Warszawa, dnia 13 listopada 2017 r.
Poz. 88
ZARZĄDZENIE
M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1)
z dnia 13 listopada 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych
dla Roztoczańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.2)), zarządza się,
co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zadań
ochronnych dla Roztoczańskiego Paku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 14), wprowadza
się następujące zmiany:
1)

w załączniku nr 1 w pkt IV „Zagrożenia zewnętrzne potencjalne” tabela otrzymuje
następujące brzmienie:

Lp.
1

Identyfikacja i ocena1) zagrożeń
Choroby o charakterze epizootii

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich
skutków
1. Monitoring stanu zdrowia populacji zwierząt,
ze szczególnym uwzględnieniem dzika (Sus
scrofa).
2.
Opracowanie
i
wdrożenie
procedur
postępowania w przypadku stwierdzenia epizootii
lub zaobserwowania niepokojących objawów
chorobowych.

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2249 i 2260 oraz
z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1566 i 1595.
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2

Przenikanie gatunków obcych

2)

w załączniku nr 2:
a)

Działania na rzecz ograniczenia liczebności
gatunków obcych

w punkcie II „Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony
czynnej”:
–

w lit. A „W ekosystemach leśnych” w tabeli:

– – lp. 7–10 otrzymują następujące brzmienie:
7 Poprawki

i

uzupełnienia Do 4,06 ha

w uprawach leśnych

Oddziały – 85c, 110d, 112f, 124a,
125a, 155a, 158d, g, 233b, 255g,
258c, 266j

8 Pielęgnowanie

gleby Do 20,60 ha

Oddziały – 17b, 18b, 19b, 33b,

w uprawach, w szczególności

64b, 78a, 79a, i, 80a, b, f, 83g, 85c,

na obszarze siedlisk:

93b, c, d, f, l, n, o, 94a, f, 95a, i, l,

1)

2)

grądu

1,58 ha

96j, 98c, d, 110d, 111a, b, 124b,

subkontynentalnego

125i, 131c, 141a, 157b, 159b,

(Tilio-Carpinetum);

174a, b, 187o, p, 202a, b, 216a,

wyżynnego jodłowego

1,17 ha

231a, 233b, 243d, 255g, 256f, h,

boru mieszanego

258c, 266j, 278h, 292d, 294c, g, h,

(Abietetum polonicum).

295h, 302j, 305g, 342c, 350h,
351a, b

9 Usuwanie,

w

ramach Do 24,12 ha

Oddziały – 79a, 82j, 83i, 85b, 86c,

czyszczeń wczesnych, drzew

92Bi, 93p, 94o, g, h, 97h, f, 98b,

gatunków obcych siedliskowo,

99a, 100b, 101d, 102a, 108h, i, m,

oraz innych, w szczególności

109n, 110f, 112c, g, 113c, 114d,

na obszarze siedlisk:

124b, 233b, 251b, 256a, 258h,

1)

grądu

0,49 ha

subkontynentalnego
(Tilio-Carpinetum);
2)

żyznej buczyny górskiej 0,07 ha
(Dentario glandulosaeFagetum).

262f, 270f, h, 271c, 281c, 350b
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10 Regulacja

składu Do 76,14 ha

gatunkowego

Oddziały – 50g, h, 57f, 88a, 107a,

oraz

126a, 128c, 177c, f, 178f, 179h,

zagęszczenia

drzew

w

215c, d, g, 217f, 221a, c, f, 223c,

drzewostanach

(czyszczenia

223l, 224i, j, 236d, 237m, 292b,

późne), w tym na obszarze

294f, 359a

siedlisk:
1)

grądu

6,52 ha

subkontynentalnego
(Tilio-Carpinetum);
2)

wyżynnego jodłowego

3,45 ha

boru mieszanego
(Abietetum polonicum);
3)

żyznej buczyny górskiej 4,33 ha
(Dentario glandulosaeFagetum).
– – lp. 17 otrzymuje następujące brzmienie:

17 Zabezpieczanie odnowień

Do 232 980 sztuk

Oddziały – 27b, 28a, d, 80f, 92Bh,

naturalnych, upraw leśnych,

Bi, 93f, p, 94o, g, h, j, 96j, 97f, 98b,

młodników m.in. przed

d, 99c, 100b, 101d, 107a, 108b, h,

jeleniami (Cervus elaphus)

i, j, 109m, n, 111a, b, 112c, g, 113a,

i sarnami (Capreolus

c, 114d, 116f, 121a, c, f, g, 122g, h,

capreolus), przy użyciu

l, m, n, 123g, l, n, 124a, b, 125a, b,

środków chemicznych

f, 129b, c, 130a, b, 138a, b, f, g, h,

(repelentów),

i, 140a, b, 142a, b, c, d, 158g, 159b,

w szczególności na obszarze

d, 174b, 187o, p, 218a, 226f, 237d,

siedlisk:

f, 253g, 289c, 291d, 294f, 301c,

1)

grądu

1860 sztuk

subkontynentalnego
(Tilio-Carpinetum);
500 sztuk

310 d, 313g, h
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2)

wyżynnego jodłowego

900 sztuk

boru mieszanego
(Abietetum polonicum);
3)

żyznej buczyny górskiej
(Dentario glandulosaeFagetum).
– – lp. 19 otrzymuje następujące brzmienie:

19 Grodzenie upraw i odnowień Do 5,78 ha

Oddziały –19b, 35a, 36a, 75a, 76c,
d, 115b, 124a, 125a, 134a, 155a,
158g, 202a, 237j, 252d, 255i, 262a,
264a, 265a, 295h, 342c

– – lp. 22 otrzymuje następujące brzmienie:
22 Odstrzał redukcyjny zwierząt:
1)

w

celu

Obszar ochrony czynnej

minimalizacji

zagrożenia epizootycznego
w populacji dzika (Sus
scrofa),
2)

powodujących szkody na
łąkach i pastwiskach, oraz
gruntach

ornych

wykorzystywanych
gospodarczo
– następujących gatunków:
a)

jeleń (Cervus elaphus), Do 10 osobników

b)

dzik (Sus scrofa).

–

w lit. B „W nieleśnych ekosystemach lądowych” w tabeli lp. 1 otrzymuje
następujące brzmienie:

Do 70 osobników
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1

Utrzymanie

nieleśnych

ekosystemów Do 102,78 ha

Oddziały – 1f-h, l, r, 1i-k,

lądowych, zapobieganie wtórnej sukcesji

19c, 28h-j, 65f, 66j, 68i, 75i,

zbiorowisk leśnych oraz pojawianiu się

77i-k, 78g, h, j, k, 79d-h,

obcych i niepożądanych gatunków roślin

80g, 81f, 82a, 83c, 84c,

przez:

92Aa, b, 93a, g, 93i, 93r, s,

1)

ręczne usuwanie pojawiających się

94b, 94d, 96m, 119j, 121d,

zapustów roślin drzewiastych, wraz

122f, d, k, 123f, 135a, 161y-

z usunięciem

cy, 162k, m-o, r, t, bx-ix,

wyciętych

drzewek

poza powierzchnię;
2)

koszenie

ręczne

163h, k, l, n-r, t-y, 164m,
i

mechaniczne

173i-m, 174i-k, n-s, 175j-m,

skoszonej

o, r, s, w, 179j, l, p, s, t, x, y,

z pozostawieniem
3)

b)

biomasy;

ax, bx, 181g-j, m-p, 199g,i,

usuwanie nawisów gałęzi wokół

215i, 215m, 222c, d, 226c,

powierzchni, w szczególności na

237b, c, l, 256g, 281f, 289j,

obszarze siedlisk:

302b, 302d, 312f, g, l, n,

a) Molinietum caeruleae,

Do 0,62 ha

b) Arrhenatherion eliatioris.

Do 1,74 ha

313d, f, j, 332h-k, 337f

w pkt III „Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony
krajobrazowej” w lit. B. „W nieleśnych ekosystemach lądowych” w tabeli lp. 2
otrzymuje następujące brzmienie:

2

Odstrzał redukcyjny zwierząt:

Obszar

1)

krajobrazowej

w

celu

minimalizacji

zagrożenia epizootycznego
w

populacji

dzika

(Sus

scrofa);
2)

powodujących szkody na
łąkach i pastwiskach, oraz
gruntach
wykorzystywanych
gospodarczo

ornych

ochrony
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– następujących gatunków:

3)

a)

jeleń (Cervus elaphus), Do 5 osobników

b)

dzik (Sus scrofa).

Do 30 osobników

w załączniku nr 3 w pkt II „Sposoby ochrony czynnej gatunków zwierząt na obszarach
ochrony czynnej” w tabeli lp. 9 otrzymuje następujące brzmienie:
9

Konik

polski

(Equus

caballus Ochrona

Utrzymanie

gmelini Ant., Forma Silvatica Vet.) zachowawcza
konika polskiego

stada

rezerwatowego i stajennego,
przez

wzbogacenie

pokarmowej,

bazy

wykładanie

paszy i opiekę weterynaryjną
4)
3

w załączniku nr 4 w tabeli lp. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
Obszar

1.

Oddziały – 1 n, 28b, c, 75k, l, 77l-r, 92Bac, 94c, r, x, y, 207,70

ochrony

dx, 135k, l, 148g, h, 182h, i, 183b, c, d, 186d-h, j, k, m-

krajobrazowej

p, dx, 187a, d, i, k, l, 188i, 195d, x, bx, 199h, 207d, f,
215o, p, 216b, c, 222b, 237a, 276f, 277f, h, 278g, j,
293b-i, l-p, 295a, b, 312m, 358c.
2.

Obręb ewidencyjny Kosobudy Bór działki nr 10 i 47.

3.

Grunty niebędące w użytkowaniu wieczystym RPN2).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA
Jan Szyszko

