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8. Ochrona walorów kra-
jobrazowych

Wykonanie pi´ciu nowych Êcie˝ek dy-
daktycznych.

Remont bie˝àcy pomostów w´dkarskich
— 25 sztuk.

Udost´pnienie wód do sp∏ywów kajako-
wych, od 1 lipca do 15 marca.

Udost´pnienie wód do amatorskiego po-
∏owu ryb, od 1 stycznia do 31 grudnia.

Udost´pnienie wód do amatorskiego po-
∏owu ryb, od 1 kwietnia do 30 listopada.

Wykaszanie ∏àk wokó∏ osady Ostrowiec,
na powierzchni 5,22 ha oraz formowanie
pryzmy kompostowej z pozyskanej bio-
masy.

(G∏usko, Mi´dzybór — Zatom, Drawnik,
Jez. Ostrowieckie, Barnimie biwak — Za-
tom)2).

(Jezioro Ostrowieckie, Jezioro Sitno)1).

Rzeka Drawa.

Rzeka Drawa.

Jezioro Ostrowieckie, Jezioro Sitno.

318d, f, g, k.

ObjaÊnienia:
* Podzia∏ na oddzia∏y oznaczone liczbà oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapà przeglàdowà Drawieƒskiego Parku

Narodowego, sporzàdzonà przez Biuro Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej Oddzia∏ w Gorzowie Wielkopolskim 
w skali 1 : 25 000, wed∏ug stanu na 1.01.1998 r.
Podzia∏ na pododdzia∏y oznaczone literà podano zgodnie z mapà drzewostanów Drawieƒskiego Parku Narodowego, spo-
rzàdzonà przez Biuro Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej Oddzia∏ w Gorzowie Wielkopolskim w skali 1 : 10 000, wed∏ug sta-
nu na 1.01.1998 r.
Podzia∏ na obszary obj´te ochronà cz´Êciowà podano zgodnie z mapà ochrony Êcis∏ej, cz´Êciowej i krajobrazowej sporzà-
dzonà przez Drawieƒski Park Narodowy w skali 1 : 25 000, wed∏ug stanu na 31.12.2001 r.

** 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.

1) Zadania kontynuowane z 2002 r.
2) Zadania niewykonane w 2002 r. z braku Êrodków finansowych i przeniesione w ca∏oÊci na 2003 r.

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
Gorczaƒskiego Parku Narodowego na 2003 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 po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Ârodowiska: Cz. Âleziak

741
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA  ÂRODOWISKA1)

z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie rocznych zadaƒ ochronnych dla Gorczaƒskiego 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 oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Âro-
dowiska z dnia 27 marca 2003 r. (poz. 741)

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

9

10

11

12

Niezgodny z siedliskiem sk∏ad gatunkowy drzewo-
stanów, nieprawid∏owa struktura przestrzenna
drzewostanów.

Zamieranie drzewostanów iglastych na skutek ˝e-
rów owadów.

Uszkadzanie odnowieƒ i m∏odników leÊnych przez
jeleniowate.

Naturalne pojawianie si´ niepo˝àdanych drzew
i krzewów oraz niepo˝àdanych gatunków roÊlin
zielnych w cennych przyrodniczo ekosystemach
nieleÊnych, powodujàce obni˝enie ich ró˝norod-
noÊci biologicznej.

Zanikanie niektórych gatunków roÊlin w nast´p-
stwie zaniechania gospodarki pasterskiej. 

Zanikanie miejsc rozrodu p∏azów i bezkr´gowców
zwiàzanych z wodà stojàcà.

Du˝a ÊmiertelnoÊç p∏azów w okresie godowym
podczas ich przechodzenia przez drogi w Parku i je-
go otulinie.

Ma∏a iloÊç miejsc l´gowych dla ptaków gniazdujà-
cych w dziuplach oraz zagro˝enia dla ptaków
w okresie zimowym.

Niszczenie sza∏asów zwiàzanych z dawnà gospo-
darkà pasterskà.

Niszczenie oraz zanikanie istniejàcych Êladów po
obiektach dawnej kultury materialnej i miejscach
historycznych.

Naturalne pojawianie si´ niepo˝àdanych gatun-
ków drzew i krzewów oraz gatunków roÊlin ziel-
nych w parku dworskim w Por´bie Wielkiej oraz in-
nych miejscach pami´ci narodowej, powodujàce
obni˝anie ich wartoÊci estetycznej i dydaktycznej.

Zagadnienia powodziowe na obszarze Parku.

Produkcja sadzonek drzew z nasion rodzimego po-
chodzenia.
Ci´cia hodowlane regulujàce w∏aÊciwy sk∏ad ga-
tunkowy drzewostanów i ich struktur´ przestrzen-
nà. 

Usuwanie drzew zasiedlonych przez owady. Wy-
k∏adanie pu∏apek.

Zabezpieczanie odnowieƒ i m∏odników przed szko-
dami od zwierzàt. Odstrza∏y redukcyjne populacji
jelenia.

Wykaszanie roÊlinnoÊci zielnej, usuwanie krze-
wów i drzew ekosystemów nieleÊnych. 

Wykaszanie oraz wypas owiec w celu zatrzymania
degradacji cennych zespo∏ów roÊlinnych. 

Zachowanie i odtwarzanie niewielkich zbiorników
wodnych wykorzystywanych przez p∏azy oraz
wodne bezkr´gowce jako miejsca rozrodu.

Wykonywanie zabezpieczeƒ przy drogach, w miej-
scach w´drówek p∏azów.

Wywieszanie skrzynek l´gowych dla ptaków. Do-
karmianie ptaków w okresie mroênej i Ênie˝nej zi-
my.

Remont zagro˝onych obiektów.

Utrzymanie istniejàcych obiektów zabytkowych.
Utrwalenie i wyeksponowanie obiektów zwiàza-
nych z II wojnà Êwiatowà. 

Usuwanie nadmiernie rozwijajàcych si´ drzew
i krzewów, koszenie roÊlinnoÊci zielnej. Prace po-
rzàdkowe.

Odbudowa przegrody pi´trzàcej na potoku Koni-
na, stwarzajàcej mo˝liwoÊç odk∏adania si´ rumo-
szu skalnego, oraz utworzenie ma∏ego zbiornika
retencyjnego, sprzyjajàcego bytowaniu fauny
wodnej.
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Za∏àcznik nr 2

ZAKRES I SPOSOBY PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

CzynnoÊci Sposób wykonania i zakres Lokalizacja*

1 2 3

1. Ochrona ekosystemów
leÊnych. Usuni´cie krzewów i podrostów na trasie

Êcie˝ki edukacyjnej, na powierzchni
0,03 ha.

Regulacja sk∏adu gatunkowego oraz za-
g´szczenia drzew w drzewostanach
(czyszczenia póêne), na powierzchni
0,85 ha. 

Kszta∏towanie Êciany lasu i wn´trza daw-
nej polany Spaleniec, na powierzchni
0,50 ha.

Hodowla sadzonek drzew, na powierzch-
ni 0,12 ha.

Szkó∏ka leÊna w ugorze, na powierzchni
0,56 ha.

Usuwanie usychajàcych drzew (posusz
czynny) oraz korowanie Êci´tych Êwier-
ków.

Wyk∏adanie pu∏apek zapachowych (fero-
monowych) na kornika drukarza, drwal-
nika paskowanego i brudnic´ mniszk´,
w iloÊci 703 sztuk.

Monitoring stanu populacji kornika dru-
karza, drwalnika paskowanego i brudni-
cy mniszki za pomocà pu∏apek zapacho-
wych (feromonowych), w iloÊci
397 sztuk. 

Wy∏o˝enie drzew pu∏apkowych przygo-
towanych z drzew po∏amanych i prze-
wróconych, w iloÊci 75 sztuk.

Mechaniczne zabezpieczanie upraw
i m∏odników jod∏owych (spiralami) przed
zgryzaniem przez jeleniowate, na po-
wierzchni 182,00 ha. 

Zabezpieczanie upraw i m∏odników jo-
d∏owych Êrodkami zapachowymi (repe-
lentami) przed zwierz´tami, na po-
wierzchni 46,00 ha. 

(50f)1).

(56b, 110d, 145k, 195b)2).

(111c)2).

(77d)1).

(64f, 77d, 210m)1).

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

Obszar obj´ty ochronà Êcis∏à.

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

(1a, b, 2a, b, c, 3b, c, 9a, 10a, b, 11d, g, h,
18c, 22a, b, g, 23a, b, c, 31a, 32f, g, 36a,
b, d, 37b, 38a, b, 39a, 42a, b, d, 43a, b, c,
d, 45g, 47a, b, 48b, c, 49a, 50b, 51b, c,
52c, 56c, d, 58a, 59a, 79c, d, 80a, 85a,
108b, c, d, f, 109a, 110a, c, 114b, 116a, b,
119a, b, 121a, 122b, 123c, d, 128a, 131c,
d, 145h, f, 146f, 147b, 148a, 161a, b, 173a,
b, 175f, 176a, b, 181h, 182f, h, i, 183i,
190b, 191a, 192a, b, 194a, 195a, 197a, b,
c, g, 199j)1), 201b, (203b, 206a, 207a,
208a, b, 209a, b)1). 

(11d, h, 37b, 43b, c, 44f, 45f, 46c, 47c, d,
48a, 49f, 50c, 51a, b, 62a,116a,119a, 183i,
j, 191a, 192b, 196f, 198a, b, d, f, 199b, c,
h, j, 201b, 207a, 208a, d, f, 209a, b)1).
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2. Ochrona nieleÊnych
ekosystemów làdo-
wych.

Zabezpieczanie drzew tubami i palikami,
w iloÊci 500 sztuk.

Odstrza∏y redukcyjne nadmiernej popu-
lacji jelenia, w iloÊci 45 sztuk.

Wycinanie krzewów na polanach, na
∏àcznej powierzchni 4,00 ha: 

2,50 ha
0,70 ha
0,80 ha.

Koszenie mechaniczne i r´czne roÊlin
zielnych na polanach, na ∏àcznej po-
wierzchni 103,09 ha:

— 10,41 ha
— 1,23 ha
— 1,90 ha
— 3,35 ha
— 1,16 ha
— 2,43 ha
— 1,53 ha
— 2,65 ha
— 2,54 ha
— 0,10 ha
— 4,24 ha
— 4,08 ha
— 1,00 ha
— 8,20 ha
— 1,76 ha
— 6,17 ha
— 4,41 ha
— 3,26 ha
— 4,85 ha
— 0,68 ha
— 1,54 ha
— 1,08 ha
— 4,18 ha
— 2,63 ha
— 3,80 ha
— 1,95 ha
— 0,84 ha
— 0,90 ha
— 0,96 ha
— 0,80 ha
— 1,80 ha
— 4,77 ha
— 4,72 ha
— 3,74 ha
— 1,42 ha
— 2,01 ha.

Wypas owiec i byd∏a na polanach, na ∏àcz-
nej powierzchni 85,39 ha. Je˝eli wypas nie
dojdzie do skutku, to powierzchnie te zosta-
nà wykoszone mechanicznie lub r´cznie:

— 1,58 ha
— 8,32 ha
— 3,52 ha
— 14,76 ha

11d, 43b, c, 47c, d, 45f, 46c, 116a, 119a,
183i, 191a, 192b, 198f, 208a, d, f.

Obwody Ochronne: Turbacz, Kud∏oƒ, Su-
hora.

Polany:

Bieniowe — a, b,
Kopa — a, b,
Mostownica — b.

Polany:

Dwór — 210f, h, i, j, k, l, p, r,
U Miko∏ajczyka — 162c, f,
¸onna — a, b,
Borysówka Dolna — a, b, d,
Morgi Czajkowskie — 145i,
Morgi Polackie — 145d,
Hucisko Koninki — 62c, 56i,
¸àki — b,
Âmierdzàca — a,
Oberówka — 48f,
Ârednie — a, b,
Wy˝nia — a, b,
Sza∏asisko Por´bskie — a,
Osada — 107a, d, h, j,
Gorc Por´bski — a, b,
Podska∏y — a, b,
Stawieniec — b, c,
Trusiówka — 77f,
Bieniowe — b, e,
Wolarnia — 88c,
Âwinkówka — 113d,
Hala D∏uga — c,
Jonkówki — a,b,
Skole Paƒskie — 181g, 183c,
Wysznia — 182g,
Zielenica, Ràbaniska — a, b, 
Francisyna — a,
Józefowa — a,
Kopa — a,
Mostownica — a,
Podmostownica — a,
Turbaczyk — a, b,
Cioski ¸opuszaƒskie — a,
Gorc Troszacki — a,
Jaworzynka — a,
Kud∏oƒ — a, b.

Polany:

Gàsiorowska — a,
Hala D∏uga — a, b, c,
Wolnica — a,
Wzorowa — a, b, c, d,
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3. Ochrona ekosystemów
wodnych.

4. Ochrona zwierzàt.

5. Ochrona wartoÊci kul-
turowych.

— 0,25 ha
— 1,84 ha
— 3,64 ha
— 2,27 ha
— 14,49 ha
— 11,64 ha
— 23,08 ha.

Odbudowa przegrody pi´trzàcej na poto-
ku Konina.

Odtworzenie miejsc rozrodu p∏azów
przez odkopanie oraz zabezpieczenie po-
ziomu wody w dawnych zbiornikach
wodnych, w iloÊci 5 sztuk.

Konserwacja zbiorników wodnych przez
ich pog∏´bienie, zabezpieczenie brzegów
oraz zapewnienie dop∏ywu wody i Êwia-
t∏a, w iloÊci 10 sztuk.

Wystawienie p∏otków zabezpieczajàcych
przy drogach, na d∏ugoÊci 1 400 m.

Dokarmianie ptaków w okresie zimo-
wym, przez wy∏o˝enie 1 600 kg karmy.

Wywieszenie nowych skrzynek l´go-
wych dla ptaków, w iloÊci 140 sztuk.

Usuni´cie pojedynczych krzewów i pod-
rostów przy alejkach w sadzie i wykosze-
nie roÊlinnoÊci zielnej w kompleksie za-
bytkowego parku dworskiego w Por´bie
Wielkiej, na powierzchni 2,45 ha.

Uporzàdkowanie otoczenia miejsc pa-
mi´ci narodowej przez usuni´cie poje-
dynczych krzewów, wykoszenie frag-
mentów runa, utrwalenie i wyekspono-
wanie pozosta∏oÊci po bunkrach AK
z okresu II wojny Êwiatowej, na po-
wierzchni 0,20 ha.

Oberówka — 48f,
Starmaszka — a,
Suhora — a, c, d,
Tobo∏ów — a,
Mostownica — a, b,
Jonkówki — a, b, c, d, e,
Zielenica — a, b, c, d, e, f, g, h, i.

(37g,d)1).

37g, 52c,110f, 195b, 210j.

(32h, 38d, 39a, 48f, 56a, 110d, c, 196b,
210j)1). 

(32d, h)1), 37a, g, (38d)1), 39a, (46d, f)1),
47d, 48c, f, (49f)1), 50d, (f, 56a)1), 108f,
(110f, d)1), 156b, (210h, p)1).

Przy budynkach wolno stojàcych (osady
leÊne).

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

(210f, g, h, m, n)1).

(140c)2).

ObjaÊnienia:
* Podzia∏ na oddzia∏y oznaczone liczbà, pododdzia∏y oznaczone literà, obwody ochronne oraz obszary obj´te ochronà cz´-

Êciowà podano zgodnie z mapà przeglàdowà Gorczaƒskiego Parku Narodowego, sporzàdzonà przez ProGea Consulting
w Krakowie w skali 1 : 20 000, wed∏ug stanu na 1.01.1998 r. 
Mapy znajdujà si´ w siedzibie Gorczaƒskiego Parku Narodowego w miejscowoÊci Por´ba Wielka.

1) Zadania kontynuowane z 2002 r.
2) Zadania niewykonane w 2002 r. z braku Êrodków finansowych i przeniesione w ca∏oÊci na 2003 r.


