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Szanowny Pan Wiesław Ordon
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
Dotyczy powołania pomnika przyrody.
Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki w załączeniu przesyła wniosek
o powołanie pomnika przyrody – grupa drzew w oddziale 81, leśnictwo Berówka,
Nadleśnictwo Nowa Dęba.
Drzewa zgrupowane w oddziale to głównie ponad 200 letnie potężne dęby szypułkowe.
Pozostałe to buki, olchy i sosny o szczególnych walorach przyrodniczych. Większość drzew
zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych przechodzących przez
oddział, a wiele z tych drzew posiada dziuple, miejsce życia ptaków i ssaków. Wszystkie drzewa
spełniają kryteria zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r.
w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.
Natomiast zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017
r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, w § 1 mowa między
innymi o:
4) na brzegach zbiorników wodnych i cieków, w odległości 10 metrów od linii brzegowej, należy
pozostawiać: zwalone pnie drzew, podszyt, duże kamienie w celu ułatwienia zwierzętom
dostępu do wody oraz migracji zwierząt;
5) w okresie lęgowym ptaków nie wycina się drzew, na których zostały zidentyfikowane
zasiedlone gniazda;
6) drzewa dziuplaste pozostawia się do ich naturalnego rozpadu.
Oddział 81 w leśnictwie Berówka usytuowany jest bezpośrednio przy tzw. Starym Stawie. Jest
to miejsce niezwykle urokliwe, chętnie odwiedzane przez mieszkańców gminy oraz turystów,
istnieje tam również ścieżka przyrodnicza.
Ten niezwykły fragment lasu o naturalnym charakterze wiernie oddaje i reprezentuje dawną
Puszczę Sandomierską, którą w skutek prowadzonej gospodarki praktycznie już straciliśmy.
Odział ten był wpisany również w granice projektowanego rezerwatu „Stawy”. W latach 90-

tych została opracowana dokumentacja, która opisuje wielki walor przyrodniczy tego obszaru,
gdzie zachowały się ostatnie fragmenty grądów naturalnych na tyle cennych, że powinny być
objęte ochroną w formie rezerwatu. Niestety rezerwat do dnia dzisiejszego nie został
powołany, a Nadleśnictwo nie honoruje faktu, że miał tam powstać.
Rok 2020 będzie setną rocznicą Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wisłą, pragniemy aby
ta rocznica stała się okazją do powołania pomnika przyrody – grupa drzew o nazwie „LEGION
1920”. Ta symbolika odzwierciedla trwałość, długowieczność, niezłomność oraz szczególną
moc jaką skupiają sędziwe drzewa. Niech Pomnik Przyrody Legion 1920 trwa na chwałę
Puszczy Sandomierskiej i ku pamięci Polskich Legionów walczących o Wolną Polskę.

Wierząc, że Pan Burmistrz oraz Rada Gminy podziela zaprezentowane stanowisko,
prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku i przedłożenie go na sesję Rady Gminy.
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