INFORMACJA
dla wlascicieli lasow niepanstwowych
z terenu Powiatu Lipnowskiego
Obserwowane wieloletnie susze i spowodowane nimi wahania poziomu wod gruntowych

pol^czonych z lagodnymi, bezsnieznymi zimami powoduj^ spadek odpornosci drzew na dzialalnosc
szkodliwych patogenow( szkodnikow wtornych, czy grzybow ), przede wszystkim dzialalnosc w
drzewostanach sosnowych m.in. kornika ostroz^bnego, czy przyplaszczka granatka, a w
drzewostanach swierkowych kornika drukarza, natomiast wyst^puj^ce porywiste wiatry i silne burze
przyczyniaj^ si^ do wyst^powania zlomow i wywrotow w drzewostanach.

W zwiqzku z powyzszym zwracamy si? o podj?cie dzialah zmierzajqcych do usuni?cia
drzew zasiedlonych nii?dzy innymi wyzej wymienionymi szkodnikami owadzimi i niszczenie
mechaniczne ich rozmnozy, a takze usuni?cia posuszu,zlomow i wywrotow z drzewostanow.

Jedyn^ skuteczn^ metod^ zwalczania szybko namnazaj^cych si? szkodnikow wtornych jest
ci^gle usuwanie i wywozenie poza stref? zagrozenia( minimum 3 km od granicy lasu )drzew
zasiedlonych oraz uprz^tanie powierzchni z ich wierzcholkow, kory, a w szczegolnosci gal?zi
pozostalych po sci?tych drzewach. Podczas scinki letniej czynnosci te powinny bye wykonywane na
biez^co, a w okresie zimowym drewno nalezy wywiezc z lasu najpozniej do kohca marca.
Dopuszczalne jest drobne zr?bkowanie lub ewentualnie spalenie w/w pozostalosci, zgodnie z
przepisami ochrony przeciwpozarowej lasow. Nie podj?cie odpowiednich dzialah moze
doprowadzic do niekontrolowanego rozwoju szkodnikow wtornych i powstania zagrozenia
fitosanitamego drzewostanow, bez wzgl?du na form? ich wlasnosci.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 roku o lasach (t.j. Dz.U. 2020 r.,
poz. 1463 z pozh. zni. ) Starosta Lipnowski przypomina, iz w celu zapewnienia powszechnej
ochrony lasow wlasciciele las6w Sc| obowii^zani do ksztaltowania rownowagi w ekosystemach
lesnych, podnoszenia naturalnej odpornosci drzewostanow, a w szczegolnosci do :
1. wykonywania zabiegow profilaktycznych i ochronnych zapobiegaj^cych powstawaniu i
2. rozprzestrzenianiu si? pozardw;

3. zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiaj^cych i rozprzestrzeniaj^cych si?
organizmow szkodliwych;
4. ochrony gleby i w6d lesnych.

W zwi^zku z powyzszym prosimy, w miar? posiadanych mozliwosci, o uprz^tni?cie
z powierzchni lesnej drzew zasiedlonych( tzw. drzew trocinkowych )przez szkodniki wtome, a
takze posuszu,zlomdw i wywrotow.

Przypominamy jednoczesnie, iz zgodnie z art. 14a ust. 113 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991
roku o lasach (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1463 z pozh. zm.) drewno pozyskane w ten sposdb w lasach
podlega cechowaniu.

W celu zgloszenia wykonywania w/w prac prosimy kontaktowac si? z pracownikiem
ds. lasow niepahstwowych Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Wojska Polskiego 8 —
budynek Zarz^du Dr6g Powiatowych w Lipnie, w godz. pracy urz?du.
Kalinowski Mariusz- podinspektor ds. Ias6w niepahstwowych - tel.: 692 861 392

