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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 27 marca 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. Ustanawia si´ roczne zadania ochronne dla
Âwi´tokrzyskiego 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

———————
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. 752)

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 oraz krzewów  nie-
po˝àdanych gatunków w ekosystemach niele-
Ênych.

Okresowe wysychanie  cieków i zbiorników wod-
nych na terenie Parku.

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

Wykonanie urzàdzeƒ (zastawek) zatrzymujàcych
odp∏yw wód w okresie suszy.
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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 przyrody nie-
o˝ywionej.
Ochrona pokrywy gle-
bowej w otoczeniu
miejsc wypoczynko-
wych, szlaków tury-
stycznych i Êcie˝ek dy-
daktycznych.

2. Ochrona ekosystemów
leÊnych.

Profilowanie dróg i szlaków turystycznych,
uzupe∏nienie ubytków poerozyjnych, na-
prawa rowów odp∏ywowych i przepustów,
wykonanie rowków odp∏ywowych, kieru-
jàcych wod´ do wn´trza lasu, na stromych
odcinkach szlaków turystycznych i dróg le-
Ênych, ∏àcznie na d∏ugoÊci 15,1 km.

Wykonanie palisad drewnianych unie-
mo˝liwiajàcych wjazd do Parku, na d∏u-
goÊci 10 m.

Budowa k∏adek nad ciekami wodnymi
i w miejscach podmok∏ych, ∏àcznie na
d∏ugoÊci 40 m.

Regulacja sk∏adu gatunkowego oraz za-
g´szczenia drzew w drzewostanach (trze-
bie˝ wczesna), na powierzchni 13,69 ha.

Regulacja sk∏adu gatunkowego, zag´sz-
czenia drzew w drzewostanach oraz od-
s∏anianie odnowieƒ naturalnych w drze-
wostanach, na powierzchni 163,14 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 (ci´cia sa-
nitarne i przygodne). 

Regulacja sk∏adu gatunkowego oraz za-
g´szczenia drzew w m∏odnikach (czysz-
czenia póêne), na powierzchni 51,56 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, o d∏ugo-
Êci 607 m. 

Obwody Ochronne: Âwi´ty Krzy˝, Che∏-
mowa Góra, Podgórze,  Âwi´ta Katarzy-
na, Klonów.

(Obwód Ochronny Âwi´ta Katarzyna)1).

Obwód Ochronny Âwi´ta Katarzyna.

215b, 230m, n, 264d.

5c, 17j, k, 22c, k, 23f, h, i, k, 24b, c, d, 25b,
c, 41a, i, 43d, 56h, 61d, 62b, c, 74b, 185t,
213n, 214d, 222a, 229a, 244c, 255a, 263f,
275a, c.

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

22c, j, 23f, i, 24d, 56h, 74b, 87a, 93a, 94w,
99a, 180b, 188b.

Na obszarze obj´tym ochronà cz´Êcio-
wà. 

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

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

12a, 22a, 74b, 210b.



Dziennik Ustaw Nr 82 — 5490 — Poz. 752

ObjaÊnienia:

* Podzia∏ na oddzia∏y oznaczone liczbà, liczbà i du˝à literà oraz pododdzia∏y oznaczone literà podano zgodnie z mapà gospo-
darczà Âwi´tokrzyskiego Parku Narodowego, sporzàdzonà przez Biuro Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej Oddzia∏ w War-
szawie w skali 1 : 5 000, wed∏ug stanu na 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 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 numer 14, sporzàdzonà przez Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania w ska-
li 1 : 25 000, wed∏ug stanu na 1.01.1997 r. 
Mapy znajdujà si´ w siedzibie Âwi´tokrzyskiego Parku Narodowego w miejscowoÊci Bodzentyn.

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

1 2 3

3. Ochrona nieleÊnych
ekosystemów làdo-
wych.

4. Ochrona ekosystemów
wodnych.

5. Ochrona roÊlin.

Konserwacja istniejàcych rowów gra-
nicznych przez ich pog∏´bienie i napra-
wienie uszkodzonych skarp, na d∏ugoÊci
4 601 m.

Likwidacja zb´dnych wjazdów do lasu
przez wykopanie rowów poprzecznych,
na d∏ugoÊci 1 170 m.

Usuni´cie niepo˝àdanych gatunków
drzew i krzewów, wykoszenie roÊlinnoÊci
zielnej oraz wywiezienie pokosu z ∏àk, na
powierzchni 53,69 ha.

Wykonanie dwóch zastawek drewniano-
-ziemnych na cieku wodnym.

Wykonanie zastawek faszynowo-ziem-
nych na ciekach wodnych, w iloÊci
8 sztuk.

Ods∏anianie 289 stanowisk cisa przez wy-
cinanie niepo˝àdanych gatunków krze-
wów.

Zapobieganie pojawianiu si´ niepo˝àda-
nych gatunków roÊlin (sukcesji) przez ich
wykaszanie, wokó∏ stanowisk: pe∏nika
europejskiego, goryczki wàskolistnej
i nasi´êrza∏a pospolitego oraz wywiezie-
nie pokosu, na powierzchni 2,20 ha.

Postawienie barier i zasadzenie krzewów
w celu likwidacji nielegalnych Êcie˝ek
w Parku, na d∏ugoÊci 40 m.

1a, 2a, 3a, 31a, c, d, 74c, 88a, 97a, 179c,
191f, 192f, g, h, 211a, 212a, 213j, k, 214a,
b, 215a, 216a, 217a, 218a, 219a, b, 220a,
221a, b, 227b, 228a, b, 245b, 255c, g,
256n, 264c, f, 267a, b. 

Ca∏y obszar Parku.

11h, k, 22h, i, 23Pb, Pd, 26Pa, Pc, 29m,
39f, 40h, 41n, p, 42a, 44c, i, j, k, l, 44Pg,
Ph, Pj, Pn, Po, 45b, f, h, i, k, l, 45Pb, Pc, d,
Pf, Pg, Ph, Pi, Pk, 55c, 56j, 58c, 59d, 60c,
j, 61c, 62a, 70d, 115j, 236a, „Borowa”,
„Wielka ¸àka”.

40h, 54f. 

Obwód Ochronny Podgórze.

26f, k, 29b, g, 43a, c, d, 147c, 148k, 164b,
d, 189h. 

43b, g, 54b, 58a, 59g, i, 71b, 72a, 73b, n,
115k.

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


