Załącznik nr 1
do planu ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”

PRZYRODNICZE, SPOŁECZNE I GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELÓW OCHRONY
PRZYRODY PARKU
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Elementy i cechy charakterystyczne uwarunkowania
Zróżnicowana rzeźba terenu – pofalowana wierzchowina wapienna z wapiennymi ostańcami,
obniżenia dolinne tzw. suche doliny oraz polja, doliny rzek, krawędzie progów od strony
zachodniej i wschodniej;
Budowa geologiczna – skały przepuszczalne, gliny polodowcowe, iły, piaski czwartorzędowe;
Struktura gleb – przewaga gleb klasy IV- VI;
Poziom opadów atmosferycznych – średnioroczna suma opadów wynosi 600-700 mm;
Długość okresu wegetacyjnego – 200-210 dni;
Długość utrzymywania się pokrywy śnieżnej średnio wynosząca 80-100 dni;
Stan ekologiczny rzek – wody III - V klasy,
Stan ochrony siedlisk przyrodniczych i populacji gatunków roślin zwierząt i grzybów;
Duże tempo naturalnej sukcesji;
Zgodność zbiorowisk leśnych z siedliskiem;
Skład i rozmieszczenie na terenie parku gatunków flory i fauny;
Przebieg głównych szlaków migracji zwierząt.
Gęstość zaludnienia średnio 70-103 osób/ km2 ,
Struktura demograficzna ludności,
Proces odchodzenia od rolniczych źródeł utrzymania,
Proces zmiany produkcyjnej funkcji wsi na funkcję rekreacyjną oraz zaplecza ośrodków
miejskich,
Agrarno - usługowy charakter głównych źródeł utrzymania mieszkańców Parku i konieczność
poszukiwania pozarolniczych źródeł utrzymania.
Konieczność zapewnienia warunków rozwoju społeczno – gospodarczego gmin położonych
w granicach Parku, zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego w tym:
a) rozwoju zabudowy mieszkaniowej,
b) możliwości eksploatacji surowców naturalnych,
c) rozwoju infrastruktury liniowej regionalnej i ponad regionalnej,

d) rozwój pozarolniczych źródeł utrzymania,
e) antropopresja wynikająca z sąsiedztwa z dużymi ośrodkami miejskimi - aglomeracja śląska
i częstochowska,
3. Degradacja tradycyjnych układów krajobrazowo - przestrzennych miejscowości
charakterystycznych dla terenu Parku polegająca na:
a) zmianie struktury użytkowania gruntów w kierunku ich odłogowania, zalesiania lub
zabudowy
b) dużym rozproszeniu zabudowy,
c) zaniku lokalnych, tradycyjnych form architektonicznych – charakterystycznych dla terenu
Jury i unifikacja zabudowy do form i wzorców powszechnie stosowanych w skali kraju,

