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SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU 

I Tytuł projektu: 
Ochrona przyrody Gorczańskiego Parku Narodowego poprzez 

modernizację jego infrastruktury turystycznej - etap II.   

II Nr projektu: POIS.05.01.00-00-299/10 

III Beneficjent: Gorczański Park Narodowy   

IV 

Podmioty wskazane przez 

Beneficjenta do ponoszenia 

wydatków kwalifikowanych: 

Brak 

V 

Cele projektu  

(opis za pomocą wskaźników 

rezultatu): 

Cel strategiczny projektu: Głównym celem projektu jest ochrona 

stabilności ekosystemów i różnorodności biologicznej poprzez 

modernizację infrastruktury turystycznej na obszarze 

Gorczańskiego Parku Narodowego.  
Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub 

zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów  - 148,24 ha 

w tym:  

Łączna powierzchnia obszarów Natura 2000, na których zrealizowano 

projekty przyczyniające się do ich ochrony   - 148,24 ha 

Cel 1 

Ochrona rzadkich gatunków fauny Parku takich jak wilk (Canis 

lupus), niedźwiedź (Ursus arctos), ryś (Lynx lynx), głuszec (Tetrao 

urogallus) Wskaźnik 1. 

Liczba gatunków dla których zostanie ograniczona presja ze strony 

turystów - 4 gatunki  

 Cel 2  

Ochrona siedlisk: łęgów olszowych (Alnenion glutinoso-incanae); 

żyznych buczyn (Dentario glandulosae-Fagenion), kwaśnych 

buczyn (Luzulo-Fagenion), górskich borów świerkowych (Piceion 

abietis), ziołorośli górskich (Adenostylion alliariae)  

Wskaźnik 2.  

Powierzchnia. siedlisk łęgów olszowych (Alnenion glutinoso-incanae), 

żyznych buczyn (Dentario glandulosae-Fagenion), kwaśnych buczyn 

(Luzulo-Fagenion), górskich borów świerkowych (Piceion abietis , na 

których zostanie ograniczona presja ze strony turystów – 120,5ha 

Cel 3 

 Ochrona siedlisk: górskich świeżych łąk użytkowanych 

ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), górskich muraw 

bliźniczkowych (Nardion), ziołorosli górskich (Adenostylion 

alliariae)  

Wskaźnik 3. 

Powierzchnia siedlisk górskich świeżych łąk użytkowanych 

ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), górskich muraw bliźniczkowych 

(Nardion), ziołorośli górskich (Adenostylion alliariae), na których 

zostanie ograniczona presja ze strony turystów -26,4 ha 

 

Cel 4 

Ochrona siedlisk górskich torfowisk zasadowych o charakterze 
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młak, turzycowisk i mechowisk 

 Wskaźnik 4.  

Powierzchnia siedlisk górskich torfowisk zasadowych o charakterze 

młak, turzycowisk i mechowisk , na których zostanie ograniczona presja 

ze strony turystów – 1,34 ha 

Cel 5 

Ochrona fauny bezkręgowej i kręgowej, zwłaszcza ptaków, gadów i 

małych ssaków  

Wskaźnik 5.  

Liczba  gatunków ptaków wymienionych w załącznikach Dyrektywy 

Ptasiej, zagrożonych ssaków,  gadów i płazów, dla których zostanie 

ograniczona presja ze strony turystów - 24 gatunki 

Cel 6 

Ochrona przyrody nieożywionej i gleb poprzez powstrzymanie 

procesów erozyjnych 

Wskaźnik 6.  

Liczba szlaków GPN, na których ograniczone  zostaną  procesy 

erozyjne -6 szt.  

Cel 7 

Ochrona miejsc widokowych - jednych z najatrakcyjniejszych 

walorów GPN 

Wskaźnik 7.  

Liczba polan dla których zostanie ograniczona presja ze strony turystów 

- 18 sztuk, w tym 5 o walorach wybitnych.    

Cel 8 

Ochrona płazów (gatunki w pkt. 3.1.2. - opis warunków 

przyrodniczych) poprzez likwidację pułapek ekologicznych na 

wybranych szlakach GPN 

Wskaźnik 8 

Liczba gatunków płazów(wszystkie formy rozwojowe), dla których 

zostanie  zmniejszona śmiertelność - 3 gatunki 

Cel 9  

Kształtowanie rozmieszczenia przestrzennego ruchu 

turystycznego Wskaźnik 9. 

Liczba polan dla których zostanie ograniczona presja ze strony turystów 

korzystających z miejsc biwakowych  - szt. 2  

 

VI Lokalizacja projektu: 

Obszar Natury 2000  tj.  Ostoi Gorczańskiej PLH120018  i 

PLB120001  GORCE  leżących w obrębie  Gorczańskiego Parku 

Narodowego i jego otuliny, administracyjnie na terenie 2 powiatów: 

limanowskiego i nowotarskiego.  

VII Zakres rzeczowy projektu:  

Lp. 
Wskaźnik monitorowania 

(wskaźnik produktu) 
Jednostka Wartość Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 
Liczba zrealizowanych 

projektów służących ochronie 

siedlisk, zbiorowisk roślinnych 

szt. 
1  
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lub gatunków 

 

w tym: Liczba zrealizowanych 

projektów służących ochronie 

obszarów Natura 2000 
 szt. 

1 

 

 

 

w tym: Liczba zmodernizowanych 

szlaków turystycznych na terenie 

GPN 
szt. 

 

6 

 

 

 
w tym: Liczba zmodernizowanych 

miejsc biwakowych 
szt. 

2  

 
w tym: Liczba zmodernizowanych 

miejsc  widokowych 

szt 20 

 

 

 

w tym: Liczba zmodernizowanych 

miejsc odpoczynkowych na 

szlakach GPN 

szt. 

46 
 

 

w tym: Liczba  istniejących tablic 

na szlakach GPN poddanych 

renowacji   

szt. 

80 
 

 


