie podyktowanym 
niezbędnymi potrzebami hodowlanymi,  

− zakazie wykonywania zrywki potokami, 
− pozostawianiu kłód w potokach oraz pozostałości pozrębowych (gałęzie, 

odziomki), 
− wykonywaniu rębni złożonych o długim okresie odnowienia przyczynia się 

do utrzymywanie ciągłego pokrycia roślinnością leśną stoków. 
 

Zalecenia te pozwolą zachować warunki wodne obszaru we właściwym 
stanie i należy się spodziewać, że ustalenia UPUL nie wpłyną negatywnie na 
czystość wód i zasoby wodne.  

4.1.5 . Oddziaływanie na powietrze 
 

Zabiegi gospodarcze zapisane w UPUL nie wpływają na pogorszenie stanu 
powietrza atmosferycznego. Są to zabiegi wykonywane miejscowo, z użyciem 
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niewielkiej liczby ciężkiego sprzętu, głównie przy pomocy pilarek, kos spalinowych, 
ciągników rolniczych lub leśnych. Operowanie tego typu sprzętem nie powinno 
wpłynąć negatywnie na stan powietrza. 

4.1.6 . Oddziaływanie na powierzchnię ziemi 
 

Działania gospodarcze wykonywane na podstawie UPUL mogą miejscowo 
wpłynąć nieznacznie negatywnie na powierzchnię ziemi, a zwłaszcza pokrywę 
glebową. Dotyczy to głównie efektów stosowania maszyn leśnych (ciągniki, LKT) 
podczas prac związanych z pozyskaniem drewna w ramach użytkowania rębnego        
i przedrębnego. W UPUL nie planuje się użytkowania na najbardziej stromych 
stokach, a w trakcie realizacji planu nadzorujący rozplanowuje przebieg szlaków 
zrywkowych tak, aby minimalizować skutki stosowania ciężkiego sprzętu. 

 

4.1.7 . Oddziaływanie na krajobraz 
 

Gospodarka leśna nie wpływa znacząco negatywnie na krajobraz,                 
a w pewnych przypadkach ten wpływ może być korzystny. Spośród 
zaprojektowanych w UPUL zabiegami, które kształtują krajobraz leśny są rębnie.        
W UPUL użytkowanie rębne odbywa się wyłącznie za pomocą rębni IVd, która           
w najmniejszy sposób wpływa negatywnie na strukturę krajobrazu. 

4.1.8 . Oddziaływanie na klimat 
 

Przy stosowaniu rębni złożonych, braku wylesień oraz zalesień wpływ 
UPUL na klimat jest minimalny i bardzo lokalny.  

Zabiegi zaprojektowane w UPUL, nie będą oddziaływać negatywnie na 
klimat. 

4.1.9 . Oddziaływanie na zasoby naturalne 
 

Zasobem naturalnym, na który ustalenia UPUL mają bezpośredni wpływ 
jest drewno. Zasoby drewna na pniu przy realizacji obecnego UPUL zwiększą się. 
Jego jakość powinna ulec polepszeniu. Jedynie w nielicznych przypadkach starych 
drzewostanów pozostawionych bez zabiegów jakość ta może obniżyć się, aż do 
obumarcia poszczególnych egzemplarzy. 

Realizacja UPUL nie wpłynie negatywnie na stan zasobów leśnych lasów 
Gminy Bukowsko. 

4.1.10 . Oddziaływanie na zabytki i dobra kultury materialnej 
 

W lasach Gminy Bukowsko nie stwierdzono występowania obiektów 
kultury materialnej.  
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4.1.11 . Zestawienie zbiorcze wpływu projektu UPUL na środowisko 
 

Oceny cząstkowe wpływu UPUL na poszczególne elementy środowiska 
pozwalają na zbiorcze zestawienie wyników i dokonanie ogólnej oceny wpływu 
UPUL na środowisko.  
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Macierz przewidywanego oddziaływania  uproszczonego planu urządzenia lasu na środowisko dla lasów Gminy  Bukowsko  

 

L.p. Elementy środowiska 

Rodzaje planowanych czynności i zadań gospodarczych2) oraz  ich 
przewidywane znaczące oddziaływanie1) na  elementy środowiska Łączna ocena2) 

oddziaływania 
planu 

urządzenia lasu 
na środowisko 

Uwagi 
Zalesienia Odnowienia 

Pielęgnowanie 
drzewostanów 

Rębnie 
częściowe i 
przebudowa 
stopniowa 

Rębnie 
zupełne 

1 Różnorodność biologiczna brak -1 -1 +1 brak 0  
2 Ludzie brak 0 0 0 brak 0  
3 Zwierzęta brak +1 0 +1 brak +1  
4 Rośliny brak -1 +1 +1 brak +1  
5 Woda brak 0 0 0 brak 0  
6 Powietrze brak 0 0 0 brak 0  
7 Powierzchnia ziemi brak 0 0 +1 brak +1  
8 Krajobraz brak 0 0 +1 brak +1  
9 Klimat brak +1 0 +1 brak +1  
10 Zasoby naturalne brak +2 0 -1 brak 0  
11 Zabytki brak 0 0 0 brak 0  
12 Dobra materialne brak 0 0 0 brak 0  
13 Łączna ocena3) oddziaływania  planu 

urządzenia lasu na środowisko 
brak +1 0 +1 brak +1  

 

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 (np. symbol  -3. ujemnego oddziaływania długookresowego uznaje się jako  

równoznaczny z oddziaływaniem znacząco  negatywnym); 
2)Łączna ocena nie wynika ze średniej arytmetycznej poszczególnych ocen lecz stanowi  indywidualne podsumowanie zagadnienia.. 
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Ogólna analiza ustaleń UPUL pozwala stwierdzić, że nie wpływa on 
negatywnie na środowisko i poszczególne jego elementy, a zaproponowane działania 
ochronne i sposoby minimalizacji skutków oddziaływania zabiegów gospodarczych 
pozwalają na pozytywną ocenę UPUL. 
 

4.2.  Oddziaływanie UPUL na obszary Natura 2000 
 

Art., 55 ust. 2 ustawy OOŚ stwierdza, że „projekt dokumentu, o którym 
mowa w art. 46 lub 47, nie może zostać przyjęty, o ile nie zachodzą przesłanki,          
o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
jeżeli ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wynika, że może on 
znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000. 

Znaczące oddziaływanie na obszar zostało zdefiniowane w art. 17 Ustawy 
OOŚ i oznacza oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym                           
w szczególności działania mogące:  
 

a) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, 
dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub  

b) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar 
Natura 2000, lub  

c) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi 
obszarami.  

 
Oznacza to, że UPUL musi zostać szczegółowo przeanalizowany pod kątem 

przewidywanego wpływu jego realizacji na te gatunki i ich siedliska, dla których 
ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000. 

Na terenie lasów Gminy Bukowsko znajduje się Obszar Specjalnej Ochrony 
Ptaków „Beskid Niski” i projektowany Specjalny Obszary Ochrony Siedlisk 
„Rymanów” i  Projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO) „Dorzecze 
Górnego Sanu”.  

Wpływ UPUL na przedmioty ochrony omówiono poniżej.  
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Lasy Gminy Bukowsko.   

 
Tabela zbiorcza obszaru Natura 2000 wg przedmiotów ochrony oraz planowanych zabiegów gospodarczych 

 

L.p. 
Nazwa i kod przedmiotu 
ochrony oraz symbol 
znaczenia wg SDF 

Orientacyjna1) lokalizacja 
przedmiotu ochrony na 

mapie przeglądowej obrębu 
leśnego (oddział, 

pododdział) 

Planowane zabiegi gospodarcze w ha 

zalesienia 
ha 

odnowienia 
ha 

pielęgnowanie 
drzewostanów 

ha 

rodzaj rębni 
ha/% 

I II III IV V razem 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW (OSOP)”Beskid Niski” 

1 
Bocian czarny 

A030 

Brak dokładnych informacji o 
występowaniu na gruntach 
lasów Gminy  Bukowsko           

2 
Bocian biały 

A031 

Brak dokładnych informacji o 
występowaniu na gruntach 
lasów Gminy  Bukowsko           

3 
Kania czarna 

A074 

Brak dokładnych informacji o 
występowaniu na gruntach 
lasów Gminy  Bukowsko           

4 

 
 

Orlik krzykliwy 
A089 

 
 
 
 

Brak dokładnych informacji o 
występowaniu na gruntach 
lasów Gminy  Bukowsko 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brak dokładnych informacji o 
występowaniu na gruntach 
lasów Gminy  Bukowsko  
 

 

         

5 
Orzeł przedni 

A091 
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L.p. 
Nazwa i kod przedmiotu 
ochrony oraz symbol 
znaczenia wg SDF 

Orientacyjna1) lokalizacja 
przedmiotu ochrony na 

mapie przeglądowej obrębu 
leśnego (oddział, 

pododdział) 

Planowane zabiegi gospodarcze w ha 

zalesienia 
ha 

odnowienia 
ha 

pielęgnowanie 
drzewostanów 

ha 

rodzaj rębni 
ha/% 

I II III IV V razem 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6 
Derkacz 
A122 

Brak dokładnych informacji o 
występowaniu na gruntach 
lasów Gminy  Bukowsko           

7 
Puchacz 
A215 

Brak dokładnych informacji o 
występowaniu na gruntach 
lasów Gminy  Bukowsko           

8 
Sóweczka 

A217 

Brak dokładnych informacji o 
występowaniu na gruntach 
lasów Gminy  Bukowsko           

9 
Puszczyk uralski 

A220 

Brak dokładnych informacji o 
występowaniu na gruntach 
lasów Gminy  Bukowsko           

10 
Włochatka 

A223 

Brak dokładnych informacji o 
występowaniu na gruntach 
lasów Gminy  Bukowsko           

11 
Lelek kozoduj 

A224 

Brak dokładnych informacji o 
występowaniu na gruntach 
lasów Gminy  Bukowsko           

12 
Dzięcioł zielonosiwy 

A234 

Brak dokładnych informacji o 
występowaniu na gruntach 
lasów Gminy  Bukowsko           

13 
Dzięcioł białogrzbiety 

A239 

Brak dokładnych informacji o 
występowaniu na gruntach 
lasów Gminy  Bukowsko           

14 
Dzięcioł trójpalczasty 

A241 

Brak dokładnych informacji o 
występowaniu na gruntach 
lasów Gminy  Bukowsko           
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L.p. 
Nazwa i kod przedmiotu 
ochrony oraz symbol 
znaczenia wg SDF 

Orientacyjna1) lokalizacja 
przedmiotu ochrony na 

mapie przeglądowej obrębu 
leśnego (oddział, 

pododdział) 

Planowane zabiegi gospodarcze w ha 

zalesienia 
ha 

odnowienia 
ha 

pielęgnowanie 
drzewostanów 

ha 

rodzaj rębni 
ha/% 

I II III IV V razem 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

15 
Muchołówka mała 

A320 

Brak dokładnych informacji o 
występowaniu na gruntach 
lasów Gminy  Bukowsko           

16 
Dzięcioł białoszyi 

A429 

Brak dokładnych informacji o 
występowaniu na gruntach 
lasów Gminy  Bukowsko           

 
RAZEM zaplanowane 

zabiegi 

 

- 1,50 253,85 - - - 88,39 - 343,74 

2. SPECJALNY OBSZAR OCHRONY SIEDLISK SOOS ”Rymanów” - siedliska przyrodnicze wg SDF 

1 
Żyzne buczyny 

9130 

Brak dokładnych informacji o 
występowaniu na gruntach 
lasów Gminy  Bukowsko 

         

2 
Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe 
91E0 

Brak dokładnych informacji o 
występowaniu na gruntach 
lasów Gminy  Bukowsko 

         

3. SPECJALNY OBSZAR OCHRONY SIEDLISK SOOS -„Rymanów” gatunki zwierząt wg SDF 

1303 Podkowiec mały Brak dokładnych informacji o 
występowaniu na gruntach 
lasów Gminy  Bukowsko  - -        

1324 Nocek duży Brak dokładnych informacji o 
występowaniu na gruntach 
lasów Gminy  Bukowsko  - -        

4. SPECJALNY OBSZAR OCHRONY SIEDLISK SOOS ”Dorzecze Górnego Sanu”- siedliska przyrodnicze wg SDF 
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L.p. 
Nazwa i kod przedmiotu 
ochrony oraz symbol 
znaczenia wg SDF 

Orientacyjna1) lokalizacja 
przedmiotu ochrony na 

mapie przeglądowej obrębu 
leśnego (oddział, 

pododdział) 

Planowane zabiegi gospodarcze w ha 

zalesienia 
ha 

odnowienia 
ha 

pielęgnowanie 
drzewostanów 

ha 

rodzaj rębni 
ha/% 

I II III IV V razem 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Pionierskie rośliny na 
kamieńcach górskich 
potoków 3220 

Nie występuje 
 
 

         

2 
Górskie i niżowe murawy 
bliźniczkowe 6230 

Nie występuje 
         

3 

Murawy kserotermiczne 
–priorytetowe są tylko 
murawy z istotnymi 
stanowiskami storczyków 
6210 

Nie występuje 

         

4 
Ziołorośla górskie i 
ziołorośla nadrzeczne 
6430 

Nie występuje 
         

5 
Niżowe i górskie świeże 
łąki użytkowane 
ekstensywnie 6510 

1 miejsce 
 
 
Powierzchnia: 1,74 ha 

  1,74      1,74 

6 
Źródliska wapienne ze 
zbiorowiskami Cratoneurion 
commutati 7220 

Nie występuje 
         

7 
Kwaśne buczyny 
9110 

Nie występuje 
         

8 
Żyzne buczyny 
9130 

Nie występuje 
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L.p. 
Nazwa i kod przedmiotu 
ochrony oraz symbol 
znaczenia wg SDF 

Orientacyjna1) lokalizacja 
przedmiotu ochrony na 

mapie przeglądowej obrębu 
leśnego (oddział, 

pododdział) 

Planowane zabiegi gospodarcze w ha 

zalesienia 
ha 

odnowienia 
ha 

pielęgnowanie 
drzewostanów 

ha 

rodzaj rębni 
ha/% 

I II III IV V razem 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9 
Grąd środkowoeuropejski i 
subkontynentalny 
9170 

1 miejsce występowania 
 
Powierzchnia: 1,74 ha 

        1,74 

10 
Jaworzyny i lasy klonowo-
lipowe 
9180 

Nie występuje 
         

11 
Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe 
91E0 

Nie występuje 
         

5.SPECJALNY OBSZAR OCHRONY SIEDLISK (SOOS lub OZW)-„Dorzecze Górnego Sanu” gatunki roślin i zwierząt (z wyjątkiem ptaków) oraz ich siedliska wg SDF 

1 
Wydra 
1355 

Nie występuje 

         

2 

Minug stumieniowy 
1096 
Łosoś szlachetny 
1106 
Kiełb biełopłetwy 
1124 
Boleń 
1130 
Różanka 
1134 
Koza 
1149 
Głowacz białopłetwy 
1163 
Brzanka 

Rzeki i strumienie poza 
lasami Gminy Bukowsko 
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L.p. 
Nazwa i kod przedmiotu 
ochrony oraz symbol 
znaczenia wg SDF 

Orientacyjna1) lokalizacja 
przedmiotu ochrony na 

mapie przeglądowej obrębu 
leśnego (oddział, 

pododdział) 

Planowane zabiegi gospodarcze w ha 

zalesienia 
ha 

odnowienia 
ha 

pielęgnowanie 
drzewostanów 

ha 

rodzaj rębni 
ha/% 

I II III IV V razem 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2503 
Głowacz Kesslera 
2511 
Skójka gruboskorupowa 
1032 
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4.2.1. Oddziaływanie  Uproszczonego planu urządzenia lasu na Obszar 
Specjalnej Ochrony Ptaków. 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Beskid Niski” 
 

Gatunkami chronionymi, kwalifikującymi obszar OSO „Beskid Niski”                       
są: bocian czarny, bocian biały, kania czarna, orlik krzykliwy, orzeł przedni, derkacz, 
puchacz, sóweczka, puszczyk uralski, sowa włochata, lelek kozodój, dzięcioł 
zielonosiwy, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł trójpalczasty, muchołówka mała, 
dzięcioł białoszyi. 

 
Bocian biały, derkacz są gatunkami, na które nie ma wpływy plan urządzenia 

lasu, gdyż są związane z siedliskami nieleśnymi. 
 

Bocian czarny 
 

Gnieździ się w rozległych kompleksach leśnych, tam gdzie są małe 
prześwietlenia, ze znacznym udziałem trudno dostępnych terenów podmokłych          
i zabagnionych. Gatunek stroniący od ludzi. Występuje zwykle w lasach liściastych     
i mieszanych, gniazdo zakłada w koronach drzew. Żeruje na podmokłych łąkach, 
stawach i trzęsawiskach.  

Gatunek nie jest zagrożony, pod warunkiem utrzymania i egzekwowania 
ochrony strefowej oraz należytego uwodnienia siedlisk. Na terenie lasów Gminy 
Bukowsko nie stwierdzono występowania gniazd. W przypadku stwierdzenia 
gniazda na terenie lasów Gminy Bukowsko należy zwrócić się o wyznaczenie stref 
ochronnych.  

Siedliska z załącznika I DS, które mogą być istotne dla tego gatunku to: 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (6510), kwaśne buczyny 
(9110), żyzne buczyny (9130), grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (9170)    
i łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (91E0). 

Gatunek nie zlokalizowany na terenie lasów Gminy Bukowsko. Zabiegi 
zaprojektowane w UPUL nie wpłyną negatywnie na ten gatunek. 
 
Bocian biały 
 

Gatunek ten, w przeciwieństwie do bociana czarnego, zamieszkuje tereny    
w pobliżu osad ludzkich lub w ich najbliższym sąsiedztwie i często gnieździ się na 
pojedynczych drzewach, słupach a nawet domostwach. Tereny uprawne (często 
blisko zbiorników wodnych), tereny bagienne, wilgotne lub okresowo zalewane łąki 
i pastwiska zwłaszcza w pobliżu rzek, większych potoków i stawów są miejscem 
żerowania tego gatunku.  

Zagrożeniem dla tego gatunku jest między innymi intensyfikacja rolnictwa 
oraz wzrost zużycia nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, kolizje                 
z napowietrznymi liniami energetycznymi i utrata miejsc gniazdowych.  

Siedliska z załącznika I DS, które mogą być istotne dla tego gatunku to: 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (6510). 

Na gruntach lasów Gminy Bukowsko omawiany gatunek nie występuje.  
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Orlik krzykliwy 
 

Gatunek preferuje zwarte i rozległych kompleksach leśnych                                       
ze starodrzewami liściastymi i mieszanymi, w pobliżu pól uprawnych, łąk i pastwisk, 
na obszarach obfitujących w tereny podmokłe. W górach gniazda zakłada zazwyczaj                      
w lasach w pobliżu dolin rzecznych i sąsiedztwie dużych polan. Ważnym elementem 
łowiska są polany z pojedynczymi drzewami ułatwiające polowanie. Duża lesistość 
Gminy Bukowsko w połączeniu z rozczłonkowaniem gruntów stwarza orlikowi 
korzystne warunki bytowania. Zagrożeniem dla gatunku jest utrata miejsc żerowania, 
które zlokalizowane są poza obszarami leśnymi. Ochrona w lasach wiąże się głównie 
z egzekwowaniem ochrony strefowej - całorocznej jak i okresowej.   

Do największych zagrożeń omawianego gatunku należą: utrata siedlisk 
żerowania w wyniku likwidacji bagien i zarastania terenów podmokłych, wyrąb 
starych drzewostanów w okolicach wód, zmiany ekstensywnie użytkowanych łąk       
i pastwisk na intensywnie użytkowane uprawy, zalesianie bądź naturalna sukcesja na 
nieużytkach lub śródleśnych polanach oraz nieprzestrzeganie rygorów 
obowiązujących w strefach. 

Siedliska z załącznika I DS, które mogą być istotne dla tego gatunku to: 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (6510), kwaśne buczyny 
(9110), żyzne buczyny (9130), grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (9170)    
i łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (91E0).  

Gatunek nie zlokalizowany na terenie lasów Gminy Bukowsko. Zabiegi 
zaprojektowane w UPUL nie wpłyną negatywnie na ten gatunek. 

 
Orzeł przedni 
 

Gatunek preferujący górskie lasy z dużym udziałem jodły o niewielkim 
zwarciu i bardzo małej penetracji ludzkiej, sąsiadujące z otwartymi przestrzeniami 
łąk i pastwisk. Bardzo ważnym elementem rewiru są uschnięte drzewa, które                         
są wykorzystywane jako miejsca obserwacyjne. Na terenie lasów Gminy Bukowsko 
nie zlokalizowano gniazd orła przedniego. 

Siedliska z załącznika I DS, które mogą być istotne dla tego gatunku to: 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (6510), górskie łąki 
konietlicowe użytkowane ekstensywnie (6520), kwaśne buczyny (9110), górskie 
bory świerkowe (9410). 

Gatunek widywany okresowo nad lasami w gminie  Bukowsko, ale                           
nie zlokalizowany na terenie lasów Gminy  Bukowsko. Zabiegi zaprojektowane                                  
w UPUL nie wpłyną negatywnie na ten gatunek. 
 
Kania ruda 
 Gatunek preferuje lasy liściaste i mieszane ze starodrzewami w sąsiedztwie 
otwartych pól, łąk, często w sąsiedztwie rzek czy stawów, ale gniazduje również         
z dala od wody. Spotykana zarówno na nizinach, głównie pojezierzach jak                  
i w górach. Gniazduje zwykle na skraju lasu na drzewie liściastym. 
 W Polsce gatunek objęty jest ścisłą ochroną gatunkową. Wokół gniazd kań 
rudych obowiązuje strefa ochronna: przez cały rok w promieniu do 100 m,                 
a okresowo (od 1.03 do 31.08) - w promieniu do 500 m od gniazda.  
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Kani rudej zagraża wycinka starych drzew w pobliżu wody, szczególnie na 
międzywałach, likwidowanie bagien, zadrzewień, coraz intensywniejszy rozwój 
rolnictwa oraz zmniejszenie otwartych przestrzeni. 

Zaprojektowane zabiegi w UPUL nie powinny mieć negatywnego wpływu na 
ten gatunek.    

Siedliska z załącznika I DS, które mogą być istotne dla tego gatunku to: 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (6510), kwaśne buczyny 
(9110), żyzne buczyny (9130), grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (9180)    
i łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (91E0). 
 
Lelek 
 Gatunek preferujący suche, prześwietlone lasy, zwłaszcza sosnowe w pobliżu 
łąk, pól, polan, zrębów, młodników. Spotkać go można na wrzosowiskach, 
zarastających pożarzyskach i wydmach z młodymi kompleksami leśnymi, rzadziej     
w większych sadach i parkach.  
 Do największych zagrożeń gatunku należą: utrata siedlisk i zmniejszenie 
ilości dużych owadów. 

Zaprojektowane w UPUL zabiegi nie wpłyną negatywnie na ten gatunek.  
Siedliska z załącznika I DS, które mogą być istotne dla tego gatunku to: 

niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (6510). kwaśne buczyny 
(9110), żyzne buczyny (9130), bory i lasy bagienne (91D0). 
 
Derkacz 

Gatunek preferuje otwarte i półotwarte tereny z żyznymi, podmokłymi          
i ekstensywnie użytkowanymi łąkami oraz graniczące z takimi łąkami pola uprawne. 
Występuje ponadto na suchszych miejscach bagien, na torfowiskach w dolinach rzek 
i wokół jezior.  

Gatunek nie zlokalizowany na terenie lasów Gminy  Bukowsko. 
Siedliska z załącznika I DS, które mogą być istotne dla tego gatunku to: 

niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (6510), górskie łąki 
konietlicowe użytkowane ekstensywnie (6520), które nie występują na obszarze 
lasów Gminy  Bukowsko . 

Na gruntach lasów Gminy Bukowsko  omawiany gatunek nie występuje.  
Puchacz  

Zasiedla stare i rozległe lasy w pobliżu bagien i jezior oraz innych 
otwartych przestrzeni. Preferuje siedliska o bogatej zróżnicowanej strukturze,            
w lasach są to prześwietlone starodrzewia iglaste i liściaste, gdzie pożądanym 
elementem są grupy skał czy nawet pojedyncze skały i strome stoki. Zasiedlenie 
terenu uzależnione jest od dostępności starych gniazd ptaków drapieżnych, 
wykrotów, złomów i silnie rozgałęzionych drzew. 

Siedliska z załącznika I DS, które mogą być istotne dla tego gatunku to: 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (6510), kwaśne buczyny 
(9110), żyzne buczyny (9130), jaworzyny (9180), górskie bory świerkowe (9410), 
bory i lasy bagienne (91D0), grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (9170)        
i łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (91E0). 

Gatunek nie zlokalizowany na terenie lasów Gminy Bukowsko. Zabiegi 
zaprojektowane w UPUL nie wpłyną negatywnie na ten gatunek. 
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Puszczyk uralski 
 

Gatunek preferujący prześwietlone lasy, zwłaszcza bukowe, ze słabo 
rozwiniętym podszytem, z udziałem drzew iglastych, w sąsiedztwie otwartych 
obszarów polan, wiatrołomów i dróg, najczęściej w pobliżu wody lub bagien. 
Gatunek niezlokalizowany na terenie lasów Gminy  Bukowsko . 

Siedliska z załącznika I DS, które mogą być istotne dla tego gatunku to: 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (6510), kwaśne buczyny 
(9110), żyzne buczyny (9130), górskie bory świerkowe (9410), grąd 
środkowoeuropejski i subkontynentalny (9170). 

Gatunek nie zlokalizowany na terenie lasów Gminy Bukowsko. Widywany 
w locie na podstawie danych z BULiGL z 2010 roku nad oddziałem (5a). Zabiegi 
zaprojektowane w UPUL nie wpłyną negatywnie na ten gatunek. 

 
Sóweczka 
 

Gatunek silnie związany z borami iglastymi, szczególnie ze świerkiem            
i jodłą. Nierzadko zasiedla grądy, nawet z niewielką, ale niezbędną domieszką 
świerka. Istotnym elementem w drzewostanie jest obecność bujnego podrostu. 

Główne zagrożenia, mimo dobrej kondycji tego gatunku w Polsce, to: utrata 
siedlisk w wyniku eksploatacji starszych drzewostanów oraz eliminacji z lasu 
martwego drewna i obumierających drzew, upraszczanie struktury drzewostanów 
(gatunkowej, wiekowej i piętrowej). 

Gatunek bez konkretnej lokalizacji na terenie lasów Gminy Bukowsko. 
Zaprojektowane w UPUL zabiegi nie wpłyną negatywnie na ten gatunek. 

Należy spodziewać się wręcz pozytywnego wpływu poprzez: przebudowę 
drzewostanów sosnowych urozmaicenie składu gatunkowego drzewostanów, 
pozostawianie drzew dziuplastych i pewnej ilości uschniętych.  

Siedliska z załącznika I DS, które mogą być istotne dla tego gatunku to: 
górskie bory świerkowe (9410), bory i lasy bagienne (91D0), grąd 
środkowoeuropejski i subkontynentalny (9170). 

 
Dzięcioł zielonosiwy 
 

Gatunek związany ze starodrzewami liściastymi i mieszanymi o niewielkim 
zwarciu, w których spotyka się pojedyncze martwe lub zamierające drzewa. 
Preferuje skraje lasów sąsiadujące z otwartymi przestrzeniami łąk, zrębów, 
wiatrołomów i nieużytków.  

Za główne zagrożenia gatunku uznaje się utratę siedlisk w wyniku 
kurczenia się areału starodrzewów oraz eliminacji martwych i obumierających drzew 
oraz utratę miejsc żerowania w wyniku intensyfikacji gospodarki rolnej i eliminacji 
zadrzewień w dolinach rzecznych, złożonych z gatunków o miękkim drewnie. 
Propozycje modyfikacji gospodarki leśnej służące polepszeniu środowiska 
bytowania gatunku sprowadzają się do utrzymywania starodrzewów oraz 
pozostawiania drzew martwych i obumierających, a także żywych o miękkim 
drewnie. 

Realizacja zapisów Projektu planu doprowadzi do czasowego zmniejszenia 
areału starodrzewów. Zwiększy się natomiast liczba wydzieleń z udziałem drzew                      
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w wieku przekraczającym 100 lat. Ograniczeniu ulegnie areał preferowanych 
siedlisk, co może mieć nieznaczny negatywny wpływ na populację. Brak jednak 
podstaw by stwierdzić,  że będzie on istotnie negatywny. Niekorzystny wpływ 
można ograniczyć poprzez pozostawianie większej ilości martwego drewna w 
lasach. 
Siedliska z załącznika I DS, które mogą być istotne dla tego gatunku to: kwaśne 
buczyny (9110), żyzne buczyny (9130), grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny 
(9170), łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (91E0). 

Gatunek nie zlokalizowany na terenie lasów Gminy Bukowsko. Zabiegi 
zaprojektowane w UPUL nie wpłyną negatywnie na ten gatunek. 
 
Dzięcioł białogrzbiety 
 
Gatunek preferujący drzewostany liściaste o niewielkim zwarciu, zwykle w pobliżu 
potoków i ich rozlewisk. Gniazdo zakłada w zbutwiałym drewnie, zwłaszcza 
miękkim drzew liściastych. W górach związany z buczyną karpacką, z terenami 
trudno dostępnymi, podmokłymi, o dużym spadku i o dużej ilości rozkładającego się 
drewna. Gatunek notowany na terenie Nadleśnictwa Rymanów.  

Do największych zagrożeń gatunku należą: brak w lasach odpowiedniej ilości 
miękkiego, butwiejącego drewna liściastego w postaci kikutów, jak i leżących kłód. 
Brak martwych drzew liściastych o średnicy ponad 30 cm, niezbędnych do wykucia 
dziupli. 

Zaprojektowane w UPUL zabiegi nie wpłyną negatywnie na ten gatunek. 
Zalecenia dotyczące pozostawiania w drzewostanach dojrzałych do wyrębu części 
drzew do ich fizjologicznej starości, pozostawianie pewnej ilości drzew dziuplastych 
i uschniętych 

Siedliska z załącznika I DS, które mogą być istotne dla tego gatunku to: 
kwaśne buczyny (9110), żyzne buczyny (9130), grąd środkowoeuropejski                   
i subkontynentalny (9170), łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (91E0), 
bory i lasy bagienne (91D0). 

Gatunek nie zlokalizowany na terenie lasów Gminy Bukowsko. Zabiegi 
zaprojektowane w UPUL nie wpłyną negatywnie na ten gatunek. 

 
Dzięcioł trójpalczasty 
 

Gatunek preferujący stare lasy iglaste, a także wilgotne drzewostany 
liściaste - łęgi, olsy, grady, pod warunkiem, że zawierają domieszkę starych 
świerków. Gniazduje w pobliżu brzegów rzek i potoków.  

Siedliska z załącznika I DS, które mogą być istotne dla tego gatunku to: 
kwaśne buczyny (9110), żyzne buczyny (9130), grąd środkowoeuropejski                  
i subkontynentalny (9170), bory i lasy bagienne (91D0). 

Gatunek nie zlokalizowany na terenie lasów Gminy  Bukowsko. Zabiegi 
zaprojektowane w UPUL nie wpłyną negatywnie na ten gatunek. 
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Dzięcioł białoszyi 
 

Gatunek zasiedla prześwietlone lasy liściaste, śródpolne zadrzewienia, parki, 
ogrody, winnice. Spotykany jest również w zadrzewieniach w pobliżu wsi i na 
obrzeżach miast, zamieszkuje aleje drzew przydrożnych, stare sady owocowe             
i cmentarze. Gatunek nie notowany na terenie lasów Gminy Bukowsko. 

Zabiegi zaprojektowane w UPUL nie wpłyną negatywnie na ten gatunek. 
 
Muchołówka mała 
 

Gatunek występuje w starodrzewach liściastych, mieszanych i cienistych. 
Warunkiem występowania jest bogate poszycie lasów oraz odpowiednia ilość drzew 
próchniejących z liczną ento fauną, stanowiąca pokarm dla tego gatunku. W górach 
najczęściej spotykany jest w lasach jodłowo-bukowych, naturalnych i zbliżonych do 
pierwotnych. Preferuje miejsca wilgotne i zacienione.  

Siedliska z załącznika I DS, które mogą być istotne dla tego gatunku to: 
kwaśne buczyny (9110), żyzne buczyny (9130), grąd środkowoeuropejski                   
i subkontynentalny (9170) i łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (91E0). 

     Gatunek nie zlokalizowany na terenie lasów Gminy Bukowsko. Zabiegi 
zaprojektowane w UPUL nie wpłyną negatywnie na ten gatunek. 
 
Włochatka 

Gatunek związany z lasami iglastymi, szczególnie ze świerkiem i jodłą.         
W litych świerczynach istotna jest obecność kęp lub pojedynczych buków. Ważnym 
elementem w wyborze siedliska jest obecność rozległych terenów otwartych             
w postaci zrębów, wiatrołomów, bagien. Unika terenów zasiedlonych przez 
puszczyka i puchacza, które są jej naturalnymi wrogami. 
 Do największych zagrożeń gatunku należą: utrata siedlisk w wyniku 
nadmiernej eksploatacji starszych drzewostanów, eliminacja z lasu martwego drewna 
i obumierających drzew, upraszczanie struktury drzewostanów. 

Zaprojektowane w Planie zabiegi nie wpłyną negatywnie na ten gatunek. 
Należy spodziewać się wręcz pozytywnego wpływu poprzez: urozmaicanie składu 
gatunkowego drzewostanów, zróżnicowania struktury pionowej i wiekowej, 
wywieszanie budek lęgowych, pozostawianie pewnej ilości drzew dziuplastych          
i uschniętych. 

Siedliska z załącznika I DS, które mogą być istotne dla tego gatunku to: 
kwaśne buczyny (9110), żyzne buczyny (9130), bory i lasy bagienne (91D0). 

Gatunek nie zlokalizowany na terenie lasów Gminy Bukowsko. Zabiegi 
zaprojektowane w UPUL nie wpłyną negatywnie na ten gatunek. 

 

4.2.1.1 Ocena ogólna wpływu ustaleń UPUL na obszary specjalnej ochrony   
    ptaków 

 
Analiza występowania gatunków, ich ochrony i zaplanowanych czynności 

gospodarczych daje podstawy do twierdzenia o braku negatywnego oddziaływania 
UPUL na chronione gatunki. Ochrona gatunków ptaków obejmuje także ochronę ich 
siedlisk, czyli obszarów stale lub okresowo wykorzystywanych przez gatunek.  
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Na podstawie powyższego zestawienia można stwierdzić, że gospodarka 
prowadzona na terenach lasów Gminy Bukowsko bezpośrednio może dotyczyć 
siedlisk takich ptaków jak: bocian czarny, kania czarna, orlik krzykliwy, orzeł 
przedni, puchacz, sóweczka, puszczyk uralski, sowa włochata, lelek kozodój, 
dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł trójpalczasty, muchołówka 
mała, dzięcioł białoszyi. 
Dla części gatunków, zasadniczo bytujących w innych typach ekosystemów, 
gospodarka leśna nie ma wpływu, jej wpływ jest znikomy, bądź pozytywny.             
W przypadku gatunków strefowych takich jak bocian czarny, bielik i orlik 
krzykliwy, obostrzenia w gospodarce leśnej dotyczą głównie miejsc gniazdowania      
i wiążą się z ochroną strefową. Obecnie jednak brak danych wskazujących by któryś 
z wymienionych gatunków gnieździł się na gruntach lasów Gminy Bukowsko, zatem  
nie ma podstaw by wskazywać na negatywne oddziaływanie UPUL w tym wypadku. 
Innych zagrożeń racjonalna gospodarka leśna, oparta na ekologicznych zasadach,      
a więc służąca lepszemu dostosowaniu składu gatunkowego do siedliska nie niesie,   
a jej kontynuacja w warunkach lasów Gminy Bukowsko ma niebagatelne znaczenie 
dla poprawy stanu siedlisk przyrodniczych.  
W przypadku dzięciołów najistotniejszym elementem środowiska jest ilość 
starodrzewów i martwego drewna pozostającego w lasach. Zapisy planu UPUL 
zasadniczo odnoszą się tylko do użytkowania starodrzewów, wskazując gdzie            
i w jakim rozmiarze mają być wykonane rębnie, natomiast zasady pozostawiania 
martwego drewna precyzują „Zasady hodowli lasu”. W przypadku starodrzewów 
wpływ zapisów Projektu UPUL można dość precyzyjnie ocenić, natomiast ilość 
starego i martwego drewna w głównej mierze leży w gestii wykonawcy planu i nie 
jest możliwe prognozowanie zmian w tym zakresie.  
      W opisaniu ogólnym UPUL został umieszczony wpis przypominający                               
i zalecający prowadzącemu  gospodarkę leśną by prowadził ją tak aby nie naruszać 
zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną 
gatunkową, określonych w art. 52 ust. 1 pkt pkt  1, 3, 7, 8, 12  ustawy o ochronie 
przyrody, a dotyczących: umyślnego zabijania, okaleczania i chwytania; umyślnego   
ich jaj, postaci młodocianych i ich form rozwojowych; niszczenia ich siedlisk                        
i ostoi; niszczenia ich gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, 
zimowisk, i innych schronień; umyślnego płoszenia i niepokojenia.                                                                                                                                    
W trakcie prowadzenia gospodarki leśnej należy przyjąć zasadę pozostawiania           
co najmniej 5% drzewostanu do naturalnej śmierci; potrzebę zwiększenia ilości 
martwego drewna w ekosystemach leśnych; możliwie najszersze stosowanie rębni 
złożonych, w szczególności IVD i V, długi okres odnowienia (przynajmniej 40 lat); 
preferowanie odnowienia naturalnego; ograniczenie lub całkowite wyłączenie                         
z użytkowania trudno dostępnych i narażonych na erozję stoków. 
               Z uwagi na położenie lasów w obszarze specjalnej ochrony ptaków 
wycinka drzew prowadzona będzie zasadniczo poza okresem lęgowym,                                  
a pozostawione martwe dziuplaste drzewa stanowić będą siedlisko głównie dla 
dzięciołów.  
Realizacja zabiegów gospodarczych o niskiej intensywności nie spowoduje istotnej 
ingerencji w środowisko naturalne, zatem nie będzie to w sposób znaczący 
oddziaływać na przedmioty i cele ochrony ww. obszaru, w tym integralność 
obszarów oraz spójność sieci Natura 2000. 
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   Do gruntów leśnych niezalesionych Gminy Bukowsko UPUL nie formułuje zadań 
gospodarczych, a więc nie odnosi się do środowiska życia gatunków związanych       
z tego typu ekosystemami.  

 
W granicach OSO „Beskid Niski” na gruntach lasów Gminy Bukowsko 

zaprojektowano następujące zabiegi gospodarcze: 
 
- Rb IVd – 90,35 ha, 
- trzebieże (wczesne, późne) – 307,48 ha, 
- melioracje agrotechniczne – 8,50 ha, 
- odnowienia – 8,50 ha, 
- pielęgnowanie gleby – 10,00 ha, 
- czyszczenia wczesne – 2,50 ha, 
- czyszczenia późne – 42,33 ha 
 

  
Z analizy zaprojektowanych zabiegów można wnioskować, że realizacja 

UPUL nie powinna mieć negatywnego oddziaływania na siedliska chronionych 
gatunków ptaków (ich potencjalne miejsca lęgowe). Naturalne zwiększenie się 
drzewostanów ponad stuletnich wpłynie pozytywnie   na chronione gatunki ptaków. 
Zaprojektowane użytkowanie rębne ma charakter cięć obsiewnych  i odsłaniających, 
które mają na celu zwiększenie możliwości odnowieniowych młodego pokolenia. 
 

 
 
 

 
 

Po dziesięciu latach, część obecnych drzewostanów w wieku 61-100 lat 
znajdzie się grupie drzewostanów w Vb i VI  klasie wieku, które będą tworzyć 
największą ilość  drzewostanów starszych. W pozostałych klasach wieku nastąpi 
naturalne przesunięcie do starszych klas wieku. Powierzchnia drzewostanów w KO 
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powinna się utrzymać ponieważ nie planowano cięć uprzątających. Na końcu okresu 
nie będą występowały drzewostany młodszych klas wieku. 

 

4.2.2 . Oddziaływanie planu urządzenia lasu na siedliska 
przyrodnicze 

4.2.2.1. Prognoza wpływu oddziaływania UPUL na siedliska 
przyrodnicze 

 
Lasy Gminy Bukowsko znajdują się w 1,78% ( 7,75 ha)  na obszarze 

siedliskowym Natura 2000  "Rymanów"(5,51 ha) i „Dorzecze Górnego Sanu                       
( 1,74ha). Odpowiedni stan zachowania siedlisk przyrodniczych ma znaczenie dla 
potencjalnie występujących ptaków wymienionych w SDF dla OSO "Beskid Niski." 
i nietoperzy wymienionych w SDF dla SOO "Rymanów". 

Na obszarze SOO „Rymanów” nie wyróżniono siedlisk przyrodniczych 
natomiast na SOO „Dorzecze Górnego Sanu” 1 siedlisko 9170  na terenie jednego 
wydzielenia we wsi Zboiska. 

Ponieważ siedliska przyrodnicze mają znaczenie dla mogących wystąpić na 
terenie lasów Gminy Bukowsko ptaków wykonawca UPUL przyjął dla 
„potencjalnych” siedlisk przyrodniczych opracowane przez BULiGL tzw. 
przyrodniczych typów drzewostanu (PTD), które - dobierane pod kątem potrzeb 
każdego leśnego siedliska przyrodniczego - docelowo mają zastąpić typy 
drzewostanu (TD). Podstawą opracowania PTD przez BULiGL była praca J. M. 
Matuszkiewicza pt. „Regionalne optymalne składy gatunkowe drzewostanów w 
typach siedliskowych lasu i zespołach leśnych” stanowiąca załącznik do publikacji 
Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych 
regionach Polski (IGiPZ PAN, 2007). 

W niniejszym opracowaniu PTD służą jako punkt odniesienia przy ocenie 
zgodności TD ze składem drzewostanu właściwym dla siedlisk przyrodniczych. 

Trzeci etap obejmował zestawienie zadań gospodarczych w ramach 
obszarów Natura 2000 i siedlisk przyrodniczych oraz ocenę, czy w zaprojektowanym 
kształcie mogą znacząco negatywnie wpłynąć na ich strukturę i funkcje. Wyniki tej 
analizy przedstawiono poniżej.  

Analizując zaprojektowane w UPUL typy drzewostanu i składy gatunkowe 
odnowień w zdecydowanej większości odpowiadają przyrodniczym typom lasu 
zaproponowanym dla tych siedlisk przyrodniczych przez J. M. Matuszkiewicza. 
Gospodarka leśna realizowana w oparciu o tak określone cele nie wpłynie 
negatywnie na zachowanie właściwej struktury gatunkowej siedlisk przyrodniczych, 
których dobre zachowanie będzie miało pozytywny wpływ dla potencjalnie 
występujące ptaki z OSO Beskid Niski i nietoperzy z SOO Rymanów. 

W wydzieleniach w SOO "Rymanów" zostały zaplanowane następujące 
zabiegi gospodarcze: 

 
• pielęgnacja (trzebieże późne) – 5,51 ha, 

 
W obszarze występowania siedlisk przyrodniczych w SOO "Dorzecze 

Górnego Sanu" zostały zaplanowane następujące zabiegi gospodarcze: 
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• pielęgnacja (trzebieże wczesne) – 1,74 ha, 

 
 

 
Nie przewiduje się, aby w efekcie realizacji zapisanych w UPUL działań 

gospodarczych nastąpiło pogorszenie stanu siedliska grądów. 
Po dziesięciu latach, drzewostan z IIB klasy wieku przejdzie do IIIa klasy 

wieku. 
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W poniższej tabeli przedstawiono ocenę przewidywanego wpływu UPUL dla lasów Gminy Bukowsko na zachowanie stanu ochrony 

grądów 9170  
Macierz przewidywanego wpływu UPUL na zachowanie stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 

 

Lp. 
 

Nazwa i kod siedliska 
przyrodniczego oraz symbol 

znaczenia obszaru 

Kryteria 
zachowania stanu 
ochrony siedlisk 
przyrodniczych1) 

Rodzaje planowanych czynności  i zadań gospodarczych oraz  ich przewidywane 
znaczące oddziaływanie2,3)  na  zachowanie stanu  ochrony siedlisk przyrodniczych Łączna ocena4) 

oddziaływania  
UPUL lasu na 

siedliska 
przyrodnicze 

Uwagi 

Zalesienia Odnowienia 
Pielęgnowanie  
drzewostanów 

Rębnie 
częściowe, 
stopniowa, 
przerębowa  

Rębnie zupełne 

1 
Grądy 

9170 

1  brak 0 +1 0  brak +1  

2  brak 0 +3 +3  brak +3  

3  brak 0 +2 +2  brak +2  
 

 

1) Kryteria zachowania stanu ochrony siedlisk przyrodniczych:  
- Kryterium 1: Naturalny zasięg i powierzchnia siedliska przyrodniczego w obrębie tego zasięgu są stałe lub zwiększają się /ocenia się: zwiększenie jako  (+), bez zmian jako (0), 

zmniejszenie jako (-)/, 
 - Kryterium 2: Struktura drzewostanów i funkcje konieczne do długotrwałego zachowania siedliska przyrodniczego istnieją i prawdopodobnie będą istnieć nadal / ocenia się:  poprawę jako  

(+), bez zmian jako (0), pogorszenie jako (-)/, 
  - Kryterium 3: Stan ochrony typowych gatunków siedliska przyrodniczego jest korzystny / ocenia się:  poprawę jako  (+), bez zmian jako (0), pogorszenie jako (-)/; 

2) Symbole przewidywanego znaczącego oddziaływania planowanych czynności gospodarczych  na siedliska przyrodnicze oraz 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 (np. symbol -3. ujemnego oddziaływania długookresowego uznaje się jako  

równoznaczny z oddziaływaniem znacząco  negatywnym); 
 

3) Zadania gospodarcze formułowane  na poziomie ogólnym  (nie adresowane do wydzieleń drzewostanowych); 
 

4)Łączna ocena nie wynika ze średniej arytmetycznej poszczególnych ocen lecz stanowi  indywidualne podsumowanie zagadnienia przez  eksperta
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Prognoza oddziaływania UPUL na gatunki (przedmioty ochrony  SOO) 
 
Analiza poniższa  została przedstawiona dla gatunków wykazanych w SDF 

dla  Obszaru Ochrony Siedlisk „Rymanów” i danych  zawartych w PZO   dla SOO 
Rymanów. Lasy Gminy Bukowsko , które mogą być miejscem żeru nietoperzy 
znajdują się w wschodniej części SOO „Rymanów” i zajmują 5,51 ha. 

Kod gatunku: 1303  
 
Nazwa gatunku: podkowiec mały Rhinolophus hipposideros 
 
Charakterystyka:  Przedstawiciel nielicznie reprezentowanej w Polsce rodziny 
podkowcowatych, jeden z najmniejszych i najbardziej zagrożonych krajowych 
nietoperzy. Rozpiętość skrzydeł 19-25 cm, masa ciała 5,6-9 g. Futro na grzbiecie 
jasnobrązowe, część brzuszna jaśniejsza koloru szarego. Uszy i pyszczek jasne. 
Charakterystyczna narośl wokół nozdrzy w kształcie podkowy, od której pochodzi 
nazwa podkowców. Skrzydła ciemne, zaokrąglone i szerokie, umożliwiające wolny, 
ale bardzo precyzyjny lot; podczas hibernacji owijają nimi szczelnie całe ciało.       
W koloniach rozrodczych i zimowych wiszą na ogół bezpośrednio pod stropem, 
nigdy nie wciskając się w szczeliny. Odchody paciorkowate zbudowane                      
z połączonych ze sobą po 2-4 sztuki beczułkowatych granulek. Sezon wiosenno-letni 
(kwiecień-sierpień) to dla podkowców okres ciąży, porodu i wychowywania 
młodych. W czasie od sierpnia do listopada odbywają gody i akumulują zapasy 
tłuszczu, natomiast w miesiącach zimowych (listopad- kwiecień) hibernują. Na 
kolonie rozrodcze wybierają zazwyczaj strychy budynków, miejscem godów są 
prawdopodobnie jaskinie lub inne schronienia o podobnym mikroklimacie. 
Podkowiec mały hibernuje w słabo wentylowanych podziemiach o stałej dość 
wysokiej temperaturze ok. 5-9 ºC, najczęściej jaskiniach i opuszczonych sztolniach. 
W obszarze Rymanów podkowiec znany jest przede wszystkim z okresu rozrodu, 
skąd znane są dwa schronienia kolonii rozrodczych, zajmujące poddasze 
niewielkiego kościółka w Sieniawie i strych opuszczonego budynku w Rymanowie 
Zdroju. Pojedyncze osobniki obserwowane są również w kościele w Rymanowie-
Zdroju, gdzie stale przebywa kolonia nocka dużego.  
 
Zagrożenia:  

Do zidentyfikowanych na obszarze realnych zagrożeń dla gatunku na leży zaliczyć: 

• Utrata schronień w wyniku postępujących zniszczeń budynków, w których 
znajdują się kolonie. 

• Prace remontowe dachu i strychu prowadzone w okresie rozrodu nietoperzy 
tj. od 15.04. do 15.09. 

• Drapieżnictwo - strych kościoła w Sieniawie zamieszkiwany jest przez kunę. 
• Brak zidentyfikowania zimowisk gatunku. 
• Płoszenie nietoperzy. 

Z kolei do potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić na wszystkich obszarach 
zajmowanych przez gatunek zalicza się: 

• Instalacja na budynku przekaźników telefonii komórkowej.  
• Uszczelnienie strychów - likwidacja wlotów 
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• Stosowanie toksycznych środków konserwacji drewna. 
• Brak bezpiecznego wylotu (wycinka lub nadmierne przycinanie drzew          

w bezpośrednim otoczeniu kolonii). 
• Brak bezpiecznego wylotu (zainstalowanie intensywnego zewnętrznego 

oświetlenia budynku). 
• Zubożenie bazy pokarmowej (insektycydy, niewłaściwe oświetlenie Parku 

Zdrojowego w Rymanowie-Zdroju). 
• Utrata tras migracji na żerowisko (niszczenie liniowych elementów 

krajobrazu). 
• Utrata żerowiska (wielkoobszarowe wylesienia, fragmentacja obszarów 

leśnych). 
• Zimowa turystyka jaskiniowa. 
• Lokalizacja dróg i farm wiatrowych na trasach przelotów. 

 
  
Kod gatunku: 1324 
 
Nazwa gatunku: nocek duży Myotis myotis 
 
Charakterystyka: Jeden z największych krajowych nietoperzy: rozpiętość skrzydeł 
ok. 45 cm waga od 26-40 g. Futro na grzbiecie szarobrązowe, na brzuchu białe            
i biało żółte, ucho i pyszczek jasne, błony lotne ciemne. Kolonie rozrodcze 
zlokalizowane przeważnie na strychach budynków, wyjątkowo w podziemiach liczą 
zazwyczaj od kilkunastu do kilkuset osobników, choć znane są również zgrupowania 
znacznie bardziej liczne. Zimowanie trwa od późnej jesieni do początku kwietnia. 
Nocki duże hibernują w podziemiach - sztolniach, fortach, piwnicach i jaskiniach, 
choć bywa, że zimą znajdowane są również na nie przemarzających strychach.         
W Obszarze stwierdzany jest w okresie rozrodu – kolonia samic z młodymi 
wykorzystuje jako schronienie poddasze kościoła w Rymanowie Zdroju.                   
W stanowisku tym zainstalowana została platforma na guano zabezpieczająca strop 
budynku i co roku są z niej usuwane odchody. Prace wykonuje PTPP "pro Natura". 
 
Ogólny stan zachowania siedlisk gatunku w sieci Natura 2000: U1/U2 
Ranga w Obszarze: Według standardowego formularza danych ocena ogólna C 
Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: U2 
 
Zagrożenia:  
Do zidentyfikowanych w obszarze realnych zagrożeń dla gatunku należy zaliczyć 
wyeksponowanie na drapieżniki podczas wylotu na żerowisko. Spowodowane jest 
ono intensywnym zewnętrznym oświetleniem budynku. 

Z kolei do potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić na wszystkich obszarach 
zajmowanych przez gatunek zalicza się: 

• Prace remontowe dachu i strychu prowadzone w okresie rozrodu nietoperzy 
tj. od 15.04. do 15.09. 

• Instalacja na budynku przekaźników telefonii komórkowej.  
• Uszczelnienie strychów - likwidacja wlotów 
• Stosowanie toksycznych środków konserwacji drewna. 
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• Płoszenie nietoperzy. 
• Brak bezpiecznego wylotu (wycinka lub nadmierne przycinanie drzew           

w bezpośrednim otoczeniu kolonii). 
• Zubożenie bazy pokarmowej (insektycydy). 
• Utrata tras migracji na żerowisko (niszczenie liniowych elementów 

krajobrazu). 
• Utrata żerowiska (wielkoobszarowe wylesienia, fragmentacja obszarów 

leśnych). 
• Zimowa turystyka jaskiniowa. 
• Lokalizacja dróg i farm wiatrowych na trasach przelotów. 

 

   Analiza dostępnych danych o rozmieszczeniu chronionych gatunków                     
w powiązaniu z zaprojektowanymi zabiegami pozwala stwierdzić, że nie ma podstaw 
do oceny, że realizacja zapisów UPUL będzie miała znacząco negatywny wpływ         
na środowisko przyrodnicze. Do zagrożeń wymienionych w PZO  w stosunku do 
lasów Gminy Bukowsko można zaliczyć: utratę żerowiska (wielkoobszarowe 
wylesienia, fragmentacja obszarów leśnych).  Zaprojektowanie cięcia pielęgnacyjne 
(TP) pozwolą zachować drzewostany w niezmienionym stanie, które nadal będą 
pełnić ewentualna funkcję żerowisk dla w/w nietoperzy. 

Zabiegi zaprojektowane w UPUL nie wpłyną negatywnie na ten gatunek. 
 

4.2.3. Przewidywane oddziaływanie UPUL na integralność obszarów   
           Natura 2000 
 

Przez integralność obszarów Natura 2000 rozumie się spójność wewnętrzną 
i zewnętrzną obszaru, a wiec trwałość zachowania celów ochrony, dla których 
wyznaczono obszar. 

Celem ochrony obszarów Natura 2000 jest zachowanie we właściwym 
stanie siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt i ich siedlisk wymienionych         
w SDF-ie. Jak wykazano wcześniej zabiegi gospodarcze zaprojektowane w UPUL 
nie wpłyną znacząco negatywnie na te gatunki, co więcej, w niektórych przypadkach 
możliwy jest pozytywny wpływ zabiegów na ich siedliska. 

Spójność wewnętrzna obszaru wyraża się między innymi w zachowaniu 
siedlisk właściwych dla tych gatunków, zabezpieczeniu okresów rozrodu i wychowu 
młodych. Trwałość tych celów jest realizowana przez różne zabiegi ochronne jak       
i właściwie zaplanowane zabiegi gospodarcze. W wyniku realizacji działań 
zaplanowanych w UPUL nie nastąpi fragmentacja siedlisk, zmniejszenie obecności 
istotnych gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz stan ich zachowania i ochrony. 
Warunki ekologiczne, w tym parametry fizyczne i chemiczne (np. stosunki wodne) 
nie pogorszą się. 

UPUL w swych zapisach w żaden sposób nie narusza również spójności 
zewnętrznej, polegającej na ingerencji w elementy środowiska mające znaczenie dla 
funkcjonowania populacji gatunków również poza obszarem Natura 2000. Realizacja 
UPUL nie wpłynie, na jakość i wielkość korytarzy ekologicznych, a tym samym nie 
utrudni migracji zwierząt w ogólnej koncepcji spójności sieci Natura 2000 mającej 
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na celu ochronę obszarów sieci Natura 2000 oraz przestrzennych połączeń między 
nimi. 
 

5 . PRZEWIDYWANE ROZWI ĄZANIA MAJ ĄCE NA 
CELU ZAPOBIEGANIE I OGRANICZANIE 
NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWA Ń UPUL NA 
ŚRODOWISKO  

 
Planowane czynności gospodarcze zapisane w UPUL uwzględniają wymóg 

ustawy o ochronie przyrody, zabraniający prowadzenia działań, które mogą znacząco 
pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz wpłynąć negatywnie na gatunki roślin     
i zwierząt chronionych lub przewidzianych do ochrony w ramach sieci Natura 2000.  

UPUL nie zawiera projektów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, bowiem zamierzenia w nim zawarte nie są 
zamierzeniami inwestycyjnymi, ani też ingerencjami polegającymi na 
przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu. 
 

 

5.1 . Ogólne wytyczne i zalecenia prowadzenia racjonalnej  
     gospodarki  leśnej 

 
W rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej 

zawarty jest zakaz niszczenia siedlisk roślin chronionych oraz siedlisk i ostoi 
zwierząt chronionych. Zakaz ten nie dotyczy wykonywania czynności związanych     
z prowadzeniem racjonalnej gospodarki leśnej. Jednakże, jeżeli technologia prac 
umożliwia zachowanie stanowisk gatunków chronionych, należy ją promować. 
 

5.1.1 . Ochrona siedlisk przyrodniczych 
 

Siedliska przyrodnicze 
W przypadku siedlisk leśnych (kwaśne buczyny) zagrożenia wiążą się głównie          
z prowadzeniem gospodarki leśnej i mogą przejawiać się: odmłodzeniem 
drzewostanu (juwenalizacją), uproszczeniem struktury wiekowej i gatunkowej 
(monotypizacją), zmniejszeniem udziału mikrosiedlisk związanych z rozkładającym 
się drewnem, wprowadzeniem gatunków obcych ekologicznie lub geograficznie 
(m.in. pinetyzacją) oraz nadmiernym rozluźnieniem zwarcia drzewostanu i zmianą 
składu gatunkowego runa, w tym ekspansją neofitów. Z uwagi jednak na areał rębni 
planowanych w obecnym UPUL dla lasów Gminy Bukowsko, ich rodzaj (rębnia IVD        
z długim okresem odnowienia), zalecenia ochronne zawarte w prognozie 
oddziaływania UPUL na środowisko można założyć, że przy prawidłowej realizacji 
zapisów UPUL zagrożenia te nie wpłyną istotnie na stan siedlisk. Na gruntach lasów 
Gminy Bukowsko objętych uproszczonym planem urządzenia lasu planuje się 
obecnie użytkowanie rębne na 23,10% powierzchni i jedynie rębnią IVD. Zagrożenia 
w tym wypadku wiążą się z cięciami trzebieżowymi, które w przypadku 
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nieprawidłowego ich wykonania mogą doprowadzić do nadmiernego przerzedzenia 
drzewostanu i zmian w składzie runa. W wypadku realizacji założonych typów 
drzewostanu może nastąpić lokalne wprowadzenie (jako domieszki) gatunków 
obcych ekologicznie dla występujących w obszarze siedlisk (modrzewia i sosny).   
Dla projektowanego przedmiotu ochrony obszaru – kwaśnych buczyn – zagrożenia 
mają podobny charakter jak w przypadku buczyn żyznych. Przekształcenia siedliska 
związane z pozyskaniem surowca drzewnego mogą polegać na nadmiernym 
przerzedzaniu i odmładzaniu drzewostanu (juwenalizacja) oraz uproszczeniu 
struktury wiekowej i gatunkowej (monotypizacją). Prawidłowo prowadzona 
eksploatacja, z zastosowaniem rębni IVD nie powinna istotnie wpłynąć na stan 
siedliska.  

              W odniesieniu do siedlisk łęgowych na gruntach lasów Gminy Bukowsko 
UPUL przewiduje się wyłączenie ich z użytkowania rębnego - planuje się wyłącznie 
cięcia trzebieżowe.  

Poniżej zestawiono, syntetycznie zebrane, sposoby ograniczania 
negatywnych oddziaływań zabiegów gospodarczych, możliwych do wystąpienia 
podczas realizacji UPUL, na elementy środowiska przyrodniczego.  
 

5.1.1.1. Chronione siedliska leśne 
 
Propozycje ograniczenia negatywnego wpływu zabiegów zawartych                          

w UPUL na leśne siedliska przyrodnicze. 
 

 
Obszar możliwego negatywnego wpływu Propozycja ograniczenia negatywnego 

wpływu 
1 2 

Odnowienia na siedliskach przyrodniczych 
Zalesienia śródleśnych polan (luk) Nie planowano uproduktywnienia śródleśnych 

polan na siedliskach przyrodniczych. 
Użytkowanie na siedliskach przyrodniczych 

Zmniejszenie różnorodności genetycznej 
drzewostanów 

Pozostawianie podczas cięć pielęgnacyjnych 
drzew o nietypowych kształtach i cechach 
wzrostowych, wspieranie odnowienia 
naturalnego, przebudowa drzewostanów 
niezgodnych z siedliskiem. Zalecenia te są 
ogólnie znane nadzorującemu wykonanie 
zaplanowanych zabiegów gospodarczych                           
w UPUL. 

Zniekształcenia pokrywy glebowej w trakcie prac 
leśnych ciężkim sprzętem 

Wykorzystywanie istniejących szlaków 
zrywkowych. W fragmentach najcenniejszych 

stosować zrywkę konną. Jak najszersze 
stosowanie „zimowego” pozyskania. 

Dbałość o stan sanitarny lasów Pozostawianie pewnej liczby drzew 
obumierających i martwych w ilości nie 
zagrażającej stanowi sanitarnemu lasu. 
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5.2 . Ochrona rzadkich i chronionych gatunków 

5.2.1 . Rzadkie i chronione rośliny 
 

Propozycje ograniczenia negatywnego wpływu zabiegów zawartych                       
w UPUL na rzadkie i chronione rośliny. 
 
 

Obszar możliwego negatywnego wpływu Propozycja ograniczenia negatywnego 
wpływu 

1 2 
 
 
 
 
 
 
 
Utrata stanowiska gatunku lub uszkodzenie 
podczas prac leśnych (gatunki leśne); zmiana 
warunków siedliskowych prowadząca do zaniku 
stanowisk. 

W przypadku  zlokalizowania  stanowisk 
rzadkich i chronionych roślin należy je otaczać 
szczególną opieką, poprzez ostrożne 
wykonywanie prac leśnych w rejonach 
występowania chronionych gatunków, w tym: 
wytyczanie i wykorzystywanie w jak najszerszym 
zakresie stałych szlaków zrywkowych, 
wykonywanie zrywki zimą przy pokrywie 
śnieżnej. 
Zachowanie siedlisk odpowiednich dla bytowania 
roślin poprzez utrzymywanie odpowiednio 
wysokiego poziomu wód gruntowych w rejonach 
występowania roślin wodnych, bagiennych, 
torfowiskowych i innych mających duże 
wymagania wilgotnościowe, kształtowanie 
właściwych warunków świetlnych, odpowiednich 
do wymagań ekologicznych poszczególnych 
gatunków. 
Oznaczanie drzew zaproponowanych do objęcia 
ochroną w postaci pomników przyrody 
Zalecenia te są ogólnie znane realizującemu 
wykonanie zaplanowanych zabiegów 
gospodarczych w UPUL. 
 

 

5.2.2 . Rzadkie i chronione zwierzęta 
 
Propozycje ograniczenia negatywnego wpływu zabiegów zawartych w UPUL na 
rzadkie i chronione zwierzęta. 
 

Obszar możliwego negatywnego wpływu Propozycja ograniczenia negatywnego 
wpływu 

1 2 
 
Utrata stanowisk lęgowych ptaków objętych 
ochroną strefową  w przypadku zlokalizowania 
gniazd. 

W przypadku ustalenia stref ochrony całorocznej  
należy wprowadzić bezwzględny zakaz 
wykonywania jakichkolwiek zabiegów 
gospodarczych. Należy dotrzymać przestrzeganie 
terminów wykonywania zabiegów w ramach stref 
ochrony okresowej oraz dążyć do ograniczenie 
zabiegów gospodarczych do niezbędnego 
minimum w najbliższym sąsiedztwie. 
Zalecenia te są ogólnie znane realizującemu 
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Obszar możliwego negatywnego wpływu Propozycja ograniczenia negatywnego 
wpływu 

1 2 
wykonanie zaplanowanych zabiegów 
gospodarczych w UPUL. 

 

Utrata odpowiednich siedlisk dla gatunków 
ptaków drapieżnych. 

Zapis o konieczności pozostawiania 
pojedynczych starych drzew, fragmentów 
starodrzewi o powierzchni co najmniej 5% 
użytkowanego wydzielenia, pozostawiania 
fragmentów lasów nie objętych 
gospodarowaniem, budowania zwyżek na 
powierzchniach otwartych, nie zalesianie 
śródleśnych polan. 
 Zalecenia te są ogólnie znane realizującemu 
wykonanie zaplanowanych zabiegów 
gospodarczych w UPUL. 

 

Utrata siedlisk dla pozostałych gatunków ptaków 
leśnych. 

Pozostawianie odpowiedniej liczby starych drzew 
w drzewostanach, pozostawianie gatunków o 
miękkim drewnie (osika), wywieszanie budek 
lęgowych, pozostawianie drzew dziuplastych, 
kształtowanie strefy ekotonowej polno-leśnej 
oraz strefy ochronnej wzdłuż cieków wodnych. 
Zalecenia te są ogólnie znane realizującemu 
wykonanie zaplanowanych zabiegów 
gospodarczych w UPUL. 

 

Utrata siedlisk ssaków, płazów i gadów 
związanych ze środowiskiem wodnym i ziemno-

wodnym. 

Prowadzenie zrywki w okresie zimowym przy 
pokrywie śnieżnej, poza ciekami wodnymi. W 
najbliższym sąsiedztwie potoków wycinkę należy 
prowadzić bardzo ostrożnie w okresie zimowym, 
aby zminimalizować uszkodzenie pokrywy gleby. 
Nie planowanie użytkowania rębnego na 
siedliskach łęgowych i bagiennych.  

6. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWI ĄZAŃ 
ZASTOSOWANYCH W UPUL 
 

Proces tworzenia UPUL zawiera w sobie elementy analizy i wyboru 
wariantów alternatywnych, których efektem jest taki kształt zapisów, które zapewnią 
realizację założonych celów UPUL przy minimalizacji skutków negatywnych.  

Wariantowanie UPUL odbywa się poprzez rozpatrywanie możliwości 
lokalizacji zabiegów, ich czasowego wykonania oraz technicznych sposobów 
wykonywania.  

Sporządzanie UPUL podlega wariantowaniu już na etapie ustalania 
wytycznych do wykonania prac urządzeniowych. Polega to na wyborze                   
dla ustalonych typów lasu (siedliskowe typy lasu, planowany cel hodowlany) 
sposobów zagospodarowania, składów gatunkowych upraw, typów drzewostanów. 
Wybór ten został dokonany na etapie uzgodnień pomiędzy wykonawcą UPUL               
a Nadleśnictwem Rymanów i Lesko, które opiniowały projekt UPUL dla lasów 
Gminy  Bukowsko.    
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 Kolejnym sposobem wariantowania jest ustalanie rozmiaru cięć,                        
które w UPUL wynika z potrzeb hodowlanych drzewostanu.  

Wariantowanie czasowe ma zastosowanie w UPUL tylko w ograniczony 
sposób, ponieważ planowanie urządzeniowe w swoich zasadach nie uwzględnia 
potrzeby planowania terminów wykonywania poszczególnych zabiegów zarówno      
w ramach pory roku jak i w ramach 10-lecia.  

Zasadnicze wariantowanie UPUL pod kątem wymagań ochrony środowiska 
przeprowadzone zostało na etapie tworzenia niniejszej prognozy. W prognozie 
zamieszczono zapisy modyfikujące prowadzenie gospodarki leśnej, których               
to zapisów ze względów technicznych (ograniczenia możliwości bazy danych          
do sporządzenia UPUL) nie dało się umieścić w zasadniczej treści UPUL. 

Formą wariantowania UPUL było również przekazanie projektu UPUL do 
Nadleśnictw Rymanów i Lesko, które oceniło projekt UPUL oraz wyraziły 
pozytywną opinię o opisach drzewostanów i przyjętym rozmiarze użytkowania 
rębnego i przedrębnego. 

 

7. ZALECENIA W SPRAWIE EWENTUALNEJ 
KOREKTY UPROSZCZONEGO PLANU URZ ĄDZENIA 
LASU W WYNIKU PRZEPROWADZONEJ OCENY  
 

Zapisy UPUL nie zawierają zabiegów, których realizacja może znacząco 
negatywnie wpłynąć na środowisko lub obszar Natura 2000, w tym w szczególności 
na cele ochrony tego obszaru. Jednakże niektóre zapisy UPUL, w przypadku jego 
realizacji, mogą spowodować powstanie nieznacznie negatywnego, 
krótkoterminowego oddziaływania na wybrane elementy środowiska.  

 
W celu ograniczenia negatywnego wpływu wskazań zapisanych w UPUL 

wnioskuję o: 
− w przypadku lokalizacji „nowych” gniazd ptaków chronionych do 

momentu ustanowienia stref ochronnych nie realizować zaplanowanych 
zabiegów w miejscach ich lokalizacji. 

− w przypadku zlokalizowania stanowisk rzadkich i chronionych roślin lub 
zwierząt należy je otoczyć szczególną opieką, poprzez ostrożne 
wykonywanie prac leśnych w rejonach ich występowania. Należy 
wytyczać i wykorzystywać w jak najszerszym zakresie stałe szlaki 
zrywkowe, zrywkę wykonywać zimą przy pokrywie śnieżnej. 

− w przypadku zaproponowania drzew do objęcia ochroną w postaci 
pomników przyrody odpowiednio je oznaczyć w terenie. 

− w celu zapobieżenia utraty siedlisk wilgotnych nie planować użytkowania 
rębnego na siedliskach łęgowych i bagiennych. 

− w celu poprawy " struktura i funkcja", wskaźników "wiek drzewostanu", 
"struktura drzewostanu", "martwe drewno" należy przyjąć zasadę 
pozostawiania pojedynczych drzew do naturalnej śmierci; potrzebę 
zwiększenia ilości martwego drewna w ekosystemach leśnych; możliwie 
najszersze stosowanie rębni złożonych, w szczególności IVD i V; długi 
okres odnowienia (przynajmniej 40 lat); preferowanie odnowienia 
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naturalnego; ograniczenie lub całkowite wyłączenie z użytkowania trudno 
dostępnych i narażonych na erozję stoków 

 
Generalnym wnioskiem z niniejszej Prognozy jest stwierdzenie, że 

projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów Gminy Bukowsko nie 
wpływa znacząco negatywnie na środowisko, w tym również na cele ochrony       
i integralność obszarów Natura 2000.  

 
 

8. DOKUMENTACJA UZUPEŁNIAJ ĄCA 

8.1. Mapa przeglądowa obszarów chronionych 
 

Załącznikiem graficznym do niniejszej Prognozy jest Mapa przeglądowa 
obszarów chronionych (w skali 1:25000),  

 

8.2. Wykaz stosowanych skrótów i terminów 
 
BULiGL - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 
PTL - Przyrodniczy Typ Lasu 
GTD - Gospodarczy Typ Drzewostanu 
GUS - Główny Urząd Statystyczny 
IBL - Instytut Badawczy Leśnictwa 
KTG - Komisja Techniczno-Gospodarcza 
NTG - Narada Techniczno-Gospodarcza 
ON 2000 - obszar Natura 2000 
OSOP - Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków 
POP - Program Ochrony Przyrody 
UPUL - Uproszczony Plan Urządzenia Lasu 
RDLP - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
RDOŚ - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
SOOS - Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk 
WIOŚ - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
ZHL - Zasady Hodowli Lasu 
PZO- Plan Zadań Ochronnych 
 
Gatunki 
 
Bk buk zwyczajny, Jd jodła, Jw jawor, Kl klon, Brz brzoza, Brzb brzoza 
brodawkowata, Lesz. leszczyna, Lp lipa, Md modrzew, Db dąb (nieokreślony) Ol 
olsza czarna, Dbb dąb bezszypułkowy, Olsz olsza szara, Dbs dąb szypułkowy, Os 
osika, Dbc dąb czerwony, So sosna zwyczajna, Iwa wierzba iwa, Wb wierzba 
krucha, Jb jabłoń Wz wiąz, Js jesion. 
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Siedliskowe typy lasów 
 
Lwyżśw    Las wyżynny świeży. 
LGśw - Las górski świeży 
LłG- Las łęgowy górski 
 
 

8.3. Literatura i materiały źródłowe wykorzystane w opracowaniu 
prognozy 

 
Alexandrowicz Z. - Rezerwaty i pomniki przyrody nieożywionej województwa 

krośnieńskiego. [W] Michalik S. (red.) Studium ochrony przyrody i 
krajobrazu województwa krośnieńskiego. PWN, Warszawa-Kraków, Studia 
Naturae, ser. B. 32, 1987. 

 
Kozakiewicz K. 2003. Letnie stanowiska nietoperzy na strychach budynków         
sakralnych w Beskidzie Niskim i Sądeckim oraz na Pogórzu Środkowobeskidzkim – 
kontrole w latach 1999-2001. Studia Chiropterol. 3-4: 21-30. 
 
Szkudlarek R., Węgiel A., Węgiel J., Paszkiewicz R., Mleczek T. 2008. Nietoperze 
Beskidu Sądeckiego i Beskidu Niskiego. Nietoperze 9: 29-58. 
 
Inwentaryzacja siedlisk i gatunków Natura 2000 w Lasach Państwowych 2007. 
Dane WZS w Rzeszowie 2008. 
 
Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Lesko  
 
Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Rymanów na okres 01.01.2009-31.12.2018. 
BULiGL O/Przemyśl 2008. 
 
BULiGL O/Przemyśl - Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa Rymanów.  
 
BULiGL O/Przemyśl 2011 Prognoza Oddziaływania na Środowisko Planu 

Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Rymnaów. 

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 2008-2011, 
z uwzględnieniem lat 2012- 2015”, Rzeszów - kwiecień 2008 r. 

Bezzel E. 2000. Ptaki. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa. 

BULiGL O/Przemyśl 2006 Program ochrony przyrody dla Nadleśnictwa  Rymanów 

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000-
http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl/.  
 

LP.2006-2007 r. Decyzja nr 63 Dyrektora Generalnego LP z dnia 7.08.2006 r. 
Powszechna inwentaryzacja gatunków roślin, zwierząt i innych organizmów, 
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mających znaczenie wskaźnikowe przy ocenie stanu lasu i prognozowaniu 
zmian w ekosystemach leśnych. 

Pawlaczyk P. ”Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko planu urządzenia 
lasu- jak zrobić to najlepiej”. 

Pawlaczyk P. Postulaty przyrodnicze dotyczące planowania gospodarki leśnej na 
obszarach Natura 2000 oraz gospodarki leśnej w chronionych siedliskach 
przyrodniczych i w siedliskach chronionych gatunków (w tym 
zainwentaryzowanych w ramach inwentaryzacji 2007). 

RDOŚ w Rzeszowie, RKOP w Rzeszowie, 18.08.2010 r. Rejestr stref ochrony, 
miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną 
gatunkową.  

8.4. Załączniki 
 
Siedlisko przyrodnicze: 
  
Siedlisko przyrodnicze: 
 Grądy (9170) na podstawie danych z RDOŚ 
Wykaz pododdziałów i zaprojektowanych głównych wskazań gospodarczych 
 

Adres leśny Rodzaj zabiegu 

2a TW 
 

Rys 4. Usytuowanie lasów własności Gminy Bukowsko . 
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