wielofunkcyjny zbiornik wodny w leśnictwie Jamno

OCHRONA PRZYRODY
Na terenie Nadleśnictwa Wymiarki
znajdują się:
 utworzone w ramach wspólnego
systemu sieci obszarów chronionych UE obszary Natura 2000 —
jeden Obszar Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
30.11.2009r. „Dyrektywa Ptasia”
oraz 6 Obszarów „Dyrektywy Siedliskowej” na łączną powierzchnię
ponad 30 tyś. ha,
 5 Rezerwatów przyrody o łącznej
powierzchni 236,55 ha (1 rezerwat leśny ”Nad Młyńską Strugą",
3 rezerwaty torfowiskowe
”Żurawie Bagno", „Przygiełkowe
Moczary" i ”Zacisze") oraz 1 rezerwat ﬂorystyczny „Wrzosiec",
 Park Krajobrazowy ”Łuk Mużakowa” - najmłodszy park w Polsce,
utworzony w 2001 roku o powierzchni 18 200 ha,

WIELOFUNKCYJNE ZBIORNIKI WODNE
W ramach zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Nadleśnictwie Wymiarki powstaje sieć małych
zbiorników wodnych, zapewniających
całoroczny dostęp do wody dla jednostek straży pożarnych walczących z
pożarami lasów. Otwarte lustro wody
pełni dodatkowo funkcje mikrosiedliskowe dla wielu roślin i owadów oraz
zapewnia stały dostęp do wodopoju
dla zwierząt.
W minionym dziesięcioleciu powstały
cztery obiekty tego typu a w najbliższych latach będą wybudowane kolejne trzy.

„Sosna dwunożna” - pomnik przyrody ożywionej w
leśnictwie Straszów, oddz. 312c

 Obszary Chronionego Krajobrazu: OCHK ”Bory Bogumiłowskie" o powierzchni 8 910 ha oraz OCHK ”Bory
Dolnośląskie" o powierzchni 26 223 ha,
 Pomniki przyrody: 28 pojedyncze drzewa, 7 pomników grupowych (grupy drzew) oraz 1 aleja lipowa,
 7 użytków ekologicznych na łączną pow. 16,21ha,
 2 strefy ochronne utworzone w celu zachowania populacji bielika.
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Przejazd kolejowy oraz droga leśna łącząca miejsc.
Wymiarki i Lipna — leśnictwo Wymiarki, oddz.75/76/81/82

SIEĆ DROGOWA
Dostarczanie surowca drzewnego do
jego nabywców ﬁnalnych a także wykorzystanie terenów leśnych do rekreacji i
turystyki nie byłoby możliwe bez dobrej
sieci dróg leśnych.
Dlatego tylko w ostatnich 5 latach Nadleśnictwo przeznaczyło na infrastrukturę
drogową ponad 10 mln zł.
Dodatkowo w ramach bieżącego utrzymania dróg leśnych Nadleśnictwo przeznacza rocznie ok. 800 tys. zł na roboty
konserwacyjne zapobiegające degradacji
nawierzchni oraz zabiegi służące zapewnieniu bezpieczeństwa i wygody ruchu.

ZJAWISKO WIELOCZYNNIKOWEGO ZAMIERANIA
SOSNY ZWYCZAJNEJ
Zamieranie sosny jest klasycznym przykładem wieloczynnikowego procesu chorobowego, w którym można wyróżnić
czynniki inicjujące (susza), grupę czynników współuczestniczących (foliofagi, patogeny koron, jemioła) oraz dobijające
(kornik ostrozębny i przypłaszczek granatek).
W celu ograniczenia liczebności szkodników wtórnych i niedopuszczenia do zasiedlania przez tą grupę owadów kolejnych drzewostanów w 2018 roku w formie posuszu
(zasiedlonego, opuszczonego, niezasiedlonego) pozyskano
łącznie ok. 240 m3 drewna, natomiast już w 2019 roku usunięto ponad 3400 m3 niebezpiecznego drewna.
zaatakowana przez kornika
ostrozębnego sosna zw.—
leśnictwo Wymiarki, oddz.82
żerowisko kornika ostrozębnego

TURYSTYKA I REKREACJA
Nadleśnictwo Wymiarki udostępnia
tereny leśne dla społeczeństwa budując obiekty małej inżynierii turystycznej tj; wiaty leśne lub miejsca
postoju pojazdów usytuowane przy
drogach publicznych.
W zasięgu nadleśnictwa znajdują się
trzy miejsca postoju pojazdów, które dają możliwość pozostawienia
samochodów przez turystów, grzybiarzy lub zwykłych użytkowników
dróg, chcących na chwilę odetchnąć
od trudów podróży na łonie natury.
Niestety utrzymywanie takiej infrastruktury wiążę się z problemem
dewastacji obiektów oraz zanieczyszczaniem terenów leśnych
śmieciami.
Tylko w ostatnich 5 latach z lasów
Nadleśnictwa Wymiarki usunięto
2000m3 śmieci ponosząc wydatki w
wysokości 240 tyś. zł.

Wiata leśna oraz zagroda dla koni usytuowana na
szlaku konnym — leśnictwo Wymiarki, oddz. 102j

NATURALNE ODNOWIENIE LASU
W celu ograniczenia ingerencji człowieka w środowisko Nadleśnictwo Wymiarki wykorzystuje naturalne procesy odnowieniowe lasu.
Jednym z metod naturalnego odnawiania lasu jest zastosowanie obsiewu bocznego dla gatunków lekkonasiennych tj; sosna
zw. Natomiast gatunki ciężkonasienne (Db, Bk) odnawia się
wykorzystując obsiew górny .

Miejsce postoju pojazdów — leśnictwo Dąbrówka, oddz. 196b
(przy drodze wojewódzkiej nr 350, na trasie Przewóz—Łęknica)

odnowienie naturalne dębu szypułkowego—
leśnictwo Jamno oddz.213l

odnowienie naturalne sosny zw.—
leśnictwo Wymiarki, oddz.151b

