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Warszawa, dnia 22.05.2015 

 

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, 

 

Zarząd Klubu Wysokogórskiego Warszawa zwraca się z do Delegatów na Walny Zjazd 
oraz do władz Polskiego Związku Alpinizmu (PZA) o wyjaśnienie następujących kwestii, 
które budzą nasze najwyższe zaniepokojenie: 

1. Jaką strategię przyjmuje PZA w dalszych rozmowach z TPN w sprawie umożliwienia 
legalnego uprawiania wspinaczki w Tatrach Wysokich i Zachodnich? 
 

2. Jakie ustalenia zostały poczynione w kwestii wprowadzenia elektronicznego systemu 
rejestracji i limitowania wejść na terenie TPN i dlaczego środowisko nie jest o tych 
sprawach do tej pory poinformowane? 

 
3. W jakim stadium znajduje się koncepcja licencji wspinaczkowych na terenie TPN i 

jak PZA zamierza temu przeciwdziałać? 
 
4. Jakie działania podejmuje zarząd PZA i jakie ma stanowisko negocjacyjne w kwestii 

przeciwdziałania ograniczeniom działalności taternickiej na terenie TPN oraz 
podejmowanym przez TPN działaniom restrykcyjnym? 

 
5. Dlaczego zarząd PZA, który tak chętnie wygłasza swoje „stanowiska w sprawie”, nie 

zabrał głosu w bulwersującej sprawie wycinki spitów w dolinkach reglowych ani 
podnoszenia opłat za zawody skiturowe? 

 
6. Dlaczego negocjacje PZA z TPN są objęte tajemnicą i nie ma z nich żadnych relacji 

ani protokołów, choć w latach 2000-2007 były one regularnie publikowane i 
powszechnie dostępne? 

 
7. Jaką rolę w tej strategii pełni dr Jodłowski - aktualny wiceprezes PZA, skoro jego 

działalność wprost wspiera działania TPN w pozyskiwaniu finansowania na 
ograniczenie działalności taternickiej i dostarcza argumentów na rzecz rzekomej 
szkodliwości uprawiania wspinaczki? 

W sprawozdaniu władz PZA przygotowanym na obecny zjazd delegatów niestety te 
kwestie są skwitowane ogólnymi stwierdzeniami lub całkowicie pominięte.  

Tymczasem z uzyskanych przez nas dokumentów i informacji wynika jasno, że polityka 
prowadzona przez PZA w stosunku do TPN jest dla naszego środowiska szkodliwa i w 
krótkim czasie doprowadzi do poważnych ograniczeń w ruchu taternickim, polegających 
docelowo na limitach, rejestracjach, licencjach i opłatach.  
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Z materiałów tych 1) niestety jasno wynika, że istotnie negatywną rolę w tym procesie 

stanowią prace naukowe kol. Miłosza Jodłowskiego, który zamiast dbać i walczyć, jako 
przedstawiciel naszego środowiska, o jak największy dostęp do rejonów 
wspinaczkowych, dostarcza argumentów stronie przeciwnej na rzecz eliminowania ruchu 
wspinaczkowego z Tatr. Zjawisko to dokładnie pokazuje wykonany przez 
kol. Jodłowskiego projekt pt. "Ocena wpływu taternictwa powierzchniowego na 
środowisko przyrodnicze”. Niestety treść tego dokumentu nie jest publicznie dostępna, 
a z tego, co wiemy nie znają go również członkowie zarządu PZA. Jego tezy zostały 
jednak przedstawione na konferencji w Wageningen i zawierały m.in. takie stwierdzenia: 

„Zaobserwowane zmiany środowiska spowodowane przez wspinaczy obejmują głównie 

mechaniczne zniszczenia roślinności, wzrastającą niestabilność pokrywy glebowej zboczy 

oraz zmiany mikrorzeźby. Wpływ różni się znacząco w zależności od dyscypliny 

wspinaczkowej i składnika geologicznego. Największe zmiany, obejmujące całkowite 

usunięcie pokrywy roślinnej i glebowej, spowodowane są przez uprawianie dry-toolingu 

na skałach wapiennych. (…)” 

„W konkluzji zaproponowano szereg szczegółowych regulacji obejmujących całkowite 

bądź czasowe zamknięcia najbardziej narażonych ścian i ograniczenia dla określonych 

typów wspinaczki oraz użycia sprzętu wspinaczkowego.” 2) 

Wspomniane badanie zostało przez TPN wykorzystane jako NIEMAL WYŁĄCZNA 
podstawa merytoryczna do uzasadnienia następujących działań: 

1. Sfinansowania i wycięcia ok. 100 spitów w dolinkach reglowych; 
2. Sfinansowania zakupów 10 foto-pułapek (w tym 6 urządzeń z transmisją GPS i 4 z 

transmisją radiową) - które posłużą do monitorowania wspinania w rejonach 
"zakazanych" i zwiększą skuteczność wyłapywania "przestępców" wspinaczkowych; 

3. Sfinansowania zakupu 2 czujników piroelektrycznych z modłami GPS - które 
umożliwią zliczanie ruchu, w tym w rejonach zamkniętych, 
 

TPN nie przejmuje się bowiem ewentualnymi pozytywami wynikającymi z tych badań, 

ale korzysta wyłącznie z wykazanych tam negatywów - a tych nie brak. 

W tym kontekście naprawdę niepokojąco brzmią deklaracje złożone przez 

kol. Jodłowskiego w wywiadzie udzielonym portalowi „Brytan”, że celem jego pracy w 

zarządzie PZA jest ”wprowadzenie tych zaleceń w życie”! 

Naszym zdaniem kol. Miłosz Jodłowski znajduje się w sytuacji ostrego konfliktu 

interesów będąc z jednej strony pracownikiem naukowym (geografem fizycznym), 

prowadzącym badania dotyczące oddziaływania wspinaczki na środowisko naturalne 

Tatr na zlecenie, bądź w porozumieniu z TPN, a równocześnie statutowym 

reprezentantem naszego środowiska jako wiceprezes PZA. 

                                                           
1
 Załączniki 1, 2 i 3 – są to skrót z dokumentów oraz pełne treści dokumentów złożonych przez Tatrzański 

Park Narodowy, w trybie konkursowym (…) - konkurs nr 2/2012, w tym w szczególności: „treści wniosku nr 
POIS.05.01.00-00-398/12-00 i opisu projektu, którego dotyczył przedmiotowy wniosek pt. „Zmniejszenie 
presji turystycznej na siedliska i gatunki na obszarze PLC120001 Tatry”, które uzyskaliśmy od Centrum 

Koordynacji Projektów Środowiskowych. 
2
 http://mmv.boku.ac.at/refbase/files/jodlowski_milosz-2010-climbers_attitudes.pdf 

http://mmv.boku.ac.at/refbase/files/jodlowski_milosz-2010-climbers_attitudes.pdf
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Kolega Jodłowski, jako naukowiec, jest w naturalny sposób zarówno merytorycznie jak i 

finansowo 3) zainteresowany prowadzeniem badań oddziaływania taternictwa, podczas 

gdy dla środowiska wspinaczkowego jego działalność niesie poważne zagrożenia, jako 

że TPN może korzystać z tych badań wybiórczo, koncentrując się jedynie na elementach 

negatywnych i wykorzystując je do działań restrykcyjnych. Powinniśmy przecież 

oczekiwać, że reprezentujący nas kol. Jodłowski będzie te negatywne elementy badań 

zwalczał, płynące z nich negatywne wnioski obalał, a w swoich pracach naukowych 

wykazywał dla przykładu wysoki stopień szkodliwości oddziaływania pracowników TPN 

na przyrodę. 

Wspomniany wcześniej konflikt interesów pojawił się dobitnie w roku 2009, kiedy to stała 

przed nami największa jak do tej pory szansa na otwarcie zimą ścian Wielkiej Turni w 

Tatrach Zachodnich. Dyrektor TPN zobowiązał się udostępnić ten rejon po 

przedstawieniu przez nasze środowisko pozytywnej analizy oddziaływania taternictwa na 

środowisko przyrodnicze. Niestety, kol. Jodłowski, wówczas członek Komisji Tatrzańskiej 

PZA, odmówił współpracy z renomowanym profesorem Wiłkomirskim z Uniwersytetu 

Warszawskiego argumentując, że nie dopuści nikogo innego do własnego dorobku 

naukowego. W takiej sytuacji profesor mógł przygotować jedynie ogólną opinię. Opór 

kol. Jodłowskiego doprowadził do upadku projektu i utraty tej jedynej jak dotąd szansy. 

Na otarcie łez pozostało nam wtedy tylko udostępnienie Jarońca. Chcemy podkreślić, że 

nawet jeśli nie doszłoby do otwarcia Tatr Zachodnich, a zobowiązania dyrekcji okazałyby 

się obietnicami bez pokrycia, to i tak przeprowadzenie tego badania miałoby dla 

naszego środowiska ogromne znaczenie. Takie badanie miałoby dziś, w momencie 

negocjacji planów ochronnych TPN, kapitalne wręcz znaczenie. Niestety, jak zwykle – 

nie mamy niczego. Co gorsza, w przywoływanym wcześniej wywiadzie, kol. Jodłowski 

dyskredytuje zarówno osobę profesora 4) (rzecz trudna do pojęcia biorąc pod uwagę 

pozycję naukową obu panów 5.), jak również przygotowaną przez niego opinię. W ten 

sposób nasz wiceprezes zwalcza JEDYNY dokument naukowy, na jakim moglibyśmy się 

oprzeć w swoich staraniach o Tatry Zachodnie. Wypowiedzi te spotkały się z reakcją ze 

strony Fundacji Kukuczki 6). 

W zaawansowanym stadium znajdują się obecnie przygotowania do wprowadzenia 

ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI RUCHU TATERNICKIEGO ORAZ 

LIMITOWANIA WEJŚĆ NA MNICHA I ZAMARŁĄ. Jest to projekt, który kol. Jodłowski 

forsuje od roku 2007, tj. od ukazania się jego badania natężenia ruchu taternickiego 

(tzw. „liczenia taterników”), które opatrzone zostało wnioskiem, że: „przed sezonem 

letnim 2007 r. konieczne staje się określenie pojemności rejonu Mnicha dla ruchu 

wspinaczkowego, aby zapobiec ewentualnej degradacji środowiska.” 7) Sformułowany 

został również wniosek, że rzekomo „wiarygodność Książek Wyjść nie przekracza 60%.” 

Na podstawie tych badań i zaleceń, TPN ochoczo planuje wprowadzenie systemu 

obowiązkowej rejestracji i ograniczeń ilości wspinaczy na Mnichu i Zamarłej Turni, co w 

                                                           
3
 Na badania przyznano grant ministerialny w wysokości 116 tys. zł http://nauka.money.pl/wnioski-o-

dofinansowanie/konkurs-32/ocena-wplywu-taternictwa-powierzchniowego-na-srodowisko-przyrodnicze-jako-
podstawa-do-okreslenia-zasad-udostepniania-i-monitoringu-ruchu-wspinaczkowego-na-obszarze-
tatrzanskiego-parku-narodowego-311919.html 
4
 Padają stwierdzenia w rodzaju: „kim on w ogóle jest?” 

5
 Porównanie ilości publikacji i cytowań obu naukowców zał. 4,5,6,7. 

6
 http://brytan.com.pl/stanowisko-zarzadu-fundacji-wspierania-alpinizmu-polskiego-im-jerzego-kukuczki-dotyczace-

wywiadu-udzielonego-brytanowi-przez-kol-milosza-jodlowskiego/ 
7
 http://www.geo.uj.edu.pl/zaklady/zgf/pdf/jodlowski_2007.pdf 

http://nauka.money.pl/wnioski-o-dofinansowanie/konkurs-32/ocena-wplywu-taternictwa-powierzchniowego-na-srodowisko-przyrodnicze-jako-podstawa-do-okreslenia-zasad-udostepniania-i-monitoringu-ruchu-wspinaczkowego-na-obszarze-tatrzanskiego-parku-narodowego-311919.html
http://nauka.money.pl/wnioski-o-dofinansowanie/konkurs-32/ocena-wplywu-taternictwa-powierzchniowego-na-srodowisko-przyrodnicze-jako-podstawa-do-okreslenia-zasad-udostepniania-i-monitoringu-ruchu-wspinaczkowego-na-obszarze-tatrzanskiego-parku-narodowego-311919.html
http://nauka.money.pl/wnioski-o-dofinansowanie/konkurs-32/ocena-wplywu-taternictwa-powierzchniowego-na-srodowisko-przyrodnicze-jako-podstawa-do-okreslenia-zasad-udostepniania-i-monitoringu-ruchu-wspinaczkowego-na-obszarze-tatrzanskiego-parku-narodowego-311919.html
http://nauka.money.pl/wnioski-o-dofinansowanie/konkurs-32/ocena-wplywu-taternictwa-powierzchniowego-na-srodowisko-przyrodnicze-jako-podstawa-do-okreslenia-zasad-udostepniania-i-monitoringu-ruchu-wspinaczkowego-na-obszarze-tatrzanskiego-parku-narodowego-311919.html
http://brytan.com.pl/stanowisko-zarzadu-fundacji-wspierania-alpinizmu-polskiego-im-jerzego-kukuczki-dotyczace-wywiadu-udzielonego-brytanowi-przez-kol-milosza-jodlowskiego/
http://brytan.com.pl/stanowisko-zarzadu-fundacji-wspierania-alpinizmu-polskiego-im-jerzego-kukuczki-dotyczace-wywiadu-udzielonego-brytanowi-przez-kol-milosza-jodlowskiego/
http://www.geo.uj.edu.pl/zaklady/zgf/pdf/jodlowski_2007.pdf
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przyszłości może się wiązać z koniecznością przekazywania danych osobowych, i 

oczywiście POBIERANIEM OPŁAT. Przeraziło nas naprawdę, że w czasie spotkania z 

zarządem Fundacji Kukuczki, przedstawiciele zarządu PZA informowali nas o swoim 

POPARCIU dla tego pomysłu i argumentowali, że jest on konieczny, że tak się obecnie 

dzieje na całym świecie oraz że trzeba ograniczać ruch taternicki bo w Stawkach 

Mnichowych znajdują się bakterie coli! 

STOIMY ZATEM PRZED SYTUACJĄ, W KTÓREJ TPN LADA MOMENT 

WPROWADZI PRZY APROBACIE PZA OBOSTRZENIA DLA WSPINANIA. Nikt nas o 

tym nie informował, a dyskusję o tym na nadchodzącym zjeździe kol. Jodłowski 

próbował zastopować! Uważamy, że kolega Jodłowski manipuluje zarządem PZA, 

ponieważ jest żywotnie zainteresowany wejściem tego systemu w życie. 

Chcemy zaznaczyć, że nie odmawiamy prawa kol. Jodłowskiemu do formułowania 

najbardziej nawet nieprzychylnych dla wspinaczy wniosków oraz krytykowania jedynej 

przychylnej wspinaczom opinii naukowej profesora Wiłkomirskiego. Jednakże uważamy 

za niedopuszczalną sytuację, gdy przedstawia je statutowy reprezentant naszego 

środowiska (a więc i nas samych) tym samym sprawiając wrażenie, że nasze 

środowisko legitymizuje te zalecenia. Jest to dla TPN bardzo wygodna sytuacja, którą z 

pewnością wykorzysta przeciw nam już w niedalekiej przyszłości. 

W tym kontekście pojawiają się kolejne pytania na temat jawności rozmów 

prowadzonych na linii TPN - PZA. Wygląda na to, że nie istnieją żadne protokoły i 

zapisy, z których wynikałoby, o czym konkretnie rozmawiano i w jakim kierunku szły te 

rozmowy. Słyszymy również, że stosunki pomiędzy tymi dwiema organizacjami nigdy nie 

były tak dobre jak w chwili obecnej. Nie dziwi to gdyż z pewnością TPN ma wielkie 

powody do zadowolenia - otrzymali bowiem od nas samych dowody na szkodnictwo 

taterników, dzięki czemu mają podstawy do wprowadzania restrykcji, o których była 

mowa wyżej i dzięki czemu spokojnie odmówili udostępnienia choćby fragmentu Tatr 

Zachodnich. Jeżeli tak jest pojmowana dobra współpraca z TPN oraz interes naszego 

środowiska przez władze PZA, to już nic nas nie dziwi.  

Nie dziwi nas również tryb wprowadzenia drakońskich opłat za organizowanie zawodów 

ski-alpinistycznych, jak również wyciągnięcie (wprawdzie starego) zapisu o zakazie 

przebywania na obszarze TPN po zmroku. Jest to działanie jawnie wymierzone w 

taterników i ruch wspinaczkowy. 

Taternictwo to historycznie i aktualnie nasza podstawa do sukcesów w Alpach, 

Himalajach oraz innych górach całego świata. Myślimy, że ta właśnie wartość powinna 

być podstawową wartością wytyczającą kierunek działań Polskiego Związku Alpinizmu. 

Koleżanki i Koledzy z zarządu PZA, prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie postawionych 

wyżej kwestii, gdyż w naszej opinii skutki tych działań w niedalekiej przyszłości będą 

miały fatalne następstwa dla całego naszego środowiska wspinaczkowego.  

Zdajemy sobie sprawę, że część z Was może patrzeć na nasz list, jako próbę wywołania 

„afery”. Wiadomo przecież nie od dziś, że - w opinii części kolegów - KW Warszawa to 

klub „awanturniczy”. Prosimy jednak o poważne podejście do rzeczy. Nasz zarząd 

zajmuje się tą sprawą od dłuższego czasu i wyrobił sobie na jej temat jasny pogląd i nie 

ma to nic wspólnego z osobistymi animozjami. 
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Ponieważ list ten koncentruje się głównie na działalności kol. Jodłowskiego nie chcemy, 

aby powstało wrażenie, że jest on jedynym winowajcą. Niewątpliwe jest przecież, że 

jego działalność odbywa się przy pełnej aprobacie reszty zarządu. Ponadto, krytykując 

kol. Jodłowskiego nie odnosimy się do jego działalności w ramach „Naszych Skał” 

ponieważ nie jest nam ona znana i możemy przypuszczać, że jest dla środowiska 

korzystna. 

Przepraszamy jednocześnie za tak późne wysłanie listu. Tak późny termin wygląda na 

„wrzutkę” w ostatniej chwili. Niestety uzgodnienie treści przeciągnęło się bardziej, niż 

planowaliśmy i nie ma w tym żadnej kalkulacji, zwłaszcza że wiemy, iż zarząd PZA 

przeforsował jednak dyskusję na temat spraw TPN-PZA i kolega Jodłowski będzie do tej 

dyskusji odpowiednio przygotowany. 

 

Z taternickim pozdrowieniem 

W imieniu zarządu KW Warszawa 

Zbigniew Skierski 

 

 

Załączniki: 

 Załącznik 1 – skrót z dokumentów złożonych przez Tatrzański Park Narodowy, w trybie konkursowym 

(konkurs nr 2/2012, POIS.05.01.00-00-398/12-00); 

 Załącznik 2 - pełna treści dokumentów złożonych przez Tatrzański Park Narodowy, w trybie 

konkursowym (konkurs nr 2/2012, POIS.05.01.00-00-398/12-00); 

 Załącznik 3 - opis projektu "Zmniejszenie presji turystycznej na siedliska i gatunki na obszarze 

PLC120001 Tatry" 

 Załącznik 4, 5, 6 i 7 - Publikacje i cytowania dr Jodłowskiego. i dr Wiłkomirskiego 

 

 



1.6 STRESZCZENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 
Działania: (...) ograniczenie wspinaczki skałkowej i restytucja roślinności w rejonie skałek 
reglowych, (...), ograniczenie nielegalnej działalności taternickiej i jaskiniowej... 
 
 
3.1.3 DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA OCHRONNE PROWADZONE NA OBSZARZE 
OBJĘTYM PROJEKTEM 
 
(...) Patrole pracowników służby TPN i Straży Parku. Od stycznia 2011 roku do kontroli 
nielegalnej działalności turystycznej, jaskiniowej i wspinaczkowej używa się fotopułapek. 
Podniosło to znacznie skuteczność zwalczania tego procederu. Dzięki tym urządzeniom 
Straż Parku skutecznie interweniowała 19 razy zatrzymując i karząc mandatami wspinaczy, 
taterników jaskiniowych i turystów przebywających poza obszarem udostępnionym. 
 
 
4.1 DIAGNOZA POTRZEB 
 
P.4  
 
Opis potrzeb/problemów/zagrożeń: 
 
Niepokojenie rzadkich gatunków ptaków i ssaków poprzez nielegalną penetrację terenu 
przez turystów, taterników, taterników jaskiniowych oraz narciarzy 
 
Źródło informacji - dane empiryczne, na podstawie których zdiagnozowano 
zagrożenia/potrzeby/problemy 
 
W rejonie Czerwonych Wierchów występują gatunki ptaków: pomurnik, cietrzew, głuszec, 
mornel, sokół wędrowny oraz ssaków: niedźwiedź, wilk, ryś, kozica, świastak. Terenach, 
które są matecznikami tych gatunków są penetrowane przez ludzi. Dotyczy 
to głównie rejonów nielegalnej działalności wspinaczkowej i jaskiniowej: Wąwozu Kraków, 
górnej części Doliny Miętusiej, rejonu Wielkiej Turni w Dolinie Małej Łąki oraz północnej 
ściany Giewontu. Opisano w tym rejonie ponad 200 dróg wspinaczkowych. Monitoring 
prowadzony w 2011 roku przy pomocy fotopulapek w 4 miejscach poza szlakami wykazał 
nielegalne wejście 174 osób w nieudostępniony teren. Źródła danych: Cywiński W., 1994. 
Tatry Przewodnik Szczegółowy Tom 1 Masyw Giewontu, Wydawnictwo Górskie, Poronin 
Cywiński W., 1995. Tatry Przewodnik Szczegółowy Tom 2 Czerwone Wierchy Część 
Wschodnia, Wydawnictwo Górskie, Poronin Cywiński W., 1995. Tatry Przewodnik 
Szczegółowy Tom 3 Czerwone Wierchy Część Zachodnia, Wydawnictwo Górskie, Poronin 
Dane z monitoringu prowadzonego przez pracowników TPN, niepublikowane. 
 
 
P.3 
 
Opis potrzeb/problemów/zagrożeń: 
 
Ograniczenie powierzchni zbiorowisk w obrębie skałek reglowych oraz ścian skalnych 
poprzez niszczenie roślinności naskalnej w wyniku nielegalnej wspinaczki 
 
 
Źródło informacji - dane empiryczne, na podstawie których zdiagnozowano 
zagrożenia/potrzeby/problemy: 
 



W ostatnim dziesięcioleciu obserwuje się wzrost znaczenia wspinaczki sportowej. 
Spowodowało to powstanie w Tatrach 
reglowych, w okolicy Zakopanego, coraz większej ilości krótkich dróg wspinaczkowych. 
Dodatkowo, po 2000 roku popularna stała się zimowa odmiana wspinaczki sportowej, tzw, 
dry-tooling. Zaczęto eksplorować skałki nieatrakcyjne dla wspinaczki letniej (skałki z dużymi 
fragmentami porośniętymi murawami naskalnymi). Obecnie w reglowej części masywu 
Czerwonych Wierchów znajduje się rejonów nielegalnej wspinaczki skałkowej: Kończysta 
Turnia, Zawiesista Turnia, Czerwony Gronik, Jasiowe Turnie, Ściana nad Dziurą, Kogutki i 
Jastrzębia Turnia, w których poprowadzono około 300 dróg wspinaczkowych. Więkoszość 
skałek jest silnie zwietrzała, zaś w wielu miejscach na ich wierzchołkach występuje szereg 
cennych gatunków, stądnawet niewielki ruch wspinaczkowy może spowodować istotne 
szkody w środowisku przyrodniczym. Źródło danych: Jodłowski M., Wójcik P., 2007. 
Zagrożenia środowiska przyrodniczego w rejonach wspinaczkowych Tatr Reglowych. W: 
Studia i Monografie AWF, AWF-TPN, s. 255-260 Projekt badawczy Ocena wpływu 
taternictwa powierzchniowego na środowisko przyrodnicze jako podstawa do określenia 
zasad udostępniania i monitoringu ruchu wspinaczkowego na obszarze Tatrzańskiego Parku 
Narodowego (nr proj. N305 097 32/3259) 
 
 
 
4.3 METODY REALIZACJI PROJEKTU 
 
Ograniczenie nielegalnej wspinaczki i restytucja roślinności pod ścianami 
skalnymi. Usunięcie kilkuset punktów asekuracyjnych ze skał, montaż ogrodzeń w 
miejscach, gdzie od szlaku odchodzą ścieżki doprowadzające pod skały, ustawienie 
tablicy/piktogramu zabraniającego wspinaczki, stały monitoring przy pomocy fotopułapek. 
 
(...) 
 
Fotopułapki są stosowane od stycznia 2011 roku do kontroli nielegalnego wspinaczki na 
północnej ścianie Giewontu. Ukryte przy drodze dojścia pod ścianę urządzenie wykonuje 
zdjęcia osób przemieszczających się poza szlakiem i wysyła je przez sieć GSM do 
pracownika parku. Dzięki takiemu systemowi monitoringu zwiększyła się znacznie 
skuteczność Straży Parku w ograniczaniu nielegalnej działalności wspinaczkowej. Od 
stycznia 2011 roku do marca 2012 interweniowano 12 razy zatrzymując osoby najczęściej 
jeszcze przed rozpoczęciem wspinaczki na Giewont. Fotopułapki zastosowano także do 
kontroli nielegalnych wejść do dwóch jaskiń. Także w tym przypadku system okazał się 
skuteczny – przeprowadzono łącznie 7 interwencji. 
 
 
4.4 OPIS I UZASADNIENIE PLANOWANYCH ZADAŃ 
 
Opis zadania: Zakup 10 fotopułapek (w tym 6 urządzeń z transmisją GSM oraz 4 urządzeń z 
transmisją radiową i GSM) 
 
Uzasadnienie realizacji zadania: 
 
Skuteczność pracy służb terenowych w zakresie pilnowania przestrzegania przepisów 
obowiązujących bez użycia specjalistycznych urządzeń w parku jest mała. Nowoczesne 
urządzenia zwiększą efektywność służb parku w ograniczaniu nielegalnej 
działalności turystycznej,wspinaczkowej i jaskiniowej.  
 
 
(...) 
 



 























numer rewizji: RV-EE/BUC2460505689057547377 

PLAN REALIZACJI PRZEDSI ĘWZIECIA WSPÓŁFINASOWANEGO W RAMACH 
V OSI PRIORYTETOWEJ POIi Ś 

1. KARTA PROJEKTU 

1.1 NAZWA  PROJEKTU  

Zmniejszenie presji turystycznej na siedliska i gatunki na obszarze PLC120001 Tatry  

1.2 NAZWA  SKRÓCONA (AKRONIM ) 

TurystykaTatry  

1.3 OBSZAR TEMATYCZNY , KTÓREGO  DOTYCZY  PRZEDSIĘWZI ĘCIE  

1.3.1 Program operacyjny: PO Infrastruktura i Środowisko 

1.3.2 Priorytet: V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych 

1.3.3 Działanie: 
5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk 
przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie 
różnorodności gatunkowej 

1.3.4 Konkurs: 5.1.3 Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu 
obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów  

1.3.5 Numer referencyjny 
konkursu: 2/2012  

1.3.6 Typ projektu: 

budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów 
chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, w tym: budowa 
ścieżek dydaktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków, parkingów, punktów 
widokowych, wież widokowych, zadaszeń 

1.4 PLANOWANY  CZAS REALIZACJI  PRZEDSIĘWZI ĘCIA  (NALEŻY WPROWADZI Ć DATĘ WG. WZORU : 
RRRR-MM -DD) 

Data rozpoczęcia: 2012-10-01  

Data zakończenia: 2014-11-30  

1.5 CAŁKOWITY  BUDŻET PROJEKTU  

1.5.1 Całkowita wartość 
projektu 0 PLN  

1.5.2 Całkowite koszty 
kwalifikowalne 0 PLN  
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1.5.3 Wysokość dotacji PLN  

1.6 STRESZCZENIE  PRZEDSIĘWZI ĘCIA  (MAX . 1800 ZNAKÓW ) 

Czerwone Wierchy to fragment Tatr Zachodnich wyróżniający się dużym zróżnicowaniem siedlisk i gatunków 
a jednocześnie bardzo atrakcyjny dla różnych form działalności turystycznej, wspinaczkowej i jaskiniowej. Na 
tym obszarze przebiega km szlaków turystycznych, dla taterników jaskiniowych udostępnione jest 20 jaskiń. 
Podlega on więc silnej antropopresji poprzez wydeptywanie roślinności oraz niszczenie gleby w sąsiedztwie 
szlaków turystycznych, płoszenie zwierząt oraz niszczenie roślinności w rejonach pozaszlakowej działalności 
wspinaczkowej i jaskiniowej.  

Działania: modernizacja szlaków turystycznych, zabezpieczenie przed erozją oraz restytucja roślinności na 
zdegradowanych powierzchniach w sąsiedztwie szlaków turystycznych, likwidacja skrótów i nielegalnych 
ścieżek, zabezpieczenie miejsc wypoczynkowych i skrzyżowań szlaków przez rozdeptywaniem roślinności, 
ograniczenie wspinaczki skałkowej i restytucja roślinności w rejonie skałek reglowych, ograniczenie turystyki 
pozaszlakowej, nielegalnej działalności taternickiej i jaskiniowej, usunięcie pozostałości po kratach w 
otworach jaskiń, monitoring turystyki pieszej i narciarstwa ski-tourowego, akcja informacyjno-promocyjna. 

Efekty ekologiczne: odtworzenie zdegradowanych siedlisk w bezpośrednim otoczeniu zmodernizowanego 
szlaku, miejsc wypoczynkowych dla turystów, ograniczenie płoszenia rzadkich chronionych gatunków 
występujących w rejonach nielegalnej penetracji, podniesienie świadomości ekologicznej turystów 
odwiedzających Tatrzański Park Narodowy. 

  

1.7 BENEFICJENT /BENEFICJENCI  

Nazwa Typ Wiodący
Tatrzański Park Narodowy Parki narodowe tak

1.8 PODMIOTY  UPOWAŻNIONE  DO PONOSZENIA WYDATKÓW  W RAMACH  PROJEKTU  

NIE  DOTYCZY  

  

2. LOKALIZACJA PROJEKTU 

2.1 ZASIĘG ADMINISTRACYJNY  

Czy projekt obejmuje swym zasięgiem terytorium całej Polski? 

NIE 

Jednostka terytorialna
[12.16.17.04.2] Kościelisko

[12.16.17.01.1] Zakopane

[12.16.17.05.2] Poronin

[12.16.17.03.2] Bukowina Tatrzańska

3 OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE 

3.1.1 STATUS OBSZARU 

Nazwa obszaru Powierzchnia objęta projektem 
(ha)

Obszar Natura 2000 100.0%
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PLC120001 Tatry 21018

Całkowita powierzchnia terenu, na którym będzie realizowany 
projekt 21018.00

3.1.2 OPIS WARUNKÓW  PRZYRODNICZYCH  

Jakie uwarunkowania przyrodnicze występują na terenie realizacji projektu? 

Masyw Czerwonych Wierchów znajduje się w Tatrach Zachodnich. Składa się z czterech głównych szczytów 
położonych w głównej grani Tatr (Kopa Kondracka, Małołączniak, Krzesanica, Ciemniak) oraz kilku bocznych 
grzbietów opadających w kierunku północnym i zachodnim. Najwyższy wierzchołek masywu to Krzesanica 
wznosząca się na 2122 m n.p.m. Granice omawianego obszaru stanowią: od południa - granica państwowa z 
Republiką Słowacką oraz dno Doliny Tomanowej, od zachodu – dno Doliny Kościeliskiej, od północy – Droga 
pod Reglami, od wschodu – dno Doliny Bystrej i Doliny Kondratowej. 

W obrębie masywu Czerwonych Wierchów można wyróżnić dwie serie tektoniczne: wierchową i reglową. W 
serii wierchowej wydzielono dwa fałdy – Giewontu i Czerwony Wierchów, zbudowane z krystalinikum i serii 
mezozoicznych. Część reglowa o budowie płaszczowinowej stanowi podnóże masywu. Czerwone Wierchy 
charakteryzują się dużym zróżnicowaniem rzeźby. Kopulaste szczyty i rozległe wierzchowiny przechodzą w 
łagodnie nachylone stoki. Na wysokości około 1700 m n.p.m. stoki te wyraźnymi załomami przechodzą w 
strome ściany ku niższej reglowej części. 

Obszar Czerwonych Wierchów leży w obrębie czterech pięter klimatycznych: umiarkowanie chłodnego (900-
1150 m n.p.m.), chłodnego (1150-1550 m n.p.m.), bardzo chłodnego (1550-1850 m n.p.m.) oraz umiarkowanie 
zimnego (1850-2200 m n.p.m.) 

Ze względu na bardzo duże zróżnicowanie warunków siedliskowych, masyw Czerwonych Wierchów cechuje 
wysoka bioróżnorodność. Występuje tu kompleks wysokogórskich zespołów roślinnych, bardzo rzadkich w 
Polsce. Są miejscem występowania także rzadkich gatunków roślin i zwierząt w tym endemicznych i 
reliktowych. 

Podnóże masywu Czerwonych Wierchów pokrywają lasy. W piętrze regla dolnego największą powierzchnię 
zajmują siedliska buczyn. Buczyny tatrzańskie (zbiorowisko Dentario glandulosae-Fagetum) rosną na żyznych 
glebach, wykształconych na podłożu zasobnym w węglan wapnia. W lasach tych, poza bukiem (Fagus 
sylvatica) występują również: jodła (Abies alba), świerk (Picea abies) oraz mniej licznie jawor (Acer 
pseudoplatanus) i cis (Taxus baccata). Rzeczywisty zasięg występowania buczyn jest znacznie mniejszy niż 
zasięg ich siedlisk. W Tatrzańskim Parku Narodowym lasy tego typu porastają obszar w bezpośrednim 
sąsiedztwie Zakopanego. Tereny przez nie zajmowane rozciągają się od Hrubego Regla na zachodzie po 
Dolinę Białego oraz Nosal na wschodzie, tworząc ekologiczną wyspę leśną odizolowaną od pozostałych części 
buczyn karpackich. Na pozostałym obszarze siedliska buczyn zajmują sztucznie wprowadzone monokultury 
świerkowe. Resztki naturalnych buczyn zachowały się głównie w Dolinie Białego, na Samkowej Czubie oraz 
w Suchym Żlebie. W obrębie buczyn tatrzańskich występuje duże bogactwo florystyczne. W płacie takiego 
samego zespołu roślinnego w Tatrach może wystąpić nawet 50 gatunków roślin, podczas gdy w Beskidach 
liczba ich wynosi od 30 do 35 gatunków.  

W reglu górnym Czerwonych Wierchów dominującym zbiorowiskiem leśnym jest nawapienna świerczyna 
Polysticho-Piceetum. W warstwie drzew dominuje świerk Picea abies, któremu towarzyszy jarzębina Sorbus 
aucuparia, rzadziej jawor Acer pseudoplatanus. W podszyciu najczęstszymi są wiciokrzew czarny Lonicera 
nigra, porzeczka skalna Ribes petraeum i podrost drzew. W borach świerkowych na podłożu zasobnym w 
węglan wapnia runo jest niemal dwukrotnie bogatsze w gatunki. Oprócz gatunków charakterystycznych dla 
borów spotkać tu można rośliny znane z żyznych lasów mieszanych bukowo-jodłowo-świerkowych rosnących 
w strefie regla dolnego, m.in. kokoryczka okółkowa (Polygonatum verticillatum), paprotnik ostry (Polystichum 
lonchitis) oraz pnącze powojnik alpejski (Clematis alpina). W masywie Czerwonych Wierchów zachowały się 
najpiękniejsze, a jednocześnie najbardziej naturalne fragmenty nawapiennych borów górnoreglowych - na 
Wantulach w Dolinie Miętusiej. 

Na stromych stokach i zboczach skalnych, z reguły przy nachyleniu 30–50º, na glebach silnie szkieletowych, 
często z występującym na powierzchni rumoszem, głazami i blokami skalnymi oraz silnie zaznaczającymi się, 
aktywnymi procesami erozyjnymi rozwinęły się w masywie Czerwonych Wierchów zbiorowiska jaworzyn. W 
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warstwie drzew występuje klon jawor Acer pseudoplatanus. Charakterystycznymi elementami runa są paprocie 
i wysokie, nitrofilne byliny: języcznik zwyczajny Phyllitis scolopendrium, miesiacznica trwała Lunaria 
rediviva, czerniec gronkowy Actaea spicata, paprotnik kolczysty Polystichum aculeatum. 

Na wysokości 1500–1550 m n.p.m. warunki siedliskowe (zwłaszcza klimatyczne) są na tyle trudne, że 
znacząco ograniczają występowanie świerka. Szczególnie dużą rolę w kształtowaniu się górnej granicy lasu 
należy przypisać niszczącej sile wiatru, chociaż przebieg granicy występowania drzew determinowany jest 
także czynnikami orograficznymi związanymi z rzeźbą terenu i ekspozycją. 

Powyżej górnej granicy lasu, w piętrze subalpejskim (1550–1800 m n.p.m.) dominują zarośla kosodrzewiny 
(zespół Pinetum mugo carpaticum) Występuje one w postaci zwartych płatów. W wyższych położeniach 
zarośla się rozluźniają, stopniowo ustępując miejsca zbiorowiskom muraw alpejskich. W dolnej części piętra 
subalpejskiego zarośla kosodrzewiny przemieszane są z biogrupami świerków. W miejscach lawiniastych i na 
skałach zarośla kosodrzewiny występują też na wysokości górnego regla. Gleby silnie próchniczne, kwaśne, 
często płytkie i kamieniste - na podłożu wapiennym – rędziny, na krystalicznym – rankery. 

W miejscach żyźniejszych, szczególnie na wapieniach, liczniej występują krzewy liściaste oraz gatunki 
ziołoroślowe. Poza kosodrzewina występują tu liczniej: wierzba śląska Salix silesiaca, porzeczka skalna Ribes 
petraeum, brzoza karpacka Betula pubescens subsp. carpatica. Rośliny zielne: urdzik karpacki Soldanella 
carpatica, złocień okragłolistny Leucanthemum waldsteinii, borówka czarna Vaccinium myrtillus, podbiałek 
alpejski Homogyne alpina, wietlica alpejska Athyrium distentifolium, nerecznica górska Dryopteris expansa, 
borowka brusznica Vaccinium vitis-idaea, kosmatka olbrzymia Luzula sylvatica, szczawik zajęczy Oxalis 
acetosella, śmiałek pogięty Deschampsia flexuosa, trzcinnik owłosiony Calamagrostis villosa, widłak 
jałowcowaty Lycopodium annotinum, widłak wroniec Huperzia selago. 

Zarośla kosodrzewiny spełniają ważne funkcje w utrwalaniu gołoborzy, powstrzymywaniu erozji zboczy, 
utrzymaniu stosunków wodnych, zmniejszaniu zagrożenia lawinowego. Stwarzają biotop dla bezkręgowców i 
roślin zielnych, w tym endemicznych gatunków karpackich. 

Na podłożu bogatym w węglan wapnia w piętrze alpejskim Czerwonych Wierchów występują nawapienne 
murawy wysokogórskie Seslerion tatrae Porastają one skały lub ustalone piargi, lub żwiry wapienne, suche lub 
umiarkowanie wilgotne. Gleby są na ogół płytkie (do kilku centymetrów), mające charakter rędziny 
próchnicznej lub rędziny inicjalnej, zalegającej na nagiej skale lub wapiennej zwietrzelinie. Zbiorowiska te są 
najbogatsza w gatunki grupa zbiorowisk wysokogórskich, notowano tu do kilkudziesięciu (nawet ok. 60) 
gatunków roślin naczyniowych w zdjęciu fitosocjologicznym. Łącznie w pojedynczym zespole można spotkać 
ok. 100 gatunków roślin naczyniowych. Zwykle, choć nie zawsze, występują tu też mszaki, niekiedy 
reprezentowane przez dużą grupę gatunków i porosty. 

Gatunki charakterystyczne: turzyca zawsze zielona Carex sempervirens subsp. tatrorum, kostrzewa tatrzańska 
Festuca tatrae, kostrzewa pstra Festuca versicolor, sesleria tatrzańska Sesleria tatrae, lepnica rozdęta Silene 
vulgaris, dzwonek waskolistny Campanula polymorpha, przytulia nierownolistna Galium anisophyllum, zerwa 
kulista Phyteuma orbiculare, naradka włosista Androsace chamaejasme, pięciornik alpejski Potentilla crantzii, 
turzyca mocna Carex firma, debik ośmiopłatkowy Dryas octopetala, skalnica seledynowa Saxifraga caesia, 
lepnica bezłodygowa Silene acaulis subsp. pannonica, mokrzyca rozchodnikowata Minuartia sedoides. 

W miejscach, gdzie pokrywa śnieżna zalega najdłużej wykształciły się zbiorowiska wyleżyskowe. Występują 
na podłożu bogatym w węglan wapnia. Najczęściej spotykane są w wyższych położeniach piętra alpejskiego, w 
odsłoniętych od południa kotłach polodowcowych, u podnóży północnych ścian. Siedlisko występuje w 
lokalnych zagłębieniach terenu, w miejscach zacienionych, u podnóży ścian skalnych, gdzie pokrywa śnieżna 
zalega dłużej niż na otaczającym terenie (8–10 miesięcy w roku). Podłoże stanowią ustalone, wilgotne piargi 
lub żwiry wapienne. 

Zespoły wyleżyskowe występują w postaci płatów o powierzchni od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów. 
Pokrycie warstwy zielnej osiąga średnio ok. 40%. Zbiorowiska te zasadniczo budowane przez nieliczne (od 
kilkunastu do 20), wyspecjalizowane ekologicznie gatunki, przystosowane do silnie skróconego okresu 
wegetacyjnego. Są to rośliny o niskim wzroście, często płożące się, zdolne do szybkiego rozwoju i odbywania 
rocznego cyklu życiowego w bardzo krótkim czasie. Ich typowym przedstawicielem jest endemiczna dla 
zachodnich Karpat skalnica tatrzańska Saxifraga wahlenbergii. Niektóre jednak płaty są bogate florystycznie, 
notowano tu do kilkudziesięciu (nawet ponad 60) gatunków roślin naczyniowych w zdjęciu 
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fitosocjologicznym, co może być wynikiem współwystępowania gatunków „wapiennych” i „granitowych” oraz 
wkraczania gatunków ze zbiorowisk sąsiadujących z płatami wyleżyskowymi, zwłaszcza murawowych, w 
wyniku zmian w długości zalegania pokrywy śnieżnej w poszczególnych miejscach. Zwykle występują tu też 
mszaki, odgrywające znaczącą rolę w zbiorowisku, zwłaszcza w miejscach, gdzie okres wegetacyjny jest 
najkrótszy. Charakterystyczne gatunki: buczecja rumuńska Bucegia romanica, wierzbownica drobnolistna 
Epilobium anagallidifolium, brodawnik tatrzański Leontodon pseudotaraxaci, skalnica tatrzańska Saxifraga 
wahlenbergii, rzeżuszka alpejska Hutchinsia alpina, jaskier alpejski Ranunculus alpestris, przetacznik 
rożyczkowaty Veronica aphylla. 

Na żebrach skalnych, krawędziach urwisk i podszczytowych partiach grzbietów występują Wysokogórskie 
borówczyska bażynowe (Zespół Empetro-Vaccinietum). Tworzą się głównie na ubogich skałach 
krystalicznych, w piętrach klimatycznych chłodnym i bardzo chłodnym, w miejscach poddanych silnemu 
działaniu wiatru, na kwaśnych gleby typu ranker, górskich glebach bielicowych i glebach murszowo-
torfowych. 

Bażyna obupłciowa Empetrum hermaphroditum, borówka halna Vaccinium gaultherioides, borówka czarna 
Vaccinium myrtillus, borówka brusznica Vaccinium vitis-idaea, podbiałek alpejski Homogyne alpina, widłak 
wroniec Huperzia selago, widłak alpejski Diphasiastrum alpinum, jałowiec halny Juniperus communis subsp. 
alpina (= J. nana), śmiałek pogięty Deschampsia flexuosa, bliźniczka psia trawka Nardus stricta, trzcinnik 
owłosiony Calamagrostis villosa. 

W kilku miejscach na grzbietach Czerwonych Wierchów skały węglanowe są przykryte czapami skał 
krystalicznych, głównie metamorficznych. Zjawisko takie występuje na Kopie Kondrackiej, Małołączniaku i 
Twardej Kopie. Na ich obszarze w roślinności dominującym zbiorowiskiem roślinnym jest murawa acydofilna 
(zespół situ skuciny i boimki dwurzędowej Oreochloo distichae-Juncetum trifidi). Na dojrzałych, kwaśnych 
(pH 4–5), niezbyt wilgotnych glebach próchniczno-krzemianowych tworzą się rozległe fitocenozy z dominacja 
gatunków jednoliściennych oraz licznymi roślinami alpejskimi o barwnych kwiatach. Murawy takie mogą też 
występować, w postaci mniej typowej, na podłożu skał wapiennych, ale tylko w miejscach, gdzie rozwinął się 
kwaśny poziom próchniczny. Są to fitocenozy o średnim bogactwie florystycznym (na ogół 15–30 gatunków w 
zdjęciu fitosocjologicznym). Szczególnie charakterystyczna cecha jest występowanie kęp i darni situ skuciny 
Juncus trifidus, które jesienią przybierają czerwono–rudy kolor. Poza tym gatunkiem dominują trawy, takie 
jak: boimka dwurzędowa Oreochloa disticha, kostrzewa niska Festuca airoides (występujaca często w formie 
żyworodnej), owsica pstra Avenastrum versicolor. Duży udział maja również krzaczkowate porosty, borówka 
brusznica Vaccinium vitis-idaea, widłak wroniec w odmianie dachowkowatej Huperzia selago fo. imbricata, a 
poena wiosna i latem wyróżniają się, występujące łanowo, kwiaty sasanki alpejskiej Pulsatilla alba. 

Wapienne ściany skalne są siedliskiem zbiorowisk Potentilletalia caulescentis. Tworzą one 
małopowierzchniowe układy w szczelinach wapiennych ścian skalnych, załomach itp., ze znikoma warstwa 
gleby. Występuje zarówno w miejscach zawilgoconych i ocienionych, jak i przy południowych ekspozycjach 
ścian skalnych, gdzie podlega okresowej suszy i silnemu nasłonecznieniu. W wyższych położeniach górskich 
są to zbiorowiska klimaksowe, w niższych–seralne. Ze względu jednak na to, że podłoże abiotyczne siedliska 
tego typu odnawia się w procesach naturalnego wietrzenia, a ekstremalne warunki termiczne i wilgotnościowe 
powodują, że miejsca te są zwykle niedostępne dla większości gatunków roślin, nie są zagrożone przez 
naturalne procesy sukcesyjne. W zbiorowiskach tych, zlokalizowanych w niższych położeniach, znaczącą rolę 
odgrywają liczne gatunki paproci. Występują w postaci małopowierzchniowych płatów, ograniczonych do 
niewielkich kęp roślinności w szczelinach skalnych, gdzie nagromadzi się warstwa gleby. Pokrycie w płacie 
wynosi zwykle kilka procent i jest uzależnione od mikrorzeźby terenu. Występują tu niewysokie rośliny, 
osiągające kilka do kilkunastu cm wysokości, wykazujące przystosowanie do życia w skrajnych warunkach 
siedliskowych: mają charakterystyczny różyczkowy lub poduszkowy typ wzrostu albo też pokryte są kutnerem. 
Gatunki reprezentatywne: Głodek kutnerowaty Draba tomentosa, bylica skalna Artemisia eriantha, skalnica 
seledynowa Saxifraga caesia. 

Na stożkach nasypowych u podnóży ścian skalnych i stromych żlebów w piętrze subalpejskim i alpejskim 
rozwinęły się zbiorowiska roślinnosci piargowej Papaverion tatrici lub Arabidion alpinie. Podłożem jest 
wapienny lub dolomitowy luźny materiał skalny o zmiennej średnicy. Rośliny związane z tym siedliskiem 
charakteryzują się darniowym, kępkowym lub poduszkowym typem wzrostu oraz szybkim przyrostem, który 
niweluje skutki zasypywania przez materiał skalny, a także bardzo rozrośniętym systemem korzeniowym. 
Gatunki reprezentatywne: Lepnica rozdęta Silene vulgaris subsp. prostrata, gęsiówka alpejska Arabis alpina, 
rzeżusznik piaskowy Borbasa Cardaminopsis arenosa subsp. borbasii, mak alpejski Papaver burseri, szczaw 
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tarczolistny Rumex scutatus, rogownica Raciborskiego Cerastium tatrae, skalnica zwisła Saxifraga cernua. 

W rejonie oddziaływania turystyki w obszarze Czerwonych Wierchów (w sąsiedztwie szlaków turystycznych, 
ścieżek i dróg wspinaczkowych) stwierdzono występowanie 57 chronionych gatunków roślin. Lista gatunków 
znajduje się w załączniku. 

Ukrytym pod ziemią bagactwem przyrodniczym Czerwonych Wierchów są jaskinie. W tym masywie znajduje 
się większość z blisko 800 jaskiń Tatr Polskich, w tym największe jaskinie Polski i Tatr. Największą jaskinią 
tatrzańską jest system Jaskini Wielkiej Śnieżnej o głębokości ponad 800 m i długości korytarzy przekraczającej 
22 km. Naturalne próżnie skalne tworzą odrębne środowisko charakteryzujące się właściwym sobie 
ekoklimatem, swoistymi warunkami obiegu materii organicznej oraz specyficznym światem zwierzęcym. 
Występowanie roślin w biotopie jaskiniowym, ograniczone jest do strefy przyotworowej; granica ich 
występowania jest zasięg światła dziennego. W głębi jaskini mogą występować wyłącznie organizmy 
saprofityczne wykorzystujące gotowa, dostającą się z zewnątrz materię organiczną, np. grzyby, pleśnie lub 
bakterie. Bezpośrednio w pobliżu otworu występują jeszcze rośliny kwiatowe. W strefie światła rozproszonego 
żyją już tylko paprocie i mchy. Typowymi przedstawicielami flory występujacymi w tej strefie są paprocie: 
Asplenium trichomonas, Asplenium ruta-muraria. Występowanie zwierząt w jaskiniach, w przeciwieństwie do 
roślin, nie ogranicza się tylko do strefy przyotworowej. Spotykamy je także w najgłębszych partiach jaskiń, a 
niektóre z nich wykazują daleko idące przystosowanie do podziemnego trybu życia. Jaskinie masywu 
Czerwonych Wierchów są ważnym miejscem zimowej hibernacji nietoperzy, szczególnie jaskinie: Czarna, 
Psia, Zimna, Śpiących Rycerzy, Miętusia, w których notuje się od 50 do ponad 250 nietoperzy. 

Urozmaicona rzeźba terenu i bogactwo flory masywu Czerownych Wierchów powoduje, że są one ostoją dla 
wielu cennych gatunków zwierząt.  

Szczytowe partie masywu są areałem występowania dwóch gatunków najbardziej charakterystycznych 
zwierząt tatrzańskich: świstaka i kozicy. Są to gatunki reliktowe, dla których Tatry są jedyną ostoją w Polsce. 
Świstak tatrzański. Marmota marmota latirostris zamieszkuje tereny pokryte roślinnością zielną - dna dolin i 
zbocza o nachyleniu do 40°.Najczęściej wybiera miejsca dobrze nasłonecznione. W masywie Czerwonych 
Wierchów żyje 7 kolonii świstaczych, łącznie około 35 osobników. Kozica tatrzańska Rupicapra rupicapra 
tatrica zobaczyć można pasące się na rozległych murawach, jak i wśród skał i turni. Podczas liczenia kozic 
przeprowadzonego w listopadzie 2011 roku zaobserwowano w rejonie Czerwonych Wierchów 50 kozic. 

W tym rejonie występuje też zespół dużych drapieżników: niedźwiedź brunatny, wilk i ryś. Niedźwiedź 
brunatny Ursus arctos to największy tatrzański drapieżnik. Waga dorosłych samców przekracza 300 kg. Jest 
gatunkiem o niskim tempie reprodukcji i dużych wymaganiach przestrzennych. W masywie Czerwonych 
Wierchów są obszarem gawrowania niedźwiedzia. Znane są trzy miejsca gawrowania, ale teren ten jest 
penetrowany przez znacznie większą liczbę osobników Niedźwiedzie pokonują duże odległości, nie są 
terytorialne, ich areały osobnicze nakładają się. Czerwone Wierchy są także matecznikiem dla bardzo 
rzadkiego rysia Lynx lynx. Na podstawie obserwowanych tropów i odnalezionych ofiar polowań liczebność 
rysia w tym rejonie szacuje się na 1-2 osobniki. Czerwone Wierchy są też ważnym miejscem dla watahy 
wilków Canis lupus, która wyprowadza młode w trzech miejscach w tym rejonie. Liczebność tego gatunku 
można oszacować na około 6 osobników. 

Wśród ptaków zamieszkujących Czerwone Wierchy warto wymienić trzy gatunki kuraków: głuszca Tetrao 
urogallus, cietrzewia Lyrurus tetrix i jarząbka Tetrastes bonasia. Gnieżdżą się one w lasach regla dolnego i 
górnego. Są to wyjątkowo płochliwe ptaki unikające miejsc penetrowanych przez człowieka. W ostatnich 10 
latach obserwowano w omawianym rejonie trzy miejsca tokowania głuszców oraz dwa tokowiska cietrzewia. 
Liczebność szacuje się odpowiednio: głuszec – ok. 16 osobników, cietrzew – ok. 10 osobników. 
Najliczniejszym kurakiem w tym rejonie jest jarząbek – ok. 20 osobników. 

Spośród ptaków drapieżnych masywu Czerwonych Wierchów najrzadszym i wymagającym największej 
ochrony jest sokół wędrowny Falco peregrinus. Obecnie całość polskiej populacji sokoła szacuje się na 6-10 
par. W ostatnich latach obserwowano gniazdowanie sokoła wędrownego w rejonie Wąwozu Kraków. W 
bezpośrednim sąsiedztwie Czerwonych Wierchów, w masywie Kominiarskiego Wierchu od ponad 20 lat 
gniazduje orzeł przedni. Otwarte tereny górnej części masywu wchodzą w skład rewiru łowieckiego orła. 

Tereny powyżej górnej granicy lasu, szczególnie w piętrze halnym występuje dość licznie płochacz halny 
Prunella collaris. W 1988 roku w rejonie Ciemniaka zanotowano gniazdowanie mornela Charadrius morinellus. 
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Było to jedyne potwierdzone stanowisko lęgowe tego gatunku w naszym kraju. Urwiska skalne i wąwozy są 
miejscem gniazdowania pomurnika Tichodroma muraria, którego 90% populacji gniazduje w Tatrach. 
Corocznie obserwuje się kilka osobników w rejonie Giewontu, Kominów Strążyskich, Wielkiej Turni, 
Wąwozu Kraków, Organów i Zdziarów. Na polanach w piętrze regla dolnego i górnego występuje drekacz 
Crex crex. 

W jaskiniach masywu Czerwonych Wierchów występuje kilkanaście gatunków nietoperzy, w tym cztery 
gatunki wymieniowe w załączniku do dyrektywy siedliskowej: mopek Barbastella barbastellus, nocek 
łydkowłosy Myotis dasycneme, nocek Bechsteina Myotis bechsteini i nocek duży Myotis myotis. 

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu 6 siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy 
Siedliskowej: 

4070 karpackie zarośla kosodrzewiny 

6150 górskie murawy acydofilne 

6170 wysokogórskie murawy nawapienne 

8120 piargi i gołoborza wapienne 

8210 wapienne ściany skalne 

8310 jaskinie nieudostępnione do zwiedzania 

Podjęte działania oprawią się także warunki bytowania 14 gatunków zwierząt: 

- Ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej: 

A103 sokół wędrowny Falco peregrinus 

A104 jarząbek Bonasa bonasia 

A409 cietrzew Tetrao tetrix tetrix 

A108 głuszec Tetrao urogallus 

A122 derkacz Crex crex 

- Regularnie występująceych Ptaków Migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej 

A333 Pomurnik Tichodroma muraria 

- Ssaków wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej 

1308 Mopek Barbastella barbastellus 

1318 Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme 

1323 Nocek Bechsteina Myotis bechsteini 

1324 Nocek duży Myotis myotis 

1352 Wilk Canis lupus 

1354 Niedźwiedź brunatny Ursus arctos 

1361 Ryś Lynx lynx 
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1376 Kozica Rupicapra rupicapra tatrica 

2651 Świstak Marmota marmota latirostris 

  

3.1.3 DOTYCHCZASOWE  DZIAŁANIA  OCHRONNE PROWADZONE  NA OBSZARZE OBJĘTYM  PROJEKTEM  

Czy na obszarze objętym projektem były lub są prowadzone działania ochronne? Jeśli tak, to jakie? Kto je 
realizował i z jakim skutkiem? 

Na terenie objętym projektem było prowadzonych szereg działań ochronnych realizowanych przez Tatrzański 
Park Narodowy. 

1. Modernizacja pojedynczych odcinków szlaków turystycznych: szlak czarny - Ścieżka dna Reglami z Doliny 
Małej Łąki na Przełęcz w Grzybowcu (2004), szlak czerwony Dolina Kościeliska - Adamica (2006), szlak 
czerwony w Staników Żlebie (2007), szlak czarny - Ścieżka nad Reglami z Doliny Strążyskiej do Przełęczy w 
Grzybowcu, zejście z Jaskini Mroźnej (2009), szlak żółty w Dolinie Małej Łąki (2009),szlak niebieski Hala 
Kondratowa - Przełęcz Kondracka (2009), szlak czarny - Ścieżka nad Reglami między Przełęczą Białego a 
Doliną Białego (2010), Droga pod Reglami od wylotu Doliny Małej Łąki do Gronika (2010), szlak zielony z 
Doliny Tomanowej na Chudą Przełączkę (2011), szlak żółty dnem Doliny Białego (2011), oraz elementów 
małej infrastruktury: mostki, przepusty, barierki, łańcuchy, drabinki na innych szlakach. 

2. Wykonanie zabezpieczeń przeciwerozyjnych na szlaku Hala Kondratowa - Przełęcz Kondracka (2009) 

3. Regularne udrażnianie wodopustów na szlakach w okresie kwiecień - październik. Zapewnia odprowadzenie 
wód opadowych z nawierzchni szlaku. Zmniejsza erozję powierzchniową szlaku. Pracę tą wykonują 
pracownicy sezonowi i wolontariusze. 

4. Montowanie na okres letniego sezonu turystycznego ogrodzeń z fladr przy szlakach z największym 
natężeniem ruchu turystycznego, w celu zapobiegania rozdeptywaniu poboczy szlaków: Dolina Kondratowa - 
Przełęcz Kondracka - Giewont.  

5. Sprzątanie szlaków i ich otoczenia. Jest prowadzone od 15 kwietnia do końca października przez firmy 
wyłonione w ramach przetargu. Częstotliwość sprzątania jest uzależniona od natężenia ruchu turystycznego - 
najbardziej obciążone szlaki są sprzątane codziennie, inne co 2 dwa dni bądź raz w tygodniu. Regularne 
sprzątanie zapobiega gromadzeniu się śmieci, które stanową nęciska dla dzikich zwierząt i są źródłem 
szkodliwych substancji w wodzie i glebie. 

6. Utrzymanie toalet przenośnych przy punktach wejściowych oraz uczęszczanych szlakach turystycznych. 
Zmniejsza to znacznie fekalizację otoczenia szlaków. 

7. Kontrola i uzupełnienie uzupełnianie oznakowania szlaków turystycznych. Odpowiednie oznakowanie 
szlaków nie tylko zwiększa bezpieczeństwo turystów lecz także zapobiega nieumyślnej penetracji terenu 
pozaszlakowego podczas pobłądzeń. 

8. Wymiana wszystkich tablic kierunkowych na szlakach - przeprowadzono ją w 2010 roku.  

9. Montaż dodatkowych tablic informacyjnych na słupach kierunkowskazów. Tablice zawierają informacje o 
nazwie i wysokości miejsca i listę telefonów alarmowych. Montaż rozpoczęto w 2011 roku i zakończy się w 
2012 r. 

10. Sezonowe zamknięcia szlaków turystycznych - na okres zimowo-wiosenny (1.12-30.05) są zamykane dwa 
szlaki: Z Przełęczy w Grzybowcu na Wyżnią Kondracką Przełęcz i z Doliny Tomanowej na Chudą Przełączkę. 
Powodem zamknięcia jest ochrona fauny. 

11. Zlikwidowanie szlaku na Tomanową Przełęcz, w porozumieniu z TANAP w roku 2009. Powodem 
zamknicia szlaku była ochrona fauny. 
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12. Inwentaryzacja stanu jaskiń i sprzątanie śmieci: Jaskinia Zimna, Jaskinia Zośka-Zagonna Turnia, Szara 
Studnia, Niebieska Studnia, Studnia w Kazalnicy. Przeprowadzili je członkowie Speleoklubu Tatrzańskiego w 
porozumieniu z TPN. 

13. Akademia Tatry - projekt edukacyjny, którego celem jest kształtowanie postaw ekologicznych różnych 
grup użytkowników Tatr. Dofinansowany ze środków unijnych (POIS.05.04.00-00-253/09). Obejmuje 
szkolenia przyrodnicze dla przewodników tatrzańskich, ratowników TOPR, instruktorów taternictwa, 
pracowników schronisk i innych grup związanych zawodowo z górami a także uczniów podhalańskich szkół. 
Realizacja: 06.2010-06.2012. 

14. Monitoring fauny - obserwacje, śledzenie i tropienie priorytetowych gatunków. Od stycznia 2011 roku 
prowadzi się monitoring fauny przy pomocy fotopułapek nagrywających filmy.  

15. Patrole pracowników służby TPN i Straży Parku. Od stycznia 2011 roku do kontroli nielegalnej 
działalności turystycznej, jaskiniowej i wspinaczkowej używa się fotopułapek. Podniosło to znacznie 
skuteczność zwalczania tego procederu. Dzięki tym urządzeniom Straż Parku skutecznie interweniowała 19 
razy zatrzymując i karząc mandatami wspinaczy, taterników jaskiniowych i turystów przebywających poza 
obszarem udostępnionym.\ 

16. Monitoring ruchu turystycznego w strefie wysokogórskiej - w 2004 i 2009 roku we współpracy z TANAP 
przeprowadzono akcję „Wysokie Tatry” - liczenie i ankietowanie turystów na szczytach i przełęczach. W 
sezonach zimowych 2010-11 i 2011-12 we współpracy z Katedrą Turystyki i Rekreacji AWF przeprowadzono 
monitoring narciarstwa ski-tourowego z użyciem logerów GPS. 

  

3.2 WYKORZYSTYWANE  MATERIAŁY  

Z jakich materiałów powstanie planowany obiekt (obiekty) 

W trakcie realizacji projektu zostaną wykorzystane następujące materiały: 

1. drewno iglaste świerkowe lokalnego pochodzenia 

2. skały krystaliczne i węglanowe – miejscowego pochodzenia 

3. gwoździe stalowe i klamry stalowe do konstrukcji drewnianych 

4. geowłóknina 

  

4 OPIS PROJEKTU 

4.1 DIAGNOZA  POTRZEB 

1. Jakie czynniki (np. potrzeby/problemy/zagrożenia) uzasadniają konieczność realizacji projektu?  
2. Na podstawie jakich danych empirycznych (np. wyniki badań, analiz, monitoringu, inwentaryzacji itp.) 
zidentyfikowano te potrzeby/problemy/zagrożenia? 

Opis 
potrzeb/problemów/zagrożeń

Źródło informacji - dane empiryczne, na podstawie których 
zdiagnozowano zagrożenia/potrzeby/problemy

Ze względu na zły stan nawierzchni szlaków turyści poruszają się 
po terenie obok szlaku, gdzie komfort chodzenia jest większy. 
Dochodzi do rozdeptania roślinnosci, odsłonięcia gleby i 
uruchomienia intensywnych procesów erozyjnych. Średnia 
szerokość ścieżek w masywie Czerwonych Wierchów wynosi 3,2 
m a maksymalna 17 m. W badanym obszarze 44% stanowią ścieżki 
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   p1
Degradacja gleb oraz nasilenie się 
zjawisk erozyjnych w sąsiedztwie 
szlaków turystycznych.

o szerokości w przedziale od 2 do 5 metrów a 14% ścieżki o 
szerokości ponad 5 metrów. Głębokość rozcięcia ścieżek dochodzi 
do 2,2 m. Źródła danych: Fidelus J., 2008. Rola ruchu 
turystycznego w przekształceniu ścieżek i dróg turystycznych na 
obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego, W: Prace 
Geograficzne, zeszyt 120, IGiGP UJ, Kraków Fidelus J., 2010. 
Porównanie skutków przekształceń rzeźby pod wpływem 
antropopresji w polskiej i słowackiej części Tatr Zachodnich, W: 
Prace Muzeum Szafera, Prądnik Gorczyca E., 1997. Wpływ ruchu 
turystycznego na przekształcenie rzeźby masywu Czerwonych 
Wierchów. Praca magisterska, Instytut Geografii UJ, Kraków 
Gorczyca E., 2000. Wpływ ruchu turystycznego na przekształcenia 
rzeźby wysokogórskiej na przykładzie masywu Czerwonych 
Wierchów i Regli Zakopiańskich (Tatry Zachodnie), W: Prace 
Geograficzne, zeszyt 105, Instytut Geografii UJ, Kraków Gorczyca 
E., Krzemień K., 2002. Wpływ ruchu turystycznego na rzeźbę 
Tatrzańskiego Parku Narodowego, W: Przemiany środowiska 
przyrodniczego Tatr, Kraków – Zakopane

   p2

Ograniczenie powierzchni 
zbiorowisk poprzez wydeptywanie 
roślinności w sąsiedztwie szlaków 
oraz w obrębie skrótów i 
nielegalnych ścieżek

Szczególnie narażone na degradację turystyczną są siedliska w 
sąsiedztwie szlaków przebiegających powyżej górnej granicy lasu, 
w piętrze krioniwalnym. Na wiosnę murawy alpejskie łatwo 
ulegają niszczeniu na skutek mechanicznego nacisku. Linijne 
rozcięcie pokrywy roślinnej przyczynia się do koncentracji spływu 
wody opadowej i roztopowej. Do dalszej erozji terenu w 
sąsiedztwie szlaku turystycznego przyczyniają się procesy: 
spłukiwania, deflacja i działalność lodu włóknistego. W wyniku 
tych procesów poszerzeniu ulega strefa zniszczonej pokrywy 
roślinnej, powstają bruzdy i rynny erozyjne. Turyści w 
poszukiwaniu bardziej komfortowego podłoża poruszają się wtedy 
poza obszarem zerodowanym, wydeptując kolejną ścieżkę, co 
powoduje dalsze niszczenie poszerzenie strefy degradacji. W 
sąsiedztwie 13 kilometrów szlaków zostało zdegradowane ponad 6 
ha siedlisk "naturowych". Teren degradacji siedlisk wokół szlaku z 
Przełęczy Kondrackiej na Kopę Kondracką zwiększył się w latach 
1955-2004 około 2,5 razy. Dane: opracowanie GIS TPN

   p3

Ograniczenie powierzchni 
zbiorowisk w obrębie skałek 
reglowych oraz ścian skalnych 
poprzez niszczenie roślinności 
naskalnej w wyniku nielegalnej 
wspinaczki

W ostatnim dziesięcioleciu obserwuje się wzrost znaczenia 
wspinaczki sportowej. Spowodowało to powstanie w Tatrach 
reglowych, w okolicy Zakopanego, coraz większej ilości krótkich 
dróg wspinaczkowych. Dodatkowo, po 2000 roku popularna stała 
się zimowa odmiana wspinaczki sportowej, tzw, dry-tooling. 
Zaczęto eksplorować skałki nieatrakcyjne dla wspinaczki letniej 
(skałki z dużymi fragmentami porośniętymi murawami 
naskalnymi). Obecnie w reglowej części masywu Czerwonych 
Wierchów znajduje się rejonów nielegalnej wspinaczki skałkowej: 
Kończysta Turnia, Zawiesista Turnia, Czerwony Gronik, Jasiowe 
Turnie, Ściana nad Dziurą, Kogutki i Jastrzębia Turnia, w których 
poprowadzono około 300 dróg wspinaczkowych. Więkoszość 
skałek jest silnie zwietrzała, zaś w wielu miejscach na ich 
wierzchołkach występuje szereg cennych gatunków, stąd nawet 
niewielki ruch wspinaczkowy może spowodować istotne szkody w 
środowisku przyrodniczym. Źródło danych: Jodłowski M., Wójcik 
P., 2007. Zagrożenia środowiska przyrodniczego w rejonach 
wspinaczkowych Tatr Reglowych. W: Studia i Monografie AWF, 
AWF-TPN, s. 255-260 Projekt badawczy Ocena wpływu 
taternictwa powierzchniowego na środowisko przyrodnicze jako 
podstawa do określenia zasad udostępniania i monitoringu ruchu 
wspinaczkowego na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego (nr 
proj. N305 097 32/3259)
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   p4

Niepokojenie rzadkich gatunków 
ptaków i ssaków poprzez 
nielegalną penetrację terenu przez 
turystów, taterników, taterników 
jaskiniowych oraz narciarzy

W rejonie Czerwonych Wierchów występują gatunki ptaków: 
pomurnik, cietrzew, głuszec, mornel, sokół wędrowny oraz 
ssaków: niedźwiedź, wilk, ryś, kozica, świastak. Terenach, które są 
matecznikami tych gatunków są penetrowane przez ludzi. Dotyczy 
to głównie rejonów nielegalnej działalności wspinaczkowej i 
jaskiniowej: Wąwozu Kraków, górnej części Doliny Miętusiej, 
rejonu Wielkiej Turni w Dolinie Małej Łaki oraz północnej ściany 
Giewontu. Opisano w tym rejonie ponad 200 dróg 
wspinaczkowych. Monitoring prowadzony w 2011 roku przy 
pomocy fotopulapek w 4 miejscach poza szlakami wykazał 
nielegalne wejście 174 osób w nieudostępniony teren. Źródła 
danych: Cywiński W., 1994. Tatry Przewodnik Szczegółowy Tom 
1 Masyw Giewontu, Wydawnictwo Górskie, Poronin Cywiński W., 
1995. Tatry Przewodnik Szczegółowy Tom 2 Czerwone Wierchy 
Część Wschodnia, Wydawnictwo Górskie, Poronin Cywiński W., 
1995. Tatry Przewodnik Szczegółowy Tom 3 Czerwone Wierchy 
Część Zachodnia, Wydawnictwo Górskie, Poronin Dane z 
monitoringu prowadzonego przez pracowników TPN, 
niepublikowane.

   p5

Negatywne odziaływanie na 
siedlisko jaskiniowe oraz 
pozostałości krat w otworach 
jaskiń

W 7 otworach jaskiń masywu Czerwonych Wierchów znajdują się 
pozostałości po dawnej infrastrukturze. Są to elementy żeliwnych 
krat lub drzwi, które zamontowano w latach 70-tych i 80-tych XX 
wieku. Miały one ograniczać ilość wejść do jaskiń. Rozwiązanie to 
się nie sprawdziło – już po kilku dniach od montażu krat doszło do 
„włamań” do jaskiń. Mimo iż zrezygnowano z takiego sposobu 
kontroli wejść do jaskiń, niektóre elementy krat nie zostały dotąd 
usunięte. W kilku przypadkach uniemożliwiają bądź utrudniają 
wejście do jaskiń zwierzętom szukającym w nich schronienia. 
Poddane są również działalności czynników atmosferycznych 
powodujących ich stopniową korozję. Szkodliwe substancje 
powstające w ten sposób są spłukiwane do wnętrza jaskini 
zanieczyszczają glebę oraz wodę. Dane: Inwentaryzacja jaskiń 
TPN, materiały niepublikowane.

4.2 CELE  PROJEKTU  

Jakie są cele realizacji przedsięwzięcia? 

Główny cel strategiczny: 
Zminimalizowanie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego, taternictwa i taternictwa jaskiniowego na 
siedliska Natura 2000 i związane z nimi gatunki roślin i zwierząt.  

Cele szczegółowe 

Nazwa celu Zagrożenia (przyporządkuj 
numer z pkt 4.1)

   c1 Zmiejszenie intensywności zjawisk erozyjnych w rejonie szlaków 
turystycznych 1

   c2
Zahamowanie wydeptywania i otworzenie pierwotnych siedlisk na 
obrzeżach szlaków turystycznych oraz w obrębie skrótów i 
nielegalnych ścieżek

2

   c3 Ograniczenie niszczenia oraz odtworzenie pierwotnych siedlisk w 
rejonie skałek reglowych 3

   c4 Ograniczenie nielegalnej penetracji terenów występowania gatunków 
objętych projektem 4

   c5 Eliminacja negatywnego odziaływania pozostałości krat w otworach na 
środkowisko jaskiń 5

   c6 Monitoring ruchu turystycznego i skitourowego 1,2,4
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4.3 METODY  REALIZACJI  PROJEKTU  

4.3.1 Przy użyciu jakich metod/narzędzi/technologii będzie ralizowany projekt? 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji szlaków, zabudowy przeciwerozyjnej oraz restytucji 
roślinności. Zostanie powołany powołany interdyscyplinarny zespołu ekspertów, który dokona analizy 
skuteczności dotychczasowych metod modernizacji szlaków i rekultywacji, opracuje założenia projektowe 
uwzględniające natężenie ruchu turystycznego, morfologię szlaku, stopień degradacji siedlisk. Na ich 
podstawie opracowana zostanie szczegółowa dokumentacja techniczna. 

2. Remont szlaków turystycznych (wykonanie sztucznej nawierzchni, odwodnienia, oznakowanie). Wykonanie 
nawierzchni o szerokości dostosowanej do natężenia ruchu turystycznego, wyraźnie oddzielonej od 
sąsiadującego terenu. Wykonanie odwodnienia szlaków, które zapobiegnie niszczeniu nawierzchni przez wody 
opadowe i roztopowe. 

3. Zabudowa przeciwerozyjna i rekultywacja roślinności w sąsiedztwie szlaków - zastosowanie metod 
techniczych: zapór z żerdzi, murków kamiennych oraz biologicznych: użycie materiału biologicznego i diaspor 
pozyskanych z sąsiadującego terenu. 

4. Likwidacja skrótów i nielegalnych ścieżek – „naturalne” ogrodzenia: przeszkody z kamieni, potykacze, 
wierchowce, kosodrzewina. Taki charakter bariery/zapory nie szpeci krajobrazu – nie rzuca się w oczy, a 
jednocześnie jest trudny do pokonania, znacznie trudniejszy niż tradycyjnie stosowana drewniana barierka. Z 
czasem roślinność przerasta barierę, a sama bariera ulega mineralizacji. Przy „ dzikich” ścieżkach ustawione 
zostaną piktogramy zakazujące schodzenia ze szlaku. 

5. Zabezpieczenie miejsc wypoczynkowych i skrzyżowania szlaków przez erozją - oddzielenie ogrodzeniem i 
rekultywacja zdegradowanej gleby i roślinności, ustawienie dodatkowych ławo-stołów, belek do siedzenia, 
fladrowanie. 

6. Ograniczenie nielegalnej wspinaczki i restytucja roślinności pod ścianami skalnymi. Usunięcie kilkuset 
punktów asekuracyjnych ze skał, montaż ogrodzeń w miejscach, gdzie od szlaku odchodzą ścieżki 
doprowadzające pod skały, ustawienie tablicy/piktogramu zabraniającego wspinaczki, stały monitoring przy 
pomocy fotopułapek.  

7.Ograniczenie nielegalnej penetracji terenu przez turystów, taterników i taterników jaskiniowych Ustawienie 
piktogramów, sezonowy monitoring przy pomocy fotopułapek. Zamontowane na drzewach urządzenia 
wykonują zdjęcie w reakcji na ruch. Nocą używają światło podczerwieni, przez co są dyskretne. Zdjęcie jest 
wysyłane przez sieć GSM do pracowanika parku. W przypadku, gdy w danym miejscu nie ma zasięgu GSM, 
urządzenie przesyła sygnał drogą radiową do położonej w okolicy stacji, która posiada łączność GSM. 
Możliwość rejestracji obrazów lub nagrywania filmów. Urządzenia zwiększą znacznie efektywność służb 
terenowych w ograniczaniu nielegalnej działalności pozaszlakowej. 

8. Usunięcie pozostałości krat z otworów jaskiń – odcięcie, pocięcie na mniejsze fragmenty i wyniesienie 
żeliwnych elementów.  

9. Monitoring ruchu turystycznego na szlakach w rejonie Czerwonych Wierchów. Użycie czujników 
pyroelektrycznych do automatycznego zliczania turystów pieszych. Urządzenia te rejestrują ilość osób 
poruszających się szlakiem w obu kierunkach i wysyłają dane za pośrednictwem sieci GSM. Sprawdzona 
metoda stosowana w kilku polskich parkach nardowych. W TPN od 2008 roku. 

10. Monitoring ruchu skitourowego – kontynuacja badań prowadzonych we współpracy z AWF w Krakowie 
od 2011 roku. Zastosowane zostaną wyższej klasy urządzenia, które rejestrować będą poruszanie się osób 
biorących udział w badaniu w i przesyłać przez sieć GSM w czasie rzeczywistym. Zapobiegnie to utracie 
danych, która często miała miejsce przy użyciu rejestratorów bez łączności z siecią GSM.  

11. Akcja informacyjno-promocyjna „Zostań na szlaku” – bogato ilustrowane artykuły w kwartalniku Tatry 
oraz kilkuminutowe filmy umieszczone w Internecie pozwolą dotrzeć z przekazem do dużej liczby osób 
odwiedzających turystycznie Tatry. Zwrócą uwagę na wielkość zniszczeń spowodowanych łamaniem 
przepisów obowiązujących w parku narodowym, zwiększą wrażliwość na problem degradacji turystycznej. 
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4.3.2 Czy są to metody sprawdzone? Czy wcześniej korzystano z podobnych rozwiązań? Jeśli tak, to proszę 
krótko opisać: gdzie? kiedy? z jaką skutecznością? Czy zapropnowane rozwiązania uwzględniają swoiste 
uwarunkowania (np. terenowe, ekologiczne) występujące w miejscu realizacji projektu? Należy podać 
uzasadnienie. 

W 1992 roku rozpoczęto prace przy restytucji szaty roślinnej Kasprowego Wierchu. Skanalizowano ruch 
turystyczny poprzez remont nawierzchni szlaków turystycznych, przez co wyeliminowano główny czynni 
degradujący. W miejscach o całkowicie zniszczonej pokrywie roślinnej wykonano zabudowę przeciwerozyjną 
w formie żerdzi. Ograniczyły to procesy erozyjne i sprzyjały akumulacji materii organicznej. Na koniec 
zastosowano metodę biologiczną – wykładanie materiału biologicznego miejscowego pochodzenia wraz z 
diasporami i przysypywanie go cienką warstwą gleby. Zastosowane metody okazały się skuteczne – 
zahamowano dalszą erozję i obserwuje się stopniowe zarastanie terenów całkowicie pozbawionych roślinności. 

Fotopułapki są stosowane od stycznia 2011 roku do kontroli nielegalnego wspinaczki na północnej ścianie 
Giewontu. Ukryte przy drodze dojścia pod ścianę urządzenie wykonuje zdjęcia osób przemieszczających się 
poza szlakiem i wysyła je przez sieć GSM do pracownika parku. Dzięki takiemu systemowi monitoringu 
zwiększyła się znacznie skuteczność Straży Parku w ograniczaniu nielegalnej działalności wspinaczkowej. Od 
stycznia 2011 roku do marca 2012 interweniowano 12 razy zatrzymując osoby najczęściej jeszcze przed 
rozpoczęciem wspinaczki na Giewont. Fotopułapki zastosowano także do kontroli nielegalnych wejść do 
dwóch jaskiń. Także w tym przypadku system okazał się skuteczny – przeprowadzono łącznie 7 interwencji. 

  

4.3.3 Jaka jest efektywność energetyczna zaproponowanych rozwiązań technicznych? 

Działania przewidziane w projekcie dążą do przywrócenia właściwego stanu siedlisk przyrodniczych. 
Odtworzenie powierzchni pierwotnych siedlisk przyrodniczych na terenach zdegradowanych przez turystykę 
przyczyni się do zwiększenia pochłaniania dwutlenku węgla i wiązania węgla w związkach organicznych. 
Przewidziane w projekcie metody nie spowodują zwiększenia emisji gazów cieplarnianych. 

  

4.4 OPIS I  UZASADNIENIE  PLANOWANYCH  ZADAŃ 

Nazwa zadania Opis zadania Numer 
celu

Uzasadnienie realizacji 
zadania

I. Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej

   z1

Projekt 
modernizacji 
szlaku i 
rekultywacji 
zdegradowanych 
siedlisk

Zostanie powołany powołany 
interdyscyplinarny zespołu 
ekspertów, który dokona analizy 
skuteczności dotychczasowych 
metod modernizacji szlaków i 
rekultywacji, opracuje założenia 
projektowe uwzględniające 
natężenie ruchu turystycznego, 
morfologię szlaku, stopień 
degradacji siedlisk. Na ich 
podstawie opracowana zostanie 
szczegółowa dokumentacja 
techniczna.

cel 
strategiczny 
projektu

Wykonanie modernizacji 
szlaku, zabudowy 
przeciwerozyjnej i rekultywacji 
siedlisk w tak zróżnicowanych 
terenie wymaga odpowiedniego 
przygotowania projektowego. 
Nieodpowiednio 
przeprowadzone prace terenowe 
nie zapewnią trwałości szlaku i 
osiągnięcia efektów 
ekologicznych a w niektórych 
przypadkach mogą się okazać 
szkodliwe dla przyrody.

   z2
Przygotowanie 
dokumentacji 
przetargowej

   

II. Realizacja przedsięwzięcia

Tablice będą informować o 
prowadzonych pracach 
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   z3 Zakup 
materiałów

Zakup 10 tablic informacyjnych, 40 
piktogramów i 3000 m fladr. 1,2,3,4

modernizacyjnych i 
rekultywacyjnych. Piktogramy 
będą zakazywać opuszczania 
terenów udostępnionych dla 
turystów oraz wspinaczki.

   z4
zakup urządzeń 
do kontroli ruchu 
pozaszlakowego

Zapup 10 fotopułapek (w tym 6 
urządzeń z transmisją GSM oraz 4 
urządzeń z transmisją radiową i 
GSM)

2,3,4

Skuteczność pracy służb 
terenowych w zakresie 
pilnowania przestrzegania 
przepisów obowiązujących bez 
użycia specjalistycznych 
urządzeń w paru jest mała. 
Nowoczesne urządzenia 
zwiększą efektywność służb 
parku w ograniczaniu 
nielegalnej działalności 
turystycznej, wspinaczkowej i 
jaskiniowej.

   z5

Zakup urządzeń 
do monitoringu 
ruchu 
turystycznego - 
pieszego i ski-
tourowego

Zakup 2 czujników pyroelektyczych 
z modułami GSM, tzw. 
"migratorów" oraz 50 lokalizatorów 
GPS. Migratory uzupełnią sprzęt 
tego typu posiadany przez TPN. 
Będą to urządzenia nowego typu 
działające na szlakach oszerokości 
do 15 metrów.

 

Urozmaicowana rzeźba terenu i 
trunde warunki klimatyczne 
wymagają użycia do 
monitoringu urządzeń 
najwyższej klasy. Dwa nowe 
migratory uzupełnią sprzęt tego 
typu posiadany przez TPN. 
Będą to urządzenia nowego 
typu działające na szlakach 
oszerokości do 15 metrów 
(stosowane obecnie mają zasięg 
4 metry). Lokalizatory GPS, 
tzw. "trackery" zastąpią 
stosowane dotąd urządzenia, 
które nie dawały możliwości 
transmisji danych przez sieć 
GSM, przez co utracono blisko 
połowę danych zapisanych w 
pamięci urządzeń. Dostarczą 
dokładnych danych na temat 
natężenia i przestrzennego 
rozkładu ruchu turystycznego i 
ski-tourowego

   z6 Zakup laptopa

Zakup laptopa umożliwiającego 
łącznosć z urządzeniami: 
fotopułapkami, migratorami i 
trackerami GPS i zbieranie danych z 
monitoringu.

1,2,3,4,6

Przenośny komputer z 
dostępnem do Internetu i 
łączem GSM umożliwi 
odbieranie danych nie tylko w 
dyrekcji, lecz także w terenie. 
Bedzie używany przez 
pracowników Działu 
Udostępniania TPN 
zajmujących się monitoringiem 
turystyki.

Modernizacja 13 km szlaków 
turystycznych położonych w 
masywie Czerwonych Wierchów, 
powyżej górnej granicy lasu, które 
przebiegając przez cenne siedliska - 
szlak czerwony z Przełęczy Siodło 
na Wyżnią Kondracką Przełęcz, 
szlak niebieski do wylotu 

Zły stan nawierzchni szlaków 
powoduje, że turyści poruszają 
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   z7 Modernizacja 
szlaków

Kobylarzowego Żlebu do 
Małołączniaka, szlak żółty z 
Przełęczy Kondrackiejna Kopę 
Kondracką, szlak czerwony od 
Pieca do Przełęczy pod Kopą 
Kondracką, szlak czarny z 
Czerwonej Przełęczy na Sarnią 
Skałę. W zakres prac wchodzi: 
wykonanie sztucznej nawierzchni, 
odwodnienia, oznakowanie. 
Wykonanie nawierzchni o 
szerokości dostosowanej do 
natężenia ruchu turystycznego, 
wyraźnie oddzielonej od 
sąsiadującego terenu. Wykonanie 
odwodnienia szlaków zapobiegnie 
niszczeniu nawierzchni przez wody 
opadowe i roztopowe.

1,2

się poza szlakiem wydeptując 
roślinność w pasie o szerokosci 
do kilkunastu metrów. Tylko 
szlak o odpowiedzniej 
szerokości, którego 
nawierzchnia zapewni komfort 
poruszania się zmniejszy 
degrdację trurystyczną. 
Wykonanie odwodnienia 
szlaków, które zapobiegnie 
niszczeniu nawierzchni przez 
wody opadowe i roztopowe.

   z8

Zabudowa 
przeciwerozyjna i 
rekultywacja 
siedlisk

Wykonanie zabudowy 
przeciwerozyjna i rekultywacja 
siedlisk w sąsiedztwie 
modernizowanych szlaków na 
powierzchni 6 ha z zastosowaniem 
metod techniczych: zapór z żerdzi, 
murków kamiennych oraz 
biologicznych: użycie materiału 
biologicznego i diaspor 
pozyskanych z sąsiadującego 
terenu.

1,2

Wielkość zdegradowanych 
obszarów i nasilenie procesów 
erozyjnych wymagają czynnej 
rekultywacji. Pozostawienie 
terenu bez rekultywacji będzie 
skutkować dalszym niszczenie 
terenu poprzez intensywane 
procesy morfogenetyczne - 
działalonść lodu włóknistego, 
spłukiwanie, wywuewanie i 
utrudi a miejscami 
wręczuniemozliwi wtórną 
sukcesję roślinności

   z9 kanalizacja ruchu 
turystycznego

Wykonanie prac terenowych - 
montaż zapór i barier 
kanalizujących ruch turystyczny i 
ograniczających pozaszlakową 
penetrację terenu.

3,4

Stosowanie barier naturalnych i 
ogrodzeń zniechęci turystów do 
używania "dzikich" ścieżek i 
skrótów.

   z10
Usunięcie 
pozostałości krat 
z otworów jaskiń

Oczyszczenie otworów 7 jaskiń z 
pozostałosci krat: Jaskinia Czarna, 
Zimna, Naciekowa, Groby, 
Kalacka, Studia w Kazalnicy, Nad 
Kotlinami. Demontaż i transport 
elementów.

5

Kraty ograniczają mibrację 
zwierząt a substancje 
powstajace w wyniku ich 
korozji zanieczyszczeją 
ekosystem jaskiniowy. 
Pozostawienie elementów starej 
infrastruktury będzie 
powidować dalsze szkody w 
ekosystemach jaskiniowych.

III. Komunikacja i rozpowszechnianie informacji nt. efektów projektu oraz monitorowanie/ewaluacja 
efektów projektu

   z11

Akcja 
informacyjna 
"Zostań na 
szlaku"

Akcja informacyjna na temat 
skutków wkracznia w tereny 
nieudostepnione będzie obejmować 
publikację 4 artykułów w 
kwartalniku Tatry oraz 
umieszczenie w Internecie 2 filmów 
krótkometrażowych.

1,2,3,4

Niski poziom świadomości 
oddziaływania człowieka na 
siedliska i gatunki wśród 
turystów, wspinaczy i 
taterników jaskiniowych. 
Działania medialne zwrócą 
uwagę na skalę erozji 
turystycznej i szkodliwość 
działalnosci w terenach 
nieudostępnionych.
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IV. Zarządzanie projektem

   z12

Koordynacja i 
nadzór nad 
realizacją 
projektu

Koordynacja poszczególnych 
etapów działań, nadzór 
merytoryczny, planowanie 
poszczególnych działań, kontakty z 
projektantami, przygotowanie 
dokumentacji związanej z 
projektem, zestawianie planów 
szczegółowych, uczestnictwo w 
wyłanianiu wykonawców usług, 
kontrola przebiegu wykonywanych 
zadań.

cel 
strategiczny 
projektu

Projekt obejmuje wiele 
róznorodnych zadań. Dla 
odpowiedniej ich realizacji 
wymagana jest koordynacja i 
nadzór.

   z13
Obsługa 
finansowo-
księgowa

Obsługa w zakresie rozliczeń 
finansowych z wykonawcami 
dostaw i usług oraz z jednostką 
dotującą, sporządzenie niezbednej 
dokumentacji.

cel 
strategiczny 
projektu

Sprawne finansowanie i 
rozliczanie projektu wymaga 
zatrudnienia księgowej

4.5 EFEKTY  REALIZACJI  PROJEKTU  

4.5.1 Wskaźniki produktu 

4.5.1.1 Wskaźniki produktu PO IiŚ 

4.5.1.2 Wskaźniki produktu pozostałe 

Nr 
wskaźnika ▼ Nazwa wkaźnika Warto ść 

docelowa
pr1 Liczba osób uczestniczących w imprezach masowych (os.)    

pr2 Liczba opracowanych planów ochrony (szt.)    

pr3 Liczba centrów przetrzymywania gatunków CITES i ośrodków 
rehabilitacji zwierząt    

Nr wskaźnika ▼ Nazwa wkaźnika Warto ść docelowa
pr4 Wskaźniki produktu pozostałe 13926

pr4.n  długość zmodernizowanych odcinków szlaków turystycznych [mb]  13776 

pr4.n  powierzchnia zrekultywowanych siedlisk [ha]  30 

pr4.n  ilość zakupionych urządzeń zliczających turystów na szlakach [szt]  2 

pr4.n  ilość zakupionych lokalizatorów GPS [szt]  50 

pr4.n  ilość zakupionych fotopułapek [szt]  10 

pr4.n  ilość wykonanych tablic informacyjnych/piktogramów [szt]  10 

pr4.n  ilość zakupionych piktogramów  40 

pr4.n  ilość zakupionych komputerów przenośnych  1 

pr4.n  ilość otworów jaskiń oczyszczonych z obcych elementów  7 

4.5.2 Wskaźniki rezultatu 

Projekt nawiązuje do celów działań:  

5.1 5.2 5.3 5.4  

4.5.2.1 Wskaźniki rezultatu PO IiŚ 

Nr Warto ść 
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4.5.2.2 Wskaźniki rezultatu pozostałe 

wskaźnika ▼ Nazwa wkaźnika docelowa

1 Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono 
ochronę właściwego stanu ekosystemów (ha)    

2 W tym: Łączna powierzchnia obszarów Natura 2000, na której 
zrealizowano projekty przyczyniające się do ich ochrony (ha)    

3 Liczba gatunków zagrożonych objętych działaniami ochronnymi lub 
reintrodukcją (szt.)  15 

4 Powierzchnia obszarów, dla których opracowano plany ochrony (ha)    

5 w tym: Powierzchnia obszarów sieci Natura 2000, dla których 
opracowano plany lub programy ochrony/zarządzania (ha)    

6 Liczba połączonych ekosystemów (szt.)    

7 w tym: obszarów sieci Natura 2000 (szt.)    

Nr 
wskaźnika ▼ Nazwa wkaźnika Wartość 

docelowa
1.1.1 Powierzchnia siedlisk objętych działaniami ochronnymi (ha),w tym dotyczących 
ochrony: 0

1.1.1.1 siedlisk morskich (ha)    

1.1.1.10 ścian,piargów,rumowisk skalnych lub jaskiń (ha)    

1.1.1.11 siedlisk lasowych (ha)    

1.1.1.12 siedlisk borowych (ha)    

1.1.1.2 siedlisk przybrzeżnych (ha)    

1.1.1.3 siedlisk nadmorskich (ha)    

1.1.1.4 śródlądowych solnisk (ha)    

1.1.1.5 śródlądowych wydm (ha)    

1.1.1.6 śródlądowych siedlisk wodnych (ha)    

1.1.1.7 obszarów wodno-błotnych (ha)    

1.1.1.8 muraw lub łąk (ha)    

1.1.1.9 ziołorośli,wrzosowisk lub zarośli (ha)    

1.1.2 Liczba stanowisk objętych działaniami ochronnymi in situ (szt.),w tym stanowisk: 0

1.1.2.1 grzybów (szt.)    

1.1.2.10 ssaków (szt.)    

1.1.2.2 porostów,mszaków lub paprotników (szt.)    

1.1.2.3 roślin kwiatowych (szt.)    

1.1.2.4 owadów (szt.)    

1.1.2.5 mięczaków lub skorupiaków (szt.)    

1.1.2.6 ryb (szt.)    

1.1.2.7 płazów (szt.)    

1.1.2.8 gadów (szt.)    

1.1.2.9 ptaków (szt.)    

1.1.3 Powierzchnia obszarów,na których podjęto działania ukierunkowane na poprawę 
warunków bytowania gatunków (ha),w tym: 0

1.1.3.n      

1.1.4 Liczba osobników wprowadzonych w ramach restytucji lub reintrodukcji (szt.),w tym: 0

1.1.4.n      

1.1.5 Powierzchnia gruntów wykupionych na cele przyrodnicze (ha)    
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1.1.6 Powierzchnia siedlisk nieleśnych objętych działaniami dotyczącymi 
usunięcia nalotu roślinności drzewiastej lub krzewiastej (ha)    

1.1.7 Powierzchnia objęta działaniami dotyczącymi kształtowania strefy 
ekotonów na granicy siedlisk leśnych i nieleśnych (ha)    

1.1.8 Powierzchnia objęta działaniami dotyczącymi usuwania lub ograniczania 
niekorzystnych wpływów inwazyjnych gatunków obcych (ha)    

1.1.9 Powierzchnia objęta działaniami dotyczącymi zachowania lub poprawy 
różnorodności biologicznej na terenach niezurbanizowanych (ha)    

1.2.1 Powierzchnia objęta działaniami dotyczącymi ochrony gatunków ex-situ [dotyczy 
wyłącznie roślin] (ha),w tym: 0

1.2.1.n      

1.2.10 Liczba wybudowanych ośrodków rehabilitacji zwierząt (szt.).    

1.2.11 Liczba osobników,które będą mogły być przetrzymywane w ośrodkach rehabilitacji 
zwierząt (szt.),w tym: 0

1.2.11.n      

1.2.2 Liczba osobników objętych ochroną ex-situ (szt.),w tym: 0

1.2.2.n      

1.2.3 Powierzchnia objęta działaniami dotyczącymi ochrony zasobów genowych [dotyczy 
wyłącznie roślin] (ha),w tym: 0

1.2.3.n      

1.2.4 Liczba osobników objętych ochroną zasobów genowych [dotyczy wyłącznie zwierząt] 
(szt.),w tym: 0

1.2.4.n      

1.2.5 Liczba wybudowanych obiektów dla zwierząt w ogrodach zoologicznych 
służących ochronie ex-situ (szt.)    

1.2.6 Liczba osobników,które będą mogły być objęte ochroną ex-situ w wybudowanych 
obiektach dla zwierząt w ogrodach zoologicznych (szt.),w tym: 0

1.2.6.n      

1.2.7 Liczba wybudowanych obiektów służących ochronie ex-situ roślin w 
ogrodach botanicznych (szt.)    

1.2.8 Powierzchnia,na której będzie mogła być prowadzona ochrona ex-situ roślin w 
wybudowanych obiektach w ogrodach zoologicznych (szt.),w tym: 0

1.2.8.n      

1.2.9
Liczba wybudowanych obiektów służących realizacji programów ochrony 
puli genowej krajowych gatunków drzew leśnych,selekcji i testowania 
potomstwa (szt.)

   

1.3.1 Liczba stanowisk zagrożonych gatunków,dla których zostanie ograniczona presja ze 
strony turystów (szt.),w tym: 0

1.3.1.1 gatunków wymienionych w załącznikach Dyrektywy Ptasiej (szt.)    

1.3.1.2 gatunków priorytetowych wymienionych w załącznikach Dyrektywy 
Siedliskowej (szt.)    

1.3.1.3 innych gatunków wymienionych w załącznikach Dyrektywy Siedliskowej 
(szt.)    

1.3.1.4 innych gatunków zagrożonych (szt.)    

1.3.2 Powierzchnia zagrożonych siedlisk,dla których zostanie ograniczona presja ze strony 
turystów (ha),w tym: 0

1.3.2.1 siedlisk priorytetowych wymienionych w załącznikach Dyrektywy 
Siedliskowej (szt.)    

1.3.2.2 innych siedlisk wymienionych w załącznikach Dyrektywy Siedliskowej 
(szt.)    

1.3.2.3 innych siedlisk zagrożonych (szt.)    
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1.3.3 Długość ścieżek dydaktycznych (km),w tym: 0

1.3.3.1 wybudowanych (km)    

1.3.3.2 zmodernizowanych (km)    

1.3.4 Długość ścieżek rowerowych (km),w tym: 0

1.3.4.1 wybudowanych (km)    

1.3.4.2 zmodernizowanych (km)    

1.3.5 Długość szlaków turystycznych (km),w tym: 8

1.3.5.1 wybudowanych (km)    

1.3.5.2 zmodernizowanych (km)  8 

1.3.6 Liczba parkingów (szt.),w tym: 0

1.3.6.1 wybudowanych (szt.)    

1.3.6.2 zmodernizowanych (szt.)    

1.3.7 Liczba planowanych punktów widokowych lub wież widokowych (szt.),w tym: 0

1.3.7.1 wybudowanych (szt.)    

1.3.7.2 zmodernizowanych (szt.)    

1.3.8 Liczba planowanych zadaszeń (szt.),w tym: 0

1.3.8.1 wybudowanych (szt.)    

1.3.8.2 zmodernizowanych (szt.)    

1.3.9 Liczba innych obiektów (szt.),w tym: 0

1.3.9.n  nazwa obiektu [wnioskodawca wprowadza nawę obiektu]    

1.4.1 Liczba osobników,które będą mogły być przetrzymywane w 
wybudowanych obiektach CITES (szt.)    

1.4.2 Liczba województw,z których będą mogły być przyjmowane przechwycone 
gatunki CITES (szt.)    

1.4.3 Liczba przejść granicznych,z których będą mogły być przyjmowane 
przechwycone gatunki CITES (szt.)    

3.1.1 Liczba obszarów,dla których opracowano dokumentację niezbędną do zarządzania 
obszarami chronionymi (szt.),w tym dla: 0

3.1.1.1 obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (szt.)    

3.1.1.2 specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 (szt.)    

3.1.1.3 parków narodowych (szt.)    

3.1.1.4 rezerwatów przyrody (szt.)    

3.1.1.5 parków krajobrazowych (szt.)    

3.1.2 Powierzchnia obszarów,dla których opracowano dokumentację niezbędną do 
zarządzania obszarami chronionymi (ha),w tym dla: 0

3.1.2.1 obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (ha)    

3.1.2.2 specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 (ha)    

3.1.2.3 parków narodowych (ha)    

3.1.2.4 rezerwatów przyrody (ha)    

3.1.2.5 parków krajobrazowych (ha)    

3.2.1 Liczba gatunków,dla których opracowano dokumentację niezbędną do ich 
skutecznej ochrony (szt.)    

3.2.2 Liczba siedlisk,dla których opracowano dokumentację niezbędną do ich 
skutecznej ochrony (szt.)    

5 Inne:  

5.n      

4.5.3 W jakim stopniu realizacja projektu przyczyni się do osiągniecia celów PO IiŚ? 
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Realizacja projektu w całości zgodna jest celem głównym V priorytetu, tj. ogranicza degradację środowiska 
przyrodniczego Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz wpływa na zwiększenie różnorodności biologicznej na 
jego terenie. Zgodna jest również całkowicie z celem szczegółowym priorytetu V poprzez przywracanie 
właściwego stanu trzech siedlisk objętych projektem i ostoi gatunków na terenie Karkonoskiego Parku 
Narodowego, w tym gatunków zagrożonych. Teren Parku jest równocześnie obszarem Natura 2000 zarówno z 
dyrektywy ptasiej jak i siedliskowej. 

  

4.5.4 Czy w wyniku realizacji projektu wystąpią inne niemierzalne efekty ekologiczne i/lub dodatkowe efekty 
pozaekologiczne (np.powstanie nowych miejsc pracy, zwiększenie potencjału rozwojowego regionu, poprawa 
warunków życia mieszkańców itp) 
TAK 

Jeśli wybrano TAK, to należy krótko je opisać i wykazać ich związek z realizowanym projektem? Jeśli 
wybrano NIE w polu uzasadnienie nalezy wpisać NIE DOTYCZY. 

Przy realizacji projektu zatrudnienie znajdzie wiele osób zarówno z regionu jak i innych obszarów kraju. Długi 
okres realizacji projektu daje możliwości zatrudnienia przez dłuższy czas. Z dotychczasowych doświadczeń 
realizacji projektów na terenie Parku możemy jednoznacznie stwierdzić, że poprzez tworzenie miejsc pracz w 
ramach projektów i możliwość zatrudnienia na terenie Parku zwiększa się społeczne poparcie dla ochrony 
przyrody. 

  

4.6 ZAGROŻENIA  DLA  REALIZACJI  PROJEKTU  

1. Jakie trudności mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu? Proszę wskazać tzw. wąskie gardła, które 
mogą spowodować opóźnienia w realizacji projektu lub trudności w osiągnięciu celów/efektów założonych w 
projekcie? 

2. Na realizację jakiego zadania mogą wpłynąć zidentyfikowane trudności? 

3. W jaki sposób Beneficjent zamierza zminimalizować ryzyko ich wystąpienia lub ograniczyć negatywny 
wpływ? 

Nazwa zagrożenia Numer zadania Sposoby zapobiegania lub minimalizacji ryzyka

4.7 TRWAŁO ŚĆ PRZEPROWADZONYCH  DZIAŁA Ń 

4.7.1 Czy po zakończeniu realizacji projektu istnieje konieczność kontynuowania prowadzonych prac, aby 
zachować efekty projektu? 

TAK 

Jeśli wybrano 'TAK' 
Należy opisać jakie zadania (prace) będą lub powinny być kontynuowane po zakończeniu realizacji niniejszego 
projektu aby zachować trwałość projektu? Które z nich są kluczowe i niezbędne, jak długo po zakończeniu 
projektu należy je wykonywać? Kto będzie odpowiedzialny za ich wykonywanie? W jaki sposób planuje się 
sfinansowanie tych prac? 
Jeśli wybrano 'NIE' 
Należy uzasadnić dlaczego i w jaki sposób zostanie zachowana trwałość projektu przez co najmniej 5 lat po 
zakończeniu projektu?" 

Po zakończeniu realizacji projektu niezbędne będzie kontynuowanie następujących zadań: 

1. Systematyczna kontrola i bieżące naprawy szlaków turystycznych oraz zabudowy przeciwerozyjnej w 
przypadku niszczenia ich przez czynniki naturalne bądź uszkodzenia przez turystów, 

2. Kontynuacja monitoringu nielegalnej działalności turystycznej, wspinaczkowej i jaskiniowej, 
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Prowadzony będzie również monitoring restytucji roślinności na powierzchniach objętych rekultywacją. 

Zadania te będą wykonywać pracowanicy TPN 

  

4.7.2 Kto będzie właścicielem środków trwałych, budynków, gruntów wytworzonych/zakupionych w ramach 
projektu? Kto będzie ponosił koszty ich utrzymania? Jeżeli w ramach projektu planowany jest wykup gruntów 
na cele przyrodnicze nie należy wymieniać ich w tym punkcie!!! 

Nazwa środka trwałego / nieruchomości Właściciel / podmiot ponoszący koszty utrzymania Uwagi
Komputer przenośny - 1 szt. Tatrzański Park Narodowy  

urządzenia monitorujące - 62 szt Tatrzański Park Narodowy  

tablice i piktogramy - 50 szt Tatrzański Park Narodowy  

5 STRATEGICZNY CHARAKTER PROJEKTU 

5.1 Czy realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia założeń dokumentów strategicznych obowiązujących 
na poziomie międzynarodowym? Jeśli tak, to jakich dokumentów i w jakim stopniu? 

Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków Artykuł 3 

1. W świetle wymogów określonych w art. 2 Państwa Członkowskie 

podejmują wszelkie niezbędne środki w celu ochrony, zachowania 

lub przywrócenia wystarczającej różnorodności i obszaru 

naturalnych siedlisk wszystkich gatunków ptactwa, określonych 

w art. 1. 

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej 
fauny i flory Stan ochrony siedliska przyrodniczego zostanie uznany za 

„właściwy”, jeśli: 

• jego naturalny zasięg i obszary mieszczące się w obrębie tego zasięgu są stałe lub się powiększają, 

• szczególna struktura i funkcje konieczne do jego długotrwałego zachowania istnieją i prawdopodobnie będą 
istnieć w dającej się przewidzieć przyszłości, oraz 

• stan ochrony jego typowych gatunków jest właściwy, 

Konwencja o Różnorodności Biologicznej - Artykuł 8 

Ochrona in-situ 

Każda Umawiająca się Stron, w miarę możliwości i potrzeb: 

(a) ustanawia system obszarów chronionych lub obszarów, na których muszą być podjęte specjalne działania w 
celu ochrony różnorodności biologicznej; 

(d) wspiera ochronę ekosystemów i naturalnych siedlisk oraz utrzymanie zdolnych do życia populacji 
gatunków w ich naturalnym otoczeniu; 
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5.2 Czy projekt jest zgodny z założeniami krajowych i/lub lokalnych dokumentów strategicznych (np. polityki, 
strategii, programy lub plany ochrony itp.)? Jeśli tak, to z jakim dokumentami i w jakim stopniu? 

  

5.3 ODDZIAŁYWANIE  PROJEKTU  NA ŚRODOWISKO  ORAZ  OBSZARY NATURA  2000 

5.3.1 Czy projekt znajduje się na liście przedsięwzięć wymienionych w aneksie I lub II dyrektywy OOŚ? 

NIE 

5.3.2 Czy projekt jest realizowany na obszarze Natura 2000 lub w jego sąsiedztwie? 

TAK 

5.3.3 Czy projekt może oddziaływać na gatunki/siedliska chronione w ramach obszaru nie będące przedmiotem 
projektu lub integralność obszaru Natura 2000? Jeśli tak, proszę scharakteryzować to oddziaływanie. Jeśli nie, 
proszę uzasadnić brak oddziaływania. 

NIE 

Jeżeli wybrano TAK - proszę podać:  
a) gatunki/siedliska chronione w ramach obszaru, ale nie będące przedmiotem projektu  
b) oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i 
długoterminowe, stałe i chwilowe, pozytywne i negatywne,  
c) wyjaśnienie czy zostanie naruszona integralność obszaru (przez integralność obszaru rozumie się spójność 
czynników strukturalnych i funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie populacji gatunków i 
siedlisk przyrodniczych, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000). 

Projekt jest związany z ochroną obszaru Natura 2000 Tatry. Wszelkie działania mają na celu poprawę siedlisk 
przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których został wyznaczony obszar Natura 2000 w Tatrach. 

  

5.3.4 Jakie kroki zostały przewidziane by przeciwdziałać potencjalnie negatywnemu oddziaływaniu na 
gatunki/siedliska chronione w ramach obszaru lub na integralność obszaru Natura 2000? 

Tatrzański Park Narodowy posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji tego typu projektu, i na żadnym z 
dotychczasowych etapów ochrony ekosystemów Karkonoszy nie zanotowano ubocznych skutków 
negatywnych. Realizację projektu będą nadzorować pracownicy TPN. 

  

6 SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROJEKTEM 

6.1 Struktura organizacyjna projektu 

Jaka będzie struktura organizacyjna projektu? Jaki będzie podział zadań pomiędzy podmiotami realizującymi 
projekt (dotyczy projektów realizowanych przez grupę beneficjentów i/lub podmiot(y) upoważniony(e) do 
ponoszenia wydatków)? Jaki będzie podział zadań pomiędzy osobami zaangażowanymi w projekt?  
Nie ma konieczności podawania konkretnych nazwisk pracowników - należy odnieść się do funkcji lub 
stanowisk. 

6.1.1 Podział prac pomiędzy podmiotami realizującymi projekt 

Nazwa beneficjenta lub podmiotu upoważnionego do ponoszenia 
wydatków

Zakres realizowanych 
zadań

Tatrzański Park Narodowy całosć realizowanych zadań
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6.1.2 Podział zadań pomiędzy osobami zaangażowanymi w projekt 

Stanowisko / funkcja Zakres realizowanych zadań

6.2 Doświadczenie zespołu realizującego projekt 

Jakie praktyczne doświadczenie oraz specjalności w zakresie realizacji powierzonych zadań posiadają 
kluczowi członkowie zespołu realizującego projekt? Należy krótko odnieść się wyłącznie do doświadczenia 
mającego związek z realizowanym projektem. Nie należy wklejać całych CV i listy publikacji itp. W 
przypadku gdy planowane jest zatrudnienie ekspertów należy zdefiniować stawiane im wymagania. 

Szymon Ziobrowski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie oraz Inżynierii Środowiska 
ze specjalnością ochrona środowiska w planowaniu i zarządzaniu na AGH. Od 2001 r. zatrudniony w 
Tatrzańskim Parku Narodowym, od 2003 r. na stanowisku kierowniczym. Zarządza zespołem 
odpowiedzialnym za zagospodarowanie przestrzenne, udostępnianie turystyczne i komunikację społeczną. 
Negocjuje warunki umów i porozumień zawieranych przez park. Planuje oraz nadzoruje wykonanie 
przychodów oraz wydatków parku odpowiednio do zakresu działania. Współpracuje z samorządami, organami 
rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Współautor i koordynator projektu pn „Rewitalizacja zespołu 
dworsko parkowego położonego w Kuźnicach (Tatrzański Park Narodowy)” projekt numer: 
Z/2.12/I/1.4/560/05/U/22/06 , wysokość dofinansowania z EFRR: 3 677 850PLN) w ramach którego w TPN 
powstały m.in. dwa ośrodki w oparciu o które park prowadzi działalność edukacyjną (budynek dawnego 
Spichlerza w którym zorganizowano salę wystaw czasowych, oraz budynek byłej wozowni w którym 
prezentowana jest kolekcja kręgowców Antoniego Kocyana). W kwietniu 2006 r. odbył 3 tygodniową podróż 
do Stanów Zjednoczonych w ramach programu International Visitor Leadership gdzie zapoznał się m.in. z 
zasadami funkcjonowania obszarów chronionych. Organizator akcji „Wolontariat dla Tatr” która działa w TPN 
od 2007 r. Koordynator projektu "Akademia Tatry - kształtowanie postaw ekologicznych różnych grup 
użytkowników Tatr" umowa POIS.05.04.00-00-253/09-00.  

Dariusz Wysłouch inż. budowlany - uprawnienia konstr.-budowl. UAN.I.-8340/A-174/87 członek 
Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W latach 1990-98 kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej 
UM. Zakopane 2002-2008 naczelnik Wydziału Drogownictwa i Transportu UM Zakopane. Aktualnie 
zatrudniony na stanowisku kierownika zespołu ds budowlanych w TPN. 

  

6.3 Dostępność terenu/obiektów, na którym(ych) realizowany będzie projekt 

1. Jaka jest struktura własności obiektu(ów)/terenu(ów), na których realizowany będzie projekt?  
2. Kto jest ich właścicielem/zarządcą?  
3. Jeżeli właścicielem/zarządcą jest inny podmiot niż Beneficjent/Beneficjenci: Czy podjęcie zadań 

przewidzianych w ramach projektu wymaga zgody właściciela/zarządcy?  
4. Jeżeli w punkcie 3 udzielono odpowedzi "tak": Czy Beneficjent posiada prawo do prowadzenia zadań na 

tym(ch) terenie(ach)/obiektcie(ach)?  
5. Jeżeli w punkcie 4 udzielono odpowedzi "nie": Czy Beneficjent podjął jakieś kroki, żeby uzyskać zgodę 

na realizację zaplanowanych zadań?  

�1. Około 82 % obszaru PLC120001 Tatry jest własnością Skarbu Państwa. Ok 10 % jest własnością 
Wspólnoty Lesnej 8 Wsi, 5 % PTTK, a reszta należy do wielu drobnych prywatnych właścicieli. Wielu z nich 
jest nieznanych. 

2. Prace będą realizowane na terenach będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Tatrzańskiego Parku 
Narodowego. 

3. Nie dotyczy. 

4. Nie dotyczy. 

5. Nie dotyczy. 
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6.4 Rozwój projektu pod względem administracyjnym 

Jakie zgody/pozwolenia/decyzje administracyjne są niezbędne do realizacji zaplanowanych zadań? 

Nazwa 
dokumentu

Organ odpowiedzialny za wydanie 
dokumentu

Planowany termin 
uzyskania Uwagi

7 WYKUP GRUNTÓW NA CELE PRZYRODNICZE 

7.1 Czy w ramach realizacji 
projektu planowany jest 
wykup gruntów? 

NIE  

"Jeżeli wybrano 'TAK' proszę wypełnić punkty od 7.2 do 7.5 i załączyć mapę orientacyjnej lokalizacji 
gruntów. Jeżeli wybrano 'NIE' w poniższych punktach należy wpisać 'NIE DOTYCZY'" 

7.2 Jaka powierzchnię 
zajmują grunty przewidziane 
do wykupu (ha)? 

NIE DOTYCZY  

7.3 Gdzie zlokalizowane są planowane do wykupu grunty? Czy znane są dokładne numery działek? Jeśli tak, to 
należy je podać. Jeśli rozważanych jest kilka wariantów wykupu należy je krótko opisać? 

NIE DOTYCZY 

  

7.4 Kto jest właścicielem gruntów planowanych do wykupu? Czy zostały już podjęte jakieś działania w celu 
nabycia gruntów (umowy przedwstępne/negocjacje itp)? 

NIE DOTYCZY 

  

7.5 W jaki sposób zostały oszacowane koszty wykupu gruntów (ekspertyzy, operaty szacunkowe itd)? 

NIE DOTYCZY 

  

7.6 Kto będzie właścicielem gruntów po zakończeniu realizacji projektu? 

NIE DOTYCZY 
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Title: LEAD CONCENTRATION AND THE CONTENT OF SELECTED MACROELEMENTS IN LAKE SEDIMENTS IN POLAND
Source: JOURNAL OF ELEMENTOLOGY
Volume: 19
Issue: 3
Pages: 627636
DOI: 10.5601/jelem.2013.18.4.521
Published: SEP 2014
Abstract: Lead has been used extensively for thousands of years. Once introduced into the environment, like any other heavy metal, lead accumulates in soil and sediments.
High lead concentrations in river and lake sediments can be harmful to aquatic organisms. At present, uncontaminated water sediments in the northern and central parts of
Poland contain below 9 mg of lead per kg. The lakes located within the following lake districts: Greater Poland, Pomeranian and Masurian, provided 409 samples of
surface sediments from deep spots (the profundal zone). All the samples were tested for the content of Pb and other selected macroelements. The content of Ca, Mg, Fe, K,
Mn, Na, P, Pb and S was determined by ICPOES and the total organic carbon (TOC) was evaluated by the coulometric titration method. The observed range of lead
concentration was from below 3 to 222 mg kg(1). The average content was 37 mg kg(1), the geometric mean 30 mg kg(1), and the median 33 mg kg(1). In the
majority of samples, the lead concentration was higher than the geochemical background. Only in 5.77% of the samples, the lead content was lower than 10 mg kg(1). The
lead concentration in the sediments was relatively well correlated with the total organic carbon (r = 0.59), aluminium (r = 0.45) and sulphur (r = 0.47), moderately
correlated with iron (r = 0.26) and potassium (r = 0.28), very weakly correlated with phosphorus (r = 0.12) and negatively correlated with the calcium concentration (r =
0.28). No correlation was observed for manganese (r = 0.05), magnesium (r = 0.07) and sodium (r = 0.07). Factor analysis revealed the presence of two factors that
together accounted for nearly 45% of variation. The first factor included aluminium, potassium and magnesium, and the second one  sulphur and organic carbon. The lead
share was low in the first factor (0.343), but very high in the second factor (0.757). Based on the results of the factor analysis, it can be assumed that lead in the organic
matterrich sediments of the profundal zone is deposited mainly in the form of sulphides. Lead concentration varied among the sediments obtained from various lake
districts; it was lower in the lakes located within the Pomeranian Lake District than in those from Greater Poland and Masurian Lakes.
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Title: Geranium robertianum L., plant form adapted to the specific conditions along railway: "railwaywandering plant"
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Issue: 5
Pages: 973985
DOI: 10.1007/s0060601309361
Published: MAY 2014
Abstract: The question of whether any specific plant species are typically growing along railway tracks (the socalled "railwaywandering plants") has been discussed for
many years. This study proves the existence of a form of Geranium robertianum species growing along railway tracks in NorthEastern Poland. Floristic studies have been
carried out in 246 areas along railway tracks. This particular species was found in 70 studied areas (28 %). Comparative studies were carried out on 12 plant populations
growing in the fieldwork and in glasshouse cultivation. Plants growing along the railway tracks in Waliy were different from all other studied populations. They were small
(smaller by 31 %, max. by 57 % than other plants), with little leaf blades representing different shapes and colour. In studies of light absorption by photosynthetic
apparatus (chlorophyll fluorescence) under conditions of exposure to high light intensity, the plants from Waliy were proved to have a better adaptation capacity to stress
conditions. Increased levels of anthocyaninswhich provided better protection of the photosynthetic apparatus against insolationwere shown. The protective properties
against water deficiencies and excessive insolation were genetically preserved and were found in the second generation of plants cultivated in a glasshouse. For the first
time, a new plant form of G. robertianuma "railwaywandering plant" adapted to the conditions prevailing along railway trackswas confirmed to exist. The form has
developed probably after 1886, when the BiaystokZubki railway was built, featuring the Waliy railway station.
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Title: Railway transportation as a serious source of organic and inorganic pollution
Source: WATER AIR AND SOIL POLLUTION
Volume: 218
Issue: 14
Pages: 333345
DOI: 10.1007/s1127001006450
Published: JUN 2011
Abstract: Polycyclic aromatic hydrocarbons and heavy metal (Pb, Cd, Cu, Zn, Hg, Fe, Co, Cr, Mo) contents were established in soil and plant samples collected in
different areas of the railway junction Iawa Gwna, Poland. Soil and plant samples were collected in four functional parts of the junction, i.e. the loading ramp, main track
within platform area, rolling stock cleaning bay and the railway siding. It was found that all the investigated areas were strongly contaminated with polycyclic aromatic
hydrocarbons (PAHs). The PAH contamination of the soil was the highest in the railway siding and in the platform area (59,508 and 49,670 mu g kg(1), respectively). In
the loading ramp and cleaning bay, the PAH concentration in soil was lower but still relatively very high (17,948 and 15,376 mu g kg(1), respectively). The contamination
in the railway siding exceeded the average control level up to about 80 times. In the soil of all the investigated areas, four and fivering PAHs prevailed. The
concentrations of PAHs were determined in four dominating species of plants found at the junction. The highest concentration was found in the aerial parts of Taraxacum
officinale (22,492 mu g kg(1)) growing in the cleaning bay. The comparison of the soil contamination with PAHs in the investigated railway junction showed a very
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significant increase of the PAHs level since 1995. It was found that the heavy metal contamination was also very high. Pb, Zn, Hg and Cd were established at the highest
levels in the railway siding area, whereas Fe concentration was the highest in the platform area. A significant increase in mercury content was observed in the cleaning bay
area. The investigations proved very significant increase of contamination with PAHs and similar heavy metals contamination in comparison with the concentration
determined in the same areas 13 years ago.
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Title: Encroachment of forest species into operating and abandoned railway areas in northeastern Poland
Source: PLANT BIOSYSTEMS
Volume: 145
Issue: 1
Pages: 2336
Article Number: PII 932217453
DOI: 10.1080/11263504.2010.522803
Published: 2011
Abstract: Floristic investigations concerning vascular plants, supplemented by a determination of the basic soil parameters and concentration of four heavy metals (Cu, Zn,
Mn, Fe), were carried out in 12 railway areas located in northeastern Poland (eight located on tracks withdrawn from use, four located on operating tracks). The vegetation
types of the areas in the immediate vicinity of the selected sites differed (forest, grassland or meadow, ruderal). The soil samples exhibited considerable uniformity with
respect to their pH values, and, although the nutrient levels varied, the concentration of the latter did not seem to be a factor limiting plant growth. The concentration of
heavy metals did not hinder plant growth. Although the chemical features of the soil were within limits that did not make plant growth difficult, the process of plant
regeneration proceeded differently, depending on the accessibility of diaspores from the surrounding areas. The decreasing rate of therophytes, especially aliens, manifested
a stage of succession on abandoned tracks. In the case of ground flora, gradual opreparationo of the habitat (shadow factor on the track) was very important. The degree of
advancement of forest regeneration on abandoned tracks was more strongly evidenced by the constant return of ground flora species, and not by trees as was commonly
thought.
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Title: Concentration of polycyclic aromatic hydrocarbons as factor of risk assessment for therapeutically applied peat
Source: TOXICOLOGY LETTERS
Volume: 164
Special Issue: SI
Pages: S141S141
DOI: 10.1016/j.toxlet.2006.06.295
Published: SEP 20 2006
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Title: Geochemistry and geochemical differentiation on major elements in selected peat bog profiles (southeast of Poland)
Source: SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION
Volume: 50
Issue: 6
Pages: 925930
Published: DEC 2004
Abstract: The geochemical differentiation of major elements in various peat bog profiles from Bieszczady Mountains Region (southeast of Poland) was compared to its
botanical origin. Peat cores were taken from ombrotrophic, mesotrophic, and oligotrophic peatlands, which were developed in the stream valley of the River San. Twenty
four various peat samples were analysed for peat genus, degree of peat decomposition, ash content, total nitrogen, and total carbon content of hydrolytic matter as well as
content of major elements: Na, K, Mg, Ca. The results show that the botanical composition of peat deposits is no reliable indication of their trophic status. The common
feature of investigated Holocene peatlands is their valley localisation on the flood terrace. The specific character of local geomorphological and hydrological condition
caused that the bottom layer of all investigated bog profiles was made of wood peats (Piceaeti, Pineti, Alneti, and Saliceti peat). The geochemical investigations of
stratigraphical profiles confirm that the presented peat bogs showed specific morphological separateness comparing to other raised bogs situated in mountains or lowlands.
Conference Title: 16th International Symposium on Environmental Biogeochemistry
Conference Date: SEP 0106, 2003
Conference Location: Oirase, JAPAN
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Title: Characteristics of humic substances in peat of selected peatlands from northeastern Poland
Source: SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION
Volume: 50
Issue: 6
Pages: 931934
Published: DEC 2004
Abstract: Peat samples collected in six peatlands located in northeastern Poland were analysed. Two of the investigated peatlands were fens, two were transitional bogs
and two of them were raised bogs. All peat deposits were investigated in the whole stratigraphic profile, and peat samples were chosen according to the differentiation of
peat genus in deposit. pH in water and KCI, degree of decomposition, ash content, carbon content as well as the ratio of humic to fulvic acid were evaluated. The highest
degree of peat decomposition was found in wood peat (Alneti), and the in moss peat (Bryaleti). The strongest humification was observed in low peat of genus Limno
Phragmitioni (hypnummoss peat) and Magnocaricioni (sedgeous peat).
Conference Title: 16th International Symposium on Environmental Biogeochemistry
Conference Date: SEP 0106, 2003
Conference Location: Oirase, JAPAN
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Title: Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in peat and plants from selected peatbogs in the northeast of Poland
Source: JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCEZEITSCHRIFT FUR PFLANZENERNAHRUNG UND BODENKUNDE
Volume: 165
Issue: 6
Pages: 686691
DOI: 10.1002/jpln.200290004
Published: DEC 2002
Abstract: The concentrations of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) were analyzed in samples of peat and of two plant species (Pinus sylvestris and Ledum palustre)
overgrowing peatbogs in the northeast of Poland. Peat samples were collected from different depths according to the stratigraphic profile of the peat bogs. The total
concentrations of the 16 anthropogenic PAHs (15 from the US EPA list and benzo[e]pyrene) in all peat samples were between 70 and 439 ng g(1). The concentration for
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the same compounds in pine needles (Pinus sylvestris) and Dutch Myrthe leaves (Ledum palustre) varied between 194 and 1039 ng g(1). A noticeably high fluorene
concentration in Dutch Myrthe leaves was found at some sites. In all peat samples 3ring compounds were predominant (55 to 3 19 ng g(1)). There were less 4ring PAHS
(15 to 110 ng g(1)) and the least common PAHs were 5ring and 6ring compounds (0 to 81 ng g(1) for both groups). In some peat samples, the perylene concentration
largely exceeds of the total concentration of all the other PAHs investigated. The high content of perylene in bottom layers could result from the processes of perylene
sorption from water during peatbog formation or from biogenic formation of perylene.
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Title: Accumulation rate of polychlorinated biphenyls (PCBs) in dandelion (Taraxacum officinale) in the conditions of soil contamination with oil derivatives.
Source: Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny
Volume: 52
Issue: 4
Pages: 295311
Published: 2001
Abstract: The present study concerns PCBs accumulation in soil at two depths as well as in Taraxacum officinale plants. An analysis of the distribution of different groups
of PCBs congeners in plant and soil material revealed the highest content of hexa and heptaCB fractions. Statistical test of pair comparison has revealed significant
differences in accumulation rates for the following pairs: pentachlorinated congeners are accumulated at a higher rate than tetrachlorinated ones and hexachlorinated
congeners are accumulated at a higher rate than pentachlorinated ones. This phenomenon occurs in the area of railway junctions (areas heavily polluted with oil
derivatives).
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Title: Soil and plant contamination with heavy metals in the area of the old railway junction Tarnowskie Gory and near two main railway routes.
Source: Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny
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Issue: 3
Pages: 25967
Published: 2000
Abstract: Heavy metals (Pb, Cd, Cr, Hg, Mo, Zn, Co, Cu) content was determined in soil and plant samples collected in the different areas of the railway junction
Tarnowskie Gory, as well as, near two main railway routes, i.e. WarsawGdansk and KatowiceGdynia. In Tarnowskie Gory soil and plant samples were collected in four
functional parts of the junction, i.e. the rolling stock cleaning bay, platform area, railway siding and loading ramp. It was found that the contamination of soil and plants by
heavy metal was the highest in loading ramp. A particularly high pollution level of copper was observed. The contamination level near the railway routes decreased
accordingly to the distance from routes which suggests pollutant role of railway transport.
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Foreign Title: Analiza skazen gleby polichlorowanymi bifenylami (PCBs) i metalami ciezkimi (Cd, Pb) w otoczeniu szlakow kolejowych oraz wezla Ilawa Glowna.
Source: Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny
Volume: 48
Issue: 4
Pages: 3439
Published: 1997
Abstract: The aim of our work was to investigate the soil pollution by PCBs at railway surroundings i.e. two railway lines and railway junction Ilawa Glowna. At railway
junction the pollution by heavy metals (lead and cadmium) was also investigated. The soil samples collected on selected experimental areas were analysed by extraction and
GLC. The results of our investigation allow to confirm the increased level of PCBs in analysed samples. It proves the suggestion about emission of PCBs connected with
railway transport. The level of contamination is extremely high on the region of old railway junction Ilawa Glowna. The relation between type of carried load and level of
pollution was not detected. The lack of close correlation between contamination level and distance from railway line may results from water unsolubility of PCBs. The
concentration of PCBs depends mostly on transport frequency or train staying, whereas heavy metal concentration depends also from type of carried load.
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DOI: 10.1016/00319422(96)001562
Published: AUG 1996
Abstract: The major sterols from different organs (flowers, involucres, stems, leaves and roots) of two varietas of Chrysanthemum parthenium were determined by TLC
and GLC. It was shown, using methods of numerical taxonomy, that the sterol overall similarity of the same organs of two varietas is much bigger than the similarity of
different organs of one variety.
Times Cited in Web of Science Core Collection: 2
Times Cited in BIOSIS Citation Index: 1
Times Cited in Chinese Science Citation Database: 0
Times Cited in SciELO Citation Index: 0
Total Times Cited: 2
ISSN: 00319422
Accession Number: WOS:A1996VB58900022
Record 13 of 31
By: WILKOMIRSKI, B (WILKOMIRSKI, B); BATKO, A (BATKO, A)
Title: PRESENCE OF FLAVONOIDS AND INTRAFAMILIAL CLASSIFICATION OF THE COMPOSITAE
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Volume: 62
Issue: 12
Pages: 4751
Published: 1993
Abstract: The structure of flavonoids isolated from plants of the Compositae family was applied for comparision of two classifications (Wagenitz 1976 and Takhtadjan
1987). The methods of numerical taxonomy, both phenetic and phylogenetic, confirm that Takhtadjan's classication based on morphological and anatomical data is more
adequate to the flavonoid diversity.
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Title: TRITERPENE CHEMOTYPES OF SOME POLISH POPULATIONS OF TANACETUMVULGARE
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Volume: 31
Issue: 11
Pages: 39153916
DOI: 10.1016/S00319422(00)975538
Published: NOV 1992
Abstract: The major monohydroxy triterpene alcohols and sterol from the leaves and flower heads of seven populations of Tanacetum vulgare were determined by TLC
and GLC. It was shown that variation in the contents of sterols and triterpenes in leaves is very small in different populations as well as variation of sterols in flower heads.
In contrast the triterpene alcohol composition of flower heads suggested the occurence of 'amyrine' and 'taraxasterol' chemotypes.
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Title: THINLAYER AND GASLIQUID CHROMATOGRAPHICSEPARATION OF TRIHYDROXY PENTACYCLIC TRITERPENE ALCOHOLS FROM
CALENDULAOFFICINALIS FLOWERS
Source: JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY
Volume: 330
Issue: 1
Pages: 177179
DOI: 10.1016/S00219673(01)819750
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Source: PHYTOCHEMISTRY
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Volume: 24
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