Załącznik nr 1 do umowy

Ogólne zasady gospodarowania na gruntach dzierżawionych Drawieńskiego Parku Narodowego

I.

Grunty dzierżawione od Drawieńskiego Parku Narodowego dla celów realizacji umów
dzierżawionych oraz użytkowania zgodnego z zasadami ochrony przyrody:
A. Grunty orne:
Na gruntach ornych dzierżawca zobowiązuje się do przestrzegania następujących zakazów:
a. Zakaz wapnowania
b. Zakaz nawożenia azotem na obszarach nawożonych na namułach rzecznych (nawożenie
azotem do 60 kg/ha w trakcie roku)
c. Zakaz stosowania ścieków i osadów ściekowych
d. Zakaz stosowania środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego
niszczenia uciążliwych chwastów z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy
herbicydowych)
e. Zakaz budowy i rozbudowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tworzących
system melioracji wodnych, z wyjątkiem urządzeń mających na celu utrzymanie lub
poprawę wartości przyrodniczej (nie dotyczy bieżącej konserwacji)
f. Pozostawienie 5 -10% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, przy czym co roku powinno
to dotyczyć innej powierzchni
g. Usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w
uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze
względu na które termin ten nie był przestrzegany
h. Zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni.
B. Użytki zielone
a. Zakaz wapnowania
b. Zakaz nawożenia azotem na obszarach nawożonych na namułach rzecznych (nawożenie
azotem do 60 kg/ha w trakcie roku)
c. Zakaz przeorywania, wałowania, podsiewu
d. Zakaz włókowania w okresie od 1 kwietnia do dnia 1 września
e. Zakaz stosowania ścieków i osadów ściekowych
f. Zakaz stosowania środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego
niszczenia uciążliwych chwastów z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy
herbicydowych)
g. Zakaz budowy i rozbudowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tworzących
system melioracji wodnych, z wyjątkiem urządzeń mających na celu utrzymanie lub
poprawę wartości przyrodniczej (nie dotyczy bieżącej konserwacji)
h. Koszenie w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września, nie więcej niż dwa pokosy w
roku, wysokość koszenia 5-15cm
i. Pozostawienie 5 -10% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, przy czym co roku powinno
to dotyczyć innej powierzchni
j. Usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w
uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze
względu na które termin ten nie był przestrzegany
k. Zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni.
W przypadku występowania derkacza (Crex crex) należy stosować:
- koszenie w terminie od 1 sierpnia do dnia 30 września, wysokość koszenia 5 – 15 cm.

