
Załącznik nr 1

Tabela nr 1 

Identyfikacja głównych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla walorów Parków oraz sposoby 
ich eliminacji lub ograniczenia

Charakter zagrożenia Sposób eliminacji lub ograniczenia
Zanikanie  stanowisk  i  siedlisk  rzadkich  i  chronionych  gatunków 
roślin i zwierząt. Zmiany antropogeniczne w tych siedliskach.

1. Inwentaryzacja i monitoring stanowisk rzadkich i chronionych gatunków roślin i 
zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych. 
2. Czynna ochrona gatunków i ich siedlisk. 
3. Tworzenie nowych obszarów i obiektów chronionych na terenie Parku oraz powięk-
szenie niektórych istniejących.
4.Utrzymanie i ochrona istniejących powiązań ekologicznych. 

Zanikanie i fragmentacja cennych zbiorowisk roślinnych terenów 
otwartych (łąki, murawy kserotermiczne, naskalne i napiaskowe) i 
ekotonowych (polany, czyżnie) oraz znajdujących się tam siedlisk 
rzadkich gatunków roślin i zwierząt na skutek sukcesji wtórnej lub 
zalesiania.

1. Zachowanie terenów otwartych: eksponowanych widokowo, wzgórz ostańcowych, 
pasów przydrożnych.
2. Prowadzenie ochrony czynnej poprzez wykaszanie, odkrzaczanie lub wypas. 
3. Wdrażanie i promocja ekstensywnego rolnictwa oraz programów rolno-środo-
wiskowych.

Zniszczenie i zagrożenie cennych siedlisk oraz dewastacja 
krajobrazu w wyniku eksploatacji surowców mineralnych: wapienia 
i piasku.

1. Zakaz nielegalnego pozyskania surowców. 
2. Rekultywacja istniejących i nieczynnych nielegalnych kamieniołomów i wyrobisk 
eksploatacji piasku.

Kolidująca gospodarka leśna w najlepiej zachowanych i najcenniej-
szych zbiorowiskach.

1. Objęcie ochroną rezerwatową najcenniejszych fragmentów buczyn, grądów i borów. 
2. Ograniczenie cięć i usuwania starych drzew w rezerwatach.
3. Polityka zalesień sprzyjająca zachowaniu bądź odtwarzaniu bioróżnorodności kom-
pleksów leśnych, przy uwzględnieniu potrzeb ochrony unikatowych wartości środo-
wiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu.

Zanikanie wilgotnych i podmokłych siedlisk: lasów, łąk i nieużyt-
ków.

1. Zmniejszenie odpływu wód powierzchniowych z terenu Parków oraz wdrażanie 
programów małej retencji. 
2. Likwidacja i rekultywacja istniejących nielegalnych wyrobisk. 
3. Tworzenie zadrzewień ochronnych wokół cieków.

Ekspansja obcych gatunków roślin, np. czeremchy amerykańskiej, 
dębu czerwonego.

1. Zaprzestanie sadzenia tych gatunków w lasach i poza nimi oraz ich stopniowe 
usuwanie.

Presja chaotycznego, „dzikiego” budownictwa mieszkaniowego i let- 1. Wyznaczenie stref dopuszczalnej zabudowy mieszkaniowej i letniskowej.



niskowego. 2. Wyznaczenie stref dopuszczających zabudowę w planach zagospodarowania z2-
rzennego jako narzędzia sterowania ekspansją zabudowy zgodnie z Planem Ochrony 
Parku.
3. Określenie i egzekwowanie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.
4. Monitorowanie nielegalnej zabudowy przy współpracy z lokalnymi samorządami.

Rozpraszanie się bezstylowej zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
na tereny o wyróżniających się walorach krajobrazowo-z2-
dniczych (wzgórza ostańcowe, tereny eksponowane widokowo, z2-
owywanie ciągów dróg, lokalizacja w dolinach i lasach).

1. Kształtowanie harmonijnego krajobrazu współczesnego i form zabudowy związanej 
z otoczeniem.
2.  Opracowanie  wytycznych i  propagowanie  stylu  budownictwa  nawiązującego do 
regionalnych wzorców.
3.  Utrzymanie  skali  dotychczasowych  układów  osadniczych  i  ograniczenie 
rozproszenia zabudowy poprzez porządkowanie i uzupełnianie istniejących układów 
przestrzennych.

Zanik tradycyjnych form budownictwa regionalnego. Dewastacja z2-
tkowych obiektów.

1. Wspomaganie i promocja inwestycji budowlanych o charakterze regionalnym z2-
ązującym do otaczającego krajobrazu.
2. Inwentaryzacja i monitoring budownictwa regionalnego Wyżyny Krakowsko – 
Wieluńskiej oraz objęcie najcenniejszych obiektów ochroną konserwatorską.
3. Działania polegające na zachowaniu i odrestaurowaniu starych zabudowań poprzez 
ich adaptację na cele zgodne z funkcjami Parku (letniskowe, agroturystyczne).
4. Stosowanie określonych form i cech budownictwa nawiązujących do tradycyjnego 
budownictwa tego regionu: budynki parterowe z poddaszem lub jednopiętrowe; 
połacie dachowe dwu lub czterospadowe; kąt nachylenia połaci dachowych 30-45º; 
wysokość od poziomu terenu do kalenicy 8-9 m; kolor ścian: jasny, pastelowy; kolor 
dachu: czerwony, brązowy, ciemny; pokrycie dachu: dachówka lub materiały 
imitujące; przy wznoszeniu budynków użycie tradycyjnych materiałów budowlanych 
takich jak wapień, drewno.

Presja inwestycji turystycznych o charakterze masowym. 1. Wyznaczenie stref pod inwestycje turystyczne w planach zagospodarowania z2-
rzennego przy uwzględnieniu uwag Parku.
2. Promowanie i wspomaganie tworzenia gospodarstw agroturystycznych.

Niekontrolowany wzrost natężenia turystyki powodującej destruk-
cyjne procesy w środowisku kulturowym i krajobrazowym 
(penetracje jaskiń, turystyka wspinaczkowa)

1. Skanalizowanie i monitoring ruchu turystycznego.
2. Ograniczone udostępnianie jaskiń oraz ostańców skalnych.
3. Umieszczanie tablic informacyjnych.
4. Działania edukacyjne wśród turystów.

Dewastacja walorów krajobrazowych poprzez realizację niektórych 
elementów infrastruktury technicznej: napowietrzne linie energetycz-
ne wysokiego napięcia, stacje radiowo – telewizyjne i radiowo – 

1. Lokalizowanie technicznych dominant krajobrazowych poza obszar Parku.
2. Redukcja istniejących i ograniczenie projektowanych masztów przekaźnikowych 
poprzez kumulowanie nadajników kilku operatorów na jednym maszcie.



telefoniczne. 3. Ograniczenie sieci napowietrznych linii elektroenergetycznych.
Nieuporządkowana gospodarka ściekami i odpadami. 1. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.

2. Monitorowanie i rekultywacja dołów powyrobiskowych z dzikimi wysypiskami 
śmieci.

Zaśmiecenie terenu Parku wzdłuż szlaków komunikacyjnych, w 
pobliżu atrakcji turystycznych. Występowanie nielegalnych 
wysypisk śmieci.

1. Monitorowanie i likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci.
2. Współpraca z samorządami i organami ścigania.
3. Edukacja w zakresie gospodarki odpadami lokalnej ludności.

Nielegalne miejsca parkingowe. Erozja stoków, dewastacja muraw i 
terenów leśnych związana z niekontrolowanym ruchem pojazdami 
silnikowymi i motorowerami. 

1. Wyznaczenie i organizacja parkingów i miejsc postoju.
2. Monitorowanie szlaków oraz miejsc będących pod największą presją. 
3. Umieszczanie tablic informacyjnych, zakazu oraz oznakowanie dróg leśnych i 
szlaków umożliwiających ruch kołowy w Parku.

Konflikt interesów Parku i jego mieszkańców oraz niska 
świadomość ekologiczna.

1. Wdrożenie programu edukacji ekologicznej pod kątem zrozumienia wspólnoty inte-
resów i współdziałania miejscowej ludności i użytkowników obszaru na rzecz 
poprawy warunków życia oraz ochrony unikalnych walorów terenu.
2. Edukacja społeczeństwa pod kątem możliwości uzupełnienia źródeł dochodów z 
rozwoju turystyki.
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