
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
Pieniƒskiego 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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ObjaÊnienia:

* Ekosystemy leÊne i nieleÊne parku narodowego podzielone sà na oddzia∏y oznaczone liczbami i pododdzia∏y oznaczone
literami. Podzia∏ ten wynika z przepisów rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szcze-
gó∏owych zasad sporzàdzania projektu planu ochrony dla parku narodowego (Dz. U. Nr 55, poz. 495).

1) Zadania kontynuowane z 2003 r.
2) Zadanie niewykonane w 2003 r. z braku Êrodków finansowych i przeniesione w ca∏oÊci na 2004 r.

1 2 3

8. Ochrona
przeciwpo˝arowa.

Konserwacja dróg leÊnych przez przyci´-
cie ga∏´zi i odroÊli utrudniajàcych prze-
jazd oraz popraw´ nawierzchni dróg.

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

2105

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie rocznych zadaƒ ochronnych dla Pieniƒskiego 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∏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. 2105)

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 Wydeptywanie pokrywy glebowej, niszczenie
roÊlin i powodowanie erozji gleby przez pie-
szych.

Wykonanie zabezpieczeƒ technicznych oraz biolo-
gicznych, remont nawierzchni uszkodzonych od-
cinków szlaków.
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2

3

4
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9
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11

12

13

14

15

16

17

Zmniejszenie odpornoÊci drzewostanów w wyni-
ku dzia∏ania owadów oraz paso˝ytniczych grzy-
bów.

Uszkodzenia m∏odego pokolenia lasu przez jele-
nie i sarny.

Niezgodny z siedliskiem sk∏ad gatunkowy drze-
wostanów.

Degradacja i zanikanie bogatych ekosystemów ∏à-
kowych spowodowane zaprzestaniem u˝ytkowa-
nia.

Zanikanie ekosystemów pastwiskowych.

Zanikanie terenów wilgotnych i podmok∏ych.

Naturalne pojawienie si´ drzew i krzewów na cen-
nych przyrodniczo ekosystemach nieleÊnych.

Niszczenie upraw rolnych przez dziki.

Zanikanie populacji rzadkich, zagro˝onych i chro-
nionych roÊlin.

Masowy pojaw gatunków roÊlin obcego pocho-
dzenia.

Zagro˝enie populacji soko∏a w´drownego.

Wysoka ÊmiertelnoÊç p∏azów na drogach oraz za-
nikanie ich miejsc rozrodu.

Zagro˝enie populacji niepylaka apollo.

Zagro˝enie dzikich gatunków pszczó∏.

Zanikanie tradycyjnych form budownictwa i ar-
chitektury.

Zagro˝enie ekosystemów leÊnych i nieleÊnych
przez po˝ary.

Prognozowanie wyst´powania owadów. Wyk∏a-
danie pu∏apek na owady. Korowanie Êci´tych
drzew. Wyszukiwanie i usuwanie drzew zasiedlo-
nych przez owady i grzyby, zagra˝ajàcych trwa∏o-
Êci drzewostanów. 

Grodzenie upraw. Zabezpieczanie upraw Êrodka-
mi zapachowymi (repelentami). Ograniczenie li-
czebnoÊci jeleni.

Hodowla materia∏u sadzeniowego z nasion zebra-
nych w ekosystemach leÊnych Parku; regulacja
sk∏adu gatunkowego i struktury drzewostanów,
zak∏adanie upraw leÊnych oraz wprowadzanie po-
prawek i uzupe∏nieƒ sadzonkami drzew i krzewów
zgodnymi z siedliskiem. Piel´gnacja upraw, nalo-
tów i m∏odników.

Koszenie ∏àk, usuwanie biomasy lub sporadyczne
punktowe jej utylizowanie.

Kulturowy wypas owiec.

Ograniczenie poboru wody z uj´ç na terenie Par-
ku. Zabezpieczenie miejsc pojenia owiec przed
wydeptywaniem.

Usuni´cie drzew i krzewów z ekosystemów niele-
Ênych.

Ograniczanie liczebnoÊci dzików.

Ochrona biotopów roÊlin (w tym na gruntach pry-
watnych). Hodowla zachowawcza gatunków tych
roÊlin w szkó∏kach. Deponowanie materia∏u na-
siennego w banku nasion.

Eliminacja gatunków niepo˝àdanych (barszcz So-
snowskiego, rdestowiec ostrokoƒczysty).

Zasiedlanie na terenie Parku wyhodowanego
w sztucznych warunkach soko∏a w´drownego,
w przypadku niewystàpienia naturalnego l´gu
(program realizowany w ramach akcji ogólnopol-
skiej).

Wykonanie zabezpieczeƒ wzd∏u˝ drogi, w miejscu
migracji p∏azów, oraz utrzymanie sztucznych
miejsc rozrodu dla p∏azów.

Realizacja opracowanego przez Park programu
odtworzenia populacji niepylaka apollo.

Utrzymanie sztucznych gniazd i miejsc ˝erowania.

Wykonanie remontu wybranych obiektów kultu-
rowych.

Wyposa˝enie Parku w podr´czny sprz´t gaÊniczy
oraz zapewnienie dost´pu do uj´ç wody dla ce-
lów gaÊniczych.
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Za∏àcznik nr 2

SPOSOBY I ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

Cele Sposoby i zakres Lokalizacja*

1 2 3

1. Ochrona przyrody
nieo˝ywionej i gleb.
Remont szlaków
i dróg.

Monta˝ kraw´˝nika kamiennego, przepu-
stów drewnianych i uzupe∏nienie na-
wierzchni, wykonanie zabezpieczeƒ przed
osuwaniem si´ ziemi, uzupe∏nienie lub
wymiana barier metalowych, r´czne do-
noszenie i ubijanie materia∏u na po-
wierzchni szlaku, na odcinku 600 m.

Kontynuacja remontu drogi do Krasu,
polegajàcego na podniesieniu korpusu
drogi i wykonaniu nawierzchni, na d∏u-
goÊci 120 m.
Remont dróg dojazdowych do ∏àk, na
d∏ugoÊci 1000 m.

Fragmenty szlaku niebieskiego: 
— od Sokolicy w stron´ przewozu1);
— od Polany Wyrobek do Polany Pieni-

ny1).

Droga do Krasu na odcinku za Zerwa-
nym Mostem 3y1).

Fragmenty dróg: w Obwodzie Ochron-
nym Pieninki i Obwodzie Ochronnym
Zielone Ska∏ki.

2. Ochrona
ekosystemów
leÊnych.

Zbiór nasion drzew liÊciastych i szyszek
drzew iglastych, w iloÊci 200 kg.

Hodowla i piel´gnacja materia∏u sadze-
niowego w szkó∏ce leÊnej, na powierzch-
ni 0,68 ha.

Sadzenie gatunków drzew liÊciastych
i iglastych pod koronami drzew (przebu-
dowa drzewostanów), na powierzchni
oko∏o 1,30 ha.

Przygotowanie powierzchni pod uprawy
leÊne przez usuni´cie niepo˝àdanych
krzewów i zaroÊli, na powierzchni 1,30 ha.

Sadzenie gatunków drzew liÊciastych
w uprawach leÊnych i m∏odnikach (po-
prawki), na powierzchni oko∏o 0,10 ha.

R´czna piel´gnacja gleby w uprawach le-
Ênych, na powierzchni 22,00 ha (zabieg
wykonaç dwukrotnie).

Regulacja sk∏adu gatunkowego oraz za-
g´szczenia drzew w drzewostanach,
(czyszczenia wczesne i póêne), na po-
wierzchni 2,20 ha.

Kontrolne poszukiwanie larw zasnuj, na
wyznaczonych powierzchniach, w 19 jed-
nostkach kontrolnych.

Wy∏o˝enie drzew pu∏apkowych na korni-
ki, w iloÊci 18 sztuk.

(Obwód Ochronny Pieninki, Zielone
Ska∏ki — zbiór z wytypowanych drzew)1).

45h1).

44 a, j, k, 45c.

30a, 45c.

46z, 47c, g, h, i.

(3h1, t, 4k, l, 29b, c, 30a, f, g, j, 34h, i, j,
o, r, s, 35a, c, 36d, g, 42l, 44h, l, 45b, c,
d, f, i, j, 46z, 47b, c, d, f, g, h, i, l, 48a, b,
d, i, j, h, 49c, d, f, 50a, b, c, k, 52a, c, d,
52f, g, h, 53c, 55c, h, j, l, 56k, Przystaƒ)1),
44a, j, k.

30a, f, g, k, l, 34j, s, o, 35a, c, 36b, d.

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

(Obwody Ochronne: Macelowa Góra,
Pieninki, Zielone Ska∏ki)1).
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3. Ochrona nieleÊnych
ekosystemów
làdowych.

Usuwanie krzewów i drzew z ekosyste-
mów ∏àkowych, usuwanie maliniaków,
na powierzchni 1,12 ha.

Koszenie na powierzchni 69,00 ha
(w tym: 67,50 ha na gruntach Skarbu Paƒ-
stwa i 1,50 ha na gruntach prywatnych):
— mechaniczne du˝ych kompleksów ∏à-

kowych, z pozostawieniem cz´Êci nie-
wykoszonej (pasy ekologiczne).

— r´czne ma∏ych polan ÊródleÊnych
(g∏ównie zio∏oroÊlowych) i podmo-
k∏ych miejsc na du˝ych polanach.

Usuwanie niepo˝àdanych krzewów
i drzew pojawiajàcych si´ w sposób na-
turalny w zespole muraw ciep∏olubnych
(kserotermicznych), na powierzchni
0,20 ha.

Tradycyjny wypas owiec na kompleksie
pastwiskowym Majerz, na powierzchni
52 ha; koszenie niedojadów (miejsc nie-
wypasionych przez owce).

Uzupe∏nienie ogrodzenia w kompleksie
pastwiskowym Majerz oraz dostosowa-
nie êródlisk do pojenia owiec.

Odstrza∏ redukcyjny dzików, w iloÊci do
7 sztuk (wielkoÊç redukcji b´dzie uzale˝-
niona od wielkoÊci szkód oraz liczebno-
Êci dzików).

8y, 17a1, d1, 37n, 38m; (5k, 6k, l, 17m, r,
t, 19c)1).

8a1, b1, o, r, w, 13u, 17a1, d1, 29l, o, p, u,
w, 30p, 32m1, 34w, y, 35g, 36h, k, l, n, o,
p, 37n, 38p, (oddzia∏ 3 — dzia∏ki na Kra-
sie, 4k, 5a, 5k, 6b, k, l, 7i, 8b, i, y, y1, 11a,
12m, 13a, d, k, 17m, r, t, 18c, h, 19c, 26a,
j, 27k, 28b, h, i, 29d, 30o, 32b1, d, i1, j1, l,
s, 33g, j, 37l, 41f, 44i, 45g, 46k, l, x, y, 51a,
b, i, 55a, d, f, k, j, 60c3)1).

51l1).

(55c, g, i, 56a, f)1).

561).

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà1).

1 2 3

Wy∏o˝enie pu∏apek zapachowych (fero-
monowych) na korniki Êwierka i jod∏y,
w iloÊci 99 sztuk.

Wyznaczenie i usuni´cie drzew zaatako-
wanych przez owady i grzyby, na po-
wierzchni 504,70 ha. 

Grodzenie upraw leÊnych, na powierzch-
ni 1,50 ha.

Zabezpieczenie przed jeleniami i sarnami
upraw leÊnych Êrodkami zapachowymi
(repelentami), na powierzchni 20,00 ha.

Usuwanie po∏amanych i wywróconych
drzew (wiatro∏omy, Êniego∏omy, wywro-
ty), w iloÊci oko∏o 580 m3.

Regulacja sk∏adu gatunkowego oraz za-
g´szczenia drzew w drzewostanach (trze-
bie˝ wczesna), na powierzchni 0,76 ha.

Odstrza∏ redukcyjny jeleni, majàcy na ce-
lu dostosowanie iloÊci zwierzàt ∏ownych
do iloÊci bazy ˝erowej, w iloÊci do 5 sztuk
(wielkoÊç redukcji b´dzie uzale˝niona od
wielkoÊci szkód oraz liczebnoÊci jeleni).

(Obwody Ochronne: Macelowa Góra,
Pieninki, Zielone Ska∏ki)1).

(Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà)1).

44a, j, 45l, 48d.

(3h1, t, 4k, l, 29b, c, 34 j, r, 35c, 36b, d, 42i,
k, l, m, 44f, g, h, j, k, l, 45a, b, c, d, f, i, j, k,
46g, p, w, 47b, d, g, h, i, l, 48a, b, d, h, i, j,
49d, f, 50a, b, c, 51d, 52c, d, h, 53w)1).

(29, 30, 34, 35, 36, 42, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52)1).

47m.

(Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà)1). 
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5. Ochrona zwierzàt. Przygotowanie gniazda adaptacyjnego
oraz wypuszczenie na wolnoÊç m∏odych
soko∏ów w´drownych, w iloÊci do 5 sztuk,
w przypadku niewystàpienia naturalnego
l´gu w Pieninach.

Rozstawienie siatki wzd∏u˝ drogi, o d∏u-
goÊci 1 000 m (siatka rozstawiana
z dwóch stron drogi, z jednej 600 m,
z drugiej 400 m), z przenoszeniem p∏a-
zów przez drog´.

Utrzymanie dwóch stawów, s∏u˝àcych ja-
ko miejsca rozrodu p∏azów oraz prowa-
dzenie obserwacji, jakie gatunki przyst´-
pujà w nich do rozrodu.

Odkrzaczanie oraz pog∏´bienie oczka
wodnego, o powierzchni lustra wody
10 m2.

Kontynuacja hodowli niepylaka apollo
(uzyskanie jaj do dalszej hodowli, w ilo-
Êci minimum 500 sztuk). Wypuszczenie
w terenie wyhodowanych motyli.

Prowadzenie monitoringu populacji dzi-
kiej niepylaka apollo metodà znakowania
i powtórnych od∏owów.

Usuni´cie krzewów zarastajàcych piargi,
na powierzchni do 2,00 ha, na terenach
stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa
w zarzàdzie Parku oraz na powierzchni
3,50 ha, na terenach gminnych obj´tych
ochronà krajobrazowà.

Utrzymanie ogródka z roÊlinami ˝ywi-
cielskimi dla dzikich pszczó∏, na po-
wierzchni 0,01 ha.

Prowadzenie monitoringu przyrodni-
czego.

Obszar ca∏ego Parku1).

Obwód Ochronny Macelowa Góra1).

Obwód Ochronny Zielone Ska∏ki1).

45g.

KroÊcienko nad Dunajcem1).

(Obwody Ochronne: Macelowa Góra,
Zielone Ska∏ki, Pieninki)1).

(50g, i, 38j, k, h)1) Go∏a Góra: oddzia∏ 4 —
Sromowce Ni˝ne.

LeÊniczówka w Sromowcach Ni˝nych1).

Obszar ca∏ego Parku.

1 2 3

4. Ochrona roÊlin. Pozyskanie i przekazanie nasion 10 ga-
tunków roÊlin zielnych do banku na-
sion.

Mechaniczne zwalczanie roÊlin inwazyj-
nych:
— barszczu Sosnowskiego, wyst´pujà-

cego na ˝wirowiskach i brzegach 
rzeki,

— rdestowca ostrokoƒczystego, wyst´-
pujàcego na granicy Parku w Czorsz-
tynie.

Obszar ca∏ego Parku.

— Rzeka Dunajec w Parku i otulinie1);

— Czorsztyn1).

6. Ochrona wartoÊci
kulturowych.

Zabezpieczenie ruin Zamku Czorsztyn
i Zamku Pieniny Êw. Kingi.

Remonty osad s∏u˝bowych.

Zamek Czorsztyn: oddz. 511) Zamek Pie-
niny: 15d, 16b.
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ObjaÊnienia:

* Lokalizacja zbiegów jest zgodna z mapà gospodarczo-przeglàdowà w skali 1:10 000 wykonanà przez BULiGL w Krakowie
wg stanu na dzieƒ 1.01.1989 r., zaktualizowanà w zwiàzku z wykupami na dzieƒ 15.07.2003 r. Podzia∏ na obszary obj´te
ochronà Êcis∏à, cz´Êciowà i krajobrazowà podano zgodnie z mapà przeglàdowà kategorii ochronnoÊci wykonanà przez
BULiGL w Krakowie wg stanu na dzieƒ 1.01.1989 r., zaktualizowanà w zwiàzku z wykupami na dzieƒ 15.07.2003 r.
Mapy znajdujà si´ w siedzibie Pieniƒskiego Parku Narodowego w miejscowoÊci KroÊcienko nad Dunajcem.

1) Zadania kontynuowane z 2003 r.

1 2 3

7. Ochrona
przed po˝arami.

Porzàdkowanie terenu z suchych cz´Êci
roÊlin wzd∏u˝ szlaków turystycznych, na
powierzchni 1,00 ha.

Wykonanie punktu czerpania wody, sk∏a-
dajàcego si´ z mostu i zapory o wysoko-
Êci 1,5 m, na potoku Bia∏ym.

Obszar ca∏ego Parku.

36b1).

2106

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie rocznych zadaƒ ochronnych dla Poleskiego 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
Poleskiego 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.


