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                       Kraków,  03.10.2015 r. 
 
   Zespó  Parków Krajobrazowych Województwa Ma opolskiego,   
  Oddzia  Stary S cz, Wola Krogulecka 82, 33-342 Barcice 
 
Uwagi do projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Beskidu Ma ego. 
 
1.  W par. 1, 1) str. 1 
c) zachowanie naturalnego charakteru cieków oraz ochrona przed zak ócaniem stosunków 
wodnych; 
 doda : zachowa upki wierzowskie stanowi ce niezwykle cenny, malowniczy element 
krajobrazu koryt potoków w rejonie Leskowca, zakazuje si  jakichkolwiek prac 
regulacyjnych w miejscach ich wyst powania oraz niszczenia, dewastacji przez 
osoby wykorzystuj ce te potoki do rekreacji 
 
W rozdz. 3 w tabeli p. 2(str. 11)  - podobnie doda  o zakazie niszczenia upków wierzowskich w 
potokach           
                                                          

upki wierzowskie w niektórych miejscach tworz  przepi kne prze omy, wodospady, niezwykle 
malownicze. 
 
2. W rozdz. 4. par. 11,  p. 1 (str. 40) 
 
h) dzi cio  trójpalczasty i dzi cio  bia ogrzbiety w Beskidzie Ma ym 
 
Trzeba podj  badania pod k tem poznania warunków jakie trzeba spe ni  by utrzyma  
populacje dzi cio a trójpalczastego, to pilne zadanie w obliczu do  intensywnej gospodarki 
le nej. 
 
Najlepszym rozwi zaniem by oby pozostawienie nielicznych miejsc z ca kowicie zamar ymi 
wierczynami, gdy  one stanowi  ostoje dzi cio a trójpalczastago - gdyby mo na zakaza  ich 

wyr bu. 
 
Dla zachowania obydwu gatunków konieczne by oby podj cie bada  ilo ci martwego drewna 
pozostaj cego w lasach, ale wykonane nie na zlecenie nadle nictwa, a np. RDO  i okre lenie 
zasad gospodarki gwarantuj cej zachowanie martwego drewna w odpowiedniej ilo ci. To, e 
plany urz dzeniowe lasów to zak adaj , nie zapewnia prawid owej realizacji tego zadania. 
 
 
3. Rozdzia  7, par. 14, str. 46 
h) W przypadku budowy nowych lub rozbudowy istniej cych dróg dla ochrony drobnych 
zwierz t powinno si  unika  rowów o stromych, betonowych zboczach    
 
Poda  w stopniach minimalny stopie  nachylenia zboczy lub profil betonowych - 
powinien by  nie wi kszy jak 45o 
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4. tabela str. 71                                                                                                
1193 – Kumak górski (Bombina variegata) i 2001 – Traszka karpacka (Triturus montandoni) 
Napisano: Wzmo one patrole stra y le nej na szlakach i drogach le nych najcz ciej 
rozje anych przez pojazdy silnikowe. 
 
To jest ca kowite nieporozumienie - odwrócenie  problemu. Nale y zaleci , nakaza  w cicielom 
dróg stworzenie przy drogach ma ych oczek wodnych dogodnych dla rozrodu kumaka i traszek 
(mog  to by  stawki o ró nych parametrach dla obydwu gatunków). S  to dzia ania niezbyt 
kosztowne. Lepiej niech w ciciele dróg naprawi  drogi, a zadbaj  o ma e oczka wodne przy 
drogach, których nie trzeba b dzie pilnowa . Tak zrobi  Gorcza ski Park Narodowy. 
 
 
        Z powa aniem, 
 

         
 
        dr Kazimierz Walasz 
 
 
 
 
 
                                                                                          
 

 

 


