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Pieniński Park Narodowy
Krościenko
oraz
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Sękocin

Uprzejmie dziękujemy za przekazaną informację o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu ochrony
Pienińskiego Parku Narodowego.
Równocześnie uprzejmie informuję, że Klub Przyrodników z całą mocą popiera i uważa za
niezbędne, proponowane zapisy planu ochrony dotyczące:
1. Ochrony korytarzy ekologicznych, w tym w szczególności zapewnienia, że nie zostaną
zabudowane. W naszej opinii, zagadnienie to ma kluczowe znaczenie dla ochrony przyrody PPN i
daje się uzasadnić także jako wymóg ochrony obszaru Natura 2000 (b. istotne np. z punktu
widzenia rysia), ponadto daje się uzasadnić wykonywaniem obowiązku ciążącego na Polsce w
związku z art. 10 dyrektyw siedliskowej;
2. Budowy przejść dla zwierząt na drogach (jw.);
3. Ograniczenia poborów wody z terenu PPN;
4. Ochrony przed zanieczyszczeniem światłem (oświetlanie ulic poza terenami zabudowanymi
wydaje nam się zbędne; ponadto zanieczyszczenie światłem należy ograniczać przez odpowiednią
konstrukcję latarń ograniczającą rozpraszanie światła w kierunkach w których oświetlenie nie jest
konieczne);
5. Ochrony krajobrazu, z uwzględnieniem faktu że wpływ na walory krajobrazowe parku ma
również to, co znajduje się w jego otoczeniu (zwracamy tu uwagę, że infrastruktura
telekomunikacyjna może i powinna być realizowana w sposób nie ingerujący w krajobraz!)
6. Ochrony tradycyjnego rozłogu pól – który jest zarówno elementem tradycyjnego krajobrazu, jak i
istotną podstawą różnorodności biologicznej krajobrazu rolniczego;
7. Zapewnienia funkcji ochronnych otuliny Parku, w tym zapewnienia istnienia strefy buforowej
między Parkiem a najbliższą zabudową;
8. Ochrony przed wprowadzaniem gatunków obcych, np. w zadrzewieniach (przypominamy tu, że
art. 120 ustawy o ochronie przyrody wyraźnie zabrania wprowadzania gatunków obcych w
zadrzewieniach na terenie form ochrony przyrody – w tym obszarów chronionego krajobrazu!)
9. Ochrony tradycyjnych form urbanistycznych i architektonicznych;

10. Ochrony ciszy (nie wydaje nam się konieczne stosowanie urządzeń nagłaśniających nawet na
dolnych stacjach wyciągów narciarskich);
11. Wykluczenia poboru żwiru i kamieni z potoków, także na cele indywidualne;
12. Wykluczenia możliwości turystyki konnej w Parku (w naszej opinii teren PPN nie nadaje się do tej
formy turystyki);
13. Promowania paliw ekologicznych;
14. Ograniczenia zrywki drewna z lasów prywatnych potokami.

z poważaniem

