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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).

** 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.

1 2 3

Zarybienie narybkiem w´gorza:
30 000 sztuk,
15 000 sztuk.**

Zarybianie narybkiem lina:
8 000 sztuk,
8 000 sztuk.**

Od∏owy regulacyjne:
troç — do 1 500 kg,
w´gorz — bez ograniczeƒ iloÊci,
leszcz — powy˝ej 100 000 kg,
p∏oç — powy˝ej 13 000 kg,
sandacz — do 7 000 kg (przy∏ów),
szczupak— do 1 500 kg (przy∏ów),
okoƒ — do 7 000 kg (przy∏ów),
karaÊ — do 100 kg,
kràp, karaÊ srebrzysty, jazgarz, drobnica —
bez ograniczeƒ iloÊci, 
pozosta∏e — 500 kg.

Udost´pnienie wyznaczonych akwenów
do w´dkowania.

Od∏owy regulacyjne:
troç — do 500 kg,
w´gorz — bez ograniczeƒ iloÊci,
leszcz — powy˝ej 35 000 kg,
p∏oç — powy˝ej 15 000 kg,
sandacz — do 300 kg (przy∏ów),
szczupak — do 700 kg (przy∏ów),
okoƒ — do 3 000 kg (przy∏ów),
karaÊ —  do 100 kg,
kràp, karaÊ srebrzysty, jazgarz, drobnica —
bez ograniczeƒ iloÊci, 
pozosta∏e — 500 kg.

Jezioro ¸ebsko1),
Jezioro Gardno1).

Jezioro ¸ebsko1),
Jezioro Gardno1).

Jezioro ¸ebsko1) — od∏ów g∏ównie przy
ujÊciu Rzeki ¸upawy.

¸owisko (¸ebsko, Gardno)1) i Pustynka.

Jezioro Gardno1).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie rocznych zadaƒ ochronnych dla Âwi´tokrzyskiego 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) 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.



§ 1. Ustanawia si´ roczne zadania ochronne dla
Âwi´tokrzyskiego 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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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 26 listopada 2003 r. (poz. 2109)

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

6

7

8

Wydeptywanie pokrywy glebowej przez pieszych.

Erozja wodna gleb.

Zniekszta∏cona struktura gatunkowa, wiekowa
i przestrzenna drzewostanów.

Zamieranie jod∏y w starych drzewostanach.

Obumieranie drzew oraz drzewostanów na skutek
˝erów owadów oraz paso˝ytniczych grzybów.

Kradzie˝e drewna oraz k∏usownictwo.

Naturalne pojawianie si´ drzew, krzewów oraz ro-
Êlin zielnych niepo˝àdanych gatunków w ekosys-
temach nieleÊnych.

Zarastanie historycznych cmentarzy i miejsc pa-
mi´ci narodowej przez roÊlinnoÊç, niszczenie za-
bytkowych kapliczek.

Konserwacja szlaków turystycznych, wykonanie
zabezpieczeƒ technicznych w postaci barier, pali-
sad, k∏adek, ogrodzeƒ ˝erdziowych. 

Uzupe∏nienie ubytków poerozyjnych. Kierowanie
sp∏ywajàcej wody do wn´trza drzewostanów.

Regulacja sk∏adu gatunkowego oraz zag´szczenia
drzew w drzewostanach.

Inicjowanie odnowieƒ naturalnych.

Usuwanie drzew opanowanych przez owady
i grzyby, zagra˝ajàcych trwa∏oÊci drzewostanu.
Wyk∏adanie pu∏apek na owady. Poszukiwania
owadów w Êció∏ce.

Wykonanie nowych i konserwacja istniejàcych ro-
wów granicznych, likwidacja miejsc nielegalnych
wjazdów, zabezpieczanie najcenniejszych frag-
mentów Parku ogrodzeniami ˝erdziowymi.

Usuwanie drzew i krzewów, wykaszanie roÊlinno-
Êci zielnej w celu powstrzymania zarastania eko-
systemów nieleÊnych.

Wykaszanie roÊlinnoÊci, bie˝àce remonty kapli-
czek.
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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.
Ochrona pokrywy
gleby w otoczeniu
miejsc wypoczynko-
wych, szlaków tury-
stycznych i Êcie˝ek
dydaktycznych.

Profilowanie dróg i szlaków turystycz-
nych, uzupe∏nienie ubytków poerozyj-
nych, naprawa rowów odp∏ywowych
i przepustów. Wykonanie rowków odp∏y-
wowych kierujàcych wod´ do wn´trza la-
su, na stromych odcinkach szlaków tury-
stycznych i dróg leÊnych, ∏àcznie na d∏u-
goÊci 6,28 km.

Obwody Ochronne: Âwi´ty Krzy˝, Che∏-
mowa Góra, Dàbrowa, Jastrz´bi Dó∏,
Âwi´ta Katarzyna.

2. Ochrona
ekosystemów
leÊnych.

Regulacja sk∏adu gatunkowego oraz za-
g´szczenia drzew w drzewostanach (trze-
bie˝ wczesna), na powierzchni 2,12 ha.

Regulacja sk∏adu gatunkowego, zag´sz-
czenia drzew w drzewostanach oraz od-
s∏anianie odnowieƒ naturalnych, na po-
wierzchni 211,65 ha.

Usuwanie drzew opanowanych przez
owady oraz paso˝ytnicze grzyby, po∏a-
manych oraz wywróconych, z pozosta-
wieniem cz´Êci drzew niezagra˝ajàcych
zdrowotnoÊci drzewostanów.

Regulacja sk∏adu gatunkowego oraz za-
g´szczenia drzew w m∏odnikach (czysz-
czenia póêne), na powierzchni 22,28 ha.

Wyk∏adanie pu∏apek zapachowych (fero-
monowych) na drwalnika paskowanego,
cetyƒca wi´kszego, kornika drukarza,
zwójk´ zieloneczk´ i krobika modrze-
wiowca, w iloÊci 93 sztuk.

Kontrolne poszukiwania owadów
w Êció∏ce leÊnej, w iloÊci 29 prób.

Prognozowanie wyst´powania zwójek
jod∏owych na podstawie wczeÊniej przy-
gotowanych cz´Êci ga∏àzek jod∏owych,
w iloÊci 15 prób.

Wykopanie rowu granicznego wraz z od-
nowieniem znaków granicznych, o d∏u-
goÊci 750 m.

Konserwacja istniejàcych rowów gra-
nicznych przez ich pog∏´bienie i napra-
wienie uszkodzonych skarp wraz z odno-
wieniem znaków granicznych, na d∏ugo-
Êci 3 030 m.

Likwidacja zb´dnych wjazdów do lasu
przez wykopanie rowów poprzecznych,
na d∏ugoÊci 1 070 m.

268b.

A1c, d, A2h, 28d, 41c, f, g, 45g, 47a, b, c,
48a, b, c, 60b, h, k, 61j, k, 62l, 74c, f, 182a,
b, c, i, 213k, 226b, 254b, c, 259c, 261a.

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

59a, o, 60b, 179c, d.

(Na obszarze obj´tym ochronà cz´Êcio-
wà)1).

Obwody Ochronne: (Che∏mowa Góra,
Dàbrowa, Podgórze, Âwi´ta Katarzyna,
Klonów)1).

(67a, 91d, 98a, 105b, 164b, 172d, 177a,
184b, 194b, 202b, c, f, 204a, 208b,
209b)1).

1b, c, 8a, 11j, (74b)2).

(1a)1), b, c, 9f, 11b, n, 17c, 18a, 50g, 64a,
(88a, 97a)1), 112a, 113j, k, 185g, 193g,
(211a, 214a, b, 215a, 216a, 217a, 218a,
219a, b, 220a, 221a, b, 227b, 228a, b)2),
237a, (245b, 255c, g)2), 257k, 268b, c.

Obszar ca∏ego Parku.
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4. Ochrona roÊlin. Ods∏anianie stanowisk cisa, w iloÊci
74 sztuk, przez wycinanie niepo˝àdanych
gatunków krzewów.

Zapobieganie pojawianiu si´ niepo˝àda-
nych gatunków roÊlin (sukcesji) przez ich
wykaszanie wokó∏ stanowisk: pe∏nika eu-
ropejskiego, goryczki wàskolistnej, na-
si´êrza∏a pospolitego oraz wywiezienie
pokosu, na powierzchni 2,30 ha.

Postawienie barier i zasadzenie krzewów
w celu likwidacji nielegalnych Êcie˝ek
w Parku, na d∏ugoÊci 20 m.

(26f, k, 29g)1), 45a, 47a, (148k)1),180c,
185g, 187f, (189h)1).

(43g, 58a, 59g, i, 71b, 72a)1), 73a, (73b,
54b, 115k)1).

W Obwodzie Ochronnym: (Âwi´ta Kata-
rzyna)1).

1 2 3

3. Ochrona nieleÊnych
ekosystemów
làdowych.

Usuni´cie niepo˝àdanych gatunków
drzew i krzewów, wykoszenie roÊlinnoÊci
zielnej oraz wywiezienie pokosu z ∏àk, na
powierzchni 51,64 ha.

Ods∏oni´cie fragmentów ska∏ z roÊlinno-
Êcià ciep∏olubnà przez usuni´cie cz´Êci
niepo˝àdanych drzew i krzewów, na po-
wierzchni 1,30 ha.

(11h, k, 22h, i, 23Pb, Pd)1), 24Pa (26Pa,
Pc, 29m, 39f)1), 39Pa, Pb, (40h, 41n, 44c,
i, j, k, 44Pg, Ph, Pj)1), 44Pk, (44Pn, Po,
45b, f, i, k, l)1), 45Pa, (45Pb, Pc, Pd, Pf, Pg,
Ph, Pi, 55c, 56j)1), 56Pc, Pd, (59d, 60j)1),
61Pa, Pb, Pd, (62a, 115j, 236a, „Borowa”,
„Wielka ¸àka”)1).

2Pg.

5. Ochrona wartoÊci
kulturowych.

R´czne wykaszanie roÊlinnoÊci i utrzy-
manie porzàdku wokó∏ mogi∏ w miej-
scach pami´ci narodowej, na 6 obiek-
tach.

Bie˝àce naprawy kapliczek przy szlakach
turystycznych — 5 sztuk.

W Obwodach Ochronnych: (Âwi´ty
Krzy˝, Âwi´ta Katarzyna)1).

Obwód Ochronny: (Âwi´ta Katarzyna)1).

6.Udost´pnianie Parku
dla turystyki
i edukacji.

Budowa platformy widokowej.

Utrzymanie terenów çwiczeƒ edukacyj-
nych, o powierzchni 10 ha.

Wdro˝enie Parkowego Systemu Infor-
macji zgodnie z odr´bnym projektem
przez budow´ urzàdzeƒ turystycznych,
zabezpieczeƒ technicznych i ustawienie
tablic informacyjnych.

116 f1,g1

8A , 148.

W Obwodach Ochronnych: Dàbrowa,
D´bno, Góra Che∏mowa, Jastrz´bi Dó∏,
Klonów, Podgórze, Âwi´ta Katarzyna,
Âwi´ty Krzy˝, przy szlakach turystycz-
nych i na obszarach udost´pnionych dla
turystyki i edukacji.

ObjaÊnienia:

* Podzia∏ na oddzia∏y oznaczone liczbà oraz pododdzia∏y oznaczone literà podano zgodnie z mapà gospodarczà Âwi´tokrzy-
skiego Parku Narodowego, sporzàdzonà przez Biuro Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej Oddzia∏ w Warszawie w skali
1:5000, wed∏ug stanu na dzieƒ 1.01.1997 r., arkusze numer 1—19.
Podzia∏ na obwody ochronne podano zgodnie z mapà przeglàdowà Âwi´tokrzyskiego Parku Narodowego, sporzàdzonà
przez Biuro Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej Oddzia∏ w Warszawie w skali 1:25 000, wed∏ug stanu na dzieƒ 1.01.1997 r.
Podzia∏ na obszary obj´te ochronà cz´Êciowà podano zgodnie z mapà struktury przestrzennej Âwi´tokrzyskiego Parku Na-
rodowego na tle hipsometrii, rysunek nr 14, sporzàdzonà przez Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania w skali
1:25 000, wed∏ug stanu na dzieƒ 1.01.1997 r. 
Mapy znajdujà si´ w siedzibie Âwi´tokrzyskiego Parku Narodowego w miejscowoÊci Bodzentyn.

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


