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Wykonanie operatu ochrony  

walorów krajobrazowych 
dr Małgorzata Strzyż 



Zalecenia opisu przedmiotu zamówienia 

• Prace terenowe- w zakresie określonym 

przez wykonawcę, niezbędnym do aktualizacji 

operatu ochrony walorów krajobrazowych  

z poprzedniego planu ochrony.  

• Prace kameralne (zakres minimalny):  

1. Dla obszaru całego Parku ( 7626 ha) oraz 

gruntów Skarbu Państwa w zarządzie ŚPN 

(ok.10 ha) wykonanie operatu ochrony walorów 

krajobrazowych przez aktualizację i uzupełnie-

nie operatu ochrony walorów krajobrazowych  

z poprzedniego planu ochrony).  



Zalecenia opisu przedmiotu zamówienia 

• Zestawienia tabelaryczne (zakres mini-

malny): 

1. Zestawienie osi widokowych. 

2. Zestawienie punktów widokowych z opisem.  

 



Zalecenia opisu przedmiotu zamówienia 
• Minimalny zakres tematyczny operatu:  

1. Wyniki inwentaryzacji zasobów krajobrazowych 

z ich charakterystyką, oceną stanu i prognozą 

przyszłych zmian. 

1.1. Wydzielenie jednostek architektoniczno-

krajobrazowych. 

1.2. Waloryzacja krajobrazowa Parku i jego otuliny. 

2. Analiza i oceny naturalnych procesów 

przyrodniczych i ich wpływu na stan zachowania 

walorów krajobrazowych. 

2.1. Zmiany walorów krajobrazowych 

spowodowane wtórną sukcesją i wzrostem drzew i 

drzewostanów. 

 



Zalecenia opisu przedmiotu zamówienia 
• Minimalny zakres tematyczny operatu:  

3. Ustalenia niezbędne do identyfikacji i oceny 

istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnę-

trznych i zewnętrznych. 

4. Analiza skuteczności dotychczasowych sposo-

bów ochrony, w tym rozpoznania dotychczasowych 

zmian zasobów oraz ustalenie przyczyn tych zmian. 

5. Koncepcja ochrony walorów krajobrazowych 

Parku i jego otuliny , a także eliminacji lub 

ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń 

wewnętrznych i zewnętrznych. 



Zalecenia opisu przedmiotu zamówienia 
• Minimalny zakres tematyczny operatu:  

5.1. Możliwość lokalizacji budowli wysokościo-

wych, w tym budowli masztowych i elektrowni 

wiatrowych na terenie ŚPN i jego otuliny. 

6. Wskazanie zadań ochronnych z podaniem ich 

rodzaju, zakresu i lokalizacji oraz szczegółowe-

go opisu wykonania. 



Zalecenia opisu przedmiotu zamówienia 
• Minimalny zakres tematyczny operatu:  

4. Zaplanowanie zasad monitoringu 

skuteczności ochrony.  

 

 

2.Wykonanie i aktualizacja warstw 

geometrycznych i relacyjnych baz danych SIP 

ŚPN.  

 

3.Sporządzenie recenzji operatu ochrony 

walorów krajobrazowych.  
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Badania krajobrazowe 

 2010-2012 

http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/pek.htm 
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Schemat hierarchii geokomponentów 

 

Geologia i rzeźba Makroklimat 

Woda 

Gleba 

Roślinność 

Klimat lokalny 

Zwierzęta 



Etapy postępowania badawczego przy 

tworzeniu modelowych systemów   

krajobrazowych 



Mapa geokompleksów 1996-1999 
według M. Strzyż (2000) 

skala 1: 25 000 – praca doktorska 



Identyfikacja zagrożeń walorów 

świętokrzyskiej mozaiki krajobrazowej 

 



Możliwości wykorzystania świętokrzyskiej 

mozaiki krajobrazowej 



Świętokrzyska mozaika  

krajobrazowa a farmy wiatrowe 



Europejska Konwencja Krajobrazowa 
sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r. 

 

Celami niniejszej konwencji są: 

 promowanie ochrony, gospodarki i planowania 

krajobrazu, a także organizowanie współpracy 

europejskiej w zakresie zagadnień dotyczących 

krajobrazu. 
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