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Za∏àczniki do zarzàdzenia Nr 67 Ministra Ârodowiska
z dnia 30 listopada 2006 r.
(Dz. Urz. MÂiGIOÂ Nr 1, poz. 1)
Za∏àcznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJÑCYCH I POTENCJALNYCH ZAGRO˚E¡ WEWN¢TRZNYCH
I ZEWN¢TRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGRO˚E¡
I ICH SKUTKÓW
I. Zagro˝enia wewn´trzne istniejàce1)
Lp.

Identyfikacja zagro˝eƒ

Sposób eliminacji lub ograniczania zagro˝eƒ
i ich skutków

1

2

3

1

Niszczenie ekosystemów naskal- Ograniczanie penetracji ludzkiej, udost´pnianie wybranych fragnych
mentów Parku do wspinaczki, pobieranie op∏at za korzystanie z walorów przyrodniczych Parku

2

Antropogenna erozja gleb na sto- Ograniczanie penetracji ludzkiej, zabudowa przeciwerozyjna istniekach
jàcych szlaków

3

Niekontrolowana penetracja ludzka ca∏ego terenu Parku (niszczenie roÊlinnoÊci w pobli˝u szlaków
turystycznych i Êcie˝ek rowerowych, niszczenie runa leÊnego)

Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budow´ i konserwacj´ infrastruktury turystycznej, konserwacja szlaków, zgodnie z potrzebà, wymiana s∏upów i drogowskazów na w´z∏ach komunikacyjnych, konserwacja szlaków rowerowych, konserwacja Êcie˝ek dydaktycznych oraz wykonanie kolejnych, konserwacja wyposa˝enia
miejsc odpoczynku oraz koszenie trawy w miejscach odpoczynku,
ustawianie tablic informacyjnych z regulaminem Parku i piktogramów, konserwacja oznakowania granic Parku, pobieranie op∏at za
wst´p na wybrane obszary Parku oraz op∏at za korzystanie z walorów przyrodniczych Parku, ods∏anianie form skalnych, oraz kontrola
w∏aÊciwego sposobu zbioru jagód i grzybów

4

NiezgodnoÊç z siedliskiem sk∏adu
gatunkowego, struktury przestrzennej i wiekowej drzewostanów

Regulowanie sk∏adu gatunkowego drzewostanów z uwzgl´dnieniem
fazy rozwojowej drzewostanu, typu siedliska oraz typu zbiorowiska
roÊlinnego i mo˝liwych wariantów sk∏adu gatunkowego. Prowadzenie zabiegów piel´gnacyjno-hodowlanych w drzewostanach obj´tych programem przebudowy i renaturalizacji polegajàcych na:
1) stosowaniu ró˝nych rodzajów r´bni dla potrzeb przebudowy sk∏adu gatunkowego drzewostanów, z wyjàtkiem r´bni zupe∏nej;
2) odnawianiu drzewostanu pod os∏onà, w lukach, na gniazdach
oraz w poprawkach i uzupe∏nieniach;
3) wykaszaniu roÊlinnoÊci zielnej w odnowieniach;
4) pracach szkó∏karskich;
5) zbiorze nasion i szyszek;
6) usuwaniu drzewiastych gatunków egzotycznych

5

Zamieranie drzewostanów
skutek ˝erów owadów

na Usuwanie drzew chorych i obumierajàcych, je˝eli zagra˝ajà one
trwa∏oÊci drzewostanów, z pozostawieniem niezb´dnej liczby drzew
ze wzgl´du na ochron´ ró˝norodnoÊci biologicznej. Zachowanie
w∏aÊciwego stanu zdrowotnego drzewostanów, przez:
1) wyznaczanie i eliminowanie oraz korowanie drzew opanowanych
przez grzyby i owady zagra˝ajàce trwa∏oÊci drzewostanów;
2) prowadzenie czynnoÊci w zakresie ochrony lasu, w szczególnoÊci
wykonywanie monitoringu zagro˝enia drzewostanów poprzez jesienne poszukiwania larw zasnui Êwierkowej;
3) prowadzenie czynnoÊci w zakresie ochrony lasu, w szczególnoÊci
wykonywanie monitoringu zagro˝enia drzewostanów poprzez
wystawianie pu∏apek feromonowych na brudnic´ mniszk´;
4) prowadzenie czynnoÊci w zakresie ochrony lasu, w szczególnoÊci
wykonywanie monitoringu zagro˝enia drzewostanów poprzez wyk∏adanie pu∏apek klasycznych i feromonowych na kornika drukarza
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Uszkadzanie odnowieƒ i m∏odni- Zabezpieczanie drzewostanów przed nadmiernymi uszkodzeniami
ków przez zwierzyn´ p∏owà
powodowanymi przez zwierz´ta roÊlino˝erne, przez:
1) regulacje liczebnoÊci populacji zwierzàt roÊlino˝ernych do poziomu odpowiadajàcego pojemnoÊci wy˝ywieniowej siedliska;
2) zabezpieczanie m∏odego pokolenia drzew jod∏owych poprzez zak∏adanie indywidualnych os∏on;
3) zabezpieczanie m∏odego pokolenia drzew poprzez grodzenie
upraw siatkà leÊnà;
4) zabezpieczanie m∏odego pokolenia drzew poprzez smarowanie
drzew Êrodkiem odstraszajàcym

7

Zarastanie ekosystemów trawia- Koszenie ∏àk i pastwisk z usuwaniem biomasy lub wypas zwierzàt,
stych na skutek sukcesji
usuwanie naturalnego odnowienia drzew i krzewów z ekosystemów
trawiastych

8

Deficyt potencjalnych miejsc l´- Zwi´kszanie liczby potencjalnych miejsc l´gowych poprzez wywiegowych dla dziuplaków wtór- szanie budek l´gowych, rezygnacja z prac leÊnych w strefach ochronych (w∏ochatka, sóweczka)
ny sóweczki i w∏ochatki

9

Zanikanie starych odmian drzew Wegetatywne rozmna˝anie drzew i krzewów owocowych z egzemowocowych
plarzy rosnàcych na terenie Parku, piel´gnowanie sadu kolekcyjnego

10

Zanieczyszczenie
ziemi

powierzchni Zbiórka, segregacja i wywóz odpadów sta∏ych, likwidacja zb´dnej infrastruktury turystycznej

11

Degradacja infrastruktury drogo- Utrzymanie przejezdnoÊci dróg, poprzez napraw´ zniszczonych odwej przez czynniki abiotyczne cinków
i antropogeniczne

12

Szkodnictwo leÊne

Budowa i remont rogatek leÊnych uniemo˝liwiajàcych niekontrolowany wjazd na teren Parku

II. Zagro˝enia wewn´trzne potencjalne1)
Lp.

Sposób eliminacji lub ograniczania zagro˝eƒ
i ich skutków

Identyfikacja zagro˝eƒ

1

Nadmierny ruch pojazdów na Dzia∏ania zmierzajàce do ograniczenia ruchu pojazdów drogà do
drodze do B∏´dnych Ska∏
B∏´dnych Ska∏ poprzez zagospodarowanie edukacyjno-turystyczne
obszaru B∏´dnych Ska∏ i polany YMCA

2

Koncentracja ruchu turystyczne- Zagospodarowanie edukacyjno-turystyczne obszaru Skalnych Grzygo na Szczeliƒcu Wielkim i B∏´d- bów i Kar∏owa
nych Ska∏ach

III. Zagro˝enia zewn´trzne
Sposób eliminacji lub ograniczania zagro˝eƒ
i ich skutków

Identyfikacja zagro˝eƒ
Zabudowa terenów przyleg∏ych

Wykupy gruntów

—————
1)

Zagro˝enia uszeregowano od najistotniejszego.
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OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU,
ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADA¡
I. Na obszarach obj´tych ochronà Êcis∏à
Lp.

Rodzaj zadania

Lokalizacja1)

Rozmiar

1

Budowa i remont urzàdzeƒ tury- Naprawa, i bie˝àca konserwa- Szlaki turystyczne i obiekty zlokalizostycznych
cja infrastruktury turystycz- wane przy szlakach turystycznych
nej, w tym oznakowaƒ i drogowskazów na w´z∏ach komunikacyjnych. Wymiana tablic edukacyjnych i informacyjnych przy szlakach i miejscach wypoczynku, ∏àcznie
5 szt.; konserwacja oznakowania i wyposa˝enia szlaków turystycznych, oko∏o 5 km

2

Usuwanie zanieczyszczeƒ sta∏ych Zbiórka i wywóz odpadów Szlaki turystyczne i miejsca odpoz obszaru Parku
sta∏ych
czynku zlokalizowane przy szlakach
turystycznych

3

Prowadzenie monitoringu rzad- Ocena stanu populacji skal- 134 k, j
kich gatunków roÊlinnoÊci na- nicy zwodniczej w rejonie
skalnej
Rogowej Kopy

4

Naprawa i renowacja rogatek

1 szt.

76a

II. Na obszarach obj´tych ochronà czynnà
A. W ekosystemach leÊnych
Lp.

Rodzaj zadania

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

2

3

4

1

Regulowanie sk∏adu gatunkowego drzewostanów z uwzgl´dnieniem fazy rozwojowej drzewostanu, typu siedliska oraz typu
zbiorowiska roÊlinnego i mo˝liwych wariantów sk∏adu gatunkowego

57,43 ha

7r, 9i, n, o, 10d, 19n, 48b, c, 61a, b,
69c, j, 75l, 79i, 80m, 81f, j, k, 82a, d, f,
g, 85c, 119b, 144g

2

Prowadzenie zabiegów piel´gnacyjno-hodowlanych w drzewostanach obj´tych programem
przebudowy i renaturalizacji, po
uwzgl´dnieniu odnowieƒ naturalnych, polegajàcych na:
73,95 ha

9h, k, 10i, 14h, 28c, 56a, 58d, 62l, 78s,
84i, 124l, 129c, f, 145n, 148a, 151b

1) stosowaniu ró˝nych elementów r´bni dla potrzeb przebudowy sk∏adu gatunkowego drzewostanów
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2) przygotowaniu powierzchni do
odnawiania drzewostanu, odnawianiu drzewostanu pod
os∏onà, w lukach, na gniazdach
oraz w poprawkach i uzupe∏nieniach

37,14 ha

11i, 19k, 28a, c, 29a, 46i, 51b, c, 54f, g,
67b, 68b, 77b, 87g, 90b, 95a, 102a, d,
108g, i, j, k, 112c, 130f, 142d, 143b,
144a, 146m, o, w, bx, 149a, g, h, 153d

3) przygotowaniu powierzchni do
odnowieƒ poprzez sk∏adanie
ga∏´zi

1780 m3

95a, 144g, 145n, 148a, 151b

4) wykaszaniu roÊlinnoÊci zielnej
w odnowieniach

76,48 ha

3b, i, 4a, f, l, n, 6d, h, i, j, s, 7f, 11b, 20c,
31g, 43dx, 48g, 49i, 50b, g, 52d, g, 55f,
63i, 65b, c, 67k, 75c, g, i, n, s, t, 77b, c,
d, 78a, b, d, f, t, 79j, k, 80h, j, 81h, 84j,
87g, m, n, o, r, 90b, 105b, 112c, g, k,
114d, j, n, 115b, d, j, n, r, 117h, j, k, 118a,
b, d, m, l, 119a, b, g, 120a, b, f, g, 121a,
b, j, l, 122a, 124i, 126p, 128p, 130g,
143b, 144a, c, 145c, 146o, 147f, 149g

5) pracach szkó∏karskich

0,78 ha

10h, 15a, 80f, 143b

6) zbiorze nasion buka i szyszek
jod∏y

1000 kg

Teren ca∏ego Parku w miejscach wyst´powania

7) usuwaniu obcych gatunków
drzew

Daglezja — 167m3,
Sosna wejmutka — 62 m3,
Dàb czerwony — 32 m3

Teren ca∏ego Parku w miejscach wyst´powania

3

Usuwanie drzew chorych i obumierajàcych, je˝eli zagra˝ajà one
trwa∏oÊci drzewostanów, z pozostawieniem niezb´dnej liczby
drzew ze wzgl´du na ochron´ ró˝norodnoÊci biologicznej

Wed∏ug potrzeb

Teren ca∏ego Parku w miejscach wyst´powania

4

Zachowanie w∏aÊciwego stanu
zdrowotnego drzewostanów przez:
1) wyznaczanie i eliminowanie oraz
korowanie drzew opanowanych
przez grzyby i owady zagra˝ajàce trwa∏oÊci drzewostanów

Wed∏ug potrzeb

Teren ca∏ego Parku w miejscach wyst´powania

2) prowadzenie czynnoÊci w zakresie ochrony lasu, w szczególnoÊci wykonywanie monitoringu zagro˝enia drzewostanów poprzez jesienne poszukiwania larw zasnui Êwierkowej

68 prób

2f, 3i, 4f, 6j, 11b, 13s, 14h, 16f, 19g,
20c, 22b, 28a, 36b, 41a, 42g, 43a, 48k,
49a, 51d, 54a, 55d, 56h, 57a, 59a, 62g,
65b, 66a, 67f, 68c, 73a, 75a, i, 77d,
80h, 82i, 90b, 91m, 95a, 100m, 105a,
b, 106d, 112k, 115m, n, r, 117h, 120b,
121j, l, 133j, 140o, 141w, bx, 142d,
145c, 146j, 149c, 151d, 152d

3) prowadzenie czynnoÊci w zakresie ochrony lasu, w szczególnoÊci wykonywanie monitoringu zagro˝enia drzewostanów poprzez wystawianie pu∏apek feromonowych na brudnic´ mniszk´

43 szt.

1j, 3i, 4f, 6d, 9p, 11b, 12h, 19g, 26b,
28a, 34c, 41a, 46g, 49c, 50g, 54a, 55f,
57a, 62a, 64h, 67k, 70g, 72t, 75i, 80n,
82i, 85i, 91a, 100m, 102d, 106c, 111f,
115n, 119m, 120b, 121j, 122m, 130a,
133i, 141w, 143b, 146j, 152d
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4) prowadzenie czynnoÊci w zakresie ochrony lasu, w szczególnoÊci wykonywanie monitoringu zagro˝enia drzewostanów poprzez wyk∏adanie pu∏apek klasycznych i feromonowych na kornika drukarza

417 szt.

2f, 4f, 6s, 13o, 28a, 31a, f, g, 41f, g, j,
42c, 48k, 50g, 54d, 55f, 57a, 63b, i,
64d, 65c, 67b, 70g, 75g, 77b, g, 78f, t,
82i, h, 85a, i, j, 86c, 87g, m, n, 91m,
94d, 95a, i, 96o, 97l, 105b, c, 106d,
112g, 114d, g, 115d, n, 117h, j, 118a,
d, i, l, 119l, 120b, f, g, 121a, b, 143b,
146f, 147d, 149k, 152d

Zabezpieczanie
drzewostanów
przed nadmiernym uszkodzeniami powodowanymi przez zwierz´ta roÊlino˝erne przez:
1) regulacje liczebnoÊci populacji
zwierzàt roÊlino˝ernych w celu
ograniczenia szkód powsta∏ych przez zgryzanie jod∏y i buka w odnowieniach sztucznych
wprowadzanych jako przebudowa drzewostanów

Jeleƒ — 40 szt.

2) zabezpieczanie m∏odego pokolenia drzew jod∏owych poprzez zak∏adanie indywidualnych os∏on

5000 szt.

Teren ca∏ego Parku w miejscach wyst´powania

3) zabezpieczanie m∏odego pokolenia drzew poprzez grodzenie
upraw siatkà leÊnà

5000 mb

4f, 11b, 24a, 48g, 71c, 102a, 145c,
146c, d, 147a, f, 153f

4) zabezpieczanie m∏odego pokolenia drzew poprzez smarowanie drzew Êrodkiem odstraszajàcym

47,86 ha

3b, i, 4a, f, j, 6h, 7b, 48d, g, 55g, 57a,
63b, 64h, 71a, c, 84j, 87g, m, n, o, r,
90b, 94c, 99i, 100c, 102a, 118l, t,
119g, 121j, l, 128c, 130f, 145c, 147a, f

Prowadzenie monitoringu wp∏ywu jeleniowatych na odnow´
drzewostanów

0,1 ha

4c, 4j, 11a, 29m, 35b, 41g, 50g, 54a,
55f, 64d, 67k, 72t, 106g, 111d, 117j,
120b, 121l, 133j, 146f, 147d

Rodzaj zadania

Rozmiar

Lokalizacja1)

Waloryzacja i zachowanie starych odmian drzew owocowych, piel´gnowanie sadu kolekcyjnego

2,5 ha

6

Teren ca∏ego Parku

B. W nieleÊnych ekosystemach làdowych

152s, t

C. W ekosystemach wodnych
Rodzaj zadania

Rozmiar

Konserwacja urzàdzeƒ hydrotechnicz- Koszenie grobli na po- Oddz. 78c
nych i przeciwpo˝arowych
wierzchni 0,30 ha, malowanie k∏adki, konserwacja tablicy informacyjnej

Lokalizacja1)
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D. Inne, wed∏ug specyfiki Parku
Lp.

Rodzaj zadania

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

2

3

4

1

Budowa i remont urzà- Naprawa i bie˝àca konserwacja infradzeƒ turystycznych
struktury turystycznej, w tym oznakowaƒ, drogowskazów na w´z∏ach komunikacyjnych. Wymiana tablic edukacyjnych i informacyjnych przy szlakach
i miejscach odpoczynku, ∏àcznie 10 szt.;
konserwacja oznakowania i wyposa˝enia szlaków turystycznych, oko∏o 15 km

Szlaki turystyczne i obiekty zlokalizowane przy szlakach turystycznych,
polach wypoczynkowych i parkingach na terenie ca∏ego Parku

Budowa miejsca odpoczynku przy 6a
szlaku do Machowskiego Krzy˝a
Remont odcinka szlaku do przejÊcia 3c, d, g, h, 4k
granicznego na Machowskim Krzy˝u
Monta˝ paneli informacyjnych — 3 szt. 6a, 62h, 81b
Projekt i budowa Êcie˝ki edukacyjnej 116
dla osób niepe∏nosprawnych „B∏´dne Ska∏y”
Projekt i budowa Êcie˝ki geologicznej 97,98
„Bia∏e Âciany”
Remont schodów na zielonym szlaku 121
z B∏´dnych Ska∏
Remont fragmentu szlaku powrotne- 116
go w B∏´dnych Ska∏ach
Remont fragmentu nawierzchni szla- 4
ku rowerowego w rejonie Pasterki
Remonty wyposa˝enia tras turystycz- 116, 41
nych na Szczeliƒcu Wielkim i B∏´dnych Ska∏ach
Przygotowanie, oznakowanie i utrzy- Zimowe szlaki narciarstwa biegowemanie zimowych szlaków narciar- go na terenie ca∏ego Parku
stwa biegowego
Wydzielenie obszaru startowiska dla Oddz. 89r
paralotni
2

Ograniczanie niekontro- Ods∏oni´cie form skalnych na „Skal- 46, 47
lowanej penetracji ludz- nych Grzybach”
kiej obszaru Parku
Ods∏oni´cie form skalnych na „Szcze- 41
liƒcu Wielkim”

3

Usuwanie zanieczyszczeƒ Zbiórka i wywóz odpadów sta∏ych
sta∏ych z obszaru Parku

4

Konserwacja oznakowa- Koszenie trawy i ods∏anianie tablic Tablice w O.O. Jeleniów, Kar∏ów i Radnia granic Parku
powitalnych przy wjazdach do Parku ków

Szlaki turystyczne i miejsca odpoczynku zlokalizowane przy szlakach
turystycznych

Konserwacja tablic powitalnych przy Tablice w O.O. Jeleniów, Kar∏ów
wjazdach do Parku
i Radków
Remont tablic informacyjnych przy Tablice w O.O. Radków, Studziena,
wejÊciach do Parku
Batorów, Jeleniów i Czermna
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5

Udost´pnianie Parku do Odnowienie oznakowania w terenie
wspinaczki

Obszar ca∏ego Parku — w miejscach
dopuszczonych do wspinaczki

6

Pobieranie op∏at za wst´p Wykonanie i sprzeda˝ kart wst´pu na B∏´dne Ska∏y oddz. 116a, c—k, m
wybrane obiekty Parku
Szczeliniec Wielki oddz. 41a—m, o, r

7

Utrzymanie dróg we w∏aÊciwym stanie technicznym

10 km

Teren ca∏ego Parku

8

Naprawa i renowacja rogatek

14 szt.

1g, 6k, 8c, 29d, 41a, 42c, 65f, 69a,
74g, 87d, 107c, 113g, 126f, 150i

III. Na obszarach obj´tych ochronà krajobrazowà
A. W ekosystemach leÊnych
Lp.

Rodzaj zadania

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

2

3

4

1

Prowadzenie zabiegów piel´gnacyjno-hodowlanych w drzewostanach obj´tych programem przebudowy i renaturalizacji polegajàcych na:
1) wykaszaniu roÊlin
w odnowieniach

zielnych

2) pracach szkó∏karskich
2

3

0,8

118t

0,73

39d, 43r, 51j, 138d, 144b

Zachowanie w∏aÊciwego stanu
zdrowotnego
drzewostanów
przez:
1) wyznaczanie i eliminowanie
oraz korowanie drzew opanowanych przez grzyby i owady
zagra˝ajàce trwa∏oÊci drzewostanów

Wed∏ug potrzeb

2) prowadzenie czynnoÊci w zakresie ochrony lasu, w szczególnoÊci wykonywanie monitoringu zagro˝enia drzewostanów poprzez
jesienne poszukiwania larw zasnui Êwierkowej

1 próba

Usuwanie drzew chorych i obumierajàcych, je˝eli zagra˝ajà
one trwa∏oÊci drzewostanów,
z pozostawieniem niezb´dnej
liczby drzew ze wzgl´du na
ochron´ ró˝norodnoÊci biologicznej

Wed∏ug potrzeb

Teren ca∏ego Parku w miejscach wyst´powania

142a

Teren ca∏ego Parku w miejscach wyst´powania
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B. W nieleÊnych ekosystemach làdowych
Rodzaj zadania

Rozmiar

Lokalizacja1)

Przeciwdzia∏anie zarastaniu ekosystemów pó∏naturalnych poprzez koszenie ∏àk, muraw i pastwisk z usuwaniem biomasy lub wypas zwierzàt
oraz usuwanie naturalnego odnowienia drzew i krzewów

325,06 ha

5a, b, c, f, g, h, i, j, 6l, m, n, o, 7y, 8d, f,
g, n, p, r, 9a, 17f, h, l, s, t, w, x, y, z, bx,
cx, dx, fx, gx, hx, mx, ox, 18l, 19f, 20h,
i, k, n, o, p, r, s, w, x, y, z, ax, bx, cx, dx,
fx, gx, hx, nx, 21a, n, r, 26a, 43z, ax, cx,
44b, c, f, h, i, j, m, p, 49f, 51i, k 61h, i,
j, o, 67i, n, p, 70a, 72h, i, m, 78i, j, l, m,
p, dx, 79l, 80, d, 100cx, dx, fx, 107d, k,
l, n, o, r, s, w, y, 108c, 109f, g, 113m,
113Ac, r, s, t, z, 121p, t, 123g, 128s, t,
w, x, y, ax, bx, cx, dx, 130t, w, x, 131a,
b, c, d, f, g, 137d, f, 138b, 139f, i, 141fx,
gx, ix, jx, kx, 146k, s, 152s, t

C. W ekosystemach wodnych
Rodzaj zadania

Lokalizacja1)

Rozmiar

Konserwacja urzàdzeƒ hydro- Koszenie grobli na powierzchni 0,10 ha,
technicznych i przeciwpo˝aro- malowanie k∏adek, ∏awek, konserwacja
wych
tablic informacyjnych i edukacyjnych.
Podsadzenie krzewów wokó∏ zbiornika

Dzia∏ka 204, 205, 206 AM—7 obr´b Nowy Zdrój w pobli˝u oddz.
151, gmina Kudowa Zdrój, ul. S∏oneczna

D. Inne, wed∏ug specyfiki Parku
Lp.

Rodzaj zadania

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

2

3

4

1

Budowa i remont urzà- Naprawa i bie˝àca konserwacja infradzeƒ turystycznych
struktury turystycznej, w tym oznakowaƒ
i drogowskazów na w´z∏ach komunikacyjnych. Wymiana tablic edukacyjnych i informacyjnych przy szlakach i miejscach
odpoczynku — ∏àcznie 5 szt. Konserwacja
oznakowania i wyposa˝enia szlaków turystycznych, oko∏o 5 km. Konserwacja wyposa˝enia miejsc odpoczynku oraz koszenie trawy w miejscach odpoczynku

Szlaki turystyczne i obiekty zlokalizowane przy szlakach turystycznych, polach wypoczynkowych
i parkingach na terenie ca∏ego
Parku

Budowa i wyposa˝enie Strzechy Eduka- 127, 128, 130
cyjnej na Polanie YMCA wraz z kolektorem Êciekowym
Budowa parkingu i budynków us∏ugowo-turystycznych na Polanie YMCA wraz
z mediami

118y, z, 133f—h, 136a, c, 142a

Budowa drogi objazdowej parkingu — 133f—h, 136a, c, 142a
YMCA
Budowa i wyposa˝enie Strzechy Eduka- 61, 62
cyjnej w Batorowie, obiektów us∏ugowo-turystycznych i parkingu
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Budowa Strzechy Edukacyjnej w Kar∏o- 41p, s, 42a, c, f—g
wie wraz z mediami
Remont i zagospodarowanie obiektów 121 A
przej´tych od wojska w rejonie B∏´dnych
Ska∏
Remonty i naprawy wyposa˝enia parkin- 31, 35f, 50f, 62, 133f—h
gów: Kszta∏tna ¸àka, YMCA oraz Wodospady PoÊny, Batorówek, Droga nad
Urwiskiem
Przygotowanie, oznakowanie i utrzyma- Zimowe szlaki narciarstwa bienie zimowych szlaków narciarstwa bie- gowego na terenie ca∏ego Parku
gowego — 30 km
2

Usuwanie
zanieczysz- Zbiórka i wywóz odpadów sta∏ych
czeƒ sta∏ych z obszaru
Parku

Szlaki turystyczne i miejsca odpoczynku zlokalizowane przy
szlakach turystycznych

3

Utrzymanie miejsc odpo- Koszenie trawy na parkingach i miej- 31, 35f, 50f, 62, 133f—h
czynku na terenie Parku
scach odpoczynku: Kszta∏tna ¸àka, YMCA
oraz Wodospady PoÊny, Batorówek, Droga nad Urwiskiem
Bie˝àce naprawy nawierzchni parkingów 31, 35f, 42c, 50f, 62, 133f—h
i miejsc odpoczynku

4

Monitoring ruchu tury- Analiza liczby odwiedzajàcych i ruchu 41, 116
stycznego
pojazdów

5

Naprawa i renowacja rogatek

7 szt.

26a, 31c, 62h, 67n, 127a, 131d,
133h

—————
1)

Podzia∏ na oddzia∏y oznaczone liczbà oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapà przeglàdowà Parku Narodowego
Gór Sto∏owych, sporzàdzonà przez Biuro Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej Oddzia∏ w Brzegu w skali 1 : 25 000, wed∏ug
stanu na 1.01.1999 r., nr 611.1.2—7.
Podzia∏ na pododdzia∏y oznaczone literà oraz obszary obj´te ochronà cz´Êciowà przyj´to zgodnie z mapà gospodarstwa
ochronnego Parku Narodowego Gór Sto∏owych, sporzàdzonà przez Biuro Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej Oddzia∏
w Brzegu w skali 1 : 20 000, wed∏ug stanu na 1.01.1999 r., nr 611.1.2—7.
Mapy znajdujà si´ w siedzibie Parku Narodowego Gór Sto∏owych w miejscowoÊci Kudowa-Zdrój.

Za∏àcznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROÂLIN I ZWIERZÑT

I. Ochrona czynna gatunków roÊlin
Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadaƒ ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

2

3

4

1

Koniczyna kasztanowata (Trifo- Zwi´kszenie potencjalnej mo˝li- Usuni´cie pokrzyw i wysokich bylium spadiceum) — gatunek spe- woÊci rozwoju stanowiska
lin z rejonu stanowiska, spulchcjalnej troski
nienie gleby — 44h
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2

Rdestowiec ostrokoƒczysty (Rey- Usuni´cie groênej roÊliny inwa- Próby zastosowania herbicydu tynourtia japonica)
zyjnej
pu Roundup o systemowym, selektywnym dzia∏aniu — 80b, 148d

3

Arnika górska (Arnica motana), Zachowanie bogatego florystycz- Wykaszanie z usuni´ciem pokopodkolan bia∏y (Plathantera bifo- nie fragmentu siedliska sudeckiej su 1ha ∏àki — 17 m
lia)
murawy bliêniczkowej

II. Ochrona czynna gatunków zwierzàt
Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadaƒ ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

W∏ochatka (Aegolius femereus)

2

Sóweczka (Glaucidium passeri- Zwi´kszenie potencjalnej iloÊci Wieszanie budek l´gowych (5 szt.)
num)
miejsc l´gowych
— ca∏y Park

3

Niepylak
apollo)

apollo

Zwi´kszenie potencjalnej iloÊci Wieszanie budek l´gowych (5 szt.)
miejsc l´gowych
— ca∏y Park

(Parnassius Zwi´kszenie ró˝norodnoÊci bio- Reintrodukcja gatunku w otulinie
logicznej terenu Parku
Parku

Za∏àcznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJ¢TYCH OCHRONÑ ÂCIS¸Ñ, CZYNNÑ ORAZ KRAJOBRAZOWÑ
Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja1)

Powierzchnia
ogó∏em w ha

1

2

3

4

1

Ochrona Êcis∏a

1k—m, 2a—d, i—l, 15c, f—g, 16a, c—d, g—i, k, 20px—sx, 23b,
d, i—k, m, t—x, 35b—d, g—k, m—bx, 37b—h, j—m, 38c—d, 42b,
d, 44r—w, 76, 83a—d, n, o, 132b—g, i, 134d, i—r, 135

428,29

2

Ochrona czynna

1a, b, h—j, 2f—h, m—o, 3, 4, 5d, 6a—k, p—t, 7a—x, z, 8a—c,
h—m, o, s—t, 9b—s, 10a—i, 11, 12, 13, 14b—l, 15a—b, 16f, j, l,
17a—d, g, i—k, m—r, ax, lx, nx, px—rx, 18a—k, m—p, 19a—d,
g—s, 20a—c, f, j, l—m, t, ix—mx, ox, tx—xx, 21b—m, o—p,
22a—k, m—o, 23a, c, f—h, l, n—s, 24, 25c—r, 26b—l, 27, 28, 29,
30a—b, d—k, m—r, 31a—b, d—h, 32a—f, h—l, 33b—f, h, 34a—g,
34a—g, i—m, 35a, l, 36, 37a, i, n—r, 38a—b, f—j, 39a—c, f—j,
40, 41a—m, o, r, 42a, c, f—g, 43a—o, s—y, dx—fx, 44a, g, j, k, n,
45, 46, 47, 48, 49a—d, g—k, 50a—b, d, g—j, 51b—h, 52b—j, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61a—b, d—g, m, 62a—g, j—l, 63, 64,
65, 66, 67a—g, j—m, o, r, 68a, c—l, 69, 70c—l, 71a—d, 72a—g,
j—l, n—t, 73, 74, 75, 77, 78a—h, r—cx, fx—jx, 79a—k, 80a—b,
f—h, j—p, 81b—n, 82, 83f—m, p—w, 84, 85, 86, 87, 88a—g,
i—w, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99a—t, 100a—bx, 101,
102, 103, 104, 105, 106a—t, 107a—c, f—j, m, p, t, x, 108a—b,
d—k, 109a—d, h—i, 110a—h, j—r, 111, 112, 113a—k, n—o, 114,
115, 116a, c—k, m, 117a, c—gx, ix—lx, 118a—s, w—x, 119, 120,

5200,76
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121a—c, f—o, 122, 123a—f, 124, 125, 126, 127b—i, k—n, 128a—r,
129, 130a—s, y, 132a, h, j—l, 133a—d, i—k, 134a, c, f—g, 136b,
d—f, 137a—c, g—j, 138a—c, f—i, 139a—d, g—h, j—l, 140,
141a—dx, 142b—d, 143a—g, 144a, c—g, 145, 146a—j, l—r,
t—cx, 147, 148a, c—j, 149, 150, 151a—l, 152a—r, w—x, 153
3

Ochrona krajobrazo- 1c—g, n, 5a—c, f—j, 6l—o, 7y, 8d—g, n, p, r, 9a, 10h, 14a, 15d,
wa
16b, 17f, h, l, s—z, bx—kx, mx, ox, 18l, 19f, 20d, g—i, k, n—s,
w—hx, nx, 21a, n, r, 22l, 25a—b, 26a, 30c, l, 31c, 32g, 33a, g,
34h, 35f, 39d, 41n, p, s, 43p—r, z—cx, 44b—f, h, i, m, p, 49f, 50c,
f, 51a, i—j, 52a, k, 61c, h—l, n, o, 62h—i, 67h—i, n, p, 68b, m,
70a—b, 71f, 72h—i, m, 78i—p, dx, 79l—m, 80c—d, i, 81a, o, 88h,
99w, 100cx—fx, 106w, 107d, k—l, n—o, r—s, w, y, 108c,
109f—g, 110i, 113m, 116b, l, 117b, hx, 118t, y—z, 121d, p—t,
123g, 127a, j, 128s—dx, 130t, x, 131, 133f—h, 134b, h, 136a, c,
137d—f, 138d, 139f, i, 141fx—lx, 142a, 143h, 144b, 146k, s, 148b,
151m—s, 152s—t, 5A, 8A, 9A, 17A, 20A, 20B, 20C, 20D, 21A,
22A, 22B, 23A, 23B, 41A, 43A, 44A, 78A, 83A, 89A, 113A, 121A,
131A, 132A, 135A, 139A, 154A, 155A, 156A, 157A, 158A, 159A,
160A, 161A, 162A, 163A

710,67

4

Razem

6339,72

—————
1)

Podzia∏ na oddzia∏y oznaczone liczbà oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapà przeglàdowà Parku Narodowego
Gór Sto∏owych, sporzàdzonà przez Biuro Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej Oddzia∏ w Brzegu w skali 1 : 25 000, wed∏ug
stanu na 1.01.1999 r., nr 611.1.2—7.
Podzia∏ na pododdzia∏y oznaczone literà oraz obszary obj´te ochronà cz´Êciowà przyj´to zgodnie z mapà gospodarstwa
ochronnego Parku Narodowego Gór Sto∏owych, sporzàdzonà przez Biuro Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej Oddzia∏
w Brzegu w skali 1 : 20 000, wed∏ug stanu na 1.01.1999 r., nr 611.1.2—7.
Mapy znajdujà si´ w siedzibie Parku Narodowego Gór Sto∏owych w miejscowoÊci Kudowa-Zdrój.

Za∏àcznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOST¢PNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH,
KULTUROWYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH, Z PODANIEM SPOSOBÓW
ICH UDOST¢PNIANIA, ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGÑCYCH PRZEBYWAå
JEDNOCZEÂNIE W TYCH MIEJSCACH
I. Miejsca udost´pniane w celach naukowych

Lp.

Miejsce udost´pniane1)

Sposób udost´pniania2)

Maksymalna liczba
osób mogàcych
przebywaç
jednoczeÊnie
w danym miejscu

1

2

3

4

1

Obwód Ochronny Jeleniów (131b, d, g), Kontynuacja badaƒ na sta∏ych poObwód Ochronny Pasterka (7y, 17h, 19f,) wierzchniach, zbiór materia∏u entomoObwód Ochronny Kar∏ów (oddz. 51i, 67n) logicznego, badania botaniczne

3 osoby

2

Potoki na terenie ca∏ego Parku

2 osoby

Zbiór materia∏u entomologicznego
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3

Potoki na terenie ca∏ego Parku

Monitoring sk∏adu ichtiofauny

3 osoby

4

Obwód Ochronny Pasterka (44f, 44 c)

Kontynuacja badaƒ na sta∏ych powierzchniach, zbiór materia∏ów zielnikowych

2 osoby

5

Obwód Ochronny Pasterka (21 n, r)
Obwód Ochronny Radków (13a, b)
Obwód Ochronny Studzienna (27g, h)

Pobieranie prób glebowo-Êció∏kowych
— zbiór materia∏u entomologicznego

3 osoby

6

Obwód Ochronny Pasterka (41b)

Odczyty zainstalowanej aparatury pomiarowej

3 osoby

7

Obwód Ochronny Jeleniów (134j)

Prowadzenie monitoringu populacji roÊlin zielnych

1 osoba

8

Obwód Ochronny Studzienna (57c)

Kontynuacja badaƒ na sta∏ych powierzchniach, pobór prób wody i atmosfery

2 osoby

9

Obwód Ochronny:
Czermna (117j, 120b, 121l)
Jeleniów (133j, 146f, 147d)
Kar∏ów (67k, 106g, 111d)
Pasterka (4c, j, 41g,)
Radków (11a, 35b, 50g)
Batorów ( 64b, 72t)
Studzienna (29m, 54a, 55f)

Kontynuacja badaƒ na sta∏ych leÊnych
powierzchniach porównawczych

2 osoby

10

Obwód Ochronny:
Czermna (121a, 118o, l)
Kar∏ów (77b, 79k)
Pasterka (6x, 7a, 21k)
Radków (38a)
Batorów (71a)

Monitoring odnowieƒ jod∏owych —
kontynuacja badaƒ na sta∏ych powierzchniach

3 osoby

11

Obszar ca∏ego Parku

Sieç 400 punktów badawczych do prowadzenia monitoringu dynamiki naturalnych procesów przebudowy

5 osób

II. Miejsca udost´pniane w celach edukacyjnych

Lp.

Miejsce udost´pniane1)

Sposób udost´pniania

Maksymalna liczba
osób mogàcych
przebywaç
jednoczeÊnie
w danym miejscu

1

2

3

4

1

OÊrodek Dydaktyczno-Muzealny
oddz. 151

— prowadzenie ca∏orocznej dzia∏alnoÊci edukacyjnej (prelekcje, warsztaty, konferencje, wyk∏ady)
— dzia∏alnoÊç wydawnicza
— prowadzenie dzia∏alnoÊci na zewnàtrz oÊrodka

40 osób

2

Muzeum ˚aby oddz. 151

Czynne codziennie

20 osób

Dziennik Urz´dowy Min. Ârod.
i G∏ów. Insp. Ochrony Ârod. Nr 1
1

— 15 —

2

Poz. 1
3

4

3

„Âcie˝ka Skalnej rzeêby” na szlaku tu- Bez ograniczeƒ
rystycznym Kar∏ów-Radków oddz. 15,
16, 2, 18, 17A, 5, 20A, 20B, 20C, 19, 43,
42, 41S

80 osób/km

4

Âcie˝ka dydaktyczna „Niknàca ∏àka” 57c Bez ograniczeƒ

80 osób/km

5

Âcie˝ka edukacyjna „Czynna ochrona Bez ograniczeƒ
ekosystemów Gór Sto∏owych”, oddz.
115, 116, 118, 120

80 osób/km

6

Âcie˝ka dydaktyczna „P∏azy” dzia∏ka Bez ograniczeƒ
204, 205, 206 AM—7 obr´b Nowy Zdrój
w pobli˝u oddz. 151, gmina Kudowa
Zdrój, ul. S∏oneczna

80 osób/km

III. Miejsca udost´pniane w celach kulturowych

Miejsce udost´pniane1)

Krucza Kopa oddz. 145

Sposób udost´pniania

Turystyka piesza

Maksymalna liczba
osób mogàcych
przebywaç
jednoczeÊnie
w danym miejscu
100 osób

IV. Miejsca udost´pniane w celach turystycznych

Lp.

Miejsce udost´pniane1)

Sposób udost´pniania

Maksymalna liczba
osób mogàcych
przebywaç
jednoczeÊnie
w danym miejscu

1

2

3

4

1

B∏´dne Ska∏y oddz. 116

Turystyka piesza

400 osób

2

Szczeliniec Wielki oddz. 41, 42

Turystyka piesza

500 osób

3

Szlak czerwony: ∏àczna d∏ugoÊç 19,5 km, Turystyka piesza
w tym po asfalcie 2,5 km
— teren ca∏ego Parku

80 osób/km

4

Szlak zielony: ∏àczna d∏ugoÊç 38,0 km, Turystyka piesza
w tym po asfalcie 4,5 km
— teren ca∏ego Parku

80 osób/km

5

Szlak ˝ó∏ty: ∏àczna d∏ugoÊç 22,0 km, Turystyka piesza
w tym po asfalcie 3,5 km
— teren ca∏ego Parku

80 osób/km

6

Szlak niebieski: ∏àczna d∏ugoÊç 27,8 km, Turystyka piesza
w tym po asfalcie 3,6 km
— teren ca∏ego Parku

80 osób/km
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7

Szlak rowerowy „Szczeliniec”: ∏àczna Turystyka rowerowa, narciarska trasa
d∏ugoÊç 24 km — oznakowanie — kolor biegowa
zielony
— teren Obwód Ochronny Pasterka,
Radków, Studzienna, Batorów, Kar∏ów

40 osób/km

8

Szlak rowerowy „TGM”: d∏ugoÊç w ob- Turystyka rowerowa
szarze Parku 3,6 km — oznakowanie —
kolor zielony:
— teren Obwód Ochronny Czermna

40 osób/km

9

Szlak rowerowy „Rtyne-Kar∏ów”: d∏u- Turystyka rowerowa
goÊç w obszarze Parku 7,2 km — oznakowanie — kolor czerwony;
— teren Obwód Ochronny Czermna,
Kar∏ów

40 osób/km

10

Szlak rowerowy ∏àcznikowy, d∏ugoÊç Turystyka rowerowa
w obszarze Parku 5,0 km — oznakowanie — kolor ˝ó∏ty
— teren Obwód Ochronny Jeleniów

40 osób/km

11

Trasa rowerowa „Âciany” — biegnie Turystyka rowerowa
drogami publicznymi w obszarze Parku
— d∏ugoÊç w obszarze Parku 13,5 km —
kolor czerwony — teren Obwód
Ochronny Radków, Studzienna, Kar∏ów, Pasterka

40 osób/km

12

1) Parking w oddz. 62 h, k — Obwód
Ochronny Batorów (Hutniczy Most)
2) Parking w oddz. 50 f — Obwód
Ochronny Radków (Kszta∏tna ¸àka)
3) Parking w oddz. 133 h — Obwód
Ochronny Jeleniów (polana YMCA)
4) Miejsce odpoczynku w oddz. 15 d —
Obwód Ochronny Radków (na PoÊnej)

13

Wyznaczone piesze i rowerowe szlaki Wprowadzanie psów na otoku i w katurystyczne na terenie Parku
gaƒcu

Miejsca do palenia ognisk i wyrobów
tytoniowych, u˝ywania urzàdzeƒ do
grilowania oraz êróde∏ Êwiat∏a o otwartym p∏omieniu

50 osób

5 osób/km
(pojemnoÊç wyznaczona dla osób prowadzàcych psy)

V. Miejsca udost´pniane w celach rekreacyjnych

Lp.

Miejsce udost´pniane1)

Sposób udost´pniania

Maksymalna liczba
osób mogàcych
przebywaç
jednoczeÊnie
w danym miejscu

1

2

3

4

Miejsca do zbioru dziko wyst´pujàcych roÊlin i grzybów oraz ich cz´Êci tj.
jagód — owoców borówki brusznicy,

20 osób/km2

1

Obszar ca∏ego Parku, z wyjàtkiem:
1) upraw leÊnych do 4 m wysokoÊci
2) ogrodzonych powierzchni leÊnych
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3) oznaczonych terenów ochrony Êci- czernicy, malin i je˝yn oraz grzybów jas∏ej
dalnych
4) oznaczonych ostoi zwierzyny
5) ogrodzonych stref ochrony bezpoÊredniej uj´ç wody
2

1) Szczeliniec Wielki — Êciany po∏u- — Miejsca do wspinaczki wg zasad
dniowo-wschodnie (od schodów
obowiàzujàcych w ska∏ach piaskowwejÊciowych do po∏udniowego taracowych
su widokowego) — oddz. 41h — Ob- — Udost´pnianie dla s∏u˝b ratowniwód Ochronny Pasterka
czych w celach szkoleniowych2)
2) Naro˝nik — oddz. 112a — Obwód
Ochronny Kar∏ów
3) Kopa Âmierci (od Naro˝nika do
Trzmielowej Jamy) oddz. 111a, b —
Obwód Ochronny Kar∏ów
4) Pod Starym Biwakiem — oddz. 106f,
d, m — Obwód Ochronny Kar∏ów
5) Radkowskie Ska∏y (Baszty) — Êciany
masywu wzd∏u˝ zielonego szlaku,
z wy∏àczeniem ska∏ek ostaƒcowych
na wierzchowinie — oddz. 13 — Obwód Ochronny Radków
6) Filary Skalne (od Stroczego Zakr´tu
do Kamienio∏omu) — w okresie od
15 lipca do 3 listopada — oddz. 30a,
b, o, 33b, c — Obwód Ochronny Radków

10 osób/km2

VI. Miejsca udost´pniane w celach sportowych

Miejsce udost´pniane1)

Sposób udost´pniania

Wyznaczone piesze i rowerowe szlaki tu- Organizacja zawodów sportowych
rystyczne na terenie Parku — po ka˝dorazowym uzyskaniu zgody dyrektora
Parku

Maksymalna liczba
osób mogàcych
przebywaç
jednoczeÊnie
w danym miejscu
80 osób/km

—————
1)

2)

Podzia∏ na oddzia∏y oznaczone liczbà oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapà przeglàdowà Parku Narodowego
Gór Sto∏owych, sporzàdzonà przez Biuro Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej Oddzia∏ w Brzegu w skali 1 : 25 000, wed∏ug
stanu na 1.01.1999 r., nr 611.1.2—7.
Podzia∏ na pododdzia∏y oznaczone literà oraz obszary obj´te ochronà cz´Êciowà przyj´to zgodnie z mapà gospodarstwa
ochronnego Parku Narodowego Gór Sto∏owych, sporzàdzonà przez Biuro Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej Oddzia∏
w Brzegu w skali 1 : 20 000, wed∏ug stanu na 1.01.1999 r., nr 611.1.2—7.
Mapy znajdujà si´ w siedzibie Parku Narodowego Gór Sto∏owych w miejscowoÊci Kudowa-Zdrój.
Za zgodà dyrektora Parku.
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Za∏àczniki do zarzàdzenia Nr 68 Ministra Ârodowiska
z dnia 1 grudnia 2006 r.
(Dz. Urz. MÂiGIOÂ Nr 1, poz. 2)

Za∏àcznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJÑCYCH I POTENCJALNYCH
ZAGRO˚E¡ WEWN¢TRZNYCH I ZEWN¢TRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI
LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGRO˚E¡ I ICH SKUTKÓW
I. Zagro˝enia wewn´trzne istniejàce1):
Lp.

Identyfikacja i ocena zagro˝eƒ

Sposób eliminacji lub ograniczania zagro˝eƒ
i ich skutków

1

2

3

1

Uszkadzanie i niszczenie nacieków, namulisk Zak∏adanie i konserwacja krat i zamkni´ç, sprzàtanie
w jaskiniach, zaÊmiecanie wn´trz jaskiƒ, niszcze- jaskiƒ, okresowa kontrola jaskiƒ
nie krat zabezpieczajàcych otwory wejÊciowe

2

Niekorzystny wp∏yw turystyki; wydeptywanie Organizacja ruchu turystycznego przez wyznaczanie
i niszczenie roÊlinnoÊci przez pieszych i rowe- parkingów i szlaków oraz wykonanie zabezpieczeƒ
rzystów
technicznych (bariery, zastawki z le˝àcego drewna)

3

Niezgodny z siedliskiem sk∏ad gatunkowy drzewostanów i zwiàzane z tym zmniejszenie odpornoÊci na niekorzystne czynniki biotyczne
i abiotyczne

4

Zmiana sk∏adu gatunkowego ∏àk, ubo˝enie ze- Koszenie ∏àk ze zbiorem biomasy
spo∏ów roÊlinnych i zwierz´cych, degradacja
walorów krajobrazowych

5

Zarastanie ska∏ drzewami i krzewami, powodu- Usuwanie drzew i krzewów
jàce zanik gatunków kserotermicznych i naskalnych roÊlin i zwierzàt i w konsekwencji
ubo˝enie tych zbiorowisk, utrata walorów krajobrazowych

6

Zmniejszanie si´ populacji pstràga t´czowego Prowadzenie hodowli pstràgów t´czowych majàcej na
odbywajàcego wiosenne tar∏o, zagro˝enie tra- celu zachowanie stada podstawowego i utrzymanie
dycyjnej, ponad stuletniej dzia∏alnoÊci hodow- wartoÊci krajobrazowo-kulturowych
lanej, istniejàcej w krajobrazie Doliny Pràdnika

7

Zanikanie stanowisk gatunków roÊlin specjalnej troski: zawilca wielkokwiatowego, pe∏nika
europejskiego, chabra mi´kkow∏osego, macierzanki wczesnej, astra gaw´dki, oÊmia∏u mniejszego, tojadu dzióbatego, brzozy ojcowskiej,
kosatki kielichowatej i ostnicy Jana

8

Opanowywanie siedlisk rodzimych roÊlin przez Wykaszanie i wykopywanie cz´Êci podziemnych
gatunki obcego pochodzenia
w miejscach szczególnie zagro˝onych ekspansjà gatunków inwazyjnych

9

ÂmiertelnoÊç p∏azów na drodze, w czasie ich Zak∏adanie siatek ochronnych i wiader, ustawienie tawiosennych w´drówek do miejsc rozrodu
blic informacyjnych w widocznych miejscach. Czyszczenie przepustów, pog∏´bianie stawów i utrzymanie
odpowiedniego poziomu wody

Zwi´kszenie odpornoÊci ekosystemów leÊnych przez
dostosowywanie sk∏adu gatunkowego drzewostanów
do warunków siedliskowych oraz popraw´ ich stanu
sanitarnego

Usuwanie niepo˝àdanych gatunków roÊlin ze stanowisk gatunków specjalnej troski. Zwi´kszanie liczby
stanowisk poprzez wysiew nasion i sadzenie. Monitoring zawilca wielkokwiatowego na stanowiskach po
reintrodukcji w 2005 roku
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10

Szkody w uprawach rolnych wyrzàdzane przez Prowadzenie redukcji dzików i organizowanie miejsc
dziki
ich dokarmiania, celem zmniejszenia ˝erowania
w uprawach rolnych

11

Zmniejszanie si´ iloÊci miejsc gniazdowania ˝à- Ods∏anianie wybranych skarp ziemnych. Wykonanie
d∏ówek
drewnianych ram wype∏nionych glinà i wystawienie
ich w terenie

12

Zbyt ma∏a iloÊç drewna martwego w drzewo- Pozostawianie uschni´tych drzew w drzewostanie —
stanach obszarów ochrony cz´Êciowej
tzw. posuszu ja∏owego (nie dotyczy dróg, szlaków turystycznych i innych miejsc przebywania ludzi)

13

Zanikanie populacji niektórych gatunków dzi- Reintrodukcja pszczo∏y Osmia cerinthidis na stanowikich pszczó∏
sku Góra Koronna

14

Prywatna w∏asnoÊç gruntów wyst´pujàcych Wykupy gruntów prywatnych
w szachownicy gruntów Parku

15

Niszczenie zabytków budownictwa i architek- Konserwacja i rewaloryzacja
tury

II. Zagro˝enia wewn´trzne potencjalne1):
Lp.

Identyfikacja i ocena zagro˝eƒ

Sposób eliminacji lub ograniczania zagro˝eƒ
i ich skutków

1

Choroby i defekty genetyczne w populacji sar- Prowadzenie redukcji zwierzàt
ny i dzika, przeg´szczenie populacji

2

Niepokojenie nietoperzy podczas snu zimowe- Konserwacja krat i zamkni´ç w jaskiniach Doliny Sàgo w jaskiniach przez turystów
spowskiej i Wàwozu Jamki oraz w jaskiniach ¸okietka
i Ciemnej

3

Zanieczyszczenie wód

Rozbudowa systemu oczyszczalni Êcieków

4

Wyst´powanie po˝arów

Utrzymanie dróg po˝arowych w stanie przejezdnoÊci
i utrzymywanie sprawnego sprz´tu ppo˝.

5

Utrata walorów krajobrazowych przez nad- Wycinka odroÊli drzew i krzewów oraz wykaszanie romierny rozwój drzew i krzewów oraz roÊlinno- Êlin zielnych w miejscach o du˝ych walorach widokoÊci zielnej
wych

6

Zagro˝enie szlaków turystycznych, dróg, bu- Usuwanie drzew zagra˝ajàcych bezpieczeƒstwu ludzi,
dynków i budowli od uszkodzonych drzew
budynków i budowli

III. Zagro˝enia zewn´trzne istniejàce1):
Lp.

Identyfikacja i ocena zagro˝eƒ

Sposób eliminacji lub ograniczania zagro˝eƒ
i ich skutków

1

2

3

1

Presja urbanistyczna na terenie Parku i w jego Zapobieganie zagro˝eniom poprzez: Uzgadnianie plaotulinie, zanieczyszczenie powietrza, gleby nów zagospodarowania przestrzennego gmin, studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania
i wód
przestrzennego i warunków zabudowy uwzgl´dniajàce potrzeby przyrody Parku. Ograniczanie zabudowy
korytarzy ekologicznych. Monitoring zanieczyszczeƒ
powietrza, wód i gleby
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Plan budowy osiedla Cianowice — ogród Odrzucenie ca∏ej koncepcji budowy osiedla
w otulinie Parku

3

Wkraczanie obcych gatunków roÊlin i zwierzàt

Eliminowanie gatunków obcych i propagowanie gatunków rodzimych. Edukacja lokalnych spo∏ecznoÊci

IV. Zagro˝enia zewn´trzne potencjalne1):
Sposób eliminacji lub ograniczania zagro˝eƒ
i ich skutków

Identyfikacja i ocena zagro˝eƒ
Identyfikacja i ocena zagro˝eƒ

Sposób eliminacji lub ograniczania zagro˝eƒ i ich skutków

—————
1)

Zagro˝enia uszeregowano od najistotniejszego.

Za∏àcznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU
I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADA¡
I. Na obszarach obj´tych ochronà Êcis∏à:
A. W ekosystemach leÊnych
Rodzaj zadaƒ ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Uzupe∏nienie tablic informacyjnych
dla obszarów ochrony Êcis∏ej o tekst
„Ostoja zwierzyny. Wst´p wzbroniony”, „Obszar ochrony Êcis∏ej”

7 sztuk

Oddzia∏y: 24p, 27y, 29s, 29ax, 31c, 37d,
41k

Rodzaj zadaƒ ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Ochrona jaskiƒ stanowiàcych siedliska nietoperzy (dziedzictwa paleontologicznego) poprzez zak∏adanie krat

4 jaskinie

Dolina Sàspowska i Wàwóz Jamki (oddzia∏y: 27h, 31a, b)

B. Inne, wed∏ug specyfiki Parku

II. Na obszarach obj´tych ochronà czynnà:
A. W ekosystemach leÊnych
Lp.

Rodzaj zadaƒ ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

2

3

4

1

Hodowla sadzonek drzew i krzewów
w szkó∏ce leÊnej

1 ha

Oddzia∏ 20n
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2

Wprowadzanie gatunków drzew
wyst´pujàcych w niedoborze (za∏o˝enie
upraw
podokapowych
w drzewostanach przedplonowych)

1,5 ha

Dzia∏ka 1970 Pieskowa Ska∏a

3

Zalesienia gruntów porolnych

0,5 ha

Dzia∏ka nr 822 Sàspów

4

Sadzenie po˝àdanych gatunków
drzew w uprawach leÊnych na
gruntach porolnych (poprawki)

0,5 ha

Dzia∏ka 1970 Pieskowa Ska∏a

5

Piel´gnowanie gleby na uprawach
leÊnych przez wykaszanie roÊlinnoÊci zielnej i usuwanie odroÊli d´bu
czerwonego

8,75 ha

Oddzia∏y: 2f, 3b, 4c, f, 6h, 9m, 18j, 18k,
18n, 19a, 26t, 35g, h, 40f Dzia∏ka 1970
Pieskowa Ska∏a Dzia∏ka nr 822 Sàspów

6

Regulacja sk∏adu gatunkowego
i struktury przestrzennej drzewostanów w wieku od 5 do 10 lat
(czyszczenia wczesne)

1,00 ha

Dzia∏ka 1970 Pieskowa Ska∏a

7

Regulacja sk∏adu gatunkowego
i struktury przestrzennej drzewostanów w wieku od 11 do 20 lat
(czyszczenia póêne)

7,00 ha

Oddzia∏y: 14a, 23g
Dzia∏ka 1970 Pieskowa Ska∏a

8

Prognozowanie wyst´powania owadów zagra˝ajàcych drzewostanom
poprzez kontrolne poszukiwania
owadów na powierzchniach próbnych

7 powierzchni

9

Prognozowanie wyst´powania owadów zagra˝ajàcych drzewostanom
poprzez kontrolne od∏owy owadów
przy pomocy pu∏apek feromonowych

10 sztuk

Oddzia∏y: 3a, 26p, 26r, 28a, 33a, 33d,
41d

10

Prognozowanie wyst´powania owadów zagra˝ajàcych drzewostanom
poprzez kontrolne od∏owy owadów
przy pomocy drzew pu∏apkowych

2 sztuki

Oddzia∏y: 26p, 33a

11

Przeciwdzia∏anie szkodom w drzewostanach powodowanych przez
zwierz´ta poprzez zabezpieczanie
upraw leÊnych preparatem odstraszajàcym (repelentem)

10,00 ha

Oddzia∏y: 2f, 3b, 4c, f, 6h, 9m, 18j, 18k,
18m, 19a, 26t, 35g, h, 40f Dzia∏ka 1970
Pieskowa Ska∏a Dzia∏ka nr 6/1 i 7/1
Dzia∏ka 822 Sàspów

12

Przebudowa drzewostanów polegajàca na eliminowaniu gatunków obcych z drzewostanu — usuni´cie d´bu czerwonego i robinii akacjowej

Usuni´cie pojedynczych
drzew

13

Usuwanie, obalanie lub obràczkowanie drzew w celu stworzenia warunków do rozwoju ni˝szych
warstw drzewostanu

5—10 drzew

Oddzia∏y: 20n, 26f, 33a

Oddzia∏y: 2f, 35j, 42a

Oddzia∏ 21y
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14

Likwidacja zagro˝eƒ ze strony owadów i grzybów oraz czynników
abiotycznych
przez
usuwanie
drzew opanowanych przez owady
i grzyby, zagra˝ajàcych trwa∏oÊci
drzewostanów

Obszar ochrony czynnej

15

Usuwanie drzew zagra˝ajàcych budynkom, budowlom oraz bezpieczeƒstwu ludzi poruszajàcych si´ po
drogach i szlakach turystycznych

Obszary ochrony czynnej

B. W nieleÊnych ekosystemach làdowych
Lp.

Rodzaj zadaƒ ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Ochrona ∏àk przez wykaszanie zespo∏ów roÊlinnoÊci ∏àkowej z usuwaniem biomasy

56,61 ha

Oddzia∏y: 4n, 5d, h, 6i, 8f, h, 9a, d,
10d, 12d, 17i, 18b, o, w, 20a, p, ax,
21b, r, t, w, 24b, c, f, g, h, 25y, 26bx,
27a, 28l, 29a, c, d, f, o, bx, cx, 36c, h,
37a, d, l, 38b, 39h, 40a, r, 43f, h, k,
dzia∏ki nr 456/1,2,3,4, 915/1, 915/2,
933/1

2

Ochrona zio∏oroÊli przez wykaszanie zespo∏ów roÊlinnoÊci zio∏oroÊlowej z pozostawieniem biomasy

5,36 ha

Oddzia∏y: 36f, 17d, 24k, 28h, m, n

3

Ochrona zbiorowisk kserotermicznych i naskalnych przez wykaszanie roÊlinnoÊci oraz usuwanie
drzew i krzewów i ich odroÊli raz
w roku, z wywozem biomasy

11,10 ha

Oddzia∏y: 5c, 8k, m, n, 12, a, 12g, 15o,
17f, 17l, 18a, 24a, 28i, 29h, 36c, 39c,
39o

4

Ochrona krajobrazu przez usuwanie odroÊli oraz pojedynczych
drzew i krzewów i wykaszanie roÊlinnoÊci zielnej

1,50 ha

Oddzia∏ 2c, 22c, 36i, dz. 28/1

5

Ochrona gruntów rolnych poprzez
utrzymanie liczebnoÊci dzika i sarny na poziomie odpowiednio 10
i 200 szt.

Teren Parku oraz Strefa Ochrony Zwierzàt ¸ownych

C. W ekosystemach wodnych
Rodzaj zadaƒ ochronnych
Zachowawcza hodowla pstràga t´czowego

Rozmiar

Lokalizacja1)
Stawy hodowlane pstràga t´czowego
w Ojcowie
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III. Na obszarach obj´tych ochronà krajobrazowà
A. W nieleÊnych ekosystemach làdowych
Lp.

Rodzaj zadaƒ ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Ochrona ∏àk przez wykaszanie zespo∏ów roÊlinnoÊci ∏àkowej z usuwaniem biomasy

0,25 ha

Powierzchnia graniczàca z oddzia∏em
37 l — dzia∏ka nr 73

2

Ochrona zbiorowisk kserotermicznych i naskalnych przez wykaszanie roÊlinnoÊci oraz usuwanie
drzew i krzewów i ich odroÊli raz
w roku, z wywozem biomasy

4,80 ha

Ostoje:
zbiorowisko mi´dzy Grodziskiem a Wàwozem Pilny Dó∏, Grodzisko i zbocze
Grodziska, ska∏y Pochylce, ¸amaƒce,
Ciche, masyw ze ska∏à Baszta

3

Ochrona starych sadów

0,50 ha

Oddzia∏ 21w

B. Inne wed∏ug specyfiki Parku
Lokalizacja1)

Lp.

Rodzaj zadaƒ ochronnych

Rozmiar

1

Usuwanie drzew zagra˝ajàcych budynkom, budowlom oraz bezpieczeƒstwu ludzi poruszajàcych si´ po
drogach i szlakach turystycznych

Wed∏ug potrzeb

Obszar ochrony krajobrazowej

2

Kszta∏towanie krajobrazu
przez og∏awianie wierzb

Wed∏ug potrzeb

Dna dolin

dolin

—————
1)

Ekosystemy leÊne, nieleÊne làdowe i wodne podzielone zosta∏y na oddzia∏y zgodnie z mapà przeglàdowà Ojcowskiego
Parku Narodowego wg stanu na 31.12.1991 r. sporzàdzonà przez BULiGL w Krakowie, stanowiàcà za∏àcznik do planu
ochrony ekosystemów leÊnych i nieleÊnych Parku na okres 1.01.1992—31.12.2011. Mapa ta jest przechowywana w dyrekcji Parku.

Za∏àcznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROÂLIN I ZWIERZÑT
Na obszarach obj´tych ochronà czynnà
A. Ochrona czynna gatunków roÊlin
Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadaƒ
ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

2

3

4

1

Zawilec wielkokwiatowy Anemo- Monitoring na stano- Kontrola liczebnoÊci populacji, usuwanie
ne sylvestris
wiskach po reintroduk- roÊlin ocieniajàcych k´py zawilca
cji w 2005 roku

2

Pe∏nik europejski Trollius europa- Reintrodukcja na sta- Sadzenie k´p roÊlin pozyskanych w okolicach Dàbrowy Górniczej na stanowiskach
eus
nowisku w Parku
w Dolinie Sàspowskiej oraz nad potokiem
w Dolinie Zachwytu
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3

Tojad dzióbaty Aconitum variega- PrzeÊwietlenie
tum
wiska

stano- Usuni´cie ekspansywnych krzewów Rubus idaeus L., rozprzestrzeniajàcych si´ na
stanowisku w Dolinie Paduch

4

Brzoza ojcowska Betula x ojco- Reintrodukcja na sta- Szczepienie na podk∏adkach brzozy broviensis
nowisku w Ojcowie
dawkowatej Betula verrucosa oraz wysiew
nasion w szkó∏ce

5

Chaber mi´kkow∏osy Centaurea Ods∏anianie stanowisk Usuwanie drzew i krzewów na stanowimollis, macierzanka wczesna Thy- roÊlin
skach wybranych roÊlin
mus praecox, aster gaw´dka
Aster amellus, ostnica Jana Stipa
joannis, kosatka kielichowa Tofieldia cacylulata

6

OÊmia∏ mniejszy Cerinthe minor

7

Rdestowiec ostrokoƒczysty Reyno- Eliminacja gatunków
utria japonica, niecierpek wielko- inwazyjnych we florze
kwiatowy Impatiens glandulifera
Parku
zagra˝ajàcych
gatunkom rodzimym

Monitoring liczebnoÊci Podsiewanie nasion i podsadzanie siewek
i wzmacnianie lokalnej oÊmia∏u na piargu u podnó˝a Góry Koronpopulacji
nej, dla zwi´kszenia liczebnoÊci populacji,
jako etap wst´pny do introdukcji zwiàzanej z nim dzikiej pszczo∏y
Wykaszanie i wykopywanie cz´Êci podziemnych w miejscach szczególnie zagro˝onych ekspansjà gatunków inwazyjnych.
Edukacja spo∏ecznoÊci lokalnej

B. Ochrona czynna gatunków zwierzàt
Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadaƒ
ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

2

3

4

1

Dzik, sarna, lis, jenot

Kontrola liczebnoÊci

Liczenie zwierzyny metodà p´dzeƒ i ca∏orocznej obserwacji

2

Dzik, sarna, lis

Eliminacja osobników Prowadzenie redukcji
chorych i z defektami
genetycznymi z przeg´szczonych populacji

3

P∏azy (˝aba trawna Rana tempora- Ochrona i kontrola li- Zak∏adanie siatek ochronnych, utrzymanie
ria, ropucha szara Bufo bufo, czebnoÊci
p∏azów stawów i przepustów, ustawienie tablic intraszki Triturus)
w czasie ich wiosennej formacyjnych
w´drówki na miejsca
rozrodu

4

Nietoperze Chiroptera

Kontrola liczebnoÊci

5

˚àd∏ówki Aculeata

Zwi´kszanie bazy gnia- Wykonanie i wystawienie w terenie drewzdowej
nianych ram wype∏nionych glinà Ods∏anianie wybranych skarp ziemnych i obrywów lessowych

6

Pszczo∏a Osmia cerinthidis

Reintrodukcja gatunku

Liczenie nietoperzy w czasie ich hibernacji
w jaskiniach

Wypuszczenie na stanowisku wyst´powania roÊliny ˝ywicielskiej kilkunastu osobników pszczo∏y
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Za∏àcznik nr 4

OBSZARY OBJ¢TE OCHRONÑ ÂCIS¸Ñ, CZYNNÑ ORAZ KRAJOBRAZOWÑ
Lokalizacja1)

Powierzchnia
ogó∏em w ha

Ochrona Êcis∏a

Oddzia∏y: 24n, p, r, s, t, y, z, bx, 25r, s, t, w, x, 27h, i, l, m, n, 29r, s, t,
w, x, y, z, ax, 30a, b, h, i, 31 a, b, c, 32a, b, c, 33c, g, 34g, 37b, c, f, h,
i, j, w, x, y, z, 38a, c, d, i, k, l, 40h, i, j, l, m, n, o, p, 41d, k, l, m, n, o

250,83 ha

Ochrona czynna

1. obszary ochrony cz´Êciowej — zbiorowisk leÊnych, oddzia∏y: 1a,
b, 2b, g, h, i, j, k, 3a—n, 4 a—j, l, m, 5a, b, c, f, g, i, j, 6a—h, 7a, b,
8a—d, g, i, j—n, 9 b, f, h, i, l, m, 10c, f, h, 11 b—k, 12a, b, c, g,
13a—c, f, h—n, 14 a—f, 15a, b, d—n, p, 16b, c, 17a, b, f, g, h,
j—m, 18a, c—n, p, s, x—bx, 19a—c, g—m, 20b—h, k, l, n, r—z,
21a, f—n, p, y, z, ax—hx, 22d—h, 23a, f—w, 24a, i, m, ax, 25a—p,
26a—k, m—ax, cx, dx, 27d, f, g, j, k, 28a—d, g, i, j, 29g, h, j, m, p,
dx—jx, 30c, g, j—m, 31d—h, 32d—g, 33a, b, d, f, h, 34a—c, f, h, i,
35a, f—j, 36a—d, g, 37g, k, m—t, 38f—h, j, 39a—f, j—m, p,
40c—g, k, s—y, 41a—c, f—j, 42a—m, 43a—c, i, j, l, m, 44a—h, 45a,
b, 46a—d, g, i, 47a—c, 48a
2. obszary ochrony cz´Êciowej zbiorowisk nieleÊnych: oddzia∏y: 4n,
5d, h, 6i, 8f, h, 9g, k, 10a, b, d, g, 11a, 12d, f, 13d, g, 15c, o, r, 17c,
d, i, 18b, o, r, 20ax, 21b, d, w, ix, 24b—f, h, j, k, cx, 25y, 26bx, 27a,
c, 28f, h, m, n, 29a, d, f, i, l, n, o, bx, cx, 30d, f, 34d, 35k, 36f, h, i,
37a, d, l, 38b, 39g, h, n, o, 40a, b, 43k, 46f, h

968,45 ha

Ochrona krajobrazowa

Oddzia∏y: 2a—d, 4k, 9a, c, d, j, 16a, 18t, w, 19d, f, 20a, i, j, m, o, p,
21c, o, r, s, t, x, jx, 22a, b, c, 23b, c, d, 24g, l, o, w, x, 26l, 27b, 28k, l,
29b, c, k, 35b, c, d, 39i, 40r, z, ax, 43d, f, g, h

926,34 ha

—

2145,62 ha

Rodzaj ochronny

Razem
—————
1)

Ekosystemy leÊne, nieleÊne làdowe i wodne podzielone zosta∏y na oddzia∏y zgodnie z mapà przeglàdowà Ojcowskiego Parku Narodowego wg stanu na 31.12.1991 r. sporzàdzonà przez BULiGL w Krakowie, stanowiàcà za∏àcznik do planu ochrony
ekosystemów leÊnych i nieleÊnych OPN na okres 1.01.1992—31.12.2011. Mapa ta jest przechowywana w dyrekcji Parku.

Za∏àcznik nr 5

MIEJSCA UDOST¢PNIANE W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, KULTUROWYCH I TURYSTYCZNYCH,
Z PODANIEM SPOSOBU ICH UDOST¢PNIANIA, ORAZ MAKSYMALNÑ LICZBÑ OSÓB MOGÑCYCH
PRZEBYWAå JEDNOCZEÂNIE W TYCH MIEJSCACH
A. Miejsca udost´pniane w celach naukowych

Lp.

Miejsce udost´pniane

Sposób udost´pniania

Maksymalna liczba
osób mogàcych
przebywaç
jednoczeÊnie
w danym miejscu

1

2

3

4

Pomiary, obserwacje i zbiór materia∏ów w uzasadnionych przypadkach,
wy∏àcznie przez specjalistów, po uzy-

3

1

Obszar ochrony Êcis∏ej
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4

skaniu pisemnego zezwolenia od dyrektora Parku; nie zezwala si´ na u˝ycie
nieselektywnych metod po∏owu; ze
zbioru wy∏àczone sà gatunki reprezentowane w Parku przez niewielkie populacje i gatunki „specjalnej troski”; gatunki chronione — po uzyskaniu zgody
Ministra Ârodowiska
2

Jaskinie nieudost´pnione do zwiedzania Jak wy˝ej

5

3

Pozosta∏y obszar Parku

Pomiary, obserwacje i zbiór materia∏ów
po uzyskaniu pisemnego zezwolenia od
dyrektora Parku; ze zbioru wy∏àczone sà
gatunki reprezentowane w Parku przez
niewielkie populacje i gatunki „specjalnej troski”; gatunki chronione — po
uzyskaniu zgody Ministra Ârodowiska

4

Biblioteka Parku

Czytelnia

Wg potrzeb, nie
wi´cej ni˝ 15

4

B. Miejsca udost´pniane w celach edukacyjnych

Lp.

Miejsce udost´pniane

Sposób udost´pniania

Maksymalna liczba
osób mogàcych
przebywaç
jednoczeÊnie
w danym miejscu

1

OÊrodek
Edukacyjno-Dydaktyczny Sta∏a ekspozycja i wystawy czasowe
„Hotel pod ¸okietkiem” — Muzeum Zwiedzanie z przewodnikiem, indywiim. Profesora W. Szafera, oddzia∏ 24g
dualnie, zaj´cia z udzia∏em lektorów
edukacji Êrodowiskowej

120

2

OÊrodek Edukacyjno-Dydaktyczny „Ho- Zaj´cia z udzia∏em lektorów edukacji
tel pod Kazimierzem”, oddzia∏ 24g
Êrodowiskowej

50

3

„Che∏mowa Góra” — Êcie˝ka dydak- Zwiedzanie z przewodnikiem, indywityczna, oddzia∏y: 24, 24d, h, 29, 29h, 25, dualnie, zaj´cia z udzia∏em lektorów
30, 37c
edukacji Êrodowiskowej

160

4

„Jaskinia Ciemna—Góra Okopy” Êcie˝- Zwiedzanie z przewodnikiem, indywika dydaktyczna, oddzia∏y: 36, 36c
dualnie, zaj´cia z udzia∏em lektorów
edukacji Êrodowiskowej

120

C. Miejsca udost´pniane w celach kulturowych

Lp.

Miejsce udost´pniane

Sposób udost´pniania

Maksymalna liczba
osób mogàcych
przebywaç
jednoczeÊnie
w danym miejscu

1

2

3

4

Zwiedzanie z przewodnikiem lub indywidualnie, zaj´cia z udzia∏em lektorów
edukacji Êrodowiskowej

120

1

Zamek w Ojcowie, oddzia∏ 24b
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4

Miejsce kultu religijnego
Budowla zabytkowa — architektura
drewniana

200

D. Miejsca udost´pniane w celach turystycznych

Lp.

Miejsce udost´pniane

Sposób udost´pniania

Maksymalna liczba
osób mogàcych
przebywaç
jednoczeÊnie
w danym miejscu

1

2

3

4

1

Szlak czerwony „Orlich Gniazd” Pràd- Zwiedzanie z przewodnikiem, indywinik Korzkiewski—Pieskowa Ska∏a — dualnie
13,5 km (na terenie Parku), oddzia∏y:
45, 43k, 40, 39h, 36, 37c, 29p, h, 24a, t,
s, n, h, f, 18p, o, b, 15m, b, 12f, a, c, 5c,
d, 6g, f, 7d, f, c, a, 2g, 3h, j, k, i, m, 8,
9c, 4m

1000

2

Szlak niebieski „Warowni Juraj- Zwiedzanie z przewodnikiem, indywiskich”— Grota ¸okietka—Grodzisko — dualnie
8,6 km (na terenie Parku), oddzia∏y:
35h, j, 34b, h, i, 32g, 31i, f, 30m, h, 29d,
a, c, p, h, 24a, t, h, 18p, o, b, 15m, b,
12f, a, c, d

800

3

Szlak ˝ó∏ty „Dolinek Jurajskich” Pràd- Zwiedzanie z przewodnikiem, indywinik Czajowski—Pieskowa Ska∏a 8,1 km dualnie, zaj´cia z udzia∏em lektorów
(na terenie Parku), oddzia∏y: 40a, r, c, edukacji Êrodowiskowej
39h, 36, 37c, 29p, h, d, 24b, s, 25m, 30h,
26, 20, 21, 9d, 8

600

4

Szlak zielony — Dolina Sàspowska
Jaskinia Ciemna—Wàwóz Smardzowidzki — 5,4 km

Zwiedzanie z przewodnikiem, indywidualnie, zaj´cia z udzia∏em lektorów
edukacji Êrodowiskowej

300

5

Szlak czarny — Ojców—Z∏ota Góra— Zwiedzanie z przewodnikiem, indywiGrota ¸okietka — 3,9 km, oddzia∏y: 19h, dualnie
j, 24f, h, a, 29i, j, r, 30a

500

6

Zamek w Ojcowie, oddzia∏ 24b

Sta∏a ekspozycja i punkty widokowe
Zwiedzanie z przewodnikiem, indywidualnie, zaj´cia z udzia∏em lektorów
edukacji Êrodowiskowej

120

7

Grodzisko — KoÊció∏ i otoczenie, od- Miejsce kultu religijnego i punkt widodzia∏ 12
kowy

250

8

Grota ¸okietka, oddzia∏ 30

Zwiedzanie z przewodnikiemi zaj´cia
z udzia∏em lektorów edukacji Êrodowiskowej

100

9

Jaskinia Ciemna, oddzia∏ 36b

Zwiedzanie z przewodnikiem i zaj´cia
z udzia∏em lektorów edukacji Êrodowiskowej

80
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10

„Ogrojec” — przy Jaskini Ciemnej, od- Sta∏a ekspozycja, punkt widokowy,
dzia∏ 36b
zwiedzanie z przewodnikiem i zaj´cia
z udzia∏em lektorów edukacji Êrodowiskowej

40

11

Zajazd na Z∏otej Górze w Ojcowie, od- Indywidualnie i zbiorowo
dzia∏ 19f

120

12

„Gospoda pod Kazimierzem” w Ojco- Indywidualnie i zbiorowo
wie, oddzia∏ 24g

50

13

Willa „Chopin” — restauracja, oddzia∏ 4k Indywidualnie i zbiorowo

40

14

„Domek na Postoju”, oddzia∏ 24f

20

15

Pole namiotowe — Z∏ota Góra, oddzia∏ Camping, ogniska
19d

120

16

Punkt widokowy — Skala Krukowskie- Zwiedzanie z przewodnikiem, indywigo, oddzia∏ 36b
dualnie, zaj´cia z udzia∏em lektorów
edukacji Êrodowiskowej

20

17

Punkt widokowy — Góra Koronna, od- Zwiedzanie z przewodnikiem, indywidzia∏ 36
dualnie, zaj´cia z udzia∏em lektorów
edukacji Êrodowiskowej

15

18

Punkt widokowy — Ska∏a Barania, od- Zwiedzanie z przewodnikiem indywidudzia∏ 36
alnie, zaj´cia z udzia∏em lektorów edukacji Êrodowiskowej

20

19

Punkt widokowy — Góra Okopy, od- Zwiedzanie z przewodnikiem, indywidzia∏ 36
dualnie, zaj´cia z udzia∏em lektorów
edukacji Êrodowiskowej

15

20

Punkt widokowy — Ska∏a Jonaszówka, Zwiedzanie z przewodnikiem, indywioddzia∏ 29h
dualnie, zaj´cia z udzia∏em lektorów
edukacji Êrodowiskowej

15

21

Parking pod Zamkiem w Ojcowie, od- Parkowanie
dzia∏ 24f

80 pojazdów
osobowych

22

Parking na Z∏otej Górze, oddzia∏ 26l

Parkowanie

300 pojazdów
osobowych

23

3 Parkingi w Pieskowej Skale, oddzia∏y: Parkowanie
4, 9

100 pojazdów
osobowych

24

Toaleta kontenerowa — Grota ¸okietka, Czynna od kwietnia do listopada
oddzia∏ 30

6

25

Toaleta kontenerowa — Z∏ota Góra, od- Czynna od kwietnia do paêdziernika
dzia∏ 19f

8

26

Toaleta kontenerowa — ko∏o „Hotelu Czynna od kwietnia do paêdziernika
pod Kazimierzem”, oddzia∏ 24g

6

Informacja turystyczna „BORT-PTTK”

Dziennik Urz´dowy Min. Ârod.
i G∏ów. Insp. Ochrony Ârod. Nr 1

— 29 —

Poz. 3

Za∏àczniki do zarzàdzenia Nr 69 Ministra Ârodowiska
z dnia 1 grudnia 2006 r.
(Dz. Urz. MÂiGIOÂ Nr 1, poz. 3)
Za∏àcznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJÑCYCH I POTENCJALNYCH ZAGRO˚E¡ WEWN¢TRZNYCH
I ZEWN¢TRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGRO˚E¡
I ICH SKUTKÓW
I. Zagro˝enia wewn´trzne istniejàce1):
Lp.

Identyfikacja i ocena zagro˝eƒ

Sposób eliminacji lub ograniczania zagro˝eƒ
i ich skutków

1

Zarastanie torfowisk drzewami i krzewami

Usuwanie drzew i krzewów oraz ich odroÊli z wybranych fragmentów torfowisk

2

Zarastanie ∏àk i torfowisk niepo˝àdanymi ga- Koszenie oraz wypas na ∏àkach i torfowiskach
tunkami roÊlin

3

Zarastanie muraw napiaskowych i wrzosowisk Usuwanie cz´Êci drzew i krzewów z wybranych fragdrzewami i krzewami
mentów muraw napiaskowych i wrzosowisk

4

Zarastanie siedlisk rzadkiego gatunku motyla Koszenie ∏àk z pozostawieniem p∏atów z czarcik´sem
przeplatka aurinia niepo˝àdanymi gatunkami ∏àkowym b´dàcym roÊlinà ˝ywicielskà gàsienic przeroÊlin, niszczenie oprz´dów z gàsienicami pod- platki aurinii
czas koszenia

5

Niew∏aÊciwy sk∏ad gatunkowy i przestrzenny Przebudowa drzewostanów. Regulacja sk∏adu gatundrzewostanów (degradacja zbiorowisk roÊlin- kowego, struktury, wprowadzanie podsadzeƒ gatunnych, przekszta∏canie gleb)
kami drzew liÊciastych

6

Zmniejszanie si´ liczebnoÊci populacji cietrzewia, ˝ó∏wia b∏otnego zwiàzane z przekszta∏ceniem i zanikiem siedlisk dla tych gatunków
w latach ubieg∏ych

7

Zagro˝enie drzewostanów sosnowych przez Usuwanie drzew os∏abionych, dolesianie luk i przerzehub´ korzeniowà
dzeƒ gatunkami drzew liÊciastych

8

Wyst´powanie gatunków obcego pochodzenia Usuwanie czeremchy amerykaƒskiej, d´bu czerwonew drzewostanach Parku
go, sosny Banksa i robinii akacjowej

9

Pojawienie si´ obcych i ekspansywnych gatun- Prowadzenie selektywnych od∏owów ryb gatunków
ków ryb: sumik kar∏owaty, karaÊ srebrzysty
niepo˝àdanych

Kontynuacja programu restytucji cietrzewia. Lokalizacja gniazd ˝ó∏wia, hodowla m∏odych, ocena stanu liczebnoÊci, poprawienie warunków bytowania poprzez
likwidacj´ krzewów z miejsc sta∏ego przebywania ˝ó∏wi i cietrzewi oraz upraw´ poletek ˝erowych dla cietrzewi. Redukcja liczebnoÊci lisów i jenotów. Wykupy
gruntów b´dàcych miejscami sta∏ego bytowania gatunków. Tworzenie stref ochrony ostoi

II. Zagro˝enia wewn´trzne potencjalne1):
Lp.

Identyfikacja i ocena zagro˝eƒ

Sposób eliminacji lub ograniczania zagro˝eƒ
i ich skutków

1

2

3

1

Zagro˝enia ze strony szkodliwych owadów Prognozowanie wyst´powania szkodliwych owadów,
w lasach Parku
korowanie drewna zasiedlonego, usuwanie drzew zasiedlonych, wyk∏adanie pu∏apek na owady
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2

Zmniejszanie dop∏ywu wody do stawów, spo- R´czne oczyszczanie rowów doprowadzajàcych wod´
wodowane zarastaniem i zamulaniem rowów do stawów
doprowadzajàcych wod´

3

Okresowe (zimowe) zmniejszanie zawartoÊci Wykonanie przer´bli oraz usuwanie Êniegu z pokrywy
tlenu w wodach jezior i stawów Parku, powo- lodowej jezior i stawów
dujàce obumieranie ryb

4

Szkody w uprawach rolnych i leÊnych powodo- Zabezpieczanie mechaniczne drzew przed uszkodzewane przez zwierz´ta leÊne — jelenie, sarny, niami, redukcja liczebnoÊci populacji jelenia, sarny
dziki, ∏osie
i dzika, wyk∏adanie Êrodków odstraszajàcych, uprawa
poletek zaporowych

III. Zagro˝enia zewn´trzne istniejàce1):
Sposób eliminacji lub ograniczania zagro˝eƒ
i ich skutków

Identyfikacja i ocena zagro˝eƒ

Obni˝anie si´ poziomu wód w jeziorach i torfowi- Wykonanie nowych oraz remont i konserwacja istniejàskach, zanikanie rozlewisk wodnych
cych przetamowaƒ i grobli, likwidacja niektórych rowów

IV. Zagro˝enia zewn´trzne potencjalne1):
Lp.

Sposób eliminacji lub ograniczania zagro˝eƒ
i ich skutków

Identyfikacja i ocena zagro˝eƒ

1

Po˝ary lasów

Oranie pasów przeciwpo˝arowych (mineralizacja)
i usuni´cie materia∏u ∏atwopalnego z tych pasów

2

Wydeptywanie roÊlinnoÊci na Êcie˝kach przy- Wykonanie nowych oraz remont istniejàcych k∏adek
rodniczych poprowadzonych wÊród torfowisk
i pomostów

—————
1)

Zagro˝enia uszeregowano od najistotniejszego.

Za∏àcznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU
I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADA¡
I. Na obszarach obj´tych ochronà czynnà
A. W ekosystemach leÊnych
Lp.

Rodzaj zadaƒ ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

2

3

4

1

Wyk∏adanie drzew pu∏apkowych na
cetyƒca oraz korowanie tych drzew
w drzewostanach sosnowych

365 sztuk

Obszary obj´te ochronà czynnà
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1

2

3

4

2

Wyk∏adanie pu∏apek zapachowych
(feromonowych) na cetyƒca i drwalnika w drzewostanach sosnowych

196 sztuk

Obszary obj´te ochronà czynnà

3

Usuwanie po∏amanych i przewróconych drzew (z∏omy i wywroty)
z pozostawieniem cz´Êci drzew nie
zagra˝ajàcych zdrowotnoÊci drzewostanów

132,20 ha

15b, 17d2), g, l2), m, (n, s)2), 33g2), 56k,
77n2), 92g, 102g, 103c, d2), 107c, (158k,
160j, 168c, 169d, 170a)2), 220b

4

Wyznaczenie i wyci´cie drzew zasiedlonych przez owady oraz paso˝ytnicze grzyby. Korowanie drewna
zasiedlonego przez owady

wg potrzeb

Obszary obj´te ochronà czynnà

5

Obserwowanie
wyst´powania
brudnicy mniszki na wywieszonych
pu∏apkach zapachowych (feromonowych)

66 sztuk

Obszary obj´te ochronà czynnà

6

Kontrolne poszukiwania szkodników sosny na sta∏ych powierzchniach próbnych

84 próby

Obszary obj´te ochronà czynnà

7

Kontrolne poszukiwania p´draków
w glebie szkó∏ki leÊnej

30 prób

159 k

8

Regulowanie sk∏adu gatunkowego
oraz zag´szczenia drzew w drzewostanie (trzebie˝ wczesna) z zachowaniem rzadkich form i ekotypów
drzew i krzewów

31,45 ha

92b, 93d, i, 94d, 110 t, 149y, 183b,
187f, 188k, 198jx, 198wx, 198yx, 359a

9

Regulowanie sk∏adu gatunkowego
oraz zag´szczenia drzew w drzewostanie w wieku 40—70 lat (trzebie˝
póêna) z zachowaniem rzadkich

97,17 ha

33f, k, 77h, 78h, 92a, f, 93f, j, 94b, f, h,
i, j, n, o, 102b, 107d, i, 110p, 116h,
118c, j, 133j, 134m, 144b, 197j, 192f,
196f, g, 214a, 243a, 371k

10

Przygotowanie powierzchni do nasadzeƒ

8,28 ha

15a, 17k, n, s, 18f, 94n, 102b, 144b,
195h, 206a, 207a, 220a, 359a

11

Hodowla materia∏u sadzeniowego
drzew i krzewów w szkó∏ce

1,63 ha

159k

12

Przygotowanie gleby i posadzenie
sadzonek drzew i krzewów (odnowienia)

4,27 ha

102b, 144b, 195h

13

Przygotowanie gleby i sadzenie sadzonek drzew i krzewów w lukach
i przrzedzeniach

4,10 ha

15a, 17k, n, s, 18f, 206a, 207a, 220a,
359a

14

Uzupe∏nienie sadzonkami drzew
i krzewów drzewostanów w miejscach ich przerzedzenia (poprawki
i uzupe∏nienia)

3,25 ha

94n, 167c, 170f, 179h, p, 195a, 303c, d,
h, 305b, 307m, n, 314d, f, 345w, 346c,
357f, j, m

15

Usuni´cie drzew i krzewów gatunków obcego pochodzenia: dàb czerwony, czeremcha amerykaƒska, sosna Banksa, robinia akacjowa

8,72 ha

243a, 255d, g, 302c, p, r, 305i, 306a,
307o, 314b, d, f, 316a, d
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16

Regulacja sk∏adu gatunkowego
i zag´szczenia drzew w drzewostanach (czyszczenia póêne)

8,19 ha

78j, l, 199h, 215g, 220b, 303o, 371j, m

17

Regulacja sk∏adu gatunkowego
upraw leÊnych (czyszczenia wczesne)

0,95 ha

101c, 194a, 220a

18

Wykaszanie roÊlinnoÊci zielnej na
uprawach leÊnych (piel´gnacja)

55,83 ha

(1a, 2b, c, r, 3b, d, f, g, 9i, r, 10z, 11b,
c)2), 17k, n, s, 18f, 31d, (33c, f,)2) g, j2),
(34i, 35a, 36a, b, f, 56f, 77j, 78b)2), 80r,
(92f, 93l, m)2), 102b, 143b2, 144b, 170f,
179h, 183b, 193j2, 194a, b2), 195a, h,
(204a, 206a, g, 207a, 213a, 214c, 215a,
220a, 221Ad)2), 222d, h, s, z, (302r,
303c, d, h, 305a, b, i, 307n, 314a, 334c,
345w, 346c, 357f, j, m, 374b)2)

19

Spulchnianie gleby
przeciwpo˝arowych

pasach

1,08 km

(33i, 161p, 200i, k, m, t, 255g)2), 345a

20

Usuwanie suchych ga∏´zi zalegajàcych na pasach przeciwpo˝arowych, wzd∏u˝ dróg publicznych
oraz przy obiektach turystycznych

9,83 ha

(3b, 59g, 78m, 110t, 157j, 158l)2), 161p,
169l, 191d, (194a, d, f, 200i, j, k, m, p,
t, w, 204c, 205a, b, 255g)2)

21

Utrzymanie przejezdnoÊci dróg dojazdowych do punktów czerpania
wody

0,45 km

195a, b, f, g

22

Ustawienie tablic informacyjnych
o tematyce przeciwpo˝arowej przy
drogach i szlakach turystycznych

15 sztuk

Obszary obj´te ochronà czynnà

23

Wykonanie odstrza∏ów redukcyjnych
ograniczajàcych
szkody
w uprawach rolnych i leÊnych

jeleƒ — do 16 sztuk,
dzik — do 60 sztuk,
sarna — do 90 sztuk

Obszary obj´te ochronà czynnà

na

B. W nieleÊnych ekosystemach làdowych
Lp.

Rodzaj zadaƒ ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

2

3

4

1

Wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych

118,51 ha

37w, 38d, 39b, 40b, h, 41d, 106g, h,
107j, 128i, 129i, 130 h, 136a, b, c, g, h,
153b, 154a, 178l, 308b, 310w, 313o, w,
318a, 319a, 320a, 321a, 323b, 326c,
329a, 330b, 334b, 341b, 343a, b, c, f, g,
h, 347c, d, l, 348d, 349c, f, d, 350j,
351c, l, 353d, f, g, t, y, 354s, 357b,
358a, 360a, g, 362k, l, o, 363f, r, dx, gx,
364f, o, p, 370m, 371b, 371b, f

2

Wykaszanie trzciny — trzykrotne na
torfowisku przejÊciowym i dwukrotne na torfowisku niskim wraz
z wywozem w celu ochrony przed
zarastaniem

48,54 ha

(137a)2), 329a, 330b, 343a
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3

Wykaszanie i prowadzenie wypasu
na ∏àkach w celu zachowania ró˝norodnoÊci biologicznej i ochrony
przed zarastaniem niepo˝àdanymi
gatunkami roÊlin

194,12 ha

(13o, 24a)2), d, 40f, g, h, i, 41c, d, f,
42b2), 45b, c, d, g, j, 46h, dy2), 71p,
(72f, k, m, n, o)2), 73a, b, d, n, (75c, g,
76c, 90c, r, 91t, 98g, k, l, 99a, b, c, f,
134d, 135d, k)2), 154f, 184gx2), 185h, n,
(188b, m, 206f, (219a, b, c, d, i, j, k, m,
n, 230a, b, g, h, j, k, n, o, 231b, c, h)2),
238a, b, f, h, i, k, l, m, n, p, (241i, j)2),
242g, 318a, 328b, (344c, 345c)2), h, (n,
o, y, bx)2), 346d, g, i, k, 356b2), 360l,
361fx, 362h, 370b, d, f, g, k, r, t, 371a, b

4

Wywóz pozyskanej biomasy

30,77 ha

38d, 310w, 318a, 319a, 330b, 334b,
343a, b, c, f, g, h, 353d, f, g, 348d,
349c, d, 360g, 370m, 371b

5

Wycinanie i usuwanie cz´Êci odnowieƒ drzew, krzewów oraz trzciny
w celu ochrony muraw napiaskowych oraz wrzosowisk przed zarastaniem

7,62 ha

37h, j, l, bx, 352g, r

C. W ekosystemach wodnych
Lp.

Rodzaj zadaƒ ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Wykonanie nowego mnicha, przetamowaƒ oraz remonty istniejàcych przepustów, przetamowaƒ,
grobli i mnichów6)

2 nowe mnichy, 2 nowe
przetamowania

8, 10, 11, 20, (35, 36)2), 94, 100, 1802),
183, 206, 315, (328, 330)2)

2

Punktowe zasypanie rowów osuszajàcych ∏àki i torfowiska6)

3 szt.

3

R´czne oczyszczanie rowów z niepo˝àdanych roÊlin wraz z odmuleniem — doprowadzenie wody do
stawów we wsi Pieszowola6)

1000 m

4

Wykaszanie grobli na stawach

6600 m

5

Prowadzenie selektywnych od∏owów ryb gatunków niepo˝àdanych (karaÊ srebrzysty, sumik kar∏owaty, karp) oraz niewielkiej iloÊci ryb gatunków rodzimych nie
nadajàcych si´ do wypuszczenia
po od∏owach

6

Zarybianie rodzimymi gatunkami
ryb: karaÊ pospolity, lin, szczupak5)

do 5000 kg

(8, 10, 35, 36, 245)3)

7

Usuwanie Êniegu z pokrywy lodowej na wybranych fragmentach
stawów, wykonanie przer´bli i ich
oczyszczanie, odkuwanie lodu wokó∏ mnichów na stawach w celu
umo˝liwienia przep∏ywu wody

wg potrzeb

(8, 10, 11, 35, 36)2), 245

— karaÊ srebrzysty
do 7000 kg4)
— sumik kar∏owaty do
900 kg4)
— szczupak do 400 kg4)
— lin do 350 kg4)
— karp do 100 kg4)
— okoƒ do 80 kg4)

75f, 76h, 93f
(5, 8, 10, 12)2)

(8, 10, 11, 245)2)
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D. Ochrona czynna przyrody nieo˝ywionej, wód, gleb
Lp.

Rodzaj zadaƒ ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Remonty istniejàcych obiektów;
parkingi, ogrodzenia miejsca wypoczynku, wie˝e widokowe, zadaszenia, pomosty i k∏adki, uzupe∏nienie oznakowania

25 obiektów
turystycznych

Szlaki turystyczne i Êcie˝ki przyrodnicze na terenie Parku

2

Porzàdkowanie terenów udost´pnionych dla turystyki — zbieranie
i wywo˝enie odpadów, wykaszanie

4 Êcie˝ki przyrodnicze,
Êcie˝ka rowerowa
i 6 szlaków turystycznych

Szlaki turystyczne, Êcie˝ka rowerowa
i Êcie˝ki przyrodnicze na terenie Parku

3

Zakup i ustawienie nowych toalet
oraz koszy na Êmieci na Êcie˝kach
przyrodniczych

4 toalety,
11 koszy na Êmieci

8, 10, 11, 12, 60, 137, 139, 140, 161,
200

4

Wykonanie nowych zadaszeƒ przy
Êcie˝ce przyrodniczej „Dàb Dominik” i Êcie˝ce rowerowej „Mietiu∏ka”

3 szt

5

Wykonanie ogrodzenia stanowisk
postojowych, schronów zadaszonych na popas oraz uwiàzów dla
koni przy trasie konnej

2 ogrodzenia
2 schrony
7 uwiàzów

6

Wykonanie nowego pomostu widokowego wraz z k∏adkà nad J. ¸ukie

50 m pomostu,
220 m k∏adki

122, 137, 144

10, 122, 144, 200, 316, 345

245, 255

—————
1)

Podzia∏ na oddzia∏y oznaczone liczbà, pododdzia∏y oznaczone literà oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapà przeglàdowà Poleskiego Parku Narodowego, sporzàdzonà przez Biuro Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej Oddzia∏ w PrzemyÊlu w skali 1 : 25 000, wed∏ug stanu na 1.01.1998 r. Mapy znajdujà si´ w siedzibie Poleskiego Parku Narodowego w miejscowoÊci Urszulin.
2) Zadania kontynuowane z 2006 r.
3) Zadania niewykonane w 2006 r. z braku Êrodków finansowych i przeniesione w ca∏oÊci na 2007 r.
4) Planowana wielkoÊç od∏owów ryb zosta∏a okreÊlona na podstawie doÊwiadczeƒ z lat poprzednich.
5) Zarybienie powinno byç dokonane w oparciu o materia∏ zarybieniowy o cechach w∏aÊciwych dla lokalnych populacji ryb,
w celu stabilizacji sk∏adów jakoÊciowych i iloÊciowych populacji ryb wyst´pujàcych na terenie parku narodowego.
6) Z uwzgl´dnieniem art. 33 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz § 2 ust. 1 pkt 34, § 3 ust. 1
pkt 62, 72 i 72a i § 5 ust. 2 lit. a i e rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreÊlenia rodzajów przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko oraz szczegó∏owych uwarunkowaƒ zwiàzanych z kwalifikowaniem przedsi´wzi´cia do sporzàdzania raportu o oddzia∏ywaniu na Êrodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 oraz
z 2005 r. Nr 92, poz. 769).

Za∏àcznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROÂLIN I ZWIERZÑT

A. Ochrona czynna gatunków roÊlin
Nazwa gatunku

Rodzaj zadaƒ ochronnych

Bu∏awnik czerwony, kosaciec sybe- Ochrona stanowisk
ryjski, storczyk kukawka, wawrzynek
wilcze∏yko, t∏ustosz pospolity

Opis sposobów ochrony
Usuwanie gatunków podszytowych,
wykaszanie roÊlinnoÊci hamujàcej
wzrost gatunków chronionych
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B. Ochrona czynna gatunków zwierzàt
Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadaƒ ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

2

3

4

Ochrona biotopu i gatunku

Inwentaryzacja i oznakowanie miejsc
z oprz´dami gàsienic przeplatki aurinii
na czarcik´sie ∏àkowym, koszenie ∏àk
z pozostawieniem oznakowanych p∏atów z czarcik´sem ∏àkowym

1

Przeplatka aurinia

2

Sikory, kowalik, pe∏zacz, Wzmacnianie populacji
kr´tog∏ów, mucho∏ówka ˝a∏obna, pleszka ogrodowa

Czyszczenie istniejàcych oraz zakup
i rozwieszenie nowych budek l´gowych dla ptaków

3

Cietrzew

Restytucja gatunku

Monitoring wypuszczonych ptaków.
Uprawa poletek ˝erowych dla cietrzewi. Wykonanie odstrza∏ów redukcyjnych lisa i jenota. Wykup gruntów —
miejsc bytowania cietrzewia

4

˚ó∏w b∏otny

Ochrona gatunku i biotopu

Lokalizacja i ochrona gniazd ˝ó∏wi
przed drapie˝nikami (os∏ony z siatki),
zbieranie jaj z gniazd zagro˝onych
i zniszczonych, hodowla m∏odych ˝ó∏wi w okresie zimowym. Wykaszanie
i wycinanie zakrzaczeƒ na l´gowiskach oraz wywo˝enie biomasy z l´gowisk ˝ó∏wia b∏otnego. Koszenie
skarp rowów w miejscach bytowania
˝ó∏wia b∏otnego i wywóz pozyskanej
biomasy. Wykup gruntów — miejsc
bytowania i l´gowisk ˝ó∏wia

5

Dzik, sarna, jeleƒ

Ograniczanie
negatywnego
wp∏ywu czynników atmosferycznych na populacj´. Zmniejszanie
niepo˝àdanego
oddzia∏ywania
dzików na agrocenozy

Wysiew zbó˝ na poletkach zaporowych. Wyk∏adanie karmy i uzupe∏nianie mikroelementów w ramach interwencyjnego dokarmiania zwierzàt
w okresie zalegania grubej pokrywy
Ênie˝nej lub wyst´powania silnych
mrozów. Wyk∏adanie preparatu odstraszajàcego dziki z pól uprawnych

Za∏àcznik nr 4

OBSZARY OBJ¢TE OCHRONÑ ÂCIS¸Ñ, CZYNNÑ ORAZ KRAJOBRAZOWÑ
Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja1)

Powierzchnia
ogó∏em w ha

1

2

3

4

Oddzia∏y: 127c, 128a, 128h, 128/71, 138b, 138c, 138d, 138f, 138g,
138h, 138/71, 139a, 139b, 139c, 139d, 139f, 139g, 139h, 139i,
139j, 139k, 139l, 139m, 139n, 139o, 139p, 139r, 139s, 139t, 139x,
139w, 139/71, 162c, 162i, 162/71, 212g, 213g, 213/71, 214k,
214/71, 223d, 223/72, 224a, 224b, 224/71, 225a, 225b, 225/71

116,02

1

Ochrona Êcis∏a

Dziennik Urz´dowy Min. Ârod.
i G∏ów. Insp. Ochrony Ârod. Nr 1
1
2

2
Ochrona czynna

— 36 —

Poz. 3
3

4

Oddzia∏y: 1—7, 8a—ax, 8/71—8/73, 9—13, 14c, g, i, m, o, r, s, w,
14/72, 15a—r, x, 15/71, 16 j, m, 16/71, 16/72, 17a—g, i—x, 17/71,
18—21, 22a, d, h—i, m, n, s—x, 22/71, 22/72, 23a—d, g—l, 23/71,
23/72, 24, 25 h, m, n, t, z, dx, ix, 25/71, 26d, h—k, m, o, r—w, ax,
bx, 26/71, 27d, g, i, j, m, o, p, s, w—x, z—ax, ix, jx, px, sx, tx, yx,
cy, 27/73, 27/74, 27/76, 27/77, 28a—n, s—w, bx—dx, 28/71,
28/74, 28/75, 29, 30, 31a, b, d—g, i—n, 31/72, 32, 33, 34a—c,
f—l, n—y, ax—bx, dx, fx—hx, ix, jx, mx—tx, 34/71—34/73, 35,
36, 37a—h, j, l—n, p—x, bx—sx, 37/72—37/74, 38—45, 46a, f, h,
i, k, l, sx—yx, 46/71, 47a, c, f, i—l, o—p, s—gx, 47/71, 47/72,
48b—f, m—n, p, y, hx, 48/71, 49b, d—g, i—k, m, o, s—ax, 49/72,
50c—f, h, j, r, s, ax, gx, jx,—lx, ox, rx—wx, 50/74, 50/76, 50/77,
51, 52b, d—j, o, ax—cx, fx—hx, jx—kx, 52/71, 53f—o, w—y,
53/71, 53/74, 54a—i, l, m, p, s—dx, 54/71, 54/72, 55—59, 60a, c,
f—j, 60/72, 60/73, 62—64, 65a—h, 65/71—65/73, 66, 67a—h,
k—t, x—ax, 67/72, 67/73, 68, 69, 70a, b, c, f, g, i, j, l—o, 70/71,
71a—h, j, k, o—s, x, z, ax, dx, fx, ix, jx, 71/71, 72a—k, m—o,
72/71, 73a—p, s, 73/71, 74 b, g, h, j—l, n, r—t, y—ax, cx—kx,
74/71, 74/72, 75b—h, 75/71, 76 a—c, f—l, 76/72, 76/73, 77a—f,
h—r, 77/72, 78, 80a—s, 80/71, 81, 82, 83 a—c, g—h, j, m—o, r,
t—x, 83/71, 83/73, 84a—k, 84/72, 85a, f, j—l, 85/71, 86b—n, 87 a,
c, h, i, k, n, t, 87/71, 88f—i, o, s, dx—lx, 89b, 90a—h, k—x, jx, lx,
90/71, 90/72, 91o—w, 91/71, 92—99, 100b—k, 100/71, 100/72,
101 b—i, 101/71, 101/72, 102b—r, 102/71, 102/72, 103b—f,
103/71, 104—110, 111 b—i, 111/71, 112, 113f, g, 114, 115b—d,
h—m, 116c—f, h, n, o, 117, 118c, j—l, 119, 120, 121b, c, h,
121/71, 121/73, 122—124, 125f, g, i—k, 125/71, 126a, b, d,
126/72, 126/73, 127a, b, d—j, 127/71, 128b—g, i, 129—134,
135a—r, 135/71, 135/72, 136, 137, 138a, 138/72, 140a—r, 141,
142, 143a—n, 143/71, 143/72, 144a—o, s, t, fx 144/72, 145b—o,
r—y, ax, bx, 145/71—145/73, 146g, i, o, fx, 147b, d, j, m, n, p, y, bx,
dx, kx, mx, nx, 148a—d, 149d, g, j, m, o, r, s, w, y, ax, dx—gx, ix,
jx, 150c, f, i—l, w, y, ax—cx, rx—xx, 151—157, 158a—o, 158/71,
158/72, 159a—j, 160, 161a—o, 161/71, 161/72, 162a, b, d—h, j—l,
162/72, 163—169, 170a—f, 170/71, 172—182, 183a—i, 183/71,
183/72, 184a—d, 184/71—184/73, 185, 186, 187a—h, 188a—m,
189a, b, 190a, b, d—i, 190/71, 191a, b, d—h, 191/71, 192—194,
195a, b, d—l, 196 c—p, 197b, d, g, j, l, n, r, t, x, z, ax, cx, 198b, d,
i, k, m, o, p, s, x, z, bx, gx, ix, jx, lx, mx, nx, rx, wx, yx, ay, cy,
198/72, 199, 200a—l, p—x, z, 200/72, 200/73, 201a—f, 201/71,
203a—c, 203/71, 204a—h, 204/71, 204/72, 205a—h, l—s, 205/71,
205/72, 206, 207, 208a—r, 208/71, 209, 210a—j, 210/71, 210/72,
211a—i, l, 211/71—211/74, 212a—f, 213a—f, 213/72, 214a—j, l,
214/72, 215—218, 219a—k, m—p, 219/71, 220, 221a—x, 221Aa—fx,
222a—wx, 222/71, 223, 224c—j, 224/72, 226—229, 230 a—h, m—o,
230/71, 231a—f, k, l, 231/71, 232, 233a—m, 234—244, 245a—l,
n—y, 245/71, 246a—n, 246/71, 247a—s, x—fx, ix—sx, xx, yx, 247/71,
247/72, 248—250, 252—255, 256a—d, k, p, 256/71, 257a—f, 258,
259a, b, 259/71, 259Ao, p, 259A/71, 260a—r, 260/71, 261a—jx,
261/71—261/73, 262a—cx, 262/71—262/75, 263a—o, 263/71,
302a—gx, 302/71, 303b—p, 304—308, 309t—z, ax—cx, fx—kx,
310, 311, 312, 313b—j, n—p, w, 313/71, 314—316, 318—328,
329a—f, j, m, 329/71, 330, 331, 332i—k, m, o, p, 334a—d, 334/71,
335a—f, l, o, y, bx, jx, 335/71, 336a—d, 336/71, 337—346, 347a,
c, d, k, l, p, s—w, 348—356, 357a—p, 358—360, 361a—c, g—k,
n—y, ax—ay, 361/73, 361/74, 362a—o, 362/71, 363—367, 368a—n,
t, z, fx—ix, nx—rx, 369, 370a—bx, 370/71—370/73, 371—374

8124,89

Dziennik Urz´dowy Min. Ârod.
i G∏ów. Insp. Ochrony Ârod. Nr 1
1

2

— 37 —

Poz. 3
3

4

3

Ochrona krajobrazo- Oddzia∏y: 8bx, 14a, b, d, f, h, j, k, l, n, p, t, x, 14/71, 15s, t, w, y, z,
ax, 15/72, 16a—i, k, l, 16/73, 16/74, 17 h, 17/72,17/73, 22b, c, f, g,
wa
j, k, l, o, p, r, y, 22/73, 22/74, 23f, 25a—g, i—l, o—s, w, x, y, ax—cx,
fx—hx, jx, kx, 25/72,25/73, 26a—c, f, g, l, n, p, x, y, z, 26/72, 26/73,
27a—c, f, h, k, l, n, r, t, y, bx—hx, kx—ox, rx, wx, xx, zx, ay, by,
27/71, 27/72, 27/75, 28o—r, x—z, ax, 28/72, 28/73, 31c, h, 31/71,
34 d, m, z, cx, kx, lx, 34/74, 37i, k, o, y, z, ax, 37/71, 46b—d, g, j,
m—z, ax—rx, zx, ay—fy, 46/72, 46/73, 47b, d, g, h, m, n, r, 47/73,
47/74, 48a, g—l, o, r—x, z, ax—gx, ix, 48/72, 48/73, 49a, c, h, l, n,
p, r, 49/71, 50a, b, g, i, k—p, t—z, bx—fx, hx, ix, mx, nx, px, xx,
50/71—50/73, 50/75, 52a, c, k—n, p—z, dx, ix, 52/72, 52/73, 53a—d,
p—t, 53/72, 53/73, 54j, k, n, o, r, 54/73, 60b, d, 60/71, 61, 65 i, 67i,
j, w, 67/71, 70d, h, k, p, 70/72, 70/73, 71i, l, m, n, t, w, y, bx, cx, gx,
hx, kx, 71/72, 71/73, 72l, p—z, ax—fx, 72/72, 72/73, 73r, t—z,
ax—gx, 73/72, 73/73, 74a, c, d, f, i, m, o, p, w, x, bx, 74/73—74/75,
75a, i, 75/72, 76d, 76/71, 77 g, 77/71, 79, 80t—z, 80/72, 83d, f, i, k,
l, p, s, y, 83/72, 84l—s, 84/71, 85 b—d, g—i, m—r, 85/72, 85/73,
86a, 87b, d—g, j, l, m, o—s, w—z, ax, 87/72, 87/73, 88a—d, j—n,
p, r, t—z, ax—cx, 88/71, 89a, c—y, 89/71, 89/72, 90i, j, y, z, ax—ix,
kx, mx—rx, 90/73, 90/74, 91a—n, 91/72, 91/73,100a, 101a, 102a,
103a, 111a, 111/72, 113a—d, h—k, 113/71, 115a, f, g, 115/71,
116a, b, g, i—m, p, 116/71, 118a, b, d—i, m, 118/71, 121a, d—g,
i, j, 121/72, 125a—d, h, 126c, f—h, 126/71, 135s—x, 135/73,
140s—z, ax—zx, 140/71, 143o—r, 144p, r, w—z, ax—dx, gx, hx,
144/71, 145a, p, z, cx—lx, 145/74, 146a—f, h, j—n, p—z, ax—dx,
gx—ix, 146/71, 146/72, 147a, c, f—i, k, l, o, r—x, z, ax, cx, fx—jx,
lx, ox—yx, 147/71, 148f—t, 149a—c, f, h, i, k, l, n, p, t, x, z, bx, cx,
hx, 149/71, 150a, b, d, g, h, m—t, x, z, dx—px, 150/71, 158p—x,
158/73, 159k—nx, 161p, 161/73, 170g—r, 170/72, 171, 183j—m,
183/73—183/75, 184f—z, ax—rx, 184/74—184/82, 187i—z, ax,
187/71, 188n—z, ax—fx, 188/71, 189c—m, 189/71, 190c, j—z,
ax—kx, 190/72—190/74, 191c, 195c, 195/71, 196a, b, 196/71,
197a, c, f, h, i, k, m, o, p, s, w, y, bx, 197/71, 198a, c, f—h, j, l, n,
r, t, w, y, ax, cx—fx, hx, kx, ox, px, sx, tx, xx, zx, by, dy, 198/71,
198/73, 200m—o, y, 200/71, 201g—z, ax, 201/72—201/75, 202,
203d—k, 203/72, 203/73, 204i, 205i—k, 208s—z, ax—zx, ay, by,
208/72, 208/73, 210k—w, 210/73, 210/74, 211j, k, 219 l, 219/72,
219/73, 221y, z, ax—zx, ay—iy, 221A gx—yx, 221A/71, 222xx—zx,
ay—py, 222/72, 230 i—l, 231g—j, m—o, 231/72, 233n—z, ax—dx,
233/71, 233/72, 245m, 246o—z, ax—nx, 246/72, 246/73, 247t, w,
gx, hx, tx, wx, zx, ay, 247/73, 247/74, 251, 256f—j, l—o, r—z,
ax—cx, 256/72, 256/73, 257 g—t, 257/71, 257/72, 259c—z, ax—zx,
ay—ky, 259/72, 259/73, 259A a—n, r—z, 259A/72, 259A/73,
260s—z, ax—xx, 260/72—260/75, 261kx—yx, 261/74, 262 dx—zx,
ay—oy, 262/76—262/79, 263p—w, 263/72, 264, 265, 266, 301,
302hx—kx, 303a, 309a—s, ax—dx, gx, ix—kx, 313a, k, l, m, r, s, t,
317, 329g—i, k, l, 332a—h, l, n, r—w, 332/71, 332/72, 333, 334f, g,
335g—k, m, n, p—x, z, ax, cx—ix, kx—nx, 336f, g, 347 b, f—j,
m—o, r, 357r—z, ax—zx, ay—xy, 357/71, 357/72, 361d, f, l, m, z,
361/71, 361/72, 362p—t, 362/72, 362/73, 368o—s, w—y, ax—dx,
jx—mx, sx—yx, 368/71, 370cx—hx, 370/74

1521,36

4

Razem

9762,27

—

—————
1)

Podzia∏ na oddzia∏y oznaczone liczbà, pododdzia∏y oznaczone literà oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapà przeglàdowà Poleskiego Parku Narodowego, sporzàdzonà przez Biuro Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej Oddzia∏ w PrzemyÊlu w skali 1 : 25 000, wed∏ug stanu na 1.01.1998 r. Mapy znajdujà si´ w siedzibie Poleskiego Parku Narodowego w miejscowoÊci Urszulin.

Dziennik Urz´dowy Min. Ârod.
i G∏ów. Insp. Ochrony Ârod. Nr 1

— 38 —

Poz. 3
Za∏àcznik nr 5

MIEJSCA UDOST¢PNIANE W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH
I AMATORSKIEGO PO¸OWU RYB, SPOSOBY ICH UDOST¢PNIANIA
ORAZ MAKSYMALNA LICZBA OSÓB MOGÑCYCH PRZEBYWAå JEDNOCZEÂNIE W TYCH MIEJSCACH
A. Miejsca udost´pniane w celach naukowych

Miejsce udost´pniane1)

Ca∏y teren Parku

Sposób udost´pniania

Badania w∏asne Parku oraz badania jednostek naukowych; imienne zezwolenia na prowadzenie badaƒ wydane przez dyrektora
Parku po zaopiniowaniu projektu badawczego przez Rad´ Naukowà Parku

Maksymalna liczba
osób mogàcych
przebywaç
jednoczeÊnie
w danym miejscu
Nie ogranicza si´

B. Miejsca udost´pniane w celach edukacyjnych

Lp.

Miejsce udost´pniane1)

Sposób udost´pniania

Maksymalna liczba
osób mogàcych
przebywaç
jednoczeÊnie
w danym miejscu

1

2

3

4

1

OÊrodek Dydaktyczno-Administracyjny WejÊcie grup i indywidualnych zwiew Urszulinie — dz. nr 321
dzajàcych

Nie wi´cej ni˝
40 osób

2

OÊrodek Dydaktyczno-Muzealny w Za- WejÊcie grup i indywidualnych zwie∏uczu Starym — oddz. 264a
dzajàcych

Nie wi´cej ni˝
40 osób

3

Âcie˝ki przyrodnicze oraz szlaki tury- PrzejÊcie grup i indywidualnych zwiestyczne do nich prowadzàce:
dzajàcych po wyznaczonej trasie
1) „Dàb Dominik” — oddz. 101 i, 102l,
o, 137a, g, i, j, o, p, 138a, 140z, cx,
161 d, h, n, p;
2) „Sp∏awy” wraz z czarnym szlakiem
∏àcznikowym z Zawadówki — oddz.
243a, 245 l, 253a, b, c, f, h, j, 254b, c,
255b, c, g, 261bx, cx, yx, 262d, j, k, jx,
nx, ox, rx, sx;
3) „Jezioro D∏ugie” wraz z czarnym
szlakiem ∏àcznikowym z miejscowoÊci Kolonia Wola Wereszczyƒska —
oddz. 154b, d, 155g, h, i, 156g, 157b,
c, h, i, j;
4) „Perehod” wraz z czarnym szlakiem
∏àcznikowym z Pieszowoli — oddz.
8b, f, g, r, z, 10cx, 11a, b, c, d, f, g, j,
k, l, m o, p, r, s, t, w, x, y, z, fx, 12a, c,
g, h, j, k

Grupy do 40 osób;
nie wi´cej ni˝
6 grup dziennie
na jednej trasie

Dziennik Urz´dowy Min. Ârod.
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1

— 39 —

2

Poz. 3
3

4

4

Wybrane fragmenty szlaków tury- PrzejÊcie grup i indywidualnych zwiestycznych:
dzajàcych po wyznaczonej trasie
1) szlak czarny ∏àcznikowy „Na∏´cz”
w granicach PPN tj. od Jamnik do
Zienek — oddz. 32ax, 33b, c, d, f, g,
h, m, 77b, c, d, g, j, l, o, 94b, f, i, j, n,
103d;
2) szlak niebieski na odcinku od koÊcio∏a w Wytycznie do wie˝y widokowej na „Durnym Bagnie” — oddz.
111f, 121a, b, 12 g, 145a;
3) fragment
szlaku
turystycznego
z dojÊciem na wie˝´ widokowà przy
Bagnie Bubnów — oddz. 316d, h;
4) plac przy wie˝y widokowej przy Bagnie Staw — oddz. 345a

Nie ogranicza si´

5

Âcie˝ka rowerowa „Mietiu∏ka”

Przejazd grup i indywidualnych zwiedzajàcych po wyznaczonej trasie Êcie˝ki

Grupy do 40 osób

6

Pozosta∏e tereny Parku (z wy∏àczeniem PrzejÊcie grup po uzyskaniu zezwolenia
stref ochrony Êcis∏ej)
dyrektora Parku

Grupy do 25 osób;
nie wi´cej ni˝
2 grupy dziennie

C. Miejsca udost´pniane w celach turystycznych

Lp.

Miejsce udost´pniane1)

Sposób udost´pniania

Maksymalna liczba
osób mogàcych
przebywaç
jednoczeÊnie
w danym miejscu

1

2

3

4

1

Szlaki turystyczne:
1) czerwony; Za∏ucze Stare—Jamniki—
Urszulin — oddz. 161n, p, 168c,
169d, 170a, 171a, 190hx, 193k, 194a,
ix, 197k, l, m, n, o, w, x, y, ax, bx, cx,
210a, d, n, p, r, 222c, k, d, l, s, fy, gy,
ly, my;
2) ˝ó∏ty; Za∏ucze Stare—Wo∏oskowola
— oddz. 121a, 111a, 60b, f, g, 122d,
g, 145b, d, i, 146n, 187b, d, i, j, l, n, o,
188d, g, h, i, k, l, m, w, z, bx, cx, 192c,
g, 193 k, 197k, l, m, n, o, 200j, p, w;
3) niebieski; Wytyczno—Pieszowola —
oddz. oddz. 60b, f, g, 111a, f, 121a, b,
122g, 145a;
4) czarny ∏àcznikowy; Jamniki—Zienki
— oddz. 32ax, 33b, c, d, f, g, h, m,
77b, c, d, g, j, l, o, 94b, f, i, j, n, 103d;
5) czerwony kompleksu Bubnów —
oddz. 314a, 315a, 316a, b, c, f;
6) ˝ó∏ty kompleksu Bubnów — oddz.
361a, b, f, y, z, dx, fx, hx, tx, wx, xx

PrzejÊcie grup i indywidualnych zwie- Nie ogranicza si´
dzajàcych po wyznaczonej trasie. Palenie ognisk w miejscach wyznaczonych
przez dyrektora Parku

Dziennik Urz´dowy Min. Ârod.
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1

2

3

4

2

Âcie˝ki przyrodnicze oraz szlaki turystyczne do nich prowadzàce:
1) „Dàb Dominik” trasa skrócona — oddz.
137, g, i, j, o, p, 140z, cx, 161d, h, n, p;
2) „Sp∏awy” wraz z czarnym szlakiem
∏àcznikwym z Zawadówki — oddz.
243a, 245l, 253a, b, c, f, h, j, 254b, c,
255b, c, g, 261bx, cx, yx, 262d, j, k, ox,
rx, sx, nx, jx;
3) „Jezioro D∏ugie” wraz z czarnym szlakiem ∏àcznikowym z miejscowoÊci Kolonia Wola Wereszczyƒska — oddz.
154b, d, 155g, h, i, 156g, 157b, c, h, i, j;
4) „Perehod” wraz z czarnym szlakiem
∏àcznikowym z Pieszowoli — oddz. 8b,
f, g, r, z, 10cx, 11a, b, c, d, f, g, j, k, l, m
o, p, r, s, t, w, x, y, z, fx, 12a, c, g, h, j, k

PrzejÊcie grup i indywidualnych zwiedzajàcych po wyznaczonej trasie. Palenie ognisk w miejscach wyznaczonych
przez dyrektora Parku

Grupy do 40 osób,
nie wi´cej ni˝
6 grup dziennie
na jednej trasie

3

Âcie˝ka rowerowa „Mietiu∏ka”

Przejazd grup i indywidualnych zwiedzajàcych po wyznaczonej trasie Êcie˝ki

Grupy do 40 osób

4

Pola wypoczynkowe Babsk i ¸omnica Wypoczywanie, palenie ognisk, rozbijanie namiotów, noclegi; mo˝liwe po zg∏o— oddz. 161p, 200n
szeniu i wniesieniu stosownych op∏at

Grupy do 40 osób,
nie wi´cej ni˝
6 grup dziennie
na jednym polu
wypoczynkowym,
nocleg do 40 osób
na jednym polu
wypoczynkowym

5

Turystyka konna i rowerowa na terenie Poruszanie si´ dozwolone wy∏àcznie po
Parku
drogach publicznych oraz wyznaczonych szlakach i Êcie˝kach. Postoje i palenie ognisk dozwolone w miejscach
wyznaczonych przez dyrektora Parku

Nie ogranicza si´

D. Miejsca udost´pniane w celach amatorskiego po∏owu ryb

Miejsce udost´pniane1)

Sposób udost´pniania

Stawy w pobli˝u miejscowoÊci Pieszowola: G∏´boki, Graniczny, Wyhary, Dziki, Du˝a ZoÊka, Ma∏a ZoÊka, Piskornik,
Podgruszy, Pyrchów, Perehod, ˚abi —
oddz. 8n, 10c, h, i, j, k, p, y, bx, gx, 11g,
j, o, y, z, ax, bx, 12i

Po∏ów ryb w´dkà na podstawie zezwolenia
wydanego przez dyrektora Parku. Nie dopuszcza si´:
— po∏owu ryb w´dkà w porze nocnej,
— stosowania ˝ywych ryb jako przyn´ty,
— stosowania zan´t, — po∏owu ryb w´dkà
w okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia,
— po∏owu ryb w´dkà ze sprz´tu p∏ywajàcego.
Wprowadza si´ wymiar ochronny dla karasia
pospolitego, który wynosi 20 cm

Maksymalna liczba
osób mogàcych
przebywaç
jednoczeÊnie
w danym miejscu
Do 20 osób

—————
1)

Podzia∏ na oddzia∏y oznaczone liczbà, pododdzia∏y oznaczone literà oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapà przeglàdowà Poleskiego Parku Narodowego, sporzàdzonà przez Biuro Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej Oddzia∏ w PrzemyÊlu w skali 1 : 25 000, wed∏ug stanu na 1.01.1998 r. Mapy znajdujà si´ w siedzibie Parku w miejscowoÊci Urszulin.
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Za∏àczniki do zarzàdzenia Nr 70 Ministra Ârodowiska
z dnia 1 grudnia 2006 r.
(Dz. Urz. MÂiGIOÂ Nr 1, poz. 4)

Za∏àcznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJÑCYCH I POTENCJALNYCH
ZAGRO˚E¡ WEWN¢TRZNYCH I ZEWN¢TRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI
LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGRO˚E¡ I ICH SKUTKÓW
I. Zagro˝enia wewn´trzne istniejàce1):
Lp.

Identyfikacja i ocena zagro˝eƒ

Sposób eliminacji lub ograniczania zagro˝eƒ
i ich skutków

1

2

3

1

W∏asnoÊç prywatna gruntów w granicach Par- Wykup gruntów prywatnych w Parku. Przej´cie grunku
tów Skarbu Paƒstwa pozostajàcych w innym zarzàdzie. Zakaz wprowadzania nowej zabudowy ∏àcznie
z zabudowà siedliskowà

2

Zaniechanie rolniczego u˝ytkowania gruntów Wspieranie ekstensywnej dzia∏alnoÊci rolniczej na roloraz tendencja do zabudowy
nych terenach prywatnych. Wykup gruntów lub uzyskanie zgody w∏aÊciciela gruntu na wykonanie zabiegu i wprowadzenie zabiegów ochronnych polegajàcych na koszeniu ∏àk, usuwaniu biomasy lub kontrolowanym spalaniu zebranej biomasy. Zapobieganie inwestycjom budowlanym na terenie Parku

3

Zanikanie populacji rzadkich, zagro˝onych Ochrona biotopów (w tym na najcenniejszych gruni chronionych gatunków roÊlin i grzybów
tach prywatnych). Hodowla zachowawcza gatunków
tych roÊlin w szkó∏kach. Wspomaganie populacji naturalnych materia∏em hodowlanym. Deponowanie materia∏u nasiennego w banku nasion. Zachowanie odpowiednich mikrosiedlisk leÊnych poprzez pozostawienie pewnej iloÊci drewna do mineralizacji

4

Zanikanie ekosystemów pastwiskowych

5

Zanikanie populacji rzadkich, zagro˝onych Ochrona biotopów i miejsc rozrodu, restytucja i reini chronionych gatunków zwierzàt
trodukcja gatunków, realizacja programów aktywnej
ochrony, wykup gruntów, od∏owy lub redukcja przeg´szczonych populacji, tworzenie i utrzymanie zast´pczych miejsc rozrodu

6

NiezgodnoÊç z siedliskiem sk∏adu gatunkowe- Regulacja struktury gatunkowej i wiekowej drzewostago, struktury przestrzennej i wiekowej drzewo- nów, dolesianie luk i przerzedzeƒ, produkcja we w∏astanów
snej szkó∏ce sadzonek drzew i krzewów do odnowieƒ
i zalesieƒ, wykonywanie poprawek i uzupe∏nieƒ, porzàdkowanie powierzchni i przygotowanie gleby pod
odnowienia, piel´gnacja upraw, wprowadzanie podszytów zgodnych z siedliskiem, utrzymywanie odpowiedniej struktury zbiorowiska leÊnego, wykonywanie
ci´ç piel´gnacyjno-hodowlanych i ochronnych, odnowienie lasu w drodze samosiewu, siewu lub sadzenia,
przebudowa drzewostanów

Kulturowy wypas owiec
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7

Zachwianie zdrowotnoÊci i stabilnoÊci drzewo- Prognozowanie wyst´powania owadów przez wyk∏astanów (czynniki biotyczne i abiotyczne)
danie pu∏apek, wyszukiwanie i usuwanie zasiedlonych
drzew stojàcych, usuwanie cz´Êci drzew przewróconych lub z∏amanych w wyniku dzia∏ania czynników
abiotycznych, zagra˝ajàcych trwa∏oÊci drzewostanów,
rozdrabnianie cz´Êci ga∏´zi i resztek po wyróbce drewna z pozostawieniem ich na powierzchni, ograniczanie
iloÊci owadów poprzez korowanie surowca drzewnego, chwytanie owadów w pu∏apki, stosowanie repelentów, grodzenia upraw, otrzàsanie okiÊci, utrzymanie przejezdnoÊci dróg zrywkowych, infrastruktury
technicznej typu mosty, przepusty, konserwacja
i ewentualne remonty bindugi

8

Zanikanie lub zuba˝anie walorów widokowych

9

Niszczenie obiektów kulturowych na terenie Prowadzenie remontów i zabezpieczanie obiektów kulParku
turowych znajdujàcych si´ na terenie Parku w tym
zw∏aszcza Zamku Czorsztyn i Zamku Pieniny. Odtworzenie i bie˝àce utrzymanie kapliczek oraz innych
obiektów kulturowych

10

Zanikanie terenów wilgotnych, podmok∏ych, Ograniczenie poboru wody z uj´ç na terenie Parku.
m∏ak i êródlisk, niewielkich oczek wodnych, sta- Ochrona terenów podmok∏ych przed zainwestowaniem,
rorzeczy Dunajca
odwodnieniem, zniszczeniem, zalesieniem. Zabezpieczenie miejsc pojenia owiec przed wydeptywaniem

11

Osuszanie obszarów podmok∏ych

12

Ograniczenia zasilania w wod´
wzd∏u˝ ich biegów, zanikanie êróde∏

13

Niekontrolowana penetracja ca∏ego terenu Par- Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budow´
ku przez turystów
i konserwacj´ infrastruktury turystycznej, jednolite
i czytelne oznakowanie granicy zewn´trznej Parku,
konserwacja szlaków pieszych (odnawianie co 3—4 lata), zgodnie z potrzebà ewentualne korekty przebiegu,
wymiana s∏upów i drogowskazów na w´z∏ach komunikacyjnych, konserwacja szlaków rowerowych, wyznaczanie nowych szlaków, konserwacja Êcie˝ki spacerowej do granicy i utrzymanie budynku stra˝y granicznej
(w∏asnoÊç Parku) na granicy Polski, utrzymanie obiektów przeprawy przez Dunajec w Szczawnicy, utrzymanie obiektów Przystani Flisackiej w Sromowcach Kàtach, utrzymanie tradycyjnego sp∏ywu Prze∏omem Dunajca, wykonanie i konserwacja Êcie˝ek edukacyjnych,
konserwacja szlabanów metalowych, instalowanie no-

Utrzymanie miejsc o du˝ych walorach widokowych
w formie bezleÊnej (koszenie i odkrzaczanie polan),
wycinanie drzew i krzewów lub przycinanie ga∏´zi
w miejscach atrakcyjnych widokowo (punktach i ciàgach widokowych), wykup gruntów, dà˝enie do wprowadzenia odpowiednich zapisów w studiach i planach
miejscowych zagospodarowania przestrzennego

Dà˝enie do likwidacji uj´ç wody na terenie Parku, popieranie staraƒ gmin o uzyskanie funduszy na wybudowanie wodociàgów i uj´ç po∏o˝onych poza granicami Parku (infiltracyjnych, g∏´binowych, powierzchniowych), badanie czystoÊci wody, powstrzymanie sukcesji roÊlin drzewiastych w làdowych ekosystemach nieleÊnych, wykup gruntów prywatnych
potoków Dà˝enie do likwidacji uj´ç wody ze êróde∏ znajdujàcych si´ w granicach Parku
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wych w celu uniemo˝liwienia wjazdów pojazdów na
tereny chronione, budowa zapór (z ˝erdzi, k∏ód, ga∏´zi)
w miejscach nielegalnej penetracji (Êcie˝ki, wjazdy
itp.), kontrola terenu przez s∏u˝by Parku, edukacja ekologiczna, wprowadzanie op∏at za korzystanie z obiektów Parku, opracowanie i egzekwowanie regulaminu
zwiedzania, zbieranie odpadów w celu unikni´cia synantropizacji niektórych gatunków zwierzàt, ustawianie tablic informacyjnych z regulaminem Parku i piktogramów
14

Màcenie wód potoków przez materia∏ mineral- W miejscach, w których jest to technicznie mo˝liwe,
ny nanoszony z warstwy glebowej
maksymalne odsuni´cie szlaków turystycznych od potoków, utrzymanie w dobrym stanie szlaków znajdujàcych si´ w sàsiedztwie potoków, budowa i utrzymanie
mostków na przeci´ciu szlaków turystycznych z potokami

15

Zmniejszanie liczebnoÊci wybranych gatunków Wy∏àczeniu z od∏owów ryb i w´dkarstwa wód poichtiofauny
wierzchniowych po∏o˝onych w granicach Parku (m.in.
zatoka Harczygrunt i Dunajec), Ograniczanie dobowego zró˝nicowania iloÊci wody zrzucanej z Zespo∏u
Zbiorników Wodnych. Restytucja wybranych gatunków ryb

16

Zanik naturalnych procesów o charakterze ka- Ograniczenie redukcji fal powodziowych na Dunajcu,
tastrof
usuwanie z wybranych miejsc drzew i krzewów wkraczajàcych na ˝wirowiska

17

Degradacja warstwy rumoszu zalegajàcego Ograniczanie zrywki drewna korytami potoków do
skaliste dno potoków
okresu zimowego po zlodzeniu koryta potoku, zakaz
pobierania rumoszu z dna potoków z wyjàtkiem czyszczenia zbiorników przeciwpo˝arowych, uj´ç wody.
Wykup terenów leÊnych

18

Naturalne pojawianie si´ drzew i krzewów na Usuwanie drzew, krzewów i ich odroÊli oraz malin
cennych przyrodniczo ekosystemach niele- z ekosystemów nieleÊnych
Ênych

19

Niszczenie upraw leÊnych i m∏odników przez Zabezpieczanie upraw leÊnych i odnowieƒ przed zgryzwierz´ta
zaniem, poprzez stosowanie repelentów, owczej we∏ny lub wykonanie nowych ogrodzeƒ oraz naprawianie
ju˝ istniejàcych, regulacja populacji

20

Niszczenie upraw rolnych oraz wykopywanie Ograniczanie liczebnoÊci dzików. Wykonywanie polebulw i k∏àczy rzadkich gatunków storczyków na tek zaporowych
∏àkach przez dziki

21

Masowy pojaw gatunków roÊlin obcego po- Eliminacja gatunków niepo˝àdanych — barszcz Sochodzenia i inwazyjnych
snowskiego Heracleum sosnovskii, rdestowiec ostrokoƒczysty Reynoutria japonica, ostro˝eƒ polny Cirsium arvense (rozprzestrzeniajàcy si´ w sàsiedztwie
leÊnych upraw porolnych)

22

Ograniczenie bioró˝norodnoÊci i zmniejszenie Zbiór nasion z wybranych drzew pochodzàcych z ró˝puli genowej w obr´bie gatunku
nych cz´Êci Parku z dopuszczeniem pozyskiwania nasion z osobników rosnàcych na obszarze ochrony Êcis∏ej, dopuszczenie zbioru nasion modrzewia polskiego
z terenu drzewostanu zachowawczego na Marsza∏ku,
hodowla odpowiedniego materia∏u sadzeniowego
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23

Ograniczenie wzrostu i rozwoju upraw poprzez Zabiegi agrotechniczne, piel´gnacja upraw
roÊlinnoÊç zielnà i krzewy

24

Zamieranie gatunków drzew: jesion i wiàz, skut- Usuwanie i niszczenie zainfekowanych egzemplarzy
kujàce zubo˝eniem sk∏adu gatunkowego lasu

25

W lasach nadzorowanych:
— nadmierne pozyskanie drewna,
— nieprawid∏owy sk∏ad gatunkowy drzewostanów,
— nieodpowiednie zmieszanie gatunkowe,
— z∏a struktura wiekowa,
— brak zainteresowania w∏aÊcicieli zabiegami
piel´gnacyjnymi i hodowlanymi

Prowadzenie przez Park nadzoru nad lasami niepaƒstwowymi na podstawie porozumieƒ zawieranych ze
Starostà Powiatu Nowy Targ w oparciu o art. 102
ust. 5 ustawy o ochronie przyrody. Kontrola wielkoÊci
i zasadnoÊci pozyskania, propagowanie wykonywania
prac piel´gnacyjnych i hodowlanych w lasach prywatnych, udost´pnianie lub sprzeda˝ materia∏u sadzeniowego i Êrodków ochrony. Wykup gruntów

26

Erozja gleb i ska∏

Prowadzenie remontu szlaków turystycznych, wprowadzenie ogrodzeƒ w miejscach szczególnie podatnych na
erozj´ lub zakrzewieƒ gatunkami charakterystycznymi dla
danego obszaru, wykonanie zabezpieczeƒ technicznych,
wykupy obszarów szczególnie zagro˝onych lub ustanowienie s∏u˝ebnoÊci gruntowych (polegajàcych na wpisaniu do ksiàg wieczystych sta∏ego zezwolenia na przejÊcie
szlaku turystycznego przez grunty prywatne), okresowe
lub sta∏e zamykanie szlaków i fragmentów Parku dla
zwiedzania, wykonanie zabezpieczeƒ dróg przed spadajàcymi od∏amkami skalnymi, zakaz ruchu pojazdów mechanicznych w tym motorów po drogach gruntowych
po∏o˝onych w Parku, z wyjàtkiem w∏aÊcicieli gruntów
w czasie wykonywania czynnoÊci gospodarczych

27

Abrazja i osuwiska w rejonie Zespo∏u Zbiorni- Prowadzenie obserwacji osuwisk i abrazji na brzegach
ków Wodnych Czorsztyn—Niedzica—Sromow- Zespo∏u Zbiorników Wodnych. Dopuszcza si´ stabilice Wy˝ne
zacj´ brzegów

28

Zanieczyszczenie powietrza gazami i py∏ami

29

Penetracja i niszczenie jaskiƒ oraz utworów Zabezpieczenie wejÊç do najcenniejszych jaskiƒ po∏oskalnych
˝onych w Parku

30

Wiosenne wypalanie traw

Propagowanie alternatywnych êróde∏ energii wÊród
ludnoÊci miejscowej, modernizacja systemów grzewczych szczególnie w obiektach Parku na wykorzystujàce energi´ odnawialnà i tzw. czystà energi´, ocieplanie
budynków, edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna i przeciwpo˝arowa, patrole s∏u˝b
Parku w okresie najwi´kszego zagro˝enia, utrzymanie
baz sprz´tu przeciwpo˝arowego z w∏aÊciwym wyposa˝eniem, utrzymanie samochodu wyposa˝onego w sprz´t
gaÊniczy, utrzymanie i bie˝àce czyszczenie punktów czerpania wody oraz dojazdów do nich. Utrzymanie przejezdnoÊci dróg dojazdowych w granicach Parku

II. Zagro˝enia wewn´trzne potencjalne1):
Lp.

Identyfikacja i ocena zagro˝eƒ

Sposób eliminacji lub ograniczania zagro˝eƒ
i ich skutków

1

2

3

1

Zanikanie populacji rzadkich, zagro˝onych Ochrona biotopów (w tym na najcenniejszych gruni chronionych roÊlin szczególnie ma∏ych izolo- tach prywatnych). Hodowla zachowawcza gatunków
wanych populacji
tych roÊlin w szkó∏kach. Deponowanie materia∏u nasiennego w banku nasion
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2

Inwazja gatunków obcych lub niepo˝àdanych

Eliminacja gatunków obcych i niepo˝àdanych

3

Obni˝enie zdrowotnoÊci Êwierczyn rozwojem Próbne poszukiwania larw zasnuj
zasnuj

4

Zahamowanie procesu przebudowy drzewostanów z powodu niedostatecznej produkcji
materia∏u szkó∏karskiego (brak odpowiednich
nasion, infekcje sadzonek)

Bie˝àcy zbiór nasion z drzew miejscowego pochodzenia oraz utrzymanie produkcji szkó∏karskiej na w∏aÊciwym poziomie (stosowanie niezb´dnych zabiegów
piel´gnacyjnych i ochronnych)

5

Wyst´powanie po˝arów

Utrzymanie przejezdnoÊci dróg po˝arowych, usuwanie resztek mineralnych wzd∏u˝ szlaków, gaszenie po˝arów, budowa i utrzymanie punktów czerpania wody

III. Zagro˝enia zewn´trzne istniejàce1):
Lp.

Identyfikacja i ocena zagro˝eƒ

Sposób eliminacji lub ograniczania zagro˝eƒ
i ich skutków

1

2

3

1

Fragmentacja i izolacja obszaru Parku wynika- Zapobieganie inwestowaniu na terenach istniejàcych
jàca ze zbyt ma∏ej powierzchni Parku i otocze- korytarzy ekologicznych, ∏àczàcych Park z terenami sàniem go przez tereny zurbanizowane
siednimi przez odpowiednie zapisy w studium uwarunkowaƒ i kierunkach zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Z zabudowy winny byç wy∏àczone nast´pujàce strefy:
a) w gminie KroÊcienko n. Dunajcem:
1) obszar pomi´dzy kompleksami leÊnymi Beskidu
Sàdeckiego a Pieniƒskim Parkiem Narodowym
od oczyszczalni Êcieków dla Miasta Szczawnica
po obszar przeznaczony pod zabudow´ w Miejscowym Planie Ogólnym (zatwierdzonym uchwa∏à Rady Gminy nr XVII/105/92 z dnia 02.05.1992 r.,
zaktualizowany uchwa∏à nr VII/45/94 z dnia
21.10.1994 r.) przy ul. Koz∏eczyzna do Dunajca
oraz z drugiej strony Dunajca od obszaru przeznaczonego pod zabudow´ w Miejscowym Planie Ogólnym przy ul. Kingi do granicy Pieniƒskiego Parku Narodowego (korytarze nr 1 i 9) z wyjàtkiem terenów przewidzianych pod budow´ przystani flisackiej w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Przystaƒ zatwierdzonym
uchwa∏à nr XXXII/231/2001 Rady Gminy w KroÊcienko n. Dunajcem z dnia 2 marca 2001 r.,
2) obszar pomi´dzy Pieniƒskim Parkiem Narodowym a Gorcami (pasmem Lubania):
— od Wielkiego Za∏onia w kierunku na Dzia∏ (pomi´dzy Grywa∏dem a Dziadowymi Kàtami —
korytarz nr 2)
— od Koziej Góry, Gronia i P∏aÊni w kierunku pasma Lubania (pomi´dzy Grywa∏dem a KroÊnicà — korytarz nr 3 i 4)
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b) w gminie Szczawnica obszar pomi´dzy kompleksami leÊnymi Beskidu Sàdeckiego a Pieniƒskim Parkiem Narodowym od granicy z Gminà KroÊcienko
n. Dunajcem do ogrodzenia dzia∏ki zaj´tej przez
oczyszczalni´ Êcieków po rzek´ Dunajec — korytarz
nr 1;
c) w gminie Czorsztyn z siedzibà w Maniowach:
1) od Majerza poprzez Wielkie Pole do pasma Lubania — korytarz nr 5,
2) od Macelowej Góry (zabudowaƒ w Sromowcach
Wy˝nych — Kàtach) po obszar przeznaczony pod
zabudow´ w Miejscowym Planie Ogólnym (zatwierdzonym uchwa∏à Rady Gminy Czorsztyn
nr 212/XXXIV/94 z dnia 04.03.1994 r.) w Sromowcach Ârednich — korytarz nr 8,
3) od Góry Popieska przez So∏tysià Ska∏k´ i Pulsztyn
do Macelowej Góry — korytarz nr 7;
d) w gminie ¸apsze Ni˝ne:
a) obszar pomi´dzy cz´Êcià Pienin Spiskich poza
Parkiem do zbiornika:
— od szkó∏ki leÊnej nadleÊnictwa KroÊcienko n.
Dunajcem w Falsztynie po zabudowania Niedzicy — Kopanisko w kierunku Uroczyska Zielone Ska∏ki — korytarz nr 6,
— od Niedziczanki po zapor´ zbiornika wyrównawczego — korytarz nr 7.
Wykonanie przejÊç dla zwierzàt w miejscach przeci´cia si´ korytarzy ekologicznych z drogami (umo˝liwienie migracji zwierzàt), wykonanie zadrzewieƒ i zakrzewieƒ, wykup gruntów w przypadku braku innych rozwiàzaƒ. Wprowadzenie nowej zabudowy wy∏àcznie jako uzupe∏nienie istniejàcych nisz osadniczych. Wspieranie budowy oczyszczalni Êcieków i sieci kanalizacyjnych, popieranie alternatywnych êróde∏ energii i zmiany istniejàcych systemów grzewczych na mniej ucià˝liwe
3

Zanieczyszczanie wód i gleby Êciekami, Êrodka- Budowa i rozbudowa oczyszczalni Êcieków i kolektomi ochrony roÊlin i nawozami oraz odpadami rów w miejscowoÊciach otaczajàcych Park, wykonai metalami ci´˝kimi
nie indywidualnych oczyszczalni tylko w zabudowie
rozproszonej, przeciwdzia∏anie przekszta∏caniu ∏àk na
grunty orne, ograniczenie stosowania nawozów mineralnych i Êrodków chemicznych ochrony roÊlin
w pobli˝u rzek i potoków, kontrola wprowadzanego
zagospodarowania terenu na etapie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, pod kàtem rozwiàzania gospodarki wodno-Êciekowej oraz odpadów, likwidacja nielegalnych
wysypisk odpadów na terenie Parku oraz zbieranie
odpadów szczególnie przy szlakach turystycznych, segregacja odpadów, propagowanie rozwiàzaƒ majàcych na celu ograniczenie ruchu ko∏owego przez Park,
edukacja ekologiczna, propagowanie rolnictwa ekologicznego
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Zanik walorów i wartoÊci kulturowych szcze- Wykonanie i udost´pnienie gminom „Katalogu form
gólnie widoczny w nowym budownictwie i za- budownictwa dla miejscowoÊci po∏o˝onych w otulinie
gospodarowaniu terenu
Parku”, prowadzenie zaj´ç edukacyjnych z m∏odzie˝à
oraz szkoleƒ i konferencji dla nauczycieli

IV. Zagro˝enia zewn´trzne potencjalne1):
Lp.

Identyfikacja i ocena zagro˝eƒ

Sposób eliminacji lub ograniczania zagro˝eƒ
i ich skutków

1

2

3

1

Wybudowanie wyciàgu narciarskiego na Topo- Wprowadzenie w ˝ycie dzia∏aƒ ograniczajàcych szkorzyskowie w KroÊcienku n. Dunajcem
dliwoÊç inwestycji tj. m.in. zakazu handlu na górnej
stacji, zieleni os∏onowej, ograniczeƒ w czasie u˝ytkowania kolejki, w oÊwietleniu terenu i nag∏oÊnieniu

2

Ograniczenie lub przeci´cie korytarza ekologicznego ∏àczàcego Pieniny z Beskidem Sàdeckim przez wybudowanie stacji benzynowej lub
kompleksu handlowego na Piaskach w Szczawnicy

Wykupienie terenu od w∏aÊcicieli gruntów na których
ma byç zlokalizowana inwestycja lub wyp∏acenie im
odszkodowania za ograniczenie w u˝ytkowaniu z zapisem w ksi´gach wieczystych o tym, ˝e teren ten pozostanie b´dzie chroniony przed zmianà u˝ytkowania
w celu ochrony korytarza ekologicznego

3

Wzrost zanieczyszczeƒ powietrza

Propagowanie odnawialnych êróde∏ energii, termomodernizacja obiektów

—————
1)

Zagro˝enia uszeregowano od najistotniejszego.

Za∏àcznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU
I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADA¡
I. Na obszarach obj´tych ochronà Êcis∏à1):
A. W ekosystemach leÊnych
Rodzaj zadaƒ ochronnych

Rozmiar

Wykonanie pomiarów na sta∏ych po- 155 sta∏ych
wierzchniach badawczych
badawczych

Lokalizacja1)

powierzchni Teren ochrony Êcis∏ej

B. W nieleÊnych ekosystemach làdowych
Lp.

Rodzaj zadaƒ ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

2

3

4

1

Usuwanie gatunków obcego po- Eliminacja gatunków nie- Prze∏om Dunajca — ˝wirowiska, brzechodzenia
po˝àdanych
gi rzeki
— barszcz Sosnowskiego
Heracleum sosnovskii
— rdestowiec ostrokoƒczysty Reynoutria japonica
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3

4

2

Usuni´cie krzewów zarastajà- Usuni´cie pojedynczych Teren Parku
cych pó∏k´ skalnà wykorzysty- okazów krzewów
wanà przez soko∏a w´drownego
do l´gu

3

Usuni´cie krzewów zarastajàcych Oko∏o 2,40 ha
piarg na terenie stanowiàcym biotop niepylaka apollo

27j, r, s, 28y

C. Inne, wed∏ug specyfiki Parku
Lp.

Rodzaj zadaƒ ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Naprawa, konserwacja i budowa
szlaków turystycznych, infrastruktury turystycznej w tym oznakowaƒ, drogowskazów na w´z∏ach
komunikacyjnych, tablic edukacyjno-informacyjnych, ∏awek, barier
i por´czy, ogrodzeƒ przy szlakach
turystycznych, usuwanie drzew po∏amanych i wywróconych na szlaki
turystyczne

Wg potrzeb

Szlaki turystyczne i obiekty zlokalizowane przy szlakach turystycznych

2

Monta˝ kraw´˝nika kamiennego,
przepustów drewnianych i uzupe∏nienie nawierzchni, wykonanie zabezpieczeƒ przed osuwaniem si´
ziemi, uzupe∏nienie lub wymiana
barier metalowych, r´czne donoszenie i ubijanie materia∏u na powierzchni szlaku

Oko∏o 1000 m

Fragmenty szlaku niebieskiego od Bystrzyka do Czorsztyna, fragmenty szlaku ˝ó∏tego Wàwóz Sobczaƒski do
Prze∏´czy Szopka

3

Bie˝àce utrzymanie zabezpieczenia
drogi publicznej przed spadajàcymi od∏amkami skalnymi w okolicach Czerwonych Ska∏ek

Oko∏o 150 m

41x

4

Wykonanie konserwacji zabezpieczenia wejÊcia do Jaskini Ociemne

1 jaskinia

5

Konserwacja i ochrona kapliczek,
krzy˝y przydro˝nych, tablic pamiàtkowych

Wg potrzeb

Teren ca∏ego Parku

6

Ochrona granic gruntów Skarbu
Paƒstwa w zarzàdzie Pieniƒskiego
Parku Narodowego — odmalowanie s∏upków granicznych i przeci´cie wizury

Oko∏o 150 s∏upków.
Oko∏o 3500 m wizury

Teren ca∏ego Parku

7c
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II. Na obszarach obj´tych ochronà czynnà
A. W ekosystemach leÊnych
Lp.

Rodzaj zadaƒ ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

2

3

4

1

Zapewnienie ciàg∏oÊci produkcji rodzimego materia∏u sadzeniowego:
— zbiór nasion drzew liÊciastych
i szyszek drzew iglastych,
— hodowla, piel´gnacja i ochrona
materia∏u sadzeniowego w szkó∏ce leÊnej z dopuszczeniem mo˝liwoÊci stosowania Êrodków chemicznych. Utrzymanie istniejàcych obiektów oraz infrastruktury technicznej na szkó∏ce w tym
utwardzenie drogi dojazdowej
i placu przed przechowalnià sadzonek

50 kg nasion
i 250 kg szyszek

(Obwód Ochronny Pieninki, Zielone
Ska∏ki, Macelowa Góra — zbiór z wytypowanych drzew)3)

Powierzchnia manipulacyjna szkó∏ki — 0,68 ha

45h3)

2

Sadzenie gatunków drzew liÊciastych
i iglastych pod koronami drzew
(przebudowa drzewostanów)

Oko∏o 4,60 ha

30i, 34c, d, 35b, 36d, 42c, f, 45a, b, f, i,
46a, b, c, d, f, g, j, m, n, 48a, b, d, j

3

Przygotowanie powierzchni pod
uprawy poprzez usuni´cie niepo˝àdanych krzewów i zaroÊli

Oko∏o 2,60 ha

30i, 34c, d, 35b, 36d, 42c, f, 45b, i, 46a,
b, c, d, g, j, m, n, 48a, b, j

4

Sadzenie gatunków liÊciastych
w uprawach leÊnych i m∏odnikach
(poprawki i uzupe∏nienia)

Oko∏o 1 ha

4k, l, 3h 1, 45c, 49a, f, 50a, b, h, 55l,
56k

5

R´czna piel´gnacja gleby w uprawach leÊnych

Wykaszanie na powierzchni oko∏o 18 ha,
zabieg powtarzany
dwukrotnie
w ciàgu sezonu

(3h 1, t, 4k, l; 29b, c, 30a, f, g, i, j, 34c,
d, h, i, j, o, r, 35a, b, 36b, d, 42c, f, l,
44a, h, j, k, l, o, p, r, 45a, b, c, d, f, i,
46a, b, c, d, g, j, m, n, 47h, 48a, b, c, d,
g, h, i, j, 49c, f, 50b, c, i, j, k, 55l, 56k)3)

6

Regulacja sk∏adu gatunkowego
oraz zag´szczenia drzew w drzewostanach, (czyszczenia wczesne
i póêne)

Oko∏o 6,5 ha

30a, b, f, g, k, l, 34i, o, s, 35a, c, 36d,
52a, c, d, f, g, i, 46m

7

Kontrolne poszukiwanie larw zasnuj na wyznaczonych powierzchniach

19 jednostek kontrolnych

(1i, n, o, 2b, 3f, o, 4a, 6f, 7m, 30i, 32n,
36c, 37f, 41n, 42l, 45c, 46g, 48g, 49f)3)

8

Wy∏o˝enie drzew pu∏apkowych na
korniki.

15 sztuk

(Obwody Ochronne: Macelowa Góra,
Pieninki, Zielone Ska∏ki)3)

9

Wy∏o˝enie pu∏apek zapachowych
(feromonowych) na korniki Êwierka
i jod∏y

80 sztuk

(Obwody Ochronne: Macelowa Góra,
Pieninki, Zielone Ska∏ki)3)

10

Wyznaczenie i usuni´cie cz´Êci
drzew zaatakowanych przez owady
i grzyby zagra˝ajàcych trwa∏oÊci
drzewostanów

Drzewostany obj´te
ochronà czynnà
(powierzchnia 384,49 ha)

(Obszar obj´ty ochronà czynnà)3)
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Grodzenie upraw leÊnych

12

Naprawa istniejàcych ogrodzeƒ
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3
Oko∏o 2 ha

4
30i, 34c, d, 35b, 36b, d, 45f, 46g

Majerz i wg potrzeb

(Obwody Ochronne: Macelowa Góra,
Pieninki, Zielone Ska∏ki)3)

Zabezpieczenie przed jeleniami
i sarnami upraw leÊnych zapachowymi Êrodkami odstraszajàcymi
(repelentami) oraz metodami mechanicznymi

Oko∏o 17 ha

3h1, t; 4k, l; 29b, c; 34j, r; 35c; 36b, d;
42c, f, l; 44f, g, h, j, k, l, o, p, r; 45a, b,
c, d, f, i, j, k; 46a, b, c, d, g, j, m, n, w;
47b, d, g, h, l; 48a, b, c, d, f, i, j; 49a, f;
50b, h, i, j; 55 l;

14

Usuwanie cz´Êci po∏amanych i wywróconych drzew (wiatro∏omy,
Êniego∏omy, wywroty) zagra˝ajàcych trwa∏oÊci drzewostanów

Oko∏o 570 m3

(29, 30, 34, 35, 36, 42, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52)3)

15

Regulacja sk∏adu gatunkowego
oraz zag´szczenia drzew w drzewostanach (trzebie˝ wczesna)

Oko∏o 30 m3

16

Wykonanie pomiarów na sta∏ych
powierzchniach badawczych

84 sta∏ych powierzchni
badawczych

17

Dostosowanie iloÊci zwierzàt ∏ownych do istniejàcej bazy ˝erowej —
odstrza∏ redukcyjny jeleni (wielkoÊç redukcji b´dzie uzale˝niona
od wielkoÊci szkód oraz liczebnoÊci
jeleni)

do 5 szt.

Obszar Parku obj´ty ochronà czynnà
i krajobrazowà, strefa ochronna zwierzàt ∏ownych

44b

Obszar obj´ty ochronà czynnà

B. W nieleÊnych ekosystemach làdowych
Lp.

Rodzaj zadaƒ ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

2

3

4

1

Usuwanie gatunków obcego pochodzenia

Barszcz Sosnowskiego
Heracleum sosnovskii,

Rzeka Dunajec — ˝wirowiska, brzegi
rzeki i wyspy na rzece na terenie Parku i otuliny3)

Rdestowiec
ostrokoƒczysty
Reynoutria japonica

Rzeka Dunajec — ˝wirowiska, brzegi
rzeki i wyspy na rzece na terenie Parku i otuliny. Przy granicy Parku
w Czorsztynie3)

2

Usuwanie gatunków inwazyjnych

3

Usuwanie krzewów i drzew z ekosystemów ∏àkowych, usuwanie odroÊli malin

Ostro˝eƒ polny Cirsium
arvense (L.) ALL.
(rozprzestrzeniajàcy
si´ w sàsiedztwie
leÊnych upraw
porolnych)
Na powierzchni
oko∏o 0,4 ha

55, 563)

37t, (7i, 8a1, 17a1, i1, k1, t, 37r, 38m,
39l, m, o, s, u, 44m, 45g)3)
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4

Koszenie i usuwanie biomasy:
— mechaniczne du˝ych kompleksów ∏àkowych, z pozostawieniem pasów ekologicznych,
— r´czne ma∏ych polan ÊródleÊnych (g∏ównie zio∏oroÊlowych)
i podmok∏ych miejsc na du˝ych
polanach.
Dopuszcza si´ dodatkowy, jesienny
wypas owiec lub krów na wykoszonych ∏àkach

Na powierzchni oko∏o
78 ha, w tym:
— ekstensywna
dzia∏alnoÊç rolnicza z utrzymaniem ∏àk w dobrej
kulturze rolnej (wykoszenie do 31 lipca) —
na powierzchni oko∏o
16,14 ha (45g, 46k, x, y,
55a, d, f, k, j),
— koszenie polan ze wzgl´du na ochron´ biotopów niepylaka mnemozyny — na powierzchni
2,64 ha (16g, 18f, h, j,
36 c1, p, l, o)

3g2, 37t, 45u, w, (1f, 3—Kras, 4k, 5a,
6b, n, 7i, 8a1, b, i, n, o, r, w, y, 11a,
12m, u, 13a, k, n, u, 16g, 17a1, c, d1,
i1, k1, m, m1, r, t, 18c, f, h, j, 26j, 28b,
29a1, c1, d, f, l, o, p, s, u, w, z, 30p,
32b1, d, i1, j1, l, m1, s, t, 33g, j, 34w, y,
35g, 36b1, c1, f1, g1, h, i1, k, k1, l, l1,
n, n1, o, p, p1, r1, t, w, z, 37l, n, r, 38m,
p, 39i, l, m, o, s, u, 41f, 44i, m, 45g, o,
s, 46k, l, x, y, 47r, 48m, 51a, b, i, 55a,
d, f, k, j;)3)

5

Usuwanie niepo˝àdanych krzewów
i drzew pojawiajàcych si´ w sposób naturalny w ciep∏olubnych
zbiorowiskach
murawowo–∏àkowych oraz w zespole muraw ciep∏olubnych (kserotermicznych)

Na powierzchni 0,25 ha

(27t, 51l;)3)

6

Koszenie, w razie mo˝liwoÊci wypasanie owcami ciep∏olubnych
zbiorowisk murawowo-∏àkowych

Na powierzchni 0,5 ha

27t;3)

7

Ekstensywna dzia∏alnoÊç rolnicza
— tradycyjny wypas owiec na
kompleksie pastwiskowym Majerz,
koszenie miejsc, na których nie wypasa si´ owiec przez owiec

Na powierzchni 52 ha

(55c, g, i, 56a, f)3)

8

Naprawa i uzupe∏nienie ogrodzenia w kompleksie pastwiskowym,
naprawa i bie˝àce utrzymanie infrastruktury technicznej oraz obiektów s∏u˝àcych wypasowi, bie˝àce
utrzymanie poide∏ zamontowanych
w rejonach êródliskowych s∏u˝àcych do pojenia owiec

Wg potrzeb

9

Ochrona upraw rolnych oraz rzadkich ∏àkowych gatunków storczyków
— odstrza∏ redukcyjny dzików
— wykonanie poletek zaporowych

563)

do 10 szt. (wielkoÊç reduk- Obszar Parku obj´ty ochronà czynnà
cji b´dzie uzale˝niona od i krajobrazowà, strefa ochronna zwiewielkoÊci szkód oraz liczeb- rzàt ∏ownych
noÊci dzików). Powierzchnia poletek uzale˝niona od
wielkoÊci szkód w uprawach i stanu populacji

C. W ekosystemach wodnych
Lp.

Rodzaj zadaƒ ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

2

3

4

1

Utrzymanie i naprawa nawierzchni
szlaków turystycznych po∏o˝onych
w sàsiedztwie potoków lub ich odsuni´cie od potoków, budowa i utrzymanie mostków

Wg potrzeb

Teren ca∏ego Parku
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2

Preferowanie zrywki prowadzonej
potokami wy∏àcznie do okresów zimowych

Wg potrzeb

Teren ca∏ego Parku

3

Usuwanie rozrastajàcych si´ krzewów z wysp i ˝wirowisk, zagra˝ajàcych pionierskim zbiorowiskom roÊlin zielnych, zaliczonym do zwiàzku Epilobion fleischeri

Wg potrzeb

Rzeka Dunajec

4

Likwidacja wysypisk odpadów
znajdujàcych si´ na terenie Parku

Wg potrzeb

Teren ca∏ego Parku

D. Inne, wed∏ug specyfiki Parku
Lp.

Rodzaj zadaƒ ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

2

3

4

1

Naprawa, konserwacja i budowa
szlaków turystycznych, infrastruktury turystycznej w tym oznakowaƒ,
drogowskazów na w´z∏ach komunikacyjnych, tablic edukacyjno-informacyjnych, ∏awek, barier i por´czy,
ogrodzeƒ przy szlakach turystycznych, usuwanie drzew po∏amanych
i wywróconych na szlaki turystyczne

Wg potrzeb

Szlaki turystyczne i obiekty zlokalizowane przy szlakach turystycznych

2

Remont drogi stanowiàcej szlak turystyczny do Krasu

Oko∏o 1500 m

3y—Kras

3

Remont dróg dojazdowych, utrzymanie przejazdu mi´dzy ∏àkami

Oko∏o 1000 m

Fragmenty dróg w Obwodach Ochronnych Pieninki, Macelowa Góra i Zielone Ska∏ki

4

Wybór reprezentatywnych miejsc
obj´tych procesem abrazji, stabilizacja transektów, wykonanie pomiarów geodezyjnych, pobór materia∏u do analiz laboratoryjnych

Oko∏o 2000 m

Brzegi Zespo∏u Zbiorników Wodnych
w oddzia∏ach 44, 47

5

Odmalowanie s∏upków ogrodzenia
stacji, odmalowanie lub remont
skrzynek na urzàdzenia pomiarowe, remont schodków, wykonanie
nowych stacji

3 stacje

Stacja meteorologiczna w Sromowcach Ni˝nych, na Majerzu i ko∏o Dyrekcji PPN

6

Usuwanie zadrzewieƒ i zakrzewieƒ
ograniczajàcych panoramy i ciàgi
widokowe, koszenie ∏àk stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa,
wykup ∏àk stanowiàcych w∏asnoÊç
prywatnà

Wg potrzeb po
wczeÊniejszym
wykonaniu projektu
i porównaniu ze stanem
zaleconym w projekcie
planu ochrony

Teren ca∏ego Parku

7

Zabezpieczenie ruin Zamku Czorsztyn

Kontynuacja prac nad
utrwaleniem ruin Zamku
Czorsztyn i udost´pnieniem ich dla turystów

Zamek Czorsztyn — 51
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8

Zabezpieczenie ruin Zamku Pieniny
w tym przede wszystkim usuni´cie
roÊlinnoÊci porastajàcej mury i ich
bezpoÊrednie otoczenie, zabezpieczenie murów i cysterny, odwodnienie murów, wykonanie zadaszenia z tablicami informacyjnymi nad
piwnicà

Oko∏o 100 m muru

9

Ochrona granic gruntów SP — odmalowanie s∏upków granicznych
i przeci´cie wizury

Oko∏o 260 s∏upków
Oko∏o 3500 m wizury

10

Ochrona ppo˝. Porzàdkowanie terenu z suchych cz´Êci roÊlin wzd∏u˝
szlaków turystycznych i punktów
wypoczynkowych

Wg potrzeb maksymalnie
do 1 ha

Szlak turystyczny zielony na odcinku mi´dzy Burzanà a Dolinami; Punkty wypoczynkowe: Dro˝yska, Pieniƒski Potok, Wyrobek; Szlak turystyczny niebieski pod Macelakiem;
Szlak turystyczny czerwony przy
Trzech Kopcach Punkty wypoczynkowe: Szopka, Trzy Korony, Góra Zamkowa, Budziska; Szlak turystyczny niebieski na odcinku mi´dzy Psiarkà
a Kozià Górà

11

Ochrona walorów widokowych

Wg potrzeb i mo˝liwoÊci

Przebudowa linii energetycznych i teletechnicznych z napowietrznych na
kablowe podziemne

Zamek Pieniny — 15k, 15l, 16i

18, 26, 29, 35, 36, 42, 44

III. Na obszarach obj´tych ochronà krajobrazowà
A. W ekosystemach leÊnych
Rodzaj zadaƒ ochronnych

Rozmiar

Wykonanie pomiarów na sta∏ych powierzchniach badawczych

133 sta∏e powierzchnie
badawcze

Lokalizacja1)
Teren ochrony krajobrazowej

B. W nieleÊnych ekosystemach làdowych
Lp.

Rodzaj zadaƒ ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

2

3

4

Na powierzchni
oko∏o 7,0 ha

Grunty prywatne — polany: Bajków
Gronik, Chudziary, Dolina, Doliny
Wy˝ne, Kurnikówka, Pieninki, Tylskie
Góry, Wyrobek, Suszyna, Czerniawa.
Zabieg wykonywany za zgodà w∏aÊciciela gruntu i finansowany ze
Êrodków Fundacji EkoFundusz lub
NFOÂiGW

1

Koszenie i usuwanie biomasy
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1

2

3

4

2

Koszenie i usuwanie biomasy na
gruntach przewidzianych do wykupu. ze Êrodków Fundacji EkoFundusz, NFOÂiGW i Êrodków w∏asnych

Oko∏o 2,0 ha

Grunty przewidziane do wykupienia
ze Êrodków Fundacji EkoFundusz,
NFOÂiGW oraz Êrodków w∏asnych —
polany: Klenina, Góry, Tylskie Góry,
Suszyna

3

Odkrzaczanie na gruntach przewidzianych do wykupu ze Êrodków
Fundacji EkoFundusz, NFOÂiGW
i Êrodków w∏asnych

Oko∏o 0,10 ha

Grunty przewidziane do wykupienia
ze Êrodków Fundacji EkoFundusz
NFOÂiGW oraz Êrodków w∏asnych —
polany: Klenina, Góry, Tylskie Góry,
Suszyna

4

Usuni´cie krzewów zarastajàcych
piargi, na terenach stanowiàcych
biotop niepylaka apollo

do 7 ha

Grunty gminne: Zamczysko—Cisowiec, Ma∏y Cisowiec, D∏uga Grapa. Zabieg wykonywany za zgodà w∏aÊciciela gruntu i finansowany ze Êrodków
NFOÂiGW

C. Inne, wed∏ug specyfiki Parku
Lp.

Rodzaj zadaƒ ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

2

3

4

1

Naprawa, konserwacja i budowa
szlaków turystycznych, infrastruktury turystycznej w tym oznakowaƒ, drogowskazów na w´z∏ach
komunikacyjnych, tablic edukacyjno-informacyjnych, ∏awek, barier
i por´czy, ogrodzeƒ przy szlakach
turystycznych, usuwanie drzew po∏amanych i wywróconych na szlaki
turystyczne

Wg potrzeb

Szlaki turystyczne i obiekty zlokalizowane przy szlakach turystycznych

2

Monta˝ kraw´˝nika kamiennego,
przepustów drewnianych i uzupe∏nienie nawierzchni, wykonanie zabezpieczeƒ przed osuwaniem si´
ziemi, uzupe∏nienie lub wymiana
barier metalowych, r´czne donoszenie i ubijanie materia∏u na powierzchni szlaku

Oko∏o 600 m

Fragmenty szlaku ˝ó∏tego Wàwóz
Sobczaƒski do Prze∏´czy Szopka

3

Wykonanie nowego odcinka szlaku
do przewozu wraz z remontem
obiektów zwiàzanych z przewozem
przez Dunajec

Oko∏o 500 m

Kras

4

Bie˝àce utrzymanie i remonty osad
s∏u˝bowych oraz pawilonów edukacyjnych. Utrzymanie zieleni wokó∏ osad s∏u˝bowych oraz pawilonów edukacyjnych w tym ∏àk przylegajàcych do pawilonu edukacyjnego w Sromowcach Ni˝nych i na
Przystani Flisackiej. Utrzymanie
ogródków roÊlin pieniƒskich

7 osad i 5 pawilonów
edukacyjnych

Osady s∏u˝bowe i pawilony edukacyjne na terenie Parku
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1

2

3

5

Ochrona uj´cia wody przed podtopieniem przez bobra europejskiego

1 uj´cie wody

6

Utrzymanie uj´cia wody oraz przepompowni na terenie Przystani Flisackiej w Sromowcach Kàtach

Wg potrzeb

7

Ochrona walorów widokowych polegajàca na przebudowie linii energetycznych i teletechnicznych z napowietrznych na kablowe podziemne

Wg potrzeb i mo˝liwoÊci

Poz. 4
4
54b2
54b1, b2

Polana Majerz, uroczysko Lasek

—————
1)

Podzia∏ na:
a) obszary obj´te ochronà Êcis∏à, czynnà i krajobrazowà;
b) oddzia∏y po∏o˝one na gruntach Skarbu Paƒstwa oznaczone liczbami, pododdzia∏y na gruntach Skarbu Paƒstwa oznaczone literami i ewentualnie liczbami;
c) oddzia∏y po∏o˝one na gruntach niestanowiàcych w∏asnoÊci Skarbu Paƒstwa oznaczone liczbami ∏amanymi przez du˝e
litery;
d) Obwody Ochronne podano zgodnie z „Mapà gospodarczà obr´bów” wykonanà przez Biura Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej w Krakowie wg stanu na 1.01.1993 r. zaktualizowanà w zwiàzku z wykupami na dzieƒ 1.06.2006 r. Mapa znajduje si´ w siedzibie Pieniƒskiego Parku Narodowego w miejscowoÊci KroÊcienko n. Dunajcem.
2) Wymienione tereny przewidziane sà do wy∏àczenia z ochrony Êcis∏ej w projekcie planu ochrony na lata 2001—2020.
3) Kontynuacja prac z lat ubieg∏ych.

Za∏àcznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROÂLIN I ZWIERZÑT
I. Na obszarach obj´tych ochronà Êcis∏à1):
A. Ochrona roÊlin
Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadaƒ
ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

2

3

4

1

Aconitum variegatum L. tojad Zachowanie puli geno- Zbiór nasion na naturalnych stanowidzióbaty
wej roÊlin poprzez skach, utrzymywanie w hodowli w ogródochron´ ex situ
kach przy pawilonach edukacyjnych Parku. Deponowanie materia∏u nasiennego
w banku nasion

2

Alyssum saxatile L. smagliczka Zachowanie puli geno- Sposób ochrony jak w punkcie 1
skalna
wej roÊlin poprzez
ochron´ ex situ

3

Androsace lactea
mlecznobia∏a

4

Anthericum ramosum L. paj´czni- Zachowanie puli geno- Sposób ochrony jak w punkcie 1
ca ga∏´zista
wej roÊlin poprzez
ochron´ ex situ

L.

naradka Zachowanie puli geno- Sposób ochrony jak w punkcie 1
wej roÊlin poprzez
ochron´ ex situ
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5

Centaurea triumfettii ALL. var. Zachowanie puli geno- Sposób ochrony jak w punkcie 1
pieninica PAW¸. chaber barwny wej roÊlin poprzez
w odmianie pieniƒskiej
ochron´ ex situ

6

Conioselinum tataricum HOFFM. Zachowanie puli geno- Sposób ochrony jak w punkcie 1
szczwoligorz tatarski
wej roÊlin poprzez
ochron´ ex situ

7

Epipogium aphyllum SW. storzan Ochrona
bezlistny
znanego
gatunku

8

Helianthemum alpestre (JACQ.) Zachowanie puli geno- Sposób ochrony jak w punkcie 1
DUNAL subsp. rupifragum (A. wej roÊlin poprzez
KERN.) JAV. pos∏onek alpejski ochron´ ex situ
skalny

9

Minuartia setacea (THUTLL.) HA- Zachowanie puli geno- Sposób ochrony jak w punkcie 1
YEK subsp. banatica mokrzyca wej roÊlin poprzez
szczeciolistna
ochron´ ex situ

10

Pleurospermum austriacum (L.) Zachowanie puli geno- Sposób ochrony jak w punkcie 1
HOFFM. ˝ebrowiec górski
wej roÊlin poprzez
ochron´ ex situ

11

Scopolia carniolica Jacq. luleczni- Zachowanie puli geno- Sposób ochrony jak w punkcie 1
ca kraiƒska
wej roÊlin poprzez
ochron´ ex situ

12

Sedum acre L. var. calcygenum Zachowanie puli geno- Sposób ochrony jak w punkcie 1
rozchodnik ostry w odmianie wa- wej roÊlin poprzez
piennej
ochron´ ex situ

13

Senecio auriantiacus (HOPPE) Zachowanie puli geno- Sposób ochrony jak w punkcie 1
LESS. starzec pomaraƒczowy
wej roÊlin poprzez
ochron´ ex situ

14

Taraxacum pieninicum mniszek Zachowanie puli geno- Sposób ochrony jak w punkcie 1
pieniƒski
wej roÊlin poprzez
ochron´ ex situ

16

Veronica spicata L. przetacznik Zachowanie puli geno- Sposób ochrony jak w punkcie 1
k∏osowy
wej roÊlin poprzez
ochron´ ex situ

jedynego Usuni´cie fragmentów zwalonych k∏ód jostanowiska d∏owych i ga∏´zi z miejsca wyst´powania
gatunku

B. Ochrona zwierzàt
Nazwa gatunku
Parnassius apollo niepylak apollo

Rodzaj zadaƒ ochronnych

Opis sposobów ochrony

Realizacja programu aktywnej Kontynuacja hodowli niepylaka
ochrony
apollo (uzyskanie jaj do dalszej hodowli w iloÊci min 300 szt.) Wypuszczenie w terenie wyhodowanych motyli — wg potrzeb
Prowadzenie monitoringu populacji dzikiej niepylaka apollo metodà
znakowania i powtórnych od∏owów
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II. Na obszarach obj´tych ochronà czynnà
A. Ochrona czynna gatunków roÊlin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadaƒ
ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Carlina acaulis L. dziewi´çsi∏ bez- Zachowanie puli geno- Zbiór nasion na naturalnych stanowi∏odygowy
wej roÊlin poprzez skach, utrzymywanie w hodowli w ogródochron´ ex situ
kach przy pawilonach edukacyjnych Parku. Deponowanie materia∏u nasiennego
w banku nasion

2

Cirsium eriophorum (L.) SCOP. Zachowanie puli geno- Sposób ochrony jak w punkcie 1
ostro˝eƒ g∏owacz
wej roÊlin poprzez
ochron´ ex situ

3

Crepis praemorsa (L.) TAUSCH Zachowanie puli geno- Sposób ochrony jak w punkcie 1
p´pawa ró˝yczkolistna
wej roÊlin poprzez
ochron´ ex situ

4

Erysimum pieninicum (ZAPA¸.) Zachowanie puli gePAW¸. pszonak pieniƒski
nowej roÊlin poprzez
ochron´ ex situ Wspomaganie
naturalnej
opoulacji
poprzez
ochron´ in situ

5

Gentianella ciliata (L.) BORKH. go- Zachowanie puli geno- Sposób ochrony jak w punkcie 1
ryczuszka orz´siona
wej roÊlin poprzez
ochron´ ex situ

6

Gentianella germanica (WILLD.) Zachowanie puli geno- Sposób ochrony jak w punkcie 1
BÖRNER goryczuszka Wettsteina wej roÊlin poprzez
ochron´ ex situ

Zbiór nasion na naturalnych stanowiskach, utrzymywanie w hodowli w ogródkach przy pawilonach edukacyjnych Parku. Deponowanie materia∏u nasiennego
w banku nasion. Wspomaganie populacji
naturalnych materia∏em hodowlanym

Ochrona czynna pozosta∏ych gatunków roÊlin prowadzona jest poprzez ochron´ ich biotopów i zaplanowana
zosta∏a w ramach zabiegów ochronnych w okreÊlonych typach ekosystemów.

B. Ochrona czynna gatunków zwierzàt
Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadaƒ ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

2

3

4

1

Parnassius apollo niepylak apollo Realizacja programu ochrony nie- Kontynuacja hodowli niepylaka
pylaka apollo
apollo (uzyskanie jaj do dalszej
hodowli w iloÊci min 300 szt.)
Wypuszczenie w terenie wyhodowanych motyli
Prowadzenie monitoringu populacji dzikiej niepylaka apollo metodà znakowania i powtórnych
od∏owów
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3

Parnasius mnemosyne niepylak Realizacja programu
mnemozyna
niepylaka mnemozyny

4
ochrony Utrzymanie biotopów niepylaka
mnemozyny przez koszenie wybranych polan — zakres prac uj´to
w za∏àczniku 2 w tabeli HB w pkt. 4
Prowadzenie monitoringu populacji dzikiej niepylaka mnemozyny metodà znakowania powtórnych od∏owów

3

Bufo bufo ropucha szara, Rana Ochrona szlaku migracji p∏azów
temporaria ˝aba trawna

Rozstawienie siatki wzd∏u˝ drogi,
na d∏ugoÊci 600 m (siatka rozstawiana z dwóch stron drogi z jednej 600 m z drugiej 400 m). Przenoszenie przez drog´ migrujàcych osobników

4

Bombina variegata kumak gór- Ochrona miejsc rozrodu p∏azów Utrzymanie oczka wodnego, s∏uski, Rana temporaria ˝aba traw- w Obwód Ochronny Zielone ˝àcego jako miejsce rozrodu p∏ana, Triturus alpestris traszka gór- Ska∏ki
zów na polanie Ha∏uszowska Sajska, Triturus montandoni traszka
ba. Bie˝àca konserwacja oraz
karpacka
wykaszanie roÊlinnoÊci zarastajàcej brzegi. Prowadzenie obserwacji jakie gatunki przyst´pujà
w nich do rozrodu, wykonanie
dokumentacji fotograficznej

C. Ochrona czynna gatunków grzybów
Ochrona czynna gatunków grzybów prowadzona jest poprzez ochron´ ich biotopów i zaplanowana zosta∏a
w ramach zabiegów ochronnych w okreÊlonych typach ekosystemów.

III. Na obszarach obj´tych ochronà krajobrazowà
A. Ochrona czynna gatunków roÊlin
Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadaƒ ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

2

3

4

1

Carlina acaulis L. dziewi´çsi∏ bez- Zachowanie puli genowej roÊlin Zbiór nasion na naturalnych sta∏odygowy
poprzez ochron´ ex situ
nowiskach, utrzymywanie w hodowli w ogródkach przy pawilonach edukacyjnych Parku.
Deponowanie materia∏u nasiennego w banku nasion

2

Erysimum pieninicum (ZAPA¸.) Zachowanie puli genowej roÊlin
PAW¸. pszonak pieniƒski
poprzez ochron´ ex situ
Wspomaganie naturalnej populacji poprzez ochron´ in situ

Zbiór nasion na naturalnych stanowiskach, utrzymywanie w hodowli w ogródkach przy pawilonach edukacyjnych Parku.
Wspomaganie populacji naturalnych materia∏em hodowlanym.
Deponowanie materia∏u nasiennego w banku nasion
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3

Gentianella ciliata (L.) BORKH. Zachowanie puli genowej roÊlin Sposób ochrony jak w punkcie 1
goryczuszka orz´siona
poprzez ochron´ ex situ

4

Gentianella germanica (WILLD.) Zachowanie puli genowej roÊlin Sposób ochrony jak w punkcie 1
BÖRNER goryczuszka Wettsteina poprzez ochron´ ex situ

5

Lilium bulbiferum L. lilia bulwko- Zachowanie puli genowej roÊlin Zbiór nasion i cebulek (rozwata
poprzez ochron´ ex situ
mnó˝ki w kàtach liÊci) na naturalnych stanowiskach, utrzymywanie w hodowli w ogródkach
przy pawilonach edukacyjnych
Parku.
Wspomaganie populacji naturalnych materia∏em hodowlanym.
Poprawa warunków siedliskowych na stanowisku naturalnym (wyci´cie tarniny) — na
gruntach prywatnych zabieg
wykonywany za zgodà w∏aÊciciela.
Deponowanie materia∏u nasiennego w banku nasion

B. Ochrona czynna gatunków zwierzàt
Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadaƒ ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

2

3

4

1

Parnassius apollo niepylak apollo Realizacja programu aktywnej Prowadzenie monitoringu popuochrony
lacji dzikiej niepylaka apollo metodà znakowania i powtórnych
od∏owów. Wypuszczanie w terenie osobników z hodowli w tym
poza granicami Parku w Ma∏ych
Pieninach — wg potrzeb

2

Apiformes pszczo∏y

Utrzymanie miejsca ˝erowania Utrzymanie ogródka z roÊlinami
dla dzikich gatunków pszczó∏
˝ywicielskimi dla dzikich pszczó∏,
na powierzchni 0,01 ha
Zasiedlenie muru z gliny i ∏upków znajdujàcego si´ w leÊniczówce w Sromowcach Ni˝nych
blonkówkà Andrena agilissima

3

Bufo bufo ropucha szara, Rana Ochrona szlaku migracji p∏azów
temporaria ˝aba trawna

Z∏apanie do 10 zap∏odnionych
samic na terenie Pienin, wpuszczenie ich do przygotowanej woliery wykonanej z siatki otaczajàcej mur, przygotowanie bazy pokarmowej dla osobników przetrzymywanych w wolierze — wg
potrzeb
Rozstawienie siatki wzd∏u˝ drogi,
na d∏ugoÊci 600 m (siatka rozstawiana z dwóch stron drogi z jednej 600 m z drugiej 400 m). Przenoszenie przez drog´ migrujàcych osobników
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4

Bufo bufo ropucha szara, Bufo vi- Ochrona miejsc rozrodu p∏azów Utrzymanie kompleksu dwóch
ridis ropucha zielona, Bombina w Obwodzie Ochronnym Zielone stawów u ujÊcia potoku G∏´bovariegata kumak górski, Rana Ska∏ki
kiego, s∏u˝àcych jako miejsca
temporaria ˝aba trawna, Triturus
rozrodu p∏azów. Bie˝àca konseralpestris traszka górska, Triturus
wacja oraz wykaszanie roÊlinnomontandoni traszka karpacka
Êci zarastajàcej brzegi. Prowadzenie obserwacji jakie gatunki
przyst´pujà w nich do rozrodu,
wykonanie dokumentacji fotograficznej

5

Aves Ptaki

Dokarmianie ptaków w okresie Wy∏o˝enie karmy dla ptaków
zimy
przy osadach Parku i Gospodarstwa Pomocniczego przy Parku

C. Ochrona czynna gatunków grzybów

Ochrona czynna gatunków grzybów prowadzona jest poprzez ochron´ ich biotopów i zaplanowana zosta∏a
w ramach zabiegów ochronnych w okreÊlonych typach ekosystemów.

IV. Monitoring
A. Monitoring roÊlin i grzybów
Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadaƒ ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Myxomycetes Êluzowce (wszyst- Kontrola sk∏adu gatunkowego Zbiór próbek Êluêni do oznaczekie gatunki wyst´pujàce w Parku) i stanu mikrosiedlisk w bioto- nia gatunku
pach specjalnej troski: Ociemne,
Zielone Ska∏ki

2

Lichenes porosty (wszystkie ga- Kontrola sk∏adu gatunkowego na Zbiór próbek plech do oznaczetunki wyst´pujàce w Parku)
leÊnych powierzchniach ko∏o- nia gatunku
wych oraz na wybranych siedliskach naskalnych na terenie ca∏ego Parku (wykonanie mapy lichenoindykacyjnej)

3

Mycota grzyby (wszystkie gatun- Kontrola sk∏adu gatunkowego Zbiór próbek owocników do oznaki grzybów wielkoowocnikowych i stanu mikrosiedlisk w bioto- czenia gatunku
wyst´pujàce w Parku)
pach specjalnej troski: Pod∏aêce,
Macelowa Góra

4

Bryophyta mszaki (wszystkie ga- Kontrola sk∏adu gatunkowego Zbiór próbek roÊlin do oznaczetunki wàtrobowców Hepaticae i stanu mikrosiedlisk w bioto- nia gatunku
wyst´pujàce w Parku)
pach specjalnej troski

5

Algae sinice i glony (wszystkie Kontrola sk∏adu gatunkowego Zbiór próbek roÊlin do oznaczegatunki wyst´pujàce w Parku)
i stanu mikrosiedlisk w bioto- nia gatunku
pach specjalnej troski
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B. Monitoring zwierzàt
Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadaƒ ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

2

3

4

1

Coleoptera chrzàszcze

2

Parnassius mnemosyne niepylak Inwentaryzacja gatunku w ra- OkreÊlenie liczebnoÊci populacji
mnemozyna
mach programu aktywnej ochro- metodà znakowania i powtórny — ca∏y teren Parku
nych od∏owów

3

Parnassius apollo niepylak apol- Inwentaryzacja gatunku w ra- OkreÊlenie liczebnoÊci populacji
lo
mach programu aktywnej ochro- metodà znakowania i powtórny — ca∏y teren Parku
nych od∏owów

4

Hymenoptera b∏onkoskrzyd∏e

5

Bombus
trzmielce

6

Mollusca mi´czaki

7

Colias alfacarensis szlaczkoƒ po- Inwentaryzacja gatunku — teren Obserwacje w terenie, od∏ów
∏udniowy
ca∏ego Parku
maksymalnie 20 samic z kompleksu Colias hyle/alfacarensis,
pobranie jaj, wyhodowanie gàsienic w celu oznaczenia gatunku, wypuszczenie gàsienic i od∏owionych samic w terenie

8

Aquila pomarina orlik krzykliwy, Inwentaryzacja wybranych gaAquila chrysaetos orze∏ przedni, tunków ptaków — ca∏y teren ParCiconia nigra bocian czarny, Fal- ku
co peregrinus sokó∏ w´drowny
Tetrao tetrix Cietrzew, Crex crex
derkacz, Bubo bubo puchacz,
Glaucidium passerinum sóweczka, Picoides tridactylus dzi´cio∏
trójpalczasty, Monticola saxatilis
nagórnik, Tichodroma muraria
pomurnik

9

Gliridae popielicowate oraz Neo- Inwentaryzacja wybranych ga- Prowadzenie obserwacji w teremys anomalus rz´sorek mniej- tunków ma∏ych ssaków — ca∏y nie, od∏ów osobników do pu∏aszy, Sorex alpinus ryjówka gór- teren Parku
pek niezabijajàcych w celu okreska, Sicista betulina Smu˝ka
Êlenia gatunku
— kontrola rozwieszonych budek l´gowych dla ptaków
i rozrodczych dla nietoperzy
w celu okreÊlenia stopnia ich
wykorzystania przez popielicowate, wykonanie dokumentacji fotograficznej

trzmiele,

Inwentaryzacja wybranych ga- Obserwacje w terenie, od∏ów
tunków w tym nadobnicy alpej- kontrolny w celu oznaczenia gaskiej Rosalia alpina — ca∏y teren tunku
Parku

Inwentaryzacja wybranych ga- Obserwacje w terenie, od∏ów kontunków — ca∏y teren Parku
trolny w celu oznaczenia gatunku

Psithyrus Inwentaryzacja wszystkich ga- Liczenie na transektach zaobsertunków — ca∏y teren Parku
wowanych okazów, od∏ów pojedynczych osobników w celu
oznaczenia gatunku
Inwentaryzacja wybranych ga- Kontrola znanych stanowisk,
tunków okreÊlonych w projekcie od∏ów pojedynczych egzemplaplanu ochrony
rzy w celu okreÊlenia gatunku

Prowadzenie obserwacji w terenie, kontrola z dystansu przy pomocy sprz´tu optycznego znanych gniazd, poszukiwanie nowych stanowisk l´gowych, wykonanie dokumentacji fotograficznej
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Chiroptera nietoperze

Poz. 4
4

Inwentaryzacja nietoperzy — ca- Kontrola miejsc rozrodu i zimo∏y teren Parku
wania

—————
1)

Podzia∏ na:
a) obszary obj´te ochronà Êcis∏à, czynnà i krajobrazowà;
b) oddzia∏y po∏o˝one na gruntach Skarbu Paƒstwa oznaczone liczbami, pododdzia∏y na gruntach Skarbu Paƒstwa oznaczone literami i ewentualnie liczbami;
c) oddzia∏y po∏o˝one na gruntach niestanowiàcych w∏asnoÊci Skarbu Paƒstwa oznaczone liczbami ∏amanymi przez du˝e litery;
d) Obwody Ochronne podano zgodnie z „Mapà gospodarczà obr´bów” wykonanà przez Biura Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej w Krakowie wg stanu na 1.01.1993 r. zaktualizowanà w zwiàzku z wykupami na dzieƒ 1.06.2006 r. Mapa znajduje si´ w siedzibie Pieniƒskiego Parku Narodowego w miejscowoÊci KroÊcienko n. Dunajcem.

Za∏àcznik nr 4

OBSZARY OBJ¢TE OCHRONÑ ÂCIS¸Ñ, CZYNNÑ ORAZ KRAJOBRAZOWÑ
Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja1)

Powierzchnia
ogó∏em w ha

1

Âcis∏a

1a, b, 2a—k, n, 3b—m, 4a—c, f—j, 5c—j, l, 6a, c—j, 7a—h, j—l,
8a, f—h, 9a—h, 10a—h, 11b—k, 12a—l, n—s, 13b, c, f—j, l, m,
14a—i, 15a—j, 16a—f, h, 17a, b, d, f, 18a, b, d, g, i, 19a, b, d, f,
20a—c, 21a—k, 22a—g, i—l, 23a—f, 24a—d, 25a—l, 26b—i, k,
27a—j, l—s, 28a, c—g, j—t, x—a1, 31 a—c, f—j, 32a—c, f—k,
m—r, w—a1, c1—h1, 33a—i, k, 34f, k—n, 37a—f, h—k, 38a—f,
h—k, 39a—f, h, 40a—f, 41a—d, g—t, w, x, 43a—k

749,02

2

Czynna

grunty Skarbu Paƒstwa w zarzàdzie Pieniƒskiego Parku Narodowego — oddzia∏y 1c—j, 21, 3a, n—w, y—w1, y1—z1, a2—h2,
4k—o, 5a, b, k, m, 6b, k—o, 7i, m, 8b, c, i—t, w—y, a1, c1, f1 11a,
12m, t—w, 13a, d, k, n—w, z, 15k, l 16g, i 17c, g—t, w, z—n1, 18c,
f, h, j, 19c, 22h, 26a, j, 27k, t, w28b, h, i, w, 29a—z, a1—c1, 30a—y,
31 k, 32d, l, s, t, b1, i1—o1, 33g, j, l, m,—p, 34a—d, g—j, o, r—y,
35a—i, 36a—z, a1—w1, 37g, l—t, 38g, l—r, 39g, i—z, a1—b1, 41f,
42a—d, f—n, 44a—t, w, y, 45a—w, 46a—t, w—z, a1, 47a—s,
48a—m, 49a—h, 50a—c, f—m, 51a—n, 52a—j, 55a—l, 56a—l

556,02

grunty Skarbu Paƒstwa w zarzàdzie Regionalnego Zarzàdu Gospodarki Wodnej w Krakowie — rzeka Dunajec

26,92

Razem ochrona czynna

582,94

3

Krajobrazowa

grunty Skarbu Paƒstwa w zarzàdzie Pieniƒskiego Parku Narodowego — oddzia∏y 2m, 53a—j, 54a—c

8,32

grunty Skarbu Paƒstwa w innym zarzàdzie

19,76

19,76 grunty innej w∏asnoÊci

986,12

Razem ochrona krajobrazowa

1014,20

Razem

2346,16

—————
1)

Podzia∏ na:
a) obszary obj´te ochronà Êcis∏à, czynnà i krajobrazowà;
b) oddzia∏y po∏o˝one na gruntach Skarbu Paƒstwa oznaczone liczbami, pododdzia∏y na gruntach Skarbu Paƒstwa oznaczone literami i ewentualnie liczbami;
c) oddzia∏y po∏o˝one na gruntach niestanowiàcych w∏asnoÊci Skarbu Paƒstwa oznaczone liczbami ∏amanymi przez du˝e litery;
d) Obwody Ochronne podano zgodnie z „Mapà gospodarczà obr´bów” wykonanà przez Biura Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej w Krakowie wg stanu na 1.01.1993 r. zaktualizowanà w zwiàzku z wykupami na dzieƒ 1.06.2006 r. Mapa znajduje si´ w siedzibie Pieniƒskiego Parku Narodowego w miejscowoÊci KroÊcienko n. Dunajcem.
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Poz. 4
Za∏àcznik nr 5

MIEJSCA UDOST¢PNIANE W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH,
ORAZ MAKSYMALNA LICZBA OSÓB MOGÑCYCH PRZEBYWAå JEDNOCZEÂNIE W TYCH MIEJSCACH
A. Miejsca udost´pniane w celach naukowych

Miejsce udost´pniane1)

Ca∏y teren Parku

Sposób udost´pniania

Maksymalna liczba
osób mogàcych
przebywaç
jednoczeÊnie
w danym miejscu

Teren Parku udost´pniany jest do badaƒ na- Ka˝dorazowo uzgadukowych wy∏àcznie na podstawie pisemnej niana z dyrektorem
zgody dyrektora Parku z okreÊleniem:
Parku
a) nazwiska osoby(osób) uprawnionych,
b) okresu udost´pniania,
c) miejsca badaƒ,
d) liczby osób,
e) rodzaju i iloÊci pozyskiwanych materia∏ów
dowodowych,
f) metodyki prowadzenia badaƒ.
Ograniczenia obszarowe prowadzenia badaƒ
dotyczà:
a) obszarów zwiàzanych ze strefowà ochronà
l´gów,
b) obszarów wyst´powania jedynych stanowisk roÊlin i grzybów rzadkich i chronionych,
c) doliny Potoku Pieniƒskiego za wyjàtkiem
badaƒ istotnych z punktu widzenia nauki
lub ochrony Parku, które nie mogà byç
przeprowadzone w innych miejscach

B. Miejsca udost´pniane w celach edukacyjnych

Lp.

Miejsce udost´pniane1)

Sposób udost´pniania

Maksymalna liczba
osób mogàcych
przebywaç
jednoczeÊnie
w danym miejscu

1

2

3

4

1

Pawilon edukacyjny Sromowce Ni˝ne Ogólnie dost´pna wystawa przyrodniul. Sobczaƒska 89 oddzia∏ 54a
cza i punkt informacyjny

Bez limitu

2

Pawilon edukacyjny Sromowce Wy˝ne Ogólnie dost´pna wystawa przyrodniKàty 247a oddzia∏ 54b1
cza i punkt informacyjny

Bez limitu

3

Pawilon edukacyjny Ha∏uszowa 63 od- Ogólnie dost´pna wystawa przyrodnidzia∏ 53i
cza i punkt informacyjny

Bez limitu

4

Pawilon edukacyjny KroÊcienko n. Du- Ogólnie dost´pna wystawa przyrodninajcem ul. Jagielloƒska 107b oddzia∏ 53a cza i punkt informacyjny

Bez limitu
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4

5

Pawilon edukacyjny Szczawnica ul. Zy- Ogólnie dost´pna wystawa przyrodniblikiewicza 1 oddzia∏ 2n
cza i punkt informacyjny

Bez limitu

6

Znakowane piesze szlaki turystyczne Ruch pieszy w porze dziennej tj. od goo d∏ugoÊci 27,2 km
dziny przed wschodem do godziny po
zachodzie s∏oƒca

Bez limitu

C. Miejsca udost´pniane w celach turystycznych

Lp.

Miejsce udost´pniane1)

Sposób udost´pniania

Maksymalna liczba
osób mogàcych
przebywaç
jednoczeÊnie
w danym miejscu

1

2

3

4

1

Szlak turystyczny niebieski: Czorsz- Ruch pieszy w porze dziennej tj. od gotyn—Trzy Korony—Zamkowa Góra— dziny przed wschodem do godziny po
Sokolica—Szczawnica,
o
d∏ugoÊci zachodzie s∏oƒca
15,3 km, przebiegajàcy przez nast´pujàce oddzia∏y: 2/H, 45, 2/T, 1/SW, 3/T,
2/SN, 1/SN, 32, 28, 18, 27, 19, 16, 17, 13,
21/K, 12, 11, 5, 4, 10, 20/K, 3, 2

Bez limitu

2

Szlak turystyczny zielony: Czorsztyn — Ruch pieszy w porze dziennej tj. od goruiny zamku Czorsztyn, o d∏ugoÊci dziny przed wschodem do godziny po
0,5 km, przebiegajàcy przez oddzia∏ 51 zachodzie s∏oƒca

Bez limitu

3

Szlak turystyczny czerwony: Sromowce Ruch pieszy w porze dziennej tj. od goKàty—Trzy Kopce, o d∏ugoÊci 1,7 km, dziny przed wschodem do godziny po
przebiegajàcy przez nast´pujàce od- zachodzie s∏oƒca
dzia∏y: 2/SW, 39, 1/SW

Bez limitu

4

Szlak turystyczny ˝ó∏ty: KroÊcienko— Ruch pieszy w porze dziennej tj. od goSromowce Ni˝ne, o d∏ugoÊci 3,8 km, dziny przed wschodem do godziny po
przebiegajàcy przez nast´pujàce od- zachodzie s∏oƒca
dzia∏y: 18/K, 8, 13, 32, 28, 1/SN, 28,
3/SN

Bez limitu

5

Szlak turystyczny zielony: Sromowce Ruch pieszy w porze dziennej tj. od goNi˝ne—Kosarzyska, o d∏ugoÊci 2 km, dziny przed wschodem do godziny po
przebiegajàcy przez nast´pujàce od- zachodzie s∏oƒca
dzia∏y: 3/SN, 26, 27, 19, 20, 14

Bez limitu

6

Szlak turystyczny zielony: KroÊcienko— Ruch pieszy w porze dziennej tj. od goCzertezik, o d∏ugoÊci 1,5 km, przebiega- dziny przed wschodem do godziny po
jàcy przez nast´pujàce oddzia∏y: 18/K, zachodzie s∏oƒca
8, 7, 21/K, 12, 5

Bez limitu

7

Szlak turystyczny zielony: KroÊcienko
—prze∏´cz Sosnów, o d∏ugoÊci 1,6 km,
przebiegajàcy przez nast´pujàce oddzia∏y: 6, 5, 4, 20/K

Bez limitu

Ruch pieszy oraz rowerowy na odcinku
drogi do Krasu w oddzia∏ach 6, 5, 4,
w porze dziennej tj. od godziny przed
wschodem do godziny po zachodzie
s∏oƒca
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8

Szlak turystyczny czerwony: Szczawni- Ruch pieszy oraz rowerowy w porze
ca—przejÊcie graniczne, o d∏ugoÊci dziennej tj. od godziny przed wscho0,8 km, przebiegajàcy przez oddzia∏ 2
dem do godziny po zachodzie s∏oƒca

Bez limitu

9

Niezalesione polany dla indywidualnej
turystyki narciarskiej znajdujàce si´
w oddzia∏ach: 2/H, 1/SW, 2/SW, 3/SW,
4/SW, 5/SW, 6/SW, 7/SW, 8/SW, 2/T,
3/T, 2/SN, 18/K, 19/K, 20/K, 21/K, 22/K,
5k, 7i, 8b, 18c, h, i, j, 28b, h, i, 32b1, d,
l, t, 33g, j

Poruszanie si´ na nartach po zaÊnie˝onych terenach nieleÊnych w porze
dziennej tj. od godziny przed wschodem do godziny po zachodzie s∏oƒca.
Zakazuje si´ organizacji zawodów oraz
budowy jakiejkolwiek infrastruktury
technicznej

Bez limitu

10

Szlak wodny w prze∏omie Dunajca Sp∏yw tradycyjnymi ∏odziami flisackimi
o d∏ugoÊci 8,0 km
oraz innym sprz´tem p∏ywajàcym bez
nap´du mechanicznego w okresie od
1 kwietnia do 31 paêdziernika

Bez limitu

11

Parkingi w oddzia∏ach nr 51a, d, 53a, 54 Parkowanie samochodów
b1, c

Bez limitu

12

Ruiny zamku Czorsztyn w oddziale Zwiedzanie udost´pnionych ruin
nr 51

Bez limitu

13

Ruiny zamku Pieniny w oddziale nr 16b Zwiedzanie udost´pnionych ruin

Bez limitu

14

Zagroda pasterska na Majerzu w od- Wst´p do bacówki
dziale nr 55l

Bez limitu

15

Przystaƒ flisacka w Sromowcach Wy- Baza sp∏ywu flisackiego na Dunajcu
˝nych Kàtach w oddziale nr 54b1, b2, c wraz z niezb´dnà infrastrukturà

Bez limitu

16

Przystaƒ przewozu mi´dzybrzegowego Przewóz ∏odziami przez Dunajec na
„Kacze” w Szczawnicy w oddziale 2 i 3 szlaku niebieskim pomi´dzy Szczawnicà a Krasem

Bez limitu

—————
1)

Podzia∏ na:
a) obszary obj´te ochronà Êcis∏à, czynnà i krajobrazowà;
b) oddzia∏y po∏o˝one na gruntach Skarbu Paƒstwa oznaczone liczbami, pododdzia∏y na gruntach Skarbu Paƒstwa oznaczone literami i ewentualnie liczbami;
c) oddzia∏y po∏o˝one na gruntach niestanowiàcych w∏asnoÊci Skarbu Paƒstwa oznaczone liczbami ∏amanymi przez du˝e
litery;
d) Obwody Ochronne podano zgodnie z „Mapà gospodarczà obr´bów” wykonanà przez Biura Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej w Krakowie wg stanu na 1.01.1993 r. zaktualizowanà w zwiàzku z wykupami na dzieƒ 1.06.2006 r. Mapa znajduje si´ w siedzibie Pieniƒskiego Parku Narodowego w miejscowoÊci KroÊcienko n. Dunajcem.
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