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Redukcja stanu zwierzàt powodujàcych Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.
rozprzestrzenianie si´ chorób, w iloÊci do
40 sztuk (jenot, lis).
Uprawa poletek zaporowych dla jelenio- 21f, 66p, 83c, 84d, 119j, 122l, 200a, 237i,
watych i dzików, na powierzchni 10,35 ha. 302d, 312f/313d.
Przygotowanie i wyk∏adanie paszy oraz 185-187,193-195, 203-205, 278, 295.
opieka weterynaryjna nad stadem podstawowym konika polskiego w hodowli
zachowawczej, o liczebnoÊci 36 sztuk.
7. Ochrona wartoÊci kulturowych.
Techniczne odtworzenie obiektów osady 276-277, 293.
leÊnej we Floriance wraz z uk∏adami
wodnymi i zarzewieniami.

ObjaÊnienia:
* Podzia∏ na oddzia∏y oznaczone liczbà oraz pododdzia∏y oznaczone literà podano zgodnie z mapà gospodarczà Roztoczaƒskiego Parku Narodowego, sporzàdzonà przez Biuro Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej Oddzia∏ w Lublinie w skali 1 : 5 000,
wed∏ug stanu na 1.01.2001 r.
Podzia∏ na obwody ochronne podano zgodnie z mapà przeglàdowà Roztoczaƒskiego Parku Narodowego, sporzàdzonà
przez Biuro Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej Oddzia∏ w Lublinie w skali 1 : 10 000, wed∏ug stanu na 1.01.1999 r.
Podzia∏ na obszary obj´te ochronà cz´Êciowà przyj´to zgodnie z mapà pod tytu∏em „Strefy dzia∏aƒ ochronnych”, sporzàdzonà przez zespó∏ autorski syntezy planu ochrony w skali 1 : 25 000, wed∏ug stanu na 1.01.1999 r.
Mapy znajdujà si´ w siedzibie Roztoczaƒskiego Parku Narodowego w miejscowoÊci Zwierzyniec.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie rocznych zadaƒ ochronnych dla S∏owiƒskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 paêdziernika 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
S∏owiƒskiego Parku Narodowego na 2003 r.
———————
1)

Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska (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.

§ 2. Roczne zadania ochronne, o których mowa
w § 1, obejmujà:
1) identyfikacj´ i opis zagro˝eƒ wewn´trznych i zewn´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 rozporzàdzenia.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Ârodowiska: Cz. Âleziak
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 27 marca 2003 r. (poz. 751)

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 przez pieszych Wykonanie drewnianych barierek przy szlakach
w otoczeniu szlaków turystycznych.
turystycznych,
uniemo˝liwiajàcych
zejÊcie
turystów z wytyczonego szlaku.

2

Zamieranie drzewostanów iglastych na skutek Usuwanie opanowanych drzew.
˝erów szkodliwych owadów oraz paso˝ytniczych Wyk∏adanie pu∏apek na owady.
grzybów.
Poszukiwania owadów.

3

Niezgodny z siedliskiem
drzewostanów.

4

Zagro˝enie upraw leÊnych przez roÊliny zielne.

5

Ekspansja niepo˝àdanych gatunków roÊlin na Wykaszanie mechaniczne ∏àk.
∏àkach.

6

Niekorzystne
(podtapianie).

7

Wzrost ÊmiertelnoÊci ssaków i ptaków w okresie Dokarmianie w okresie mroênej i Ênie˝nej zimy.
ekstremalnych warunków zimowych.

8

Nadmierny wzrost liczebnoÊci populacji lisa i Odstrza∏ redukcyjny lisów i jenotów.
jenota, zagra˝ajàcy ptakom gnie˝d˝àcym si´ na
ziemi.

9

Niew∏aÊciwy sk∏ad gatunkowy ryb, przejawiajàcy Od∏owy regulacyjne.
si´ przewagà liczebnoÊci ryb karpiowatych.

10

stosunki

sk∏ad

wodne

gatunkowy Regulacja sk∏adu gatunkowego drzewostanów.

na

Zagro˝enie po˝arowe.

Wykaszanie niepo˝àdanych
zielnych wokó∏ sadzonek.

gatunków

roÊlin

∏àkach Konserwacja rowów melioracyjnych.

Orka pasów przeciwpo˝arowych, porzàdkowanie
terenów przyleg∏ych do dróg, utrzymanie
przejezdnoÊci dróg leÊnych.

Za∏àcznik nr 2

SPOSOBY I ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ
CzynnoÊci

Sposób wykonania i zakres

Lokalizacja*

1

2

3

1. Ochrona przyrody nieo˝ywionej.
Ochrona powierzchni
gleby przed wydeptywaniem.

Remont lub wykonanie nowych barier Szlaki turystyczne na obszarze Parku.
drewnianych wzd∏u˝ wybranych odcinków szlaków turystycznych, na d∏ugoÊci
2 000 m.

2. Ochrona ekosystemów
leÊnych.
Wyk∏adanie pu∏apek zapachowych (fero- Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.
monowych) na brudnic´ mniszk´, kornika drukarza i cetyƒca, w iloÊci 70 sztuk.
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Kontrolne (jesienne) poszukiwania owa- Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.
dów, w iloÊci 60 prób.
Usuwanie z drzewostanów drzew gatun- (1-3, 23, 34-35, 38-63, 69-76, 78-84)1).
ków iglastych, opanowanych przez owady i grzyby, po∏amanych i przewróconych, z pozostawieniem cz´Êci drzew
niezagra˝ajàcych zdrowotnoÊci drzewostanów (ci´cia sanitarne i przygodne), na
powierzchni 750 ha.
Orka pasów przeciwpo˝arowych w eko- Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.
systemach leÊnych, na d∏ugoÊci 8 100 m.
Oczyszczenie terenu przyleg∏ego do pa- Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.
sów przeciwpo˝arowych i dróg na obszarach leÊnych, na powierzchni 21,50 ha.
Porzàdkowanie dróg leÊnych, na d∏ugo- Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.
Êci 22 km.
Ustawienie tablic informacyjnych o obo- Teren Parku.
wiàzku ochrony przyrody w Parku, w iloÊci 30 sztuk.
R´czne wykaszanie niepo˝àdanej roÊlin- 76f.
noÊci zielnej na uprawach leÊnych, na
powierzchni 0,50 ha.
3. Ochrona
nieleÊnych
ekosystemów
làdo- Wykaszanie ∏àk, na powierzchni 150,00 ha. (Polder Gardna IX oraz ∏àki dawniej u˝ytwych.
kowane w Obwodzie Ochronnym Smo∏dziƒski Las)1).
Wykaszanie roÊlin zielnych na rowach (Polder Gardna IX)1).
melioracyjnych, w celu zachowania
sprawnoÊci cieków, na d∏ugoÊci 30 km.
4. Ochrona ekosystemów
wodnych.
Pozyskanie tarlaków siei sieciami staw- Jezioro ¸ebsko.
nymi, w ramach restytucji gatunku, w iloÊci 100 kg.
Zarybianie narybkiem siei w ramach re- Jezioro ¸ebsko.
stytucji gatunku, w iloÊci 80 000 sztuk**.
Pozyskanie tarlaków szczupaka, w iloÊci Jezioro Gardno.
200 kg.
Pozyskanie tarlaków troci i ∏ososia, w ramach restytucji gatunku, w iloÊci:
Jezioro ¸ebsko.
— 1 200 kg
Jezioro Gardno.
— 500 kg.
Zarybianie narybkiem troci w´drownej, Rzeka ¸upawa.
w ramach restytucji gatunku, w iloÊci
80 000 sztuk**.
Zarybianie narybkiem szczupaka:
105 000 sztuk
105 000 sztuk**.

Jezioro ¸ebsko.
Jezioro Gardno.
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Zarybianie narybkiem sandacza:
120 000 sztuk
30 000 sztuk**.

Jezioro ¸ebsko.
Jezioro Gardno.

Zarybianie narybkiem w´gorza:
40 000 sztuk
20 000 sztuk**.

Jezioro ¸ebsko.
Jezioro Gardno.

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

Jezioro ¸ebsko.
Jezioro Gardno.

Od∏owy regulacyjne:
Jezioro ¸ebsko.
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 100 kg (przy∏ów),
szczupak — do 100 kg (przy∏ów),
okoƒ — do 100 kg (przy∏ów),
karaÊ — powy˝ej 200 kg,
kràp, jazgarz, drobnica — bez ograniczeƒ
iloÊci,
pozosta∏e — 450 kg.
Udost´pnienie wyznaczonych akwenów Jezioro ¸ebsko i Gardno.
do w´dkowania.
Jezioro Gardno.
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,
szczupak — do 100 kg (przy∏ów),
sandacz — do 100 kg (przy∏ów),
okoƒ — do 100 kg (przy∏ów),
karaÊ — powy˝ej 1 000 kg,
kràp, jazgarz, drobnica — bez ograniczeƒ
iloÊci,
pozosta∏e — 500 kg.
5. Ochrona zwierzàt.
Wyk∏adanie karmy dla ptaków w okresie Przy lokalach mieszkalnych w budynÊnie˝nej i mroênej zimy, w iloÊci 300 kg. kach wolno stojàcych (osady leÊne).
Odstrza∏ redukcyjny lisów, w iloÊci Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.
10 sztuk, i jenotów, w iloÊci 10 sztuk.
ObjaÊnienia:
** Podzia∏ na oddzia∏y oznaczone liczbà oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapà przeglàdowà S∏owiƒskiego Parku
Narodowego, sporzàdzonà przez Biuro Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej Oddzia∏ w Szczecinku w skali 1 : 25 000, wed∏ug
stanu na 1.01.1993 r.
Podzia∏ na pododdzia∏y oznaczone literà podano zgodnie z mapà gospodarczà S∏owiƒskiego Parku Narodowego, sporzàdzonà przez Biuro Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej Oddzia∏ w Szczecinku w skali 1 : 5 000, wed∏ug stanu na 1.01.1993 r.
Podzia∏ na obszary obj´te ochronà cz´Êciowà podano zgodnie z mapà ochrony S∏owiƒskiego Parku Narodowego, sporzàdzonà przez S∏owiƒski Park Narodowy w skali 1 : 25 000, wed∏ug stanu na 1.01.1993 r.
Mapy znajdujà si´ w siedzibie S∏owiƒskiego Parku Narodowego w miejscowoÊci Smo∏dzino.
** 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 2002 r.

