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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie rocznych zadaƒ ochronnych dla Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

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
Parku Narodowego „Bory Tucholskie” 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.

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 26 listopada 2003 r. (poz. 2096)

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

2

3

4

5

Wydeptywanie pokrywy glebowej, uszkadzanie
brzegów jezior przez pieszych.

Nieprawid∏owy sk∏ad gatunkowy drzewostanów
z siedliskiem, nieprawid∏owa struktura przestrzen-
na i wiekowa w drzewostanach sztucznego pocho-
dzenia.

Uszkodzenie drzewostanów sosnowych na sku-
tek ˝eru brudnicy mniszki, cetyƒców i przy-
p∏aszczka granatka oraz wyst´powania rdzy kory
sosnowej.

Uszkadzanie upraw leÊnych przez jelenie i sarny.

Zagro˝enie drzewostanów sosnowych przez po-
˝ary.

Wykonanie zabezpieczeƒ technicznych polegajà-
cych na budowie k∏adek, barier. Oznakowanie
i utrzymanie szlaków turystycznych, miejsc po-
stoju i miejsc rekreacyjnych.

Regulacja sk∏adu gatunkowego oraz zag´szczenia
drzew w drzewostanie w celu zró˝nicowania struk-
tury wiekowej i przestrzennej. Wprowadzanie ga-
tunków drzew zgodnych z siedliskiem.

Wycinanie drzew chorych. Prognozowanie za-
gro˝eƒ ze strony owadów. Wyk∏adanie pu∏apek
na owady. Wyk∏adanie schronów dla nietoperzy.
Pozostawianie drzew dziuplastych.

Grodzenie upraw leÊnych. Zmniejszenie liczebno-
Êci jeleni i saren.

Oranie pasów przeciwpo˝arowych (mineraliza-
cja) oraz usuwanie materia∏ów ∏atwo palnych
z zagro˝onego terenu, g∏ównie w pobli˝u parkin-
gów leÊnych i szlaków komunikacyjnych. Utrzy-
manie w sprawnoÊci punktów poboru wody,
przejezdnoÊci dróg dojazdowych.
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6

7

Zanikanie niektórych gatunków roÊlin zielnych
w nast´pstwie zaprzestania u˝ytkowania ∏àk i pa-
stwisk, powodujàce obni˝anie ró˝norodnoÊci
biologicznej.

Niekorzystne zmiany sk∏adu iloÊciowego i jako-
Êciowego ryb w jeziorach, spowodowane proce-
sami nadmiernego gromadzenia substancji po-
karmowych (eutrofizacja) i gospodarkà rybackà
prowadzonà w okresie poprzedzajàcym utworze-
nie Parku.

Wykaszanie ∏àk i pastwisk.
Usuwanie biomasy w celu utrzymania zró˝nico-
wania siedlisk roÊlin zielnych.

Regulacja sk∏adu gatunkowego i struktury wieko-
wej populacji ryb przez od∏owy regulacyjne.
Zarybianie gatunkami wyst´pujàcymi w niedo-
borze.

Za∏àcznik nr 2

SPOSOBY I ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

Cele Sposoby i zakres Lokalizacja*

1 2 3

1. Ochrona
ekosystemów
leÊnych.

Zalesienia gruntów rolnych, na powierzch-
ni 2,06 ha.

Wprowadzenie gatunków liÊciastych
pod os∏onà drzewostanu, na powierzch-
ni 0,30 ha.

Przygotowanie gleby pod obsiew natu-
ralny sosny, na powierzchni 0,30 ha.

Siew nasion sosny miejscowego pocho-
dzenia (poprawki) w przerzedzonych
drzewostanach, na powierzchni 2,20 ha.

Regulacja sk∏adu gatunkowego oraz za-
g´szczenia drzew w drzewostanach (czysz-
czenia póêne), na powierzchni 23,29 ha.

Regulacja sk∏adu gatunkowego oraz za-
g´szczenia drzew w drzewostanach (trze-
bie˝ wczesna), na powierzchni 165,88 ha.

Ods∏anianie nowego pokolenia drzew
przez usuwanie cz´Êci drzew z górnego
pi´tra drzewostanu g∏ównego, na po-
wierzchni 3,69 ha.

Ochrona przed ekspansjà obcych gatun-
ków roÊlin; wycinanie i wyrywanie czerem-
chy amerykaƒskiej, na powierzchni 7,39 ha.

Porzàdkowanie terenu do zalesieƒ przez
usuwanie je˝yn, na powierzchni 0,67 ha.

Usuwanie drzew zasiedlonych przez
owady i opanowanych przez grzyby, z po-
zostawieniem cz´Êci drzew niezagra˝ajà-
cych zdrowotnoÊci drzewostanów.

29f, 132b, 136c,138h, 138i, 148b.

132a.

27d.

41b, (83c)1).

7b, 8d, 31d, 37h, 38g, 41g, 46b, f, 50b, g,
62i, 99c, 105g, 157a, 159a.

1b, 4a, 6d, 6c, 8b, 9g, j, 18a, b, 19j, 26b,
34d, 36f, 37a, 37b, 39c, 51b, 63c, 78j,
90g, h, 105i, 107h, 113a, b, 117b, d, 120b,
121b, c, d, 122a, b, c, 138g.

132a.

138g, 150a, 161c.

29f. 

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.
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Wy∏o˝enie drzew pu∏apkowych na ce-
tyƒce, w iloÊci 260 sztuk.

Wy∏o˝enie pu∏apek zapachowych (fero-
monowych) na:
— cetyƒce 10 sztuk,
— drwalnika paskowanego 10 sztuk,
— kornika drukarza 10 sztuk,
— brudnic´ mniszk´ 20 sztuk.

Prognozowanie zagro˝eƒ ze strony
brudnicy mniszki przez kontrolnà Êcink´
drzew na p∏acht´ w celu liczenia gàsie-
nic, w iloÊci 160 sztuk.

Pozostawienie drzew dziuplastych. Wy-
wieszenie schronów dla nietoperzy, w ilo-
Êci 10 sztuk.

Kontrolne poszukiwanie owadów w Êció∏-
ce, w iloÊci 140 prób.

Grodzenie upraw leÊnych siatkà w celu
ich ochrony przed jeleniowatymi, na po-
wierzchni 2,10 ha.

Naprawa istniejàcych ogrodzeƒ upraw
leÊnych, na d∏ugoÊci 10 310 mb.

Zmniejszenie liczebnoÊci zwierzàt ∏ow-
nych: sarna — 30 sztuk (w tym: koz∏y —
10 sztuk, kozy — 20 sztuk), jeleƒ 10 sztuk
(w tym: byki — 4 sztuki i ∏anie — 6 sztuk).

Oranie pasów przeciwpo˝arowych (mi-
neralizacja), na d∏ugoÊci 6,7 km.

Usuwanie ga∏´zi i resztek drzew z pasa
o szerokoÊci 50 m, przylegajàcego do dro-
gi publicznej i parkingów, na powierzchni
32,00 ha.

Utrzymanie siedmiu punktów czerpania
wody dla celów gaÊniczych. Oczyszcza-
nie z roÊlinnoÊci miejsc poboru wody,
naprawa pomostów i drabinek. Utrzy-
manie przejezdnoÊci dróg dojazdowych
do punktów czerpania wody. Odnowie-
nie oznakowaƒ.

Bie˝àca konserwacja oznakowaƒ na po-
wierzchni monitoringu przyrodniczego,
w iloÊci 200 sztuk.

Konserwacja powierzchni monitoringu
runa, w iloÊci 2 sztuk.

Wymiana tablic wyznaczajàcych granice
Parku:
— przy drogach 40 sztuk,
— przy szlakach turystycznych 15 sztuk.

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

29f, 136c, 138h, 138i, 148b.

3b, (19i, h, 74f)1), 88c, h, (91a, b, 104f,
109g, 122f, 124a, f, 132a, 138f, 141h,
151d, 158c, 160f)1).

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

Wzd∏u˝ drogi publicznej i wokó∏ parkin-
gów.

Obwód Ochronny Bachorze.
Obwód Ochronny Drzewicz.

1a, 34c, 57a, 92n, 136p, 145c, 150h.

Obszar ca∏ego Parku.

41b, 120g.

Obszar ca∏ego Parku.
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Wprowadzenie nowego podzia∏u po-
wierzchniowego Parku przez malowanie
nowych numerów na s∏upkach oddzia∏o-
wych, w iloÊci 190 sztuk.

Obszar ca∏ego Parku.

2. Ochrona nieleÊnych
ekosystemów
làdowych.

Koszenie mechaniczne ∏àk i pastwisk
(z usuni´ciem skoszonej biomasy), na po-
wierzchni 53,07 ha

3c, f, 44d, 57b, 93a, 94b, 128g, 138f,
150b, i, j, k, l, (m, n)1), (151a)1), b, (c)1).

3. Ochrona
ekosystemów
wodnych.

Zarybianie wyl´giem sielawy**:
650 000 sztuk
50 000 sztuk.

Zarybianie wyl´giem siei**:
125 000 sztuk
25 000 sztuk

lub narybek letni
3 500 sztuk

500 sztuk.

Zarybianie w´gorzem obsadowym:
450 sztuk
100 sztuk
300 sztuk
50 sztuk

100 sztuk
300 sztuk
200 sztuk
100 sztuk.

Zarybianie palczakiem szczupaka:
100 kg
10 kg
20 kg
5 kg

10 kg
5 kg
5 kg

10 kg
5 kg
5 kg.

Zarybianie narybkiem letnim sandacza:
15 000 sztuk
5 000 sztuk.

Od∏owy regulacyjne:
1 450 kg

100 kg
220 kg
90 kg

450 kg
280 kg

70 kg,
w tym:
— sielawa do 700 kg
— leszcz powy˝ej 750 kg
— p∏oç powy˝ej 400 kg
— karaÊ srebrzysty bez ograniczeƒ
— w´gorz do 200 kg
— szczupak do 80 kg (przy∏ów)
— okoƒ do 90 kg (przy∏ów)
— lin do 200 kg
— inne do 50 kg.

Jezioro Ostrowite1).
Jezioro Zielone1).

Jezioro Ostrowite1).
Jezioro Zielone1).

Jezioro Ostrowite1).
Jezioro Zielone1).

Jezioro Ostrowite1).
Jezioro Zielone1).
Jezioro Jeleƒ1).
Jezioro Be∏czak1).
Jezioro G∏ówka1).
Jezioro P∏´sno1).
Jezioro Skrzynka1).
Jezioro Wielkie Krzywce1).

Jezioro Ostrowite1).
Jezioro Zielone1).
Jezioro Jeleƒ1).
Jezioro Be∏czak1).
Jezioro G∏ówka1).
Jezioro P∏´sno1).
Jezioro Skrzynka1).
Jezioro Wielkie Krzywce1).
Jezioro Ma∏e Krzywce1).
Jezioro Olbracht1). 

Jezioro P∏´sno1).
Jezioro Skrzynka1).

Jezioro Ostrowite1).
Jezioro Zielone1).
Jezioro Jeleƒ1).
Jezioro G∏ówka.
Jezioro P∏´sno1).
Jezioro Skrzynka1).
Jezioro Wielkie Krzywce1).
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Udost´pnianie wyznaczonych akwenów
do w´dkowania.

Monitoring wód powierzchniowych.
Konserwacja, wymiana uszkodzonych
∏at wodowskazowych.

Jezioro Ostrowite.
Jezioro Zielone.
Jezioro Jeleƒ.
Jezioro P∏´sno.
Jezioro Skrzynka.
Jezioro Wielkie Krzywce.

Struga Siedmiu Jezior.
Jezioro Wielkie Krzywce.
Jezioro Ma∏e Gacno.
Jezioro Wielkie Gacno.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie rocznych zadaƒ ochronnych dla Drawieƒskiego 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
Drawieƒskiego 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, któ-
re sà okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 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 podano zgodnie z mapà
przeglàdowà Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, sporzàdzonà przez Biuro Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej
Oddzia∏ w Warszawie w skali 1:10 000, wed∏ug stanu na dzieƒ 1.01.2001 r., nr V/2/22. Obszar Parku Narodowego „Bo-
ry Tucholskie” obj´ty ochronà Êcis∏à stanowi 324,30 ha, ochronà cz´Êciowà — 4 265,10 ha i ochronà krajobrazowà 
— 22,97 ha.
Mapa znajduje si´ w siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w miejscowoÊci Charzykowy.

** Zarybianie 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.

1) Zadania kontynuowane z 2003 r.

4. Ochrona terenów
udost´pnianych
dla turystyki.

Remont oznakowaƒ szlaków:
— pieszych 10 km,
— rowerowych 10 km.

Naprawa zadaszeƒ nad wiatami (krycie
trzcinà) — 2 sztuki.

Budowa k∏adki nad jeziorem Kacze Oko
— 50 mb.

Konserwacja i naprawa urzàdzeƒ przy
szlakach turystycznych — 8 sztuk.

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

109b.

88d.

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.


