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STREFA EKOTONOWA: 
- ochronna, 

- Buforowa (część otuliny PN), 

- przejściowa, 

- skuteczne narzędzie ochrony 
najcenniejszych zasobów przyrodniczo-

kulturowych PN, 

-  innowacyjny instrument synergii 
ochrony i rozwoju  

Projekt realizowany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział Warszawa  

we współpracy z Narodową Fundacją Ochrony Środowiska  

i Usługami Ekologicznymi Alojzy Przemyski 



Waloryzacja krajobrazu 



STREFA  EKOTONOWA 

Skuteczne ograniczenie negatywnego 
wpływu antropopresji oraz 

stymulowanie racjonalizacji procesu 
strategicznego rozwoju 

zrównoważonego obszarów jednostek 
samorządów lokalnych  

i regionalnych. 



Projekt strefy ekotonowej ŚPN,  obszaru 
Natura 2000 Łysogóry i otuliny 



STREFA  EKOTONOWA 
LOKALIZACJA 

Otulina ŚPN obejmująca strefę ochrony 
ekosystemu bezpośrednio graniczącego 

z obszarem Parku Narodowego.  

Jej szerokość jest zróżnicowana  
i maksymalnie dochodzi miejscami do 

200 m. 



STREFA  EKOTONOWA 
 

Zróżnicowanie strefy w zakresie jej szerokości jest 
efektem prac zespołu projektowego analizującego 
problematykę zagospodarowania przestrzennego 

dla potrzeb wspomnianego już Planu Ochrony.  

W trakcie jej wyznaczania uwzględniono wszystkie 
zasadne uwagi merytoryczne złożone przez 

społeczność lokalną w zakresie przebiegu strefy. 

Podtrzymano wszystkie uzgodnienia dotyczące 
przebiegu strefy a zawarte w obowiązujących 

dokumentach planistycznych 

 



STREFA  EKOTONOWA 

Strefa występuje we wszystkich obowiązujących 
dokumentach planistycznych miasta i gminy 

Bodzentyn, gminy Nowa Słupia, gminy Pawłów, 
Gminy Łagów, gminy Bieliny, gminy Górno, gminy 

Masłów, gminy Łączna w tym również  
w uchwalonych miejscowych planach 

zagospodarowania gmin wchodzących w skład ŚPN  
i jego otuliny oraz w procedowanych zmianach  

do tych planów. 

 



Wskazania do użytkowania 

W strefie ekotonowej wskazany jest ruch 
turystyczny po wyznaczonych szlakach 
oraz możliwość lokalizowania miejsc 

odpoczynku,  
a także wykorzystanie części zabudowy 

dla potrzeb rozwoju turystyki  
i agroturystyki przyjaznej dla środowiska. 



Wskazania do użytkowania 

Strefa stanowi niezbędny obszar 
przejściowy powiązań terenów Parku  
z sąsiadującymi z nim terenami upraw 
rolnych i zadrzewień śródpolnych oraz 
lokalnie z terenami osadnictwa i usług  

o charakterze turystycznym. 



Wskazania do użytkowania 
W strefie ekotonowej zakłada się utrzymanie istniejącej 

zabudowy z możliwością jej modernizacji, wymiany  
i uzupełnienia o nowe obiekty w obrębie istniejących 

siedlisk przy jednoczesnym wprowadzeniu zakazu 
tworzenia nowych terenów planowanej zabudowy poza 
wskazanymi w obowiązujących planach zagospodarowa-
nia przestrzennego, na  terenach zabudowy w Grabowej, 
Klonowie, Świętej Katarzynie, Podlesiu, Psarach i Łazach 

oraz terenami zabudowy turystyczno-wypoczynkowej  
w Hucie Szklanej i Nowej Słupi (szerokość strefy min.  

25 m), a także zakazu wprowadzania mogących 
pogorszyć istniejący stan środowiska przyrodniczego.  



Wskazania do użytkowania 
W strefie tej zaleca się: 
• wprowadzenie zalesień gruntów ornych gatunkami 

drzew rodzimych (np. sosna, jodła, świerk, modrzew, 
buk i in.), 

• prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej, 
•  prowadzenie upraw sadowniczych i rodzimych krze-

wów owocowych (przy ograniczeniu stosowania 
chemicznych środków ochrony),  

• tworzenie małych oczek wodnych,  
• zamianę gruntów praw ornych na użytki zielone, 
• dokonywanie remontów istniejących dróg bez zmiany 

dotychczasowego charakteru ich nawierzchni z wyjąt-
kiem dróg dojazdowych do istniejących posesji.  



Wskazania do użytkowania 

Strefa stanowi niezbędny obszar przejściowy 
powiązań terenów Parku z sąsiadującymi z nim 

terenami upraw rolnych i zadrzewień 
śródpolnych oraz lokalnie z terenami 

osadnictwa i usług  
o charakterze turystycznym. 



Wskazania do użytkowania 

Wprowadza się również zakaz budowy masztów  
i farm wiatrowych oraz innych budowli 

wysokościowych np. masztów telefonii satelitarnej, 
prowadzących do fragmentacji krajobrazu  
i ograniczania krajobrazów otwartych oraz 

negatywnego oddziaływania na ekosystemy 
przyrodnicze Parku. 



Korytarze ekologiczne ŚPN,  obszaru 
Natura 2000 Łysogóry i otuliny 



Świętokrzyska mozaika krajobrazowa 
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