
Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 26 listopada 2003 r. (poz. 2092)

Za∏àcznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGRO˚E¡ WEWN¢TRZNYCH I ZEWN¢TRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

Lp. Identyfikacja i opis zagro˝eƒ wewn´trznych
i zewn´trznych Sposoby eliminacji zagro˝eƒ

1 2 3

1 Niezgodny z siedliskiem sk∏ad gatunkowy drzewo- Regulacja sk∏adu przez wycinanie zb´dnych 
stanów. drzew. Hodowla sadzonek do odnowieƒ drzewo-

stanów. Odnowienia sztuczne powierzchni. Pie-
l´gnacja upraw.

2 Zamieranie drzewostanów na skutek ˝erów owadów Wycinanie drzew opanowanych przez owady
i wyst´powania grzybów paso˝ytniczych. i grzyby. Od∏owy owadów w pu∏apki, zwalczanie

owadów przez korowanie drewna.

3 Uszkodzenia drzewostanów powodowane przez Wzmocnienie odpornoÊci drzewostanów na wiatr
silne wiatry. przez doprowadzenie do optymalnego sk∏adu ga-

tunkowego i struktury lasu.

4 Uszkodzenia odnowieƒ i m∏odników przez jelenie. Zabezpieczanie upraw leÊnych Êrodkami zapacho-
wymi (repelentami) i mechanicznymi. 

5 Wydeptywanie, zaÊmiecanie terenu i niszczenie Grodzenie niszczonych miejsc drewnianymi barie-
przez ludzi roÊlinnoÊci wzd∏u˝ szlaków turystycz- rami, wystawianie tablic informacyjnych, utrzy-
nych. manie czystoÊci na szlakach turystycznych.

Budowa nowych i bie˝àca konserwacja istniejà-
cych urzàdzeƒ turystycznych, naprawa nawierzch-
ni szlaków i dostosowanie ich szerokoÊci do ruchu
turystycznego.

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 paê-
dziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r.
Nr 99, poz. 1079, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustanawia si´ roczne zadania ochronne dla
Babiogórskiego Parku Narodowego na 2004 r.

§ 2. Roczne zadania ochronne, o których mowa
w § 1, obejmujà:

1) identyfikacj´ i opis zagro˝eƒ wewn´trznych i ze-
wn´trznych oraz sposoby ich eliminacji, które sà
okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej,
które sà okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do rozporzà-
dzenia.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

Minister Ârodowiska: Cz. Âleziak
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie rocznych zadaƒ ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏o-
szone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189
i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966.
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6 Zagro˝enie po˝arowe. Utrzymanie przejezdnoÊci dróg po˝arowych przez
napraw´ i odbudow´ zniszczonych odcinków.
Utrzymanie punktów poboru wody.

7 Zanikanie niektórych gatunków roÊlin zielnych Wykaszanie ∏àk oraz przywracanie wypasu zwierzàt 
w nast´pstwie zaprzestania u˝ytkowania paster- w celu utrzymania siedlisk roÊlin zielnych.
skiego i koszenia polan górskich.

8 Zagro˝enie bytowania g∏uszca i cietrzewia przez nad- Odstrza∏ redukcyjny lisów.
miernà populacj´ lisa.

9 Zagro˝enie niektórych gatunków ptaków w okresie Dokarmianie ptaków w okresie mroênej i Ênie˝nej
mroênej i Ênie˝nej zimy oraz zagro˝enie wynikajàce zimy, pozostawianie drzew dziuplastych, wywie-
z ograniczonej iloÊci miejsc l´gowych. szanie budek l´gowych.

Za∏àcznik nr 2

SPOSOBY I ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

Cele Sposoby i zakres Lokalizacja*

1 2 3

1. Ochrona Usuwanie drzew opanowanych przez pa- Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà i krajo-
ekosystemów togeniczne owady i grzyby, je˝eli zagra- brazowà. 
leÊnych. ˝ajà trwa∏oÊci drzewostanów, (korowanie 

Êwierków zasiedlonych przez korniki).

Ods∏oni´cie istniejàcych odnowieƒ natu- 51b, 51f.
ralnych oraz inicjowanie nowych odno-
wieƒ naturalnych przez wyci´cie gniazd,
w drzewostanach Êwierkowych przeznaczo-
nych do przebudowy, na powierzchni 1,63 ha.

Regulacja sk∏adu gatunkowego oraz za- 45a, 51i, 55a, 76a, 95b, 97f.
g´szczenia drzew w drzewostanach (trze-
bie˝e wczesne), na powierzchni 23,35 ha.

Regulacja sk∏adu gatunkowego oraz za- 1h.
g´szczenia drzew w drzewostanach (trze-
bie˝e póêne), na powierzchni 1,03 ha.

Usuni´cie drzew ze sk∏adnic drewna — 54f, 72k.
0,24 ha.

Regulacja sk∏adu gatunkowego oraz za- 39c, 51g, 54c, 69f, 72l.
g´szczenia drzew w m∏odnikach (czysz-
czenia póêne), na powierzchni 34,65 ha.

Wykaszanie niepo˝àdanych roÊlin na upra- (4a, 5b, 5c, 6a, 6b, 14a)1), 41a, (45c, 48a, 
wach leÊnych (piel´gnacja upraw), na po- 51d)1), 52a, (56d, 58a)1), 66a, 66c, 69c, 69f, 
wierzchni 17,85 ha. 76a, 76d, (77a, 78b, 78c, 79c, 80a, 81a, 81b,

81c)1), 94b, 98a, 99a, 100a.

Porzàdkowanie powierzchni i przygoto- 5b, 37a, 38a, 41a, 42b, 52a, 54c, 66a, 66c, 
wanie gleby pod odnowienia sztuczne jo- 67d, 70f, 76a, 94b, 97a, 98a, 99a, 100a.
d∏y, buka, jawora i jesiona, na powierzchni
8,47 ha.
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Odnowienia sztuczne powierzchni leÊnej 5b, 41a, 52a, 66a, 66c, (69c, 69f)1), 76a, 94b,
po˝àdanymi gatunkami drzew, na powie- 98a, 99a, 100a.
rzchni 4,25 ha.

Poprawki i uzupe∏nienia w uprawach leÊ- 14a, 45c, 48a, 51d, 58a, 77a, 78b, 78c, 79c,
nych przez sadzenie gatunków domieszko- 80a, 81a, 81b, 81c.
wych i biocenotycznych, na powierzchni
1,13 ha.

Hodowla sadzonek drzew w szkó∏ce leÊnej, (57f, 69d)1).
na powierzchni 1,11 ha.

Zbiór szyszek Êwierka, w iloÊci 50 kg. 90h, 91a, 95c, 96d, 96g.

Zabezpieczenie upraw leÊnych przed zwie- (4a, 5b, 6a, 14a)1), 41a, (45c, 48a, 51d)1),
rzynà, odnowieƒ naturalnych i sztucznych, 52a, 53c, (55b, 56d, 58a)1), 62a, (63a, 65a, 
Êrodkami mechanicznymi oraz zapachowy- 66a, 66c)1), 69c, 69f, 76a, (77a, 79c, 80a,
mi (repelenty), na powierzchni 28,29 ha. 81a, 90d)1), 94b, (96d, 96g, 98a, 99a,100a,

101a)1).

Kontrolne poszukiwanie owadów w Êció∏- (1i, 11a, 13b, 15a, 21a, 26h, 28i, 31b, 38a, 
ce, na 20 powierzchniach próbnych. 45b, 48a, 52a, 55b, 58a, 67d, 77a, 89a, 93c,

95c, 101a)1).

Wyk∏adanie pu∏apek zapachowych (fero- Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà1).
monowych) na korniki Êwierka i brudnic´
mniszk´, w iloÊci 100 sztuk.

Wyk∏adanie drzew pu∏apkowych (pu∏apki Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà1).
klasyczne) na korniki Êwierka, w iloÊci
81 sztuk.

2. Ochrona Wypasanie byd∏a i owiec. Na powierz- 1a1), 43c, 53d, 57c, 72d, 90b1), 97b, (99b,
ekosystemów chniach bez wypasu mechaniczne i r´czne 99h, 101b)1).
nieleÊnych. koszenie ∏àk i pastwisk, na powierzchni

14,28 ha.

3. Ochrona zwierzàt. Odstrza∏ redukcyjny lisów, w iloÊci 6 sztuk. Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

Wyk∏adanie karmy dla ptaków w okresie Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.
mroênej zimy, w iloÊci 240 kg.

4. Ochrona terenów  Usuwanie wiatro∏omów ze szlaków tury- Obszar obj´ty ochronà Êcis∏à i cz´Êciowà
udost´pnionych stycznych. w miejscach przebiegu szlaków turystycz-
dla turystyki. nych.

Oczyszczenie szlaku zielonego z Diablaka Obszar obj´ty ochronà Êcis∏à w miejscu
do Lipnicy Wielkiej w pi´trze kosodrzewiny przebiegu szlaku turystycznego — 27, 28.
przez przyci´cie p´dów kosodrzewiny.

Budowa barier wzd∏u˝ szlaków turystycz- Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà i Êcis∏à.
nych, o d∏ugoÊci 50 m.

Remont nawierzchni szlaków turystycz- Obszar obj´ty ochronà Êcis∏à i cz´Êciowà 
nych, na d∏ugoÊci 4500 m. w miejscach przebiegu szlaków turystycz-

nych: 23m, 23n.

Wymiana starych schronów (zadaszeƒ) 28i, 42c, 44a, 65a.
turystycznych na nowe, w iloÊci 4 sztuk.

Zainstalowanie w okresie maj — paêdzier- 3c, 42c, 44a, 72g, 69d.
nik kabin sanitarnych (WC) z w∏asnym po-
jemnikiem na nieczystoÊci, w iloÊci 8 sztuk.

Budowa zadaszenia i kr´gu ogniskowego, 72b.
w iloÊci 1 sztuki.
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5. Ochrona  Remonty dróg, naprawa istniejàcych i bu- Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.
i udost´pnienie dowa nowych urzàdzeƒ odwadniajàcych
terenu parku. drogi (sàczki, przepusty, rowy). Wykasza-

nie roÊlinnoÊci z poboczy i rowów g∏ów-
nych dróg leÊnych, na d∏ugoÊci 20 km. 

Naprawa i odbudowa mostów — 6 sztuk. Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

Wykonanie nawierzchni drogi z ˝erdzi, 79c, 79f.
na d∏ugoÊci 60 m.

Utwardzenie nawierzchni sk∏adnic drewna, 72k, 96h, 54f.
na powierzchni 0,38 ha.

Remont drogi „Dolny P∏aj” — naprawa Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.
i utwardzenie fragmentów nawierzchni,
odbudowa infrastruktury technicznej (mu-
ry oporowe, mosty, przepusty), na d∏u-
goÊci 5 km.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie rocznych zadaƒ ochronnych dla Bia∏owieskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 paê-
dziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r.
Nr 99, poz. 1079, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustanawia si´ roczne zadania ochronne dla
Bia∏owieskiego Parku Narodowego na 2004 r.

§ 2. Roczne zadania ochronne, o których mowa
w § 1, obejmujà:

1) identyfikacj´ i opis zagro˝eƒ wewn´trznych i ze-
wn´trznych oraz sposoby ich eliminacji, które sà
okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej,
które sà okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do rozporzà-
dzenia.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

Minister Ârodowiska: Cz. Âleziak

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112
oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203,
poz. 1966.

ObjaÊnienia:

* Podzia∏ na oddzia∏y oznaczone liczbà, pododdzia∏y oznaczone literà oraz obwody ochronne, podany zgodnie z mapà
gospodarczà Babiogórskiego Parku Narodowego, sporzàdzonà przez Okr´gowe Przedsi´biorstwo Geodezyjno-Kartogra-
ficzne w Krakowie w skali 1:5 000, wed∏ug stanu na dzieƒ 1.01.1999 r., arkusze nr 1—9.
Podzia∏ na obszary obj´te ochronà krajobrazowà, cz´Êciowà i Êcis∏à, podany zgodnie z mapà przeglàdowà form ochrony,
sporzàdzonà przez Okr´gowe Przedsi´biorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie w skali 1:10 000, wed∏ug stanu
na dzieƒ 1.01.1999 r.
Mapy znajdujà si´ w siedzibie Babiogórskiego Parku Narodowego w miejscowoÊci Zawoja. 

1) Zadania kontynuowane z 2003 r.


