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ul. Kuźnice 1, 34-500 Zakopane

WNIOSKI
do projektu planu ochrony
Tatrzańskiego Parku Narodowego

Reprezentując Fundację Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”,
składam następujące wnioski i uwagi do projektu planu ochrony Tatrzańskiego
Parku Narodowego:
Rozdział 4 IDENTYFIKACJA ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA
ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I
ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ICH SKUTKÓW, W TYM IDENTYFIKACJA ISTNIEJĄCYCH I
POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ZACHOWANIA WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY
SIEDLISK PRZYRODNICZYCH ORAZ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT I ICH
SIEDLISK BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI OCHRONY.
W pkt. 2 (Potencjalne zagrożenia wewnętrzne), w wierszu tabeli Lp. 1 (Wzrost
presji antropogenicznej związanej z udostępnieniem) w kolumnie z nagłówkiem
„Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ich skutków” wnioskuję o
dodanie pkt. 6 o treści: „Prowadzenie i wspieranie działań edukacyjnych we
współpracy z organizacjami turystycznymi”.
Uzasadnienie:
Społeczeństwo świadome w zakresie ochrony przyrody jest skuteczną i efektywną
ekonomicznie metodą zapobiegania negatywnym zjawiskom antropopresji.
Dlatego działania edukacyjne są ważnym elementem kształtowania prawidłowych
postaw społecznych wśród osób korzystających z zasobów i obszaru Parku.
Współpraca z podmiotami zewnętrznymi (np. organizacjami pozarządowymi) w
zakresie edukacji przyrodniczej, pomoże w propagowaniu pożądanych zachowań
wśród różnych grup osób, przebywających na terenach chronionych i
uprawiających różne formy aktywności fizycznej (m. in. wspinacze).
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Rozdział 7 OKREŚLENIE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH NA OBSZARACH OCHRONY
ŚCISŁEJ, CZYNNEJ I KRAJOBRAZOWEJ, Z PODANIEM RODZAJU, ZAKRESU I
LOKALIZACJI TYCH DZIAŁAŃ ORAZ OKREŚLENIE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH DLA
UTRZYMANIA LUB ODTWORZENIA WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY
PRZEDMIOTÓW OCHRONY ORAZ PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA ICH
REALIZACJĘ.
W części II „Rodzaj, zakres i lokalizacja działań ochronnych na obszarze Parku
oraz określenie działań ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego
stanu ochrony przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 PLC 120001
zawartym w granicach Parku, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich
realizację”:
a) w pkt. 1 Rodzaj, zakres i lokalizacja działań ochronnych w tabelach
przedstawiających rodzaj działań, sposób wykonania i zakres oraz
lokalizację działania, zgłaszam uwagę, iż brak jest kolumny ze
wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za realizację
konkretnych działań.
b) w pkt. 1 Rodzaj, zakres i lokalizacja działań ochronnych, ppkt. 1.1 Obszary
objęte ochroną ścisłą, w wierszu tabeli Lp. 6.1 (dział 6 „Działania dotyczące
infrastruktury”):
 w kolumnie z nagłówkiem „Rodzaj działań” wnioskuję o zmianę treści na:
„Utrzymanie dróg, szlaków, tras turystycznych i narciarskich oraz
dróg wspinaczkowych”,
 w kolumnie z nagłówkiem „Sposób wykonania i zakres” wnioskuję o
dodanie dodatkowego punktu o treści: „konserwacja i utrzymanie
stałych punktów asekuracyjnych na istniejących drogach
wspinaczkowych”,
 w przypadku dodania kolumny wskazującej podmioty odpowiedzialne za
realizację działań, dla ww. działania wnioskuję o zamieszczenie treści:
„Tatrzański Park Narodowy oraz organizacje wspinaczkowe we
współpracy i za zgodą TPN”
c) w pkt. 1 Rodzaj, zakres i lokalizacja działań ochronnych, ppkt. 1.2 Obszary
objęte ochroną czynną, w wierszu tabeli Lp. 6.1 (dział 6 „Działania
dotyczące infrastruktury”):
 w kolumnie z nagłówkiem „Rodzaj działań” wnioskuję o zmianę treści na:
„Utrzymanie dróg, szlaków, tras turystycznych i narciarskich oraz
dróg wspinaczkowych”,
 w kolumnie z nagłówkiem „Sposób wykonania i zakres” wnioskuję o
dodanie dodatkowego punktu o treści: „konserwacja i utrzymanie
stałych punktów asekuracyjnych na istniejących drogach
wspinaczkowych”,
 w przypadku dodania kolumny wskazującej podmioty odpowiedzialne za
realizację działań, dla ww. działania wnioskuję o zamieszczenie treści:
„Tatrzański Park Narodowy oraz organizacje wspinaczkowe we
współpracy i za zgodą TPN”
d) w pkt. 1 Rodzaj, zakres i lokalizacja działań ochronnych, ppkt. 1.3 Obszary
objęte ochroną krajobrazową, w wierszu tabeli Lp. 6.1 (dział 6 „Działania
dotyczące infrastruktury”):
 w kolumnie z nagłówkiem „Rodzaj działań” wnioskuję o zmianę treści na:
„Utrzymanie dróg, szlaków, tras turystycznych i narciarskich oraz
dróg wspinaczkowych”,
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 w kolumnie z nagłówkiem „Sposób wykonania i zakres” wnioskuję o
dodanie dodatkowego punktu o treści: „konserwacja i utrzymanie
stałych punktów asekuracyjnych na istniejących drogach
wspinaczkowych”,
 w przypadku dodania kolumny wskazującej podmioty odpowiedzialne za
realizację działań, dla ww. działania wnioskuję o zamieszczenie treści:
„Tatrzański Park Narodowy oraz organizacje wspinaczkowe we
współpracy i za zgodą TPN”
Uzasadnienie:
Na obszarze TPN zostały wyznaczone rejony na których dopuszczone zostało
uprawianie wspinaczki (tzw. taternictwa) po drogach wspinaczkowych (obecnie na
podstawie Zarządzenia nr 2/2012 Dyrektora TPN z dnia 2 stycznia 2012r.). Część
dróg wspinaczkowych jest zaopatrzona w stałe punkty asekuracyjne, które
stanowią elementy infrastruktury turystycznej mogącej ulegać niszczeniu na
skutek warunków naturalnych oraz użytkowania przez wspinaczy. Dlatego
niezbędne jest zawarcie odpowiednich zapisów w planie ochrony TPN,
dopuszczających możliwość podejmowania działań polegających na ich
konserwacji w celu utrzymania istniejącej infrastruktury turystycznowspinaczkowej i minimalizowania potencjalnych zagrożeń związanych z
wypadkami na drogach wspinaczkowych.

Równocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą do Dyrektora Tatrzańskiego
Parku Narodowego o wzięcie pod uwagę złożonych przez Fundację WSPINKA uwag
i wniosków a także o włączenie Fundacji WSPINKA jako strony społecznej do
konsultowania przyszłych szczegółowych regulacji dotyczących możliwości
uprawiania wspinaczki na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Zarząd Fundacji WSPINKA popierając stanowisko Klubu Wysokogórskiego
Warszawa wyrażone w Uchwale Walnego Zebrania KW Warszawa z dnia 10
grudnia 2015 r. w przedmiocie Projektu Planu Ochrony Tatrzańskiego Parku
Narodowego ogłoszonego w dniu 26 listopada 2015 roku, przyłącza się do apelu o
rozważenie przez Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego możliwości
udostępnienia dla celów wspinaczkowych nowych terenów Tatrzańskiego Parku
Narodowego w szczególności zlokalizowanych na obszarze Tatr Zachodnich. Z całą
pewnością udostępnienie nowych terenów na cele wspinaczkowe przyczyniłoby się
do zmniejszenia ruchu turystycznego związanego ze wspinaczką na dotychczas
udostępnionych terenach.

Z wyrazami uszanowania
Mateusz Paradowski – Prezes Zarządu
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