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W Bytnicy odbyło się szkolenie zorganizowane przez Nadleśnictwo Bytnica, dedykowane zagadnieniom
ochrony siedlisk i gatunków na terenie Nadleśnictwa. Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Daria Jachimowska i Michał Bielewicz, uczestniczący w spotkaniu,
zaprezentowali informacje na temat realizowanych planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
Dolina Pliszki PLH080011 i Lasy Dobrosułowskie PLH080037, czynnej ochrony rybołowa oraz ochrony
gatunkowej roślin i grzybów. Szkolenie obejmowało również zagadnienia związane z ochroną torfowisk
alkalicznych, monitoringiem ochrony przyrody prowadzonym na terenie Nadleśnictwa oraz kwestie
ochrony zidentyﬁkowanych korytarzy ekologicznych zwierząt, przemieszczających się dobowo i
sezonowo pomiędzy kompleksami leśnymi. Omówiono również metody ochrony wilka, zagadnienia
związane z gospodarowaniem na obszarach Natura 2000 oraz sposoby wzbogacania bioróżnorodności
gatunkowej metodą Sobańskiego.

Istotnym elementem szkolenia było przybliżenie kwestii związanych z gospodarką leśną i ochroną przyrody, m.in. w relacji do planów zadań ochronnych, odtwarzania
siedlisk w obszarach Natura 2000 oraz utrzymania ich właściwego stanu ochrony.

Nadleśnictwo Bytnica położone jest na terenie ośmiu obszarów Natura 2000 - Dolina Środkowej Odry PLB080004, Dolina Pliszki PLH080011, Dębowe Aleje w Gryżynie i
Zawiszach PLH080035, Lasy Dobrosułowskie PLH080037, Rynny Gryżyny PLH080067, Bytnica PLH080034, Stara Dąbrowa w Korytach PLH080042, Krośnieńska Dolina
Odry PLH080028. Obszary Natura 2000 obejmują najbardziej wartościową część dziedzictwa przyrodniczego kraju, dlatego niezmiernie ważnym jest prowadzenie
sprawdzonych oraz nowoczesnych sposobów ich ochrony przy równoczesnym zrównoważonym wykorzystaniu leśnym.

Wiedza przyrodnicza, zweryﬁkowana w praktyce, m.in. w trakcie realizacji programów czynnej ochrony i przygotowania planów zadań ochronnych obszarów Natura
2000, została przekazana uczestnikom spotkania, w toku wystąpień:
"Prowadzenie ochrony przyrody w Lasach Państwowych", Marek Maciantowicz - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze;
"Plany Zadan Ochronnych dla obszarów Natura 2000 Dolina Pliszki, Lasy Dobrosułowskie", Michał Bielewicz - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w
Gorzowie Wielkopolskim, Marek Maciantowicz - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze;
"Ochrona rybołowa", Michał Bielewicz - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim;
"Ochrona torfowisk alkalicznych", Robert Stańko, Magdalena Makles, Dorota Horabik - Klub Przyrodników;
"Ochrona gatunkowa roślin i grzybów", Daria Jachimowska - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim;
„Prowadzenie monitoringu ochrony przyrody w Nadleśnictwie Bytnica", Mariusz Kudlak - Nadleśnictwo Bytnica.

Prezentowane założenia były na bieżąco poddawane dyskusji i ocenie uczestników spotkania.

W części studyjnej uczestnicy mogli obejrzeć efekty uzyskane w toku realizacji przez Nadleśnictwo Bytnica działań czynnej ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków
chronionych w obszarach Natura 2000.

Uczestnicy poznali kwestie ochrony wilka w obszarze Natura 2000, praktycznego stosowania monitoringu, pozostawiania kęp starodrzewi, jako przejść dla zwierzyny
(lokalnych korytarzy ekologicznych), gospodarowania w siedliskach przyrodniczych poza obszarem Natura 2000, czynnej ochrony torfowisk alkalicznych, pozostawiania
ponadnormatywnych kęp starodrzewi w celach ekologicznych oraz metody Sobańskiego jako formy wzbogacania bioróżnorodności gatunkowej siedlisk leśnych.
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