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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Lublinie
ul. Czechowska 4
20-950 Lublin

Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu przedstawia uwagi i propozycje do
projektu Komisji Założeń Planu określającego założenia i wytyczne do sporządzenia projektu
planu urządzania lasu dla Nadleśnictwa Nawa Dęba na lata 2023-2032.
1. W projekcie należy uwzględnić walory przyrodnicze rzeki Smarkatej i podjęcie działań
w kierunku utworzenia docelowo rezerwatu przyrody. Naszym zdaniem dolina tej rzeki
spełnia wymogi utworzenia tam rezerwatu przyrody.
2. Uwzględnić potrzebę ponownej, dogłębnej inwentaryzacji oddziałów i wydzieleń
leśnych, które miały wejść w skład projektowanego rezerwatu „Stawy” wraz
z otuliną. Dokumentacja z 1990r opisuje bogactwo przyrodnicze tego terenu,
a projekt był pozytywnie uzgodniony m.in. z samorządami, ówczesnym Nadleśnictwem
Buda Stalowska oraz Okręgowym Zarządem Lasów Państwowych w Lublinie. Z naszej
wiedzy wynika, że znaczna część terenu projektowanego rezerwatu wraz z otuliną został
bezpowrotnie utracony przez prowadzoną gospodarkę leśną nadleśnictwa. Ocalałe
oddziały i wydzielenia należy wyłączyć z gospodarki leśnej i przeprowadzić dogłębną
inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą.
3. Wyłączyć z gospodarki leśnej lasów Zwierzyniec i Jasień leżących w granicach miasta
Tarnobrzega, ograniczając się jedynie do sanitarnego utrzymania ciągów
komunikacyjnych. W opinii społeczeństwa miasta Tarnobrzega lasy te pełnią niezwykle
ważną funkcję społeczną i kulturową dla mieszkańców. Dotychczasowa gospodarka
leśna prowadzona przez Nadleśnictwo Nowa Dęba ( wycinka drzewostanu), spotyka się
z krytyką społeczności lokalnej, co było przedmiotem wielu interwencji. Warto w końcu
rozważyć ten aspekt również ze względów wizerunkowych Lasów Państwowych.

4. Objąć szczególną troską ponad 100-letni starodrzew i wyłączyć z gospodarki drzewostan
140-letni i starsze.
5. Pragniemy zwrócić uwagę, że w Polsce od kilku lat panuje głęboka susza hydrologiczna
i szeroko mówi się o potrzebie retencjonowania wody również w lasach. Coraz bardziej
dostrzegana jest działalność bobrów jako wielkich sprzymierzeńców w małej retencji.
Opinia w sprawie małej retencji dostępna jest również na stronie Zarządu Głównego Ligi
Ochrony Przyrody. Zapis, że jednym z największych zagrożeń dla drzewostanów jest
bóbr europejski, powodując szkody poprzez zmiany stosunków wodnych i podtopień
drzewostanów oraz łąk śródleśnych jest mocno przesadzone.
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