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WNIOSKI I ZASTRZEŻENIA
do projektu planu ochrony
Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego
Reprezentując Fundację Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”,
składam następujące wnioski i zgłaszam zastrzeżenia do projektu planu ochrony
Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego:
Rozdział 2 Przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania realizacji
strategicznych celów ochrony.
W § 2. pkt. 3 (uwarunkowania społeczne i gospodarcze), lit. i (walory turystyczne)
wnioskuję o dodanie informacji o treści: „Na terenie Parku istnieją trasy
(drogi) wspinaczkowe, zlokalizowane na skałkach jurajskich”.
Uzasadnienie:
Obecnie na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego zostało utworzonych
ponad 200 dróg wspinaczkowych, w przeważającej liczbie wyposażonych w atestowane
punkty asekuracyjne. Zostały one także opisane w publikacjach zawierających
przewodniki wspinaczkowe i turystyczne. Fundacja WSPINKA dysponuje szczegółowymi
informacjami na temat dróg wspinaczkowych znajdujących się na poszczególnych
skałkach.
Rozdział 3 Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania
istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich
skutków (tabela), § 3. Identyfikacja zagrożeń oraz sposobów ich eliminacji lub
ograniczenia.
W części „ZAGROŻENIA DLA WALORÓW KRAJOBRAZOWYCH” wnioskuję dodanie
wiersza nr 14 oraz następujących treści w odpowiednich kolumnach:
 Zagrożenie: „Zarastanie naturalne oraz zalesianie terenów u podnóża
oraz w pobliżu wychodni skalnych i skałek tworzących atrakcyjny i
naturalny element krajobrazu jurajskiego”



Charakterystyka zagrożenia: „Samoistne zarastanie krzewami i
siewkami drzew a także nasadzenia obcych gatunków drzew (np.
jodła, świerk) mogą spowodować ograniczenie a następnie
wyeliminowanie z panoramy naturalnych i rzadkich elementów
krajobrazu jurajskiego. Obniżenie walorów widokowych.”
 Lokalizacja zagrożenia: „Skałki w Wąwozie Ostryszni, skałki w pobliżu
charakterystycznej „skały z krzyżem” w Imbramowicach.”
 Status: „R, P”
 Rodzaj: „W”
 Sposób eliminacji lub ograniczenia: „Utrzymanie dotychczasowego
sposobu użytkowania terenów otwartych będących elementem
panoramy. Czynna ochrona poprzez działania eliminujące zarastanie
w tym wykorzystanie skałek na cele wspinaczkowe”
Uzasadnienie:
Z uwagi na ukształtowanie terenu oraz brak wypasu zwierząt lub gospodarki rolnej
następuje samoistne zarastanie skałek, będących istotnym elementem ciągu widokowego
(fragment drogi Imbramowice – Zagórowa). Dodatkowo (dot. terenu w pobliżu
Imbramowic) prowadzone są przez prywatnych właścicieli gruntów, nasadzenia drzew
iglastych u podnóża skał, które w perspektywie kilkunastu lat mogą doprowadzić do
całkowitego zasłonięcia skałek.
Do utrzymania podnóża skał w stanie wolnym od zakrzaczeń, w naturalny sposób
przyczynia się uprawianie turystyki wspinaczkowej z wykorzystaniem dróg
wspinaczkowych zlokalizowanych na tych skałach.
Rozdział 5 Zakres prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem
krajobrazu (tabela), § 6. Określa się następujące działania z zakresu ochrony
elementów środowiska abiotycznego.
W wierszu 6 (Ochrona przed nadmiernym zarastaniem cennych form skałkowych.)
wnioskuję dodanie w kolumnie pt. Podmiot odpowiedzialny za wykonanie
następującej treści: „Organizacje wspinaczkowe – współpraca”
Uzasadnienie:
Z uwagi na ukształtowanie terenu (mocno nastromione skarpy i stoki, ściany
skalne itp.) prace związane z okresową wycinką drzew i krzewów muszą być
prowadzone z zastosowaniem technik wysokościowych. Prace takie w całości lub
częściowo mogą być prowadzone przez różne organizacje wspinaczkowe w ramach
ich działalności statutowej pod nadzorem odpowiednich podmiotów
koordynujących prowadzenie takich działań.
Rozdział 6 Zasady udostępniania terenu parku dla celów naukowych,
edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych
 W § 13. Udostępnienie terenu Parku dla celów turystycznych i
rekreacyjnych dział. I (Ogólne zasady udostępniania i preferowane formy
aktywności turystycznej i rekreacyjnej), lit. b) wnioskuję o dodanie treści w
następującym brzmieniu: „Formy aktywności turystycznej i rekreacyjnej
realizowane na terenie Parku powinny uwzględniać naturalną chłonność
chronionego obszaru oraz rodzaj i stopień odporności na degradację
poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego. Preferuje się rozwój
krajoznawczej turystyki kulturowej i przyrodniczej, agroturystyki,
kwalifikowanej i rekreacyjnej turystyki pieszej, rowerowej, narciarskiej i
konnej, wspinaczki skałkowej i turystyki wspinaczkowej,
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orienteeringu, biegów rekreacyjnych oraz innych form rekreacji nie
obciążających środowiska poprzez hałas, zanieczyszczenia, nadmierny ruch
pojazdów silnikowych i dodatkową infrastrukturę specjalistyczną
wprowadzającą istotne zmiany do krajobrazu.” Alternatywnie wnioskuję o
dodanie do treści w lit b) następującego zdania: „Dopuszcza się
wykorzystanie walorów przyrodniczych na cele turystyczne oraz
rozwoju kultury fizycznej w ramach uprawiania wspinaczki
skałkowej po trasach (drogach) zlokalizowanych na skałkach.”
Uzasadnienie:
Istniejące na obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego
naturalne obiekty przyrodnicze w postaci skałek jurajskich, umożliwiają
rozwój lokalnego produktu turystycznego skierowanego do dynamicznie
zwiększającej się grupy osób uprawiających różne formy aktywności
fizycznej w terenie w tym szczególnie wspinaczkę skałkową. Równocześnie
dają one szansę na prowadzenie działań edukacyjnych z zakresy ochrony
przyrody. Dopuszczenie i promowanie turystyki i rekreacji w jak największej
różnorodności ich form zwiększa szansę lokalnej społeczności na rozwój
agroturystyki oraz usług około turystycznych, które są jednymi z najbardziej
ekologicznych postaci działalności zarobkowej.


W § 13. Udostępnienie terenu Parku dla celów turystycznych i
rekreacyjnych dział II (Zaleca się realizację poniższych działań
szczegółowych mających na celu podniesienie jakości udostępnienia
walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Parku), ust. 1
(Działania w zakresie podniesienia jakości udostępniania walorów
krajobrazowych) wnioskuję o dodanie lit. h) oraz przypisanej treści:
„Wyznaczenie ścieżek pieszych łączących istniejące turystyczne
szlaki (kolor czarny w Wąwozie Ostryszni oraz kolor niebieski z
Imbramowic do Glanowa) z podnóżami skałek na których znajdują
się trasy (drogi) wspinaczkowe oraz umieszczenie tablic
informacyjno-edukacyjnych a także odpowiednich drogowskazów”.
Uzasadnienie:
Działanie takie umożliwi skanalizowanie ruchu turystycznego po
wyznaczonych ścieżkach dojściowych co przyczyni się z jednej strony do
ochrony przyrody (nie zadeptywanie runa leśnego oraz roślinności łąkowej)
a z drugiej zwiększy bezpieczeństwo na stromych fragmentach podejść.
Tablice informacyjno-edukacyjne będą realizowały cele edukacyjne
skierowane przede wszystkim do osób wspinających się.



W § 13. Udostępnienie terenu Parku dla celów turystycznych i
rekreacyjnych dział III (Monitoring wpływu ruchu turystycznego i rekreacji
na stan walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Parku), ust.
1 (Zaleca się prowadzenie monitoringu wpływu ruchu turystycznego na
środowisko przyrodnicze i krajobrazowe w miejscach szczególnie
narażonych na silną presję turystyczną) zgłaszam zastrzeżenie do treści w
lit. b) w brzmieniu: „rezerwat leśno-krajobrazowy Ostrysz” oraz
wnioskuję o zmianę wzmiankowanej treści na inną prawidłowo wskazującą
obszar, którego dotyczy np. „leśna część Wąwozu Ostryszni”.
Uzasadnienie:
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Obecnie nie istnieje obszar szczególnej ochrony przyrodniczej pn. „Rezerwat
leśno-krajobrazowy Ostrysz”. Informacje na temat planowanego rezerwatu
o takiej nazwie znajdują się m. in. na stronach WWW Urzędu Gminy
Trzyciąż bądź ZPKWM, jednakże według posiadanej przeze mnie wiedzy, nie
są prowadzone obecnie żadne faktyczne działania w celu utworzenia takiego
obszaru chronionego na terenie Wąwozu Ostryszni. Plany utworzenia
takiego rezerwatu zostały zaniechane wiele lat temu (prawdopodobnie pod
koniec lat 80-tych ubiegłego wieku). Zawarcie w Planie ochrony
Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego takiego sformułowania, wprowadzi
nieścisłość i może skutkować późniejszymi niejasnościami przy interpretacji
jego zapisów.
Mapa obszarów udostępnionych dla lokalizacji zagospodarowania turystycznego,
rekreacyjnego i edukacyjnego (Załącznik nr 3).
Wnioskuję o wyznaczenie obszaru pod nazwą „Tereny wspinaczkowe” na
których będzie dopuszczone i preferowane wykorzystanie skałek jurajskich na cele
turystyki wspinaczkowej oraz wspinaczki skałkowej. Obszar będzie obejmował 1
teren zlokalizowany w ciągu Wąwozu Ostryszni, przylegający do drogi gruntowej z
czarnym szlakiem pieszym oraz 2 tereny w pobliżu Imbramowic przylegające do
drogi gruntowej z niebieskim szlakiem pieszym. Zasięg wyznaczonych terenów
obszaru pn. „Tereny wspinaczkowe” został naniesiony kolorem pomarańczowym
na załączonej do niniejszego pisma mapie w formie cyfrowej na płycie CD.
Uzasadnienie:
Wprowadzenie na przedmiotowej mapie wnioskowanego obszaru pozwoli w sposób
jednoznaczny określić teren na którym preferowanie będzie m. in. prowadzenie
działań związanych z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury turystycznej służącej
uprawianiu wspinaczki skałkowej.

Mateusz Paradowski – Prezes Zarządu
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