
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
Ojcowskiego 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

747

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie rocznych zadaƒ ochronnych dla Ojcowskiego 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.

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Âro-
dowiska z dnia 27 marca 2003 r. (poz. 747)

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

Uszkadzanie i niszczenie nacieków oraz namulisk
w jaskiniach, zaÊmiecanie wn´trz jaskiƒ, niszczenie
krat zabezpieczajàcych otwory wejÊciowe.

Wydeptywanie i niszczenie roÊlinnoÊci przez pie-
szych i rowerzystów.

Zak∏adanie i konserwacja krat i zamkni´ç, sprzàta-
nie jaskiƒ, okresowa kontrola jaskiƒ.

Wyznaczenie szlaków i wykonanie zabezpieczeƒ
technicznych (bariery, zastawki z le˝àcego drew-
na).
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1 2 3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Niezgodny z siedliskiem sk∏ad gatunkowy drzewo-
stanów. Zanieczyszczenia powietrza.

Zmiana sk∏adu gatunkowego ∏àk, zubo˝enie zespo-
∏ów roÊlinnych i zwierz´cych, degradacja walorów
krajobrazowych.

Zarastanie ska∏ drzewami i krzewami, powodujàce
zanik gatunków kserotermicznych i naskalnych
(flory i fauny) i w konsekwencji zubo˝enie tych
zbiorowisk, utrata walorów krajobrazowych.

Zmniejszanie si´ populacji pstràga t´czowego od-
bywajàcego wiosenne tar∏o, nieska˝onego choro-
bami wirusowymi.

Zanikanie stanowisk nast´pujàcych gatunków ro-
Êlin: zawilca wielkokwiatowego, chabra mi´kko-
w∏osego, macierzanki wczesnej, astra gaw´dka
i ostnicy Jana.

Du˝a ÊmiertelnoÊç p∏azów na drodze, w czasie w´-
drówki do miejsc rozrodu.

Choroby i defekty genetyczne w populacji sarny.
Szkody w uprawach leÊnych i rolnych wyrzàdzane
przez dziki. 

Niepokojenie nietoperzy podczas snu zimowego
w jaskiniach.

Zmniejszanie si´ miejsc gniazdowania dzikich 
pszczó∏.

Ubytek kulturowych walorów Parku spowodowa-
ny kradzie˝à zabytkowej rzeêby Êw. Jana Kantego
w Parku Zamkowym w Ojcowie.

Nadmierny rozwój drzew i krzewów oraz roÊlinno-
Êci zielnej, powodujàcy zas∏anianie ruin zamku
w Ojcowie.

Zwi´kszenie odpornoÊci ekosystemów leÊnych
przez dostosowywanie sk∏adu gatunkowego drze-
wostanów do warunków siedliskowych oraz po-
praw´ stanu sanitarnego lasu.

Koszenie ∏àk ze zbiorem biomasy.

Usuwanie drzew i krzewów.

Prowadzenie hodowli pstràgów t´czowych, majà-
cej na celu zachowanie stada podstawowego.

Usuwanie niepo˝àdanych gatunków roÊlin ze sta-
nowisk zagro˝onych gatunków. 

Zak∏adanie siatek ochronnych i wiader, ustawienie
tablic informacyjnych w widocznych miejscach.
Czyszczenie przepustów, pog∏´bianie stawów
i utrzymanie odpowiedniego poziomu wody.

Prowadzenie odstrza∏ów redukcyjnych i selekcyj-
nych.

Naprawa krat i zamkni´ç w jaskiniach Doliny Sà-
spowskiej i Wàwozu Jamki.

Ods∏anianie wybranych skarp; wykonanie drew-
nianych ram wype∏nionych glinà i wystawienie ich
w terenie.

Wykonanie rzeêby i jej ustawienie na dawnym
miejscu.

Wycinka odroÊli drzew i krzewów oraz wykaszanie
roÊlin zielnych na zboczach Góry Zamkowej.

Za∏àcznik nr 2

ZAKRES I SPOSOBY PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

CzynnoÊci Sposób wykonania i zakres Lokalizacja*

1 2 3

1. Ochrona przyrody nie-
o˝ywionej. Remont 2 sztuk krat i rekonstrukcja jed-

nej zniszczonej kraty.

Wykonanie drewnianych barierek
wzd∏u˝ szlaków turystycznych, na d∏ugo-
Êci 300 m.

(27i, 31a, b)1).

(8d, 24b, c, 29h, 30a, 36c)1).
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1 2 3

2. Ochrona ekosystemów
leÊnych.

3. Ochrona nieleÊnych
ekosystemów làdo-
wych.
1) Ochrona ∏àk.

Hodowla sadzonek drzew i krzewów
w szkó∏ce leÊnej, na powierzchni 1,00 ha.

Sadzenie po˝àdanych gatunków drzew
w uprawach leÊnych, na gruntach rol-
nych (poprawki), na powierzchni 0,70 ha.

Piel´gnacja upraw leÊnych przez wyka-
szanie roÊlinnoÊci zielnej, na powierzch-
ni 11,15 ha.

Regulacja sk∏adu gatunkowego upraw
leÊnych (czyszczenia wczesne), na po-
wierzchni 4,81 ha.

Regulacja sk∏adu gatunkowego oraz roz-
luênienie przeg´szczonych cz´Êci drze-
wostanu (czyszczenia póêne), na po-
wierzchni 8,48 ha.

Kontrolne poszukiwanie wyst´powania
owadów, na 7 powierzchniach próbnych.

Kontrolne od∏owy owadów za pomocà
pu∏apek zapachowych  (feromonowych),
w iloÊci 20 sztuk.

Prognozowanie wyst´powania owadów
na podstawie od∏owów za pomocà
drzew pu∏apkowych, w iloÊci 2 sztuk.

Zabezpieczanie upraw leÊnych Êrodkami
zapachowymi (repelentami) przed szko-
dami od zwierzàt leÊnych, na powierzch-
ni 4,00 ha.

Usuwanie drzew usychajàcych (posusz
czynny), wywróconych oraz  z∏amanych
(wywroty i z∏omy), z pozostawieniem
cz´Êci drzew niezagra˝ajàcych zdrowot-
noÊci drzewostanów, na powierzchni
895,00 ha.

Koszenie mechaniczne ∏àk, na po-
wierzchni 17,41 ha.

Koszenie r´czne ∏àk, na powierzchni
32,74 ha. 

Koszenie mechaniczne ∏àk z dokasza-
niem r´cznym, na powierzchni 4,96 ha.

Czyszczenie stawu z wszelkiej roÊlinno-
Êci, na powierzchni 0,69 ha.

(20n)1).

7.

3f, k, 19a, 26a.

13a, b, 23.

6a, 11g, i, 23g, 25o, p, 40f, k.

(20n, 26f, 33a)1). 

(3a)1), 26p, (r, 28a, 33a)1), d, (41d)1). 

26p, 33a.

(3f, k, 19a, 20n, r, 23i, 26a, 28b, 25o, 40k,
41i)1).

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

(5d, 6i)1), 10d, 11a, (18o, 20a)1), x, 21r, t,
24g, h, 25y, 26bx.

(5h)1), 8h, 9d, (k)1), 12d, 17c, (d, i, 18b, w,
21b)1), w, 24b, c, i, k, (27a, 28h, l)1), m, n,
(29a, b, x, c, x)1), d, f, o, 36c, f, h, (i)1), 37a,
(l, 38b, 40a, b)1), 43k.

20p, 24f, 36h.

8f.
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1 2 3

2) Ochrona zbiorowisk
kserotermicznych i
naskalnych.

4. Ochrona roÊlin.

5. Ochrona zwierzàt.
1) Ochrona p∏azów.

2) Ochrona nietoperzy.

3) Zachowawcza ho-
dowla pstràga t´czo-
wego.

4) Ochrona owadów
z grupy ˝àd∏ówek.

6. Ochrona wartoÊci kul-
turowych. 
Rekonstrukcja zabytko-
wej kapliczki Êw. Jana
Kantego.

7. Ochrona walorów kra-
jobrazowych.

Usuwanie odrostów drzew i krzewów
oraz wykaszanie ∏àk zio∏oroÊlowych na
zboczach, na powierzchni 23,30 ha.

Usuwanie drzew i krzewów w celu ochro-
ny wybranych gatunków roÊlin: chabra
mi´kkow∏osego, zawilca wielkokwiato-
wego, macierzanki wczesnej, astra ga-
w´dka i ostnicy Jana, na powierzchni
1,00 ha.

Zak∏adanie siatek ochronnych, utrzyma-
nie stawów i przepustów, ustawienie ta-
blic informacyjnych, na powierzchni
0,50 ha.

Naprawa krat i zamkni´ç w jaskiniach
Doliny Sàspowskiej i Wàwozu Jamki, na
3 stanowiskach.

Prowadzenie zachowawczej hodowli
pstràga t´czowego.

Wykonanie i wystawienie w terenie
drewnianych ram wype∏nionych glinà,
w iloÊci 20 sztuk.

Ods∏anianie wybranych skarp.

Wykonanie rekonstrukcji rzeêby, jedna
sztuka.

Wycinka odroÊli drzew i krzewów oraz
wykaszanie roÊlinnoÊci zielnej, na po-
wierzchni 1,60 ha.

4m, 5c, h, (8k, n)1), 12a, (b)1),f , (g)1), 17f,
l, 21b, 28c, i, 29c, h, (36c)1), 39o oraz Ska-
∏y Ciche, ¸amaƒce, Pochylce, masyw ze
ska∏à Baszta, kamienio∏om, grunty kurii
w Grodzisku.

(5b, 6g, 36c)1).

(8f, 9k, 24h)1).

27h, 31a, b.

Stawy hodowlane pstràga t´czowego
w Ojcowie.

2d, (12b)1), g, (n, r)1), 23c, (36c)1), 40x,
40z, 43d.

5c, 7, 15d, 21x, 24w, 40l.

(24f)2).

(20i, 24a)1).

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 Ojcowskiego Parku Narodowego, sporzàdzonà przez Biuro Urzàdzania Lasu
i Geodezji LeÊnej Oddzia∏ w Krakowie w skali 1 : 10 000, wed∏ug stanu na 1.01.1992 r., numer 2360/93.
Mapa znajduje si´ w siedzibie Ojcowskiego Parku Narodowego w miejscowoÊci Ojców.

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


