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Działania edukacyjne i proturystyczne 

W latach 2010 – 2014 w odpowiedzi na zmieniające się 
potrzeby społeczne podjęliśmy liczne działania 
edukacyjne i inwestycyjne: 

 

 1. Remont willi „Kuźmakówka” – obecnej siedziby 
Nadleśnictwa Baligród - 2013; 
 
2. Budowa i modernizacja małej infrastruktury 
służącej zabezpieczeniu obszarów „Natura 2000” – 
Bieszczady – 2013-2014; 
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„Kuźmakówka” – obecna siedziba 

Nadleśnictwa Baligród i miejsce edukacji 
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Działania edukacyjne i proturystyczne 
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3. Liczne działania z zakresu edukacji przyrodniczej i leśnej 
społeczeństwa; 
 
4. Aktywność edukacyjna w mediach społecznościowych – Profil 
Nadleśnictwa Baligród na FB od 2013; 
 
5. Realizacja na zlecenie DGLP 10 odcinków  programu „Las bliżej nas”; 
 
6. Nadleśnictwo Baligród było jednym z największych beneficjentów w 
ramach programu tzw. „Małej retencji górskiej”, uczestniczy również w 
innych projektach (ŻUBRY, KORYTARZE MIGRACYJNE) 
 
7. W 2014 Minister S. i T. przyznał Nadl. Baligród odznakę „ZA ZASŁUGI 
DLA TURYSTYKI”. 
 



Mała retencja górska 

 

 Nadleśnictwo Baligród prowadzi szereg działań mających 

na celu m.in. tworzenie małych zbiorników wodnych w 

pobliżu naturalnych cieków wodnych oraz miejsc 

zabagnionych. Powstałe zbiorniki stanowią m.in. Miejsce 

rozrodu oraz zimowania płazów bezognoiastych (głównie 

kumak górski, żaba trawna, ropucha zielona) i ogoniastych 

(traszka karpacka, traszka górska, salamandra plamista)  
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DZIAŁANIA EDUKACYJNE – zajęcia dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych 

Nadleśnictwo coraz 

więcej czasu i środków 

poświęca edukacji 

społeczeństwa. W 

budynku nadleśnictwa 

znajduje się specjalna sala 

edukacyjna z możliwością 

przeprowadzenia 

prezentacji 

multimedialnych, na 

posesji urządzono też 

ogród botaniczny 
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DZIAŁANIA EDUKACYJNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W 2014 r. została wydana bardzo dokładna mapa topograficzna Nadleśnictwa oraz 
przewodnik po szczególnie polecanych ścieżkach przyrodniczych 
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DZIAŁANIA EDUKACYJNE i PROMOCJA 

 Współpraca z jednym z 

najbardziej uznanych polskich 

fotografików przyrody - 

Grzegorze Leśniewskim – 

zaowocowała powstaniem 

diaporamy prezentującej 

wybrane walory przyrodnicze 

i kulturowe obszaru 

Nadleśnictwa Baligród w 

ujęciu czterech pór roku 
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DZIAŁANIA EDUKACYJNE i PROMOCJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nowoczesna sala dydaktyczna w budynku Nadleśnictwa Baligród służy 
zarówno edukacji przyrodniczej młodzieży jak również pokazom                                
i prezentacjom,  w tym diaporamy autorstwa Grzegorza Leśniewskiego  
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DZIAŁANIA EDUKACYJNE 

Projekt: Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym 

Od 1 stycznia 2013 roku prowadzimy w Nadleśnictwie Baligród 

fanpage edukacyjny adresowany do osób zainteresowanych lasami, 

leśnictwem, przyrodą i Bieszczadami 



DZIAŁANIA EDUKACYJNE i PROMOCJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na terenie nadleśnictwa Baligród z udziałem dwóch jego pracowników 
terenowych nakręcono 8 odcinków programu „Las bliżej nas” który na 
antenie ogólnopolskiej propagował zrównoważoną gospodarkę leśną i 
walory przyrodnicze tej części Bieszczadów. W planie są kolejne części.  
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DZIAŁANIA EDUKACYJNE i PROMOCJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Unikatowe walory przyrodnicze Nadleśnictwa Baligród są także promowane 
podczas ogólnopolskich konkursów, powyżej przykład zdjęcia nagrodzonego                    
w konkursie magazynu „National Geographic”  
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Infrastruktura turystyczno-edukacyjna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przykładowa platforma widokowo-obserwacyjna przy 
„Jeziorku Bobrowym” 
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Infrastruktura turystyczno-edukacyjna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wybudowane w 2014 r. całoroczne, bezpłatne schronisko 

turystyczne na Przełęczy Żebrak 
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Infrastruktura turystyczno-edukacyjna 

 Na terenie Nadleśnictwa 
Baligród powstają nowe 
mostki, kładki z 
poręczami oraz 
oznakowane miejsca 
parkingowe. Ma to na 
celu uniknięcie 
penetracji przez 
turystów miejsc 
szczególnie wrażliwych, a 
z drugiej strony 
umożliwia bezpieczne i 
wygodne zwiedzanie  
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Infrastruktura turystyczno-edukacyjna 

 

 W miejscach, z których 

roztaczają się rozległe 

panoramy na Bieszczady 

ustawiane są wieże i platformy 

widokowe. Przykładem tego 

może być 8-metrowej 

wysokości trzypoziomowa 

drewniana wieża widokowa na 

G. Korbania leżącej pomiędzy 

Bukowcem a dawną wsią 

Łopienka 
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Infrastruktura turystyczno-edukacyjna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Powstają nowe ścieżki edukacyjne, o różnym stopniu trudności 
i eksponujących różne elementy przyrody ożywionej i 
nieożywionej – przykładem może być ścieżka wytyczona przez 
rezerwat przyrody „Gołoborze” 
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Infrastruktura turystyczno-edukacyjna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W pobliżu drugiego z czynnych w dolinie Rabego 
kamieniołomów wytyczono także ścieżkę edukacyjną z 
objaśnieniami najważniejszych procesów geologicznych  
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Infrastruktura turystyczno-edukacyjna 
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w wymiarze ekosystemowym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Powyżej przykład fragmentu typowo leśnej ścieżki przyrodniczej, która 
prowadzi do największej jodły w Polsce (35 m wysokości) „Lasumiła” 



Mała retencja górska 
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 Przykład zabezpieczenia 

urwistego brzegu cieku 

wodnego przy drodze. 

Miejsca wypełnione 

sypkim materiałem 

pomiędzy belkami są 

wykorzystywane przez 

płazy i gady do rozrodu 

oraz jako letnie i zimowe 

kryjówki  



Występowanie żubrów 
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 Na terenie Nadleśnictwa 

Baligród występuje około 

80 żubrów. Latem 

zwierzęta te przebywają w 

paśmie Wysokiego Działu i 

Komańczy, zaś zimą 

przemieszczają się na 

północ w rejon Cisowca, 

Chocenia oraz dawnych 

wsi Rabe, Sukowate, 

Kaminki, Huczwice. 



Korytarze migracyjne dużych ssaków 
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Nadleśnictwo Baligród 

wraz z innymi 

jednostkami Lasów 

Państwowych 

uczestniczy w 

projekcie badania tras 

migracji ssaków, 

wykorzystując do tego 

celu m.in. fotopułapki. 



Korytarze migracyjne dużych ssaków 

 

Bardzo ważną rolę w 

zbieraniu danych odgrywają 

nadal bezpośrednie 

obserwacje oraz tropienia 

zwierząt w terenie, 

szczególnie w okresie zimy 

oraz wczesnej wiosny i 

późnej jesieni.  
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Rzadkie i chronione gatunki roślin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na łąkach występuje szereg rzadkich gatunków storczyków, stąd 
bardzo ważna jest aktywna ochrona terenów otwartych i zapobienie 
ich zarastaniu  
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Rzadkie i chronione gatunki roślin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Innym przykładem rzadkiej rośliny może być czosnek siatkowaty, którego główne 
stanowiska znajdują się w piętrze bieszczadzkich połonin, a na zdjęciu okazy 
odszukane na terenie Nadleśnictwa Baligród 
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Rzadkie i chronione gatunki roślin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chaber miękkowłosy jest przykładem dziko występującej w piętrze połonin 
rośliny wschodniokarpackiej, która była sadzona w celach ozdobnych w 
przydomowych ogródkach przedwojennych mieszkańców dolin z terenu 
Nadleśnictwa Baligród 
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Plany na najbliższą przyszłość … 

 

1. Zorganizowanie szkoleń dla przewodników 

poświęconych zapoznaniu się z walorami 

turystyczno-przyrodniczymi nadleśnictwa, 

udostępnianiem lasów dla społeczeństwa, zasadami 

prowadzonej gospodarki leśnej. 

 

2. Aktywizacja lokalnych społeczności. 

 

3. Wypracowanie spójnej koncepcji zagospodarowania 

turystycznego Bieszczadów. 
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Dziękuję za uwagę 

 

Projekt: „Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym” 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” 

  www.zielonepodkarpacie.pl  facebook.com/ZielonePodkarpacie 

 

 


