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Cele ochrony walorów krajobrazowych 
 

 
Celem głównym ochrony walorów krajobrazowych było wypracowanie 
metody i sposobu działania mogących utrzymać i wzmocnić naturalne  
i kulturowe zasoby walorów krajobrazów ŚPN i obszaru Natura 2000 Łysogóry 
oraz zaplanowanie sposobu monitoringu dla potrzeb ochrony i prac 
zmierzających do odnowy zasobów krajobrazowych. 
 
Do celów szczegółowych należały: 
• Inwentaryzacja i opracowanie danych, które wykorzystano w   analizie 

widokowej wyróżnionych krajobrazów Świętokrzyskiego Parku Narodowego 
i obszaru Natura 2000 Łysogóry oraz otuliny ŚPN. 

• Aktualizacja i  digitalizacja danych dotyczących waloryzacji zasobów 
walorów krajobrazu Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 
2000 Łysogóry oraz uzupełnienie informacji dotyczących otuliny ŚPN. 

• Analiza i ocena naturalnych procesów przyrodniczych zachodzących na 
terenie ŚPN, otuliny ŚPN oraz wpływów kulturowych na stan zachowania 
zasobów walorów krajobrazowych. 

• Wypracowanie zasad ochrony i monitoringu badanych zasobów walorów 
krajobrazowych poprzez identyfikację zagrożeń wewnętrznych i 
zewnętrznych o charakterze istniejącym i potencjalnym.  

 



Inwentaryzacja walorów 
krajobrazowych 

 

Osie widokowe 

 

Miejsca widokowe 

 

Jednostki architektoniczno-krajobrazowe 



Punkty, osie, panoramy widokowe 
 
 Numeryczny model terenu (NMT) dla terenu ŚPN  
i otuliny: 

 powierzchnia badań 28 412ha 

                                                        (7 626ha i 20 786ha), 

- opracowany na podstawie ortofotomapy w skali  
1 : 10 000 
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Numeryczny model terenu (NMT)  
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Punkty i ciągi widokowe 
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Panoramy  widokowe 
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Analiza widoczności 
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Analiza widoczności 

• Celem analizy jest wskazanie komórek rastra, które posiadają wartość 
wysokości równą lub mniejsza komórce, z której przeprowadzana jest 
analiza i znajdują się w jej bezpośrednim sąsiedztwie. 

• Każda komórka w rastrze wyjściowym otrzymuje wartość, która wskazuje 
ile punktów obserwacyjnych jest widocznych z tego miejsca   

analizy widoczności poszczególnych punktów widokowych została 
opracowana na podstawie numerycznego modelu terenu (NMT). 
Zaprezentowane wyniki analiz obrazują lokalizację przestrzenną punktów 
widokowych wraz z informacją o obszar widocznych oraz o obszarach 
będących poza widocznością z miejsca lokalizacji punktu widokowego. Dla 
analizy przyjęto wysokość punktu bazowego (widokowego) równą "0" w 
stosunku do NMT. Promień poszukiwania był równy 3600. Przeprowadzana 
analiza, ze względu na brak numerycznego modelu pokrycia terenu nie 
uwzględnia obiektów terenowych takich jak domy czy las. 
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Punkty, ciągi, i osie widokowe – miejsca  o dużym znaczeniu pod względem 
ekspozycji krajobrazu, z których rozciągają się widoki lokalne bądź dalekie lub 
panoramy na ważniejsze obiekty o znaczeniu krajobrazowo-kulturowym.  



Podstawową zasadą obowiązującą  powinna być 
ochrona otwarć widokowych przez utrzymanie 
lub wprowadzenie form zagospodarowania nie 
stanowiących „barier widokowych” w oglądzie 
krajobrazu o najwyższych walorach tj. między 
punktem widokowym a eksponowanym elemen-
tem krajobrazu (dominanta, akcent architekto-
niczno-krajobrazowy) oraz dostosowanie formy 
urządzenia punktów do warunków ich ekspozycji  
i otaczającego krajobrazu oraz funkcji obsługi 
ruchu turystycznego. 



Waloryzacja krajobrazowa Parku i otuliny 
Mapa krajobrazu 

po zgeneralizowaniu w skali 1 : 10 000 

- inwentaryzacja (karty pracy z badań terenowych, 

dokumentacja fotograficzna), waloryzacja krajobrazów 
wykonana w oprogramowaniu Arc Gis (ESRI), 

- metoda JARK (wydzielenie jednostek architektoniczno-
krajobrazowych (Bogdanowski i wsp. 1979) na poziomie 
ZJARK i JARK bez analizy WAK. 
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JARK w ZJARK 

        224                537   331 

  
       ZJARK 

Cały obszar 
badań  
– ilość JARK 

ŚPN i obszar 
Natura 2000 
Łysogóry – 
ilość JARK 

A 132 116 

B 35 117 

C 15 --- 

D 88 41 

E 45 4 

F 107 40 

G 7 7 

H 56 6 

I 52 --- 







Ocena potencjalnych zagrożeń 
wewnętrznych i zewnętrznych 
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Zagrożenia zewnętrzne: 
1. Zanikanie naturalnej i antropogenicznej, racjonalnie zarządzanej harmonii krajobrazowej  

w obszarze otuliny ŚPN i obszaru Natury 2000 Łysogóry (przez cały okres obowiązywania 
planu ochrony). 

2. Zanikanie pod wpływem antropopresji unikatowych  punktów, ciągów i panoram (przez cały 
okres obowiązywania planu ochrony). 

3. Zanikanie charakterystycznego krajobrazu rolniczego otuliny ŚPN i obszaru Natura 2000 
Łysogóry tzw. mozaiki krajobrazu świętokrzyskiego.  

4. Presja na budowę turbin wiatrowych i masztów na terenie  ŚPN, obszaru Natura 2000 
Łysogóry i otuliny (przez cały okres obowiązywania planu ochrony). 

5. Zwiększona eksploatacji surowców skalnych głównie eksploatacji kopalń w Łagowie (obszar 
klęski ekologicznej) – czynnika przekształcającego systemy przyrodnicze w tym również 
krajobrazowe (przez cały okres obowiązywania planu ochrony). 
6.  Tworzenie się terenów tzw. nieużytków krajobrazowych – krajobrazy przekształcone lub 
zdewastowane antropogenicznie np. hałdy po składowaniu rud uranu w Rudkach (przez cały 
okres obowiązywania planu ochrony). 
7. Pogłębiające się zanieczyszczenie powietrza, wody i gleb jako istotnych czynników 
wskazujących kierunek przemian krajobrazowych (przez cały okres obowiązywania planu 
ochrony we współpracy ze Stacją Bazową Monitoringu UJK). 
8. Znaczne ograniczenie rozwoju wielofunkcyjnego, nieuciążliwego w zakresie obciążenia 
systemu przyrodniczo-kulturowego dla  rozwoju społeczno-gospodarczego otuliny ŚPN i obszaru 
Natura 2000 Łysogóry w zakresie krajobrazów kulturowych otuliny (przez cały okres 
obowiązywania planu ochrony). 
9. Uprawa gatunków genetycznie modyfikowanych np. rzepaku, pszenicy i innych, kosztem 
rozwoju gospodarstw ekologicznych i agroturystyki (przez cały okres obowiązywania PO). 



Identyfikacja zagrożeń potencjalnych ŚPN i obszaru Natura 2000 oraz 
otuliny 
  
Zagrożenia wewnętrzne:  
 
1. Presja antropogeniczna na jakość naturalnej harmonii  krajobrazowej (przez cały 
okres obowiązywania planu ochrony: zakaz imprez masowych na Św. Krzyżu, 
ograniczenie wjazdu pojazdów mechanicznych, uporządkowanie budynków i toalet 
na Św. Krzyżu będących własnością ŚPN).  
2. Pogorszenie jakości zasobów komponentów przyrody nieożywionej – podłoża 
geologicznego, rzeźby terenu, uwarunkowań klimatycznych, hydrologicznych  
i pokrywy glebowej (monitoring co 5 lat, zakaz masowych wejść Drogą Królewską). 
3. Ograniczenie widoczności punktów, osi i panoram widokowych 
charakterystycznych dla naturalno-kulturowego krajobrazu Gór Świętokrzyskich 
(monitoring fotograficzny co 3 lata we wskazanych punktach widokowych). 
4. Możliwość wystąpienia pożaru lub innej katastrofy naturalnej (stworzenie systemu 
ochrony przeciwpożarowej w ŚPN (przez cały okres obowiązywania planu). 
5. Nieznany stan zachowania  zbiorników podziemnych na Św. Krzyżu (monitoring 
przez cały okres trwania planu). 



Koncepcja ochrony walorów 
krajobrazowych 

Monitoring  
Odnowa 

Utworzenie otuliny na odcinku 1,3 km na S od miejscowości Kapkazy, 

Poszerzenie otuliny o teren Góry Radostowej, 

Włączenie do otuliny ŚPN rezerwatu Zachełmie, 

Utworzenie strefy ekotonowej wokół Parku i obszaru Natura 2000 Łysogóry, 

Utworzenie systemu przeciwpożarowego na terenie Parku, 

Remont i przewrócenie do funkcjonowania zdewastowanego byłego obiektu 
gastronomicznego na Św. Krzyżu 
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