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na prośbę Pana Łukasza Misiuny,tęptęzęnfującego Stowarzyszenie MOST, zaponńem się z

wnioskiem badawczym pt. Rorpoznanie wartości przyrodniczych klasztora na Świętym

Krzyżu i terenów płzytegłych oraz ocena wpĘwu zmian antropogenicznych na walory

przyrodnicze ŚwĘnkrzyskiego Parku Narodowego i przedmioĘ ochrony obszaru Nutura

2000 ,Łysogóry". Przesfudiowałem tęz informacje z rożnych aódeł, doĘczącę problemu

ewenfualnego wyłączenia z granic SPN terenu o powierzchni 5,32 ha wokół klasztoru

zajmowanego przęz Zgtomadzeńe Misjonarzy Oblatów. Inwentnyzacji zasobów

prą,rodniczych i opracowania zebranych materiałów podjął się zespół przyrodników,

koordynowany przęz mgr. Tomasza Misiunę. Zespół ten składa się z następujących ośmiu

specjalistów:

- mgr Łukasz Misiuna, omitolog, specjalista zarządzartta zasobami przyrody i środowiską

koordynator prac zespofu, Stowarzyszenie MOST;

- dr Robert Rozwałka, arachnolog, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku; Uniwersytet

Kardynała Stefana Wyszynskiego w Warszawie;

- dr Joanna Duriasz, specjalnośó ekologia roślin, botanika, fitosocjologia, przedsiębiorstwo

AdNatura;

- Andrzej Melke, ęntomolog, badacz ruezaleimy;

- mgr inz. Piotr Chachuła, specjalizacja Ochrona Zasobów Leśnych, mykolog, Pieniński Park

Narodowy;

- Paweł Malczyk, ornitolog, badac z nięzależmy ;
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- mgr inz. Dorota Bury, mszaki i porosty, Fundacj aDziedzictwo Przyrodnicze;

- mgr Przemys ław Żur aw|ew, entomolo g, ornito lo g, badacz nieza|eżny .

Znając ich dorobek naukowy uwazam, ż9 wymienieni vłyżej specjaliści mają

odpowiednie kwalifikacje, aby dokonać inwentaryzacji i waloryzacji wybranych,

wymienionych wę wniosku, grup organizmów. Niektórzy z ruch, to wiodący eksperci od

swoich grup systematycznych w naszym kraju.

Ponadto uwaźam , że realizaĄa zaptaponowanych badań jest w obecnej sytuacji bardzo

zasdna, a dobór badanych organizmów odpowiedni. Uzyskane wyniki pozwolą na

obiektywną ocenę wartości inwentaryzowanego terenu i tym samym umożliwią podjęcie w tej

sprawie racjonalnej decyzji.

Zaplanowana metodyka stara się minimalizować ewenfualną ingerencję w środowisko.

Zaproponowanie ńączeńa do inwentaryzacji terenu otaczĄącego obieh, o szerokości 50 m,

jako swoistego buforu i miejsca skąd niektóre gafunki mogą się pruemieszczać na

analizowany teren otwarly ma uzasadnienie merytoryczne.

Reasumując, rekomend.rję Dyrekcji Swiętokrzyskiego Parku Narodowego pozyfywne

roryatrzenie omawianego wniosku.
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