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Jeszcze w latach 90. 
pojawiła się koncepcja 
utworzenia na terenach 
Pogórza Przemyskiego 
Turnickiego Parku Naro-
dowego, chroniącego re-
liktową Puszczę Karpacką. 
Projektowany park narodo-
wy miałby się znajdować 
na terenie części Pogó-
rza Przemyskiego i Gór 
Sanocko-Turczańskich. 
Obejmowałby głównie 
słabo zaludnione, lesiste 

obszary tzw. państwa arłamowskiego. Ten numer naszego 
czasopisma poświęcamy głównie tematyce projektowanego 
Turnickiego Parku Narodowego. Pomysł od lat niezmien-
nie spotyka się ze sprzeciwem ze strony lokalnych władz. 
Jedna i druga strona deklaruje dbałość o sprawy ekologii 
i troskę o lokalną społeczność. Czy możliwy jest między nimi 
kompromis? Paweł Średziński z Fundacji Dziedzictwo Przy-
rodnicze opowiada o reliktowej Puszczy Karpackiej, która 
pod względem przyrodniczym jest drugim takim cennym 
miejscem w Polsce, zaraz po Puszczy Białowieskiej. Nato-
miast przedstawiciele lokalnych władz czy PGL LP Nadle-
śnictwa Bircza odpowiadają, że chronią przyrodę, ale parku 
narodowego na tym terenie nie chcą.  Utworzenie rezerwa-
tu przyrody „Reliktowa Puszcza Karpacka” jest działaniem 
mającym przyczynić się do zachowania turnickich lasów we 
właściwym stanie. Nie zabraknie również odniesienia do 

parków narodowych w Kanadzie, która mimo zajmowania 
tak ogromnego terytorium, przykłada wielką wagę do za-
chowania w nienaruszonym stanie swojej przyrody. O ile 
pod względem całkowitej powierzchni Polska jest 32 razy 
mniejsza od Kanady, to pod względem powierzchni parków 
narodowych ustępuje jej drastycznie. Pozostając w tematy-
ce obszarów chronionych na Podkarpaciu, polecamy artykuł 
dotyczący rezerwatów, które w przeszłości były obszarem 
intensywnej działalności ludzkiej.  

Jeden z najładniejszych parków zamkowych w Polce 
znajduje się w Krasiczynie, u podnóża Pogórza Przemy-
skiego. Aby dowiedzieć się kto sprowadził tam egzotyczne 
drzewa i krzewy, polecamy przeczytać artykuł „Piękno za-
klęte w zieleni”.

Ścieżki dydaktyczne są bardzo ważnym narzędziem 
wspierającym ochronę przyrody.  Pozwalają one na połą-
czenie edukacji przyrodniczej z pasją wędrowania. Przy-
kładem takiej inicjatywy jest utworzenie ścieżki przyrodni-
czo-historycznej „Olchowiec” w Beskidzie Niskim. 

Czy można efektywnie prowadzić gospodarstwo rolne i za-
chować różnorodność biologiczną? Czy biznes turystyczny 
może rozwijać się na terenach objętych różnymi formami 
ochrony przyrody? Odpowiedzi na te pytania nie są proste, 
jednak w tym numerze postaramy się na nie odpowiedzieć. 

Już tradycyjnie… numer zamkną ostatnie wiadomości 
z projektu „Razem dla Zielonego Podkarpacia”. 

Małgorzata Pociask

Stowarzyszenie  
PRO CARPATHIA
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Rozmowa z Pawłem Średzińskim z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze

Batalia o Turnicki Park Narodowy 

Po wojnie o potrzebie ochrony tego obszaru mówił już 
w 1969 roku profesor Jerzy Piórecki, twórca arboretum 
w Bolestraszycach. Wtedy była mowa o ochronie rezerwa-
towej masywu Turnicy i doliny górnego Wiaru. Utworzenie 
parku narodowego na terenie Pogórza Przemyskiego i Gór 
Sanocko-Turczańskich musiało jeszcze poczekać. Komuni-
ści utworzyli na tym terenie ośrodek wypoczynkowo-łowiec-
ki dla dygnitarzy peerelowskiej władzy, otoczony płotem 
i strzeżony przez wojsko. W 1982 roku profesor Janusz 
Kotlarczyk jako pierwszy wystąpił z postulatem utworzenia 
parku narodowego. Zmieniały się tylko proponowane nazwy 
– Park Narodowy Doliny Środkowego Wiaru, Lędziański 
i Brzeżnych Karpat Wschodnich. Dziesięć lat później po-
wstała znana do dziś propozycja – Turnicki Park Narodowy. 
Miał on obejmować obszar 17 tysięcy hektarów.

Być może właśnie zamknięcie sporej części tych 
lasów i wyłączenie ich spod społecznej kontroli wy-
szło im na dobre. Nie było tam czegoś takiego, co się 
nazywa gospodarką leśną i być może właśnie dzięki 
temu sporo drzewostanów przetrwało i dotrwało do 
naszych czasów. Jaki procent obszaru, który chce się 
włączyć do parku stanowi prawdziwy stary las, ten 
relikt dawnej Puszczy Karpackiej? 

Najcenniejsze fragmenty stanowią około 8 tysięcy hekta-
rów i ten obszar jest proponowany do objęcia ochroną re-
zerwatową już teraz przez Fundację Dziedzictwo Przyrodni-
cze. Natomiast sam park narodowy powinien objąć w sumie 
około 17 tysięcy hektarów. Obecny stan prawny absolutnie 
nie chroni drzew przed wycinką. Plan Urządzania Lasu 

Jacek Stachiewicz: Co są warte 
lasy w trójkącie Fredropol, Bircza, 
Ustrzyki Dolne, że należałoby utwo-
rzyć tam park narodowy?

Paweł Średziński: Pomimo burz-
liwej historii tego obszaru, bo wiemy 
przecież, że do końca II wojny były to 
obszary zaludnione, jest bardzo dużo 
argumentów przyrodniczych za tym, 

aby ten park powstał. Na tym terenie zachowała się cią-
głość przyrodnicza, przetrwały w sąsiedztwie wsi i pól 
lasy, przetrwały  stosunkowo duże fragmenty tego, co 
w innych częściach Polski straciliśmy, a co nazywamy 
reliktową Puszczą Karpacką. Eksperci nie mają wątpli-
wości, że pod względem przyrodniczym jest to drugie 
tak cenne miejsce w Polsce, zaraz po Puszczy Biało-
wieskiej. Są tam gatunki wskaźnikowe dla lasów pier-
wotnych, pomimo presji ze strony człowieka. Lasom pla-
nowanego Turnickiego Parku Narodowego „pomogły” 
też tragiczne powojenne dzieje, na których fali miejsce 
to stało się praktycznie niezamieszkałe i zamknięte. Co 
więcej praktycznie cały obszar planowanego parku sta-
nowi własność Skarbu Państwa i jest w zarządzie jed-
nego podmiotu, Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe.

Pierwsze głosy przyrodników dotyczące utworzenia 
rezerwatu na tym terenie było słychać już przed woj-
ną, w roku 1938. Ale przez długie dziesięciolecia po 
wojnie było na ten temat cicho. Dlaczego?
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przewiduje wycinkę w kolejnych latach i w tej kwestii niewie-
le się zmienia. Z roku na rok tracimy szansę na ochronę ko-
lejnych starodrzewów. W naszych, polskich warunkach tylko 
rezerwaty przyrody i obszary takie jak parki narodowe mogą 
liczyć na najwyższą formę ochronę przyrody. 

Żaden teren planowanego parku narodowego nie 
jest objęty ochrona rezerwatową?

Dziś rezerwaty stanowią zaledwie trzy procent plano-
wanego parku narodowego. Od połowy lat 90. nic więcej 
w tej sprawie się nie wydarzyło. Wielka szkoda. Osoby, 
które miały szansę widzieć ten obszar na przestrzeni 
dwóch ostatnich dekad mówią wprost, że wielu fragmen-
tów cennych lasów już nie ma. Działacze Fundacji Dzie-
dzictwo Przyrodnicze znaleźli na terenie planowanego 
parku narodowego 6468 drzew o wymiarach pomnika 
przyrody. Czy zdążymy je ocalić? Póki co wnioski o ob-
jęcie ich ochroną w formie pomnika przyrody zostały od-
rzucone, a to zawdzięczamy negatywnej opinii zarządcy 
tego terenu.

Największym przeciwnikiem tworzenia parków na-
rodowych, czyli obejmowania ochroną lasów szcze-
gólnie cennych ze względu na swój pierwotny, natu-
ralny charakter jest administracja leśna, czyli pań-
stwowa. Logika nakazuje myśleć, że komu jak komu, 
ale właśnie państwu jako takiemu powinno zależeć 
na tym, by chronić przed unicestwieniem zabyt-
ki przyrody, w tym przypadku lasy będące reliktem 
Puszczy Karpackiej, czyli takie, które zachowały się 
w swym naturalnym kształcie. Dlaczego Lasy Pań-
stwowe są temu tak niechętne? A jeśli już prowadzą 
wycinkę na reliktowych terenach leśnych, to dlacze-
go nie oszczędzą chociażby drzew spełniających wy-
mogi pomników przyrody? 

Nadleśnictwo Bircza w ubiegłym roku przygotowało Plan 
Urządzania Lasu i zarówno nasze uwagi, jak i uwagi złożone 
przez osoby prywatne oraz inne organizacje pozarządowe, 
którym leży na sercu ochrona przyrody, zostały zignorowa-
ne. A nasze uwagi i postulaty dotyczyły ograniczenia wycinki 
i wyłączenie z niej terenu wnioskowanego rezerwatu „Relik-
towa Puszcza Karpacka”. Nie ma najmniejszej woli dialogu. 
Jest raczej próba wmówienia opinii publicznej, że gospodar-
ka leśna chroni las lepiej niż park narodowy.

Rozumie Pan motywy takiego, a nie innego postę-
powania administracji państwowej, bo przecież jak 
sama nazwa wskazuje Lasy Państwowe reprezentują 
państwo jako takie?

A państwo to my, czyli wszyscy obywatele. Lasy Państwo-
we są własnością Skarbu Państwa, czyli każdego z nas. To, 
że głos wybitnych przyrodników nie jest brany pod uwagę, 
jest kolejnym przykładem arogancji. Mamy do czynienia 
z oporem gospodarstwa leśnego przed powołaniem parku 
narodowego.  Opór Lasów Państwowych przed utworze-
niem Turnickiego Parku Narodowego jest bardzo mocny. To 
może wynikać także i z tego, że pracownicy parków naro-
dowych są zdecydowanie słabiej uposażeni i wynagradzani 
niż pracownicy Lasów Państwowych, ale nie można pomi-
nąć i tego, że jest to też obawa przed utratą wpływów nad 
prestiżowym łowiskiem, które swoją sławę zawdzięcza daw-
nemu komunistycznemu ośrodkowi w Arłamowie.

Czyli mamy państwo w państwie?
Lasy Państwowe cieszą się dziś wieloma przywilejami. 

I będą ich bronić. Wykrajanie z ich leśnego tortu Turnickiego 
Parku Narodowego nie jest mile widziane przez leśników.

Gdzie jest największy opór przed utworzeniem Tur-
nickiego Parku Narodowego – na szczytach władzy, 
czy tutaj w regionie?

Lasy Państwowe twierdzą, że utworzony Kompleks Pro-
mocyjny Lasy Birczańskie załatwia wszystko, zastępując 
park narodowy, ale to oczywista nieprawda. W „komplek-
sie promocyjnym” Lasy Państwowe mogą las hodować, 
posiłkując się Planem Urządzania Lasu, natomiast  w par-
ku narodowym już nie. Kompleks promocyjny jest bytem, 
który w żaden sposób nie zastąpi różnych form ochrony 
przyrody. Miejscowy nadleśniczy dał wyraz swojej filozofii 
pojmowania lasu jako takiego w jednej ze swoich wypo-
wiedzi dla mediów. Brzmiała ona tak: Z punktu widzenia 
ekonomii jako kraju nie stać nas na to, aby drzewa umiera-
ły na pniu. Wkładamy pieniądze w ich pielęgnację, aby na-
stępnie mieć z tego korzyści. Nie można również pominąć 
tego, że drzewo, jak każdy żywy organizm, ma określoną 
długość życia i w pewnym okresie jest podatne na infekcje 
i ataki pasożytów. Pozostawione samo sobie stanowi za-
grożenie dla innych, zdrowych drzew. Stąd konieczne in-
terwencje i prowadzenie racjonalnej gospodarki i hodowli.
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Urządzania Lasu i zarówno nasze uwagi, jak i uwagi złożone 
przez osoby prywatne oraz inne organizacje pozarządowe, 
którym leży na sercu ochrona przyrody, zostały zignorowa-
ne. A nasze uwagi i postulaty dotyczyły ograniczenia wycinki 
i wyłączenie z niej terenu wnioskowanego rezerwatu „Relik-
towa Puszcza Karpacka”. Nie ma najmniejszej woli dialogu. 
Jest raczej próba wmówienia opinii publicznej, że gospodar-
ka leśna chroni las lepiej niż park narodowy.

Rozumie Pan motywy takiego, a nie innego postę-
powania administracji państwowej, bo przecież jak 
sama nazwa wskazuje Lasy Państwowe reprezentują 
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we są własnością Skarbu Państwa, czyli każdego z nas. To, 
że głos wybitnych przyrodników nie jest brany pod uwagę, 
jest kolejnym przykładem arogancji. Mamy do czynienia 
z oporem gospodarstwa leśnego przed powołaniem parku 
narodowego.  Opór Lasów Państwowych przed utworze-
niem Turnickiego Parku Narodowego jest bardzo mocny. To 
może wynikać także i z tego, że pracownicy parków naro-
dowych są zdecydowanie słabiej uposażeni i wynagradzani 
niż pracownicy Lasów Państwowych, ale nie można pomi-
nąć i tego, że jest to też obawa przed utratą wpływów nad 
prestiżowym łowiskiem, które swoją sławę zawdzięcza daw-
nemu komunistycznemu ośrodkowi w Arłamowie.

Czyli mamy państwo w państwie?
Lasy Państwowe cieszą się dziś wieloma przywilejami. 

I będą ich bronić. Wykrajanie z ich leśnego tortu Turnickiego 
Parku Narodowego nie jest mile widziane przez leśników.

Gdzie jest największy opór przed utworzeniem Tur-
nickiego Parku Narodowego – na szczytach władzy, 
czy tutaj w regionie?

Lasy Państwowe twierdzą, że utworzony Kompleks Pro-
mocyjny Lasy Birczańskie załatwia wszystko, zastępując 
park narodowy, ale to oczywista nieprawda. W „komplek-
sie promocyjnym” Lasy Państwowe mogą las hodować, 
posiłkując się Planem Urządzania Lasu, natomiast  w par-
ku narodowym już nie. Kompleks promocyjny jest bytem, 
który w żaden sposób nie zastąpi różnych form ochrony 
przyrody. Miejscowy nadleśniczy dał wyraz swojej filozofii 
pojmowania lasu jako takiego w jednej ze swoich wypo-
wiedzi dla mediów. Brzmiała ona tak: Z punktu widzenia 
ekonomii jako kraju nie stać nas na to, aby drzewa umiera-
ły na pniu. Wkładamy pieniądze w ich pielęgnację, aby na-
stępnie mieć z tego korzyści. Nie można również pominąć 
tego, że drzewo, jak każdy żywy organizm, ma określoną 
długość życia i w pewnym okresie jest podatne na infekcje 
i ataki pasożytów. Pozostawione samo sobie stanowi za-
grożenie dla innych, zdrowych drzew. Stąd konieczne in-
terwencje i prowadzenie racjonalnej gospodarki i hodowli.
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W każdym zakątku Polski przedstawiciele „pań-
stwa” o nazwie Lasy Państwowe bronią się w ten 
sposób przed organizacjami przyrodników, którzy do-
magają się jej ochrony.

Konflikt wywołuje sposób postrzegania lasów. Lasy 
Państwowe uważają, że las hoduje się i uprawia, nato-
miast przyrodnicy i ci, którzy działają na rzecz ochrony 
przyrody, stoją na stanowisku, że najcenniejsze skrawki 
lasów należy zostawić przyrodzie, by zachodziły w nim 
procesy naturalne. 

Jest sens lokować niemal tuż obok siebie dwa par-
ki narodowe, bo przecież niewiele kilometrów dzieli-
łoby już istniejący Bieszczadzki Park Narodowy od 
Parku Turnickiego, położonego w paśmie nieodległe-
go Pogórza? 

Oczywiście że tak! Nie mamy w Polsce żadnego parku 
narodowego w pasie Pogórza Karpackiego. Turnicki byłby 
pierwszym i jak sądzę jedynym. To istotne, ponieważ pod 
względem przyrodniczym Pogórze Karpackie ma jednak 
znacząco inny charakter niż Bieszczady, które mają bar-
dziej górski charakter.

Nie uważa Pan, że kuriozalna byłaby sytuacja, że 
samo centrum parku narodowego stanowiłby super-
luksusowy ośrodek w Arłamowie, który w ciągu całe-
go roku odwiedza ponad 100 tysięcy ludzi?

Wręcz przeciwnie. Ośrodek w Arłamowie skorzystałby 
z takiej lokalizacji, a utworzenie parku narodowego tylko 
zwiększyłoby jego rangę i atrakcyjność. A osoby zajmujące 
się promocją Arłamowa zyskałyby kolejnego asa w rękawie: 
„luksusowy urlop w centrum parku narodowego”. To dzia-
ła na wyobraźnię tych, którzy szukają luksusu w otoczeniu 
wspomagającej wypoczynek przyrody.

Lasy Państwowe z reguły szermują argumentem, że 
utworzenie parku narodowego ogranicza lub likwiduje 
miejsca pracy dla mieszkańców miejscowości sąsia-
dujących z terenami zajmowanymi przez park narodo-
wy, w którym są tylko zakazy. Co Pan na to?

To jest argument powszechnie stosowany. Jednak problem 
polega nie na tym, że park narodowy powoduje utratę miejsc 
pracy. Mimo to wmawia się ludziom, że stracą zatrudnienie, 
którego tak naprawdę nie ma. Nadleśnictwo Bircza w swoim 
poprzednim Planie Urządzania Lasu wskazywało, że mimo 
wysokiego bezrobocia w regionie, ma problem ze znalezie-
niem ludzi do prac leśnych. Sami sobie przeczą. Młodzi lu-
dzie wyjeżdżają stąd za pracą, lżejszą od tej, którą oferują 
Lasy Państwowe, więc rąk do pracy nie ma i parku narodo-
wego też nie ma. Nadleśnictwo nie tworzy też setek stałych 
miejsc pracy. A zatem argument, że park narodowy odbierze 
miejscowym pracę, jest absolutnie bez pokrycia. 

Zna pan zdanie miejscowych na temat utworzenia 
parku? 

Są mieszkańcy, którzy uważają, że powołanie Turnic-
kiego Parku Narodowego jest szansą. Planowany park nie 
ma tylko przeciwników w trzech gminach, do których nale-
ży jego obszar. Rozwój sektora usług turystycznych mógł-
by pomóc w rozwoju gospodarczym tego obszaru.

Żadna z miejscowych władz, mam na myśli także 
władze powiatów przemyskiego i ustrzyckiego, nie po-
piera idei powołania Turnickiego Parku Narodowego?

Był czas, że marszałek Marek Kuchciński popierał ideę 
ochronę tego obszaru. Jeszcze w ubiegłym roku udostępniał 
w mediach społecznościowych wpisy popierające ideę powo-
łania parku narodowego i rezerwatu „Reliktowa Puszcza Kar-
packa”. Potrzebne jest większe wsparcie ze strony polityków 
i wykreślenie szkodliwego przepisu blokującego powstanie 
parków narodowych w Ustawie o ochronie przyrody.

Bo każdy samorząd, którego tereny ma objąć park 
może postawić veto?

Jeśli samorząd powie „nie zgadzamy się”, to park nie po-
wstaje. Minister może wtedy umyć ręce i powiedzieć, ale 
lokalna społeczność się nie zgadza. To kuriozalna sytu-
acja, w której park narodowy jest łatwiej zablokować niż 
powstanie uciążliwych dla mieszkańców inwestycji.
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Nie ma sposobów, by tego typu sprzeciwu, bardzo 

często opartego na absolutnie nieracjonalnych prze-
słankach, ominąć?

Jedynym sposobem jest utworzenie rezerwatu, ponie-
waż decyzję w tej sprawie podejmuje Regionalny Dyrek-
tor Ochrony Środowiska. I w tym przypadku nie ma takiej 
procedury, jaka obowiązuje  w staraniach o utworzenie na 
przykład parku narodowego.

Czyli utworzenie rezerwatu nie wymaga zgody lokal-
nego samorządu?

Nie wymaga, ale może być konsultowane. Decyzja zale-
ży od dobrej woli dyrektora RDOŚ. 

Akurat ta instytucja, jak mało która, powinna przy-
klaskiwać każdej inicjatywie, której celem jest ochro-
na środowiska.

Wcale tak być nie musi. Fundacja Dziedzictwo Przyrodni-
cze pod koniec 2016 roku złożyła do RDOŚ wniosek o utwo-
rzenie rezerwatu „Reliktowa Puszcza Karpacka” wraz z ob-
szerną dokumentacją projektową, która liczy ponad 400 stron. 
Parokrotnie wniosek został zwrócony. Za pierwszym razem 
z dość absurdalną argumentacją, że „złożenie wniosku wy-
maga uzgodnienia z RDOŚ”. To absurd. Strona społeczna 
nie musi uzgadniać takiego wniosku. Uzgodnień dokonuje się 
w toku prac nad propozycją. Tymczasem RDOŚ otrzymał za 
darmo wniosek, nie angażując w to ani sił, ani pieniędzy pań-
stwowej instytucji, a ta ten wniosek odsyła, twierdząc, że jego 
opracowanie i złożenie nie zostało uzgodnione.

Jaki był ciąg dalszy zabiegów?
Odesłaliśmy ją RDOŚ ponownie i tym razem otrzymaliśmy 

odpowiedź, że „wątpliwości organu budzi tytuł przekazanej 
dokumentacji, ponieważ sugeruje, że jest to projekt RDOŚ”.

To wręcz komiczne…
Ale prawdziwe. Mało kto zdaje sobie sprawę, jakie barie-

ry biurokratyczne muszą pokonywać ludzie zajmujący się 
ochroną przyrody. Ostatecznie został powołany specjalny 
zespół, który miał zająć się propozycją, ale do dziś w tej 
sprawie panuje cisza.

Przeskoczmy w trochę inne regiony. Jak pod wzglę-
dem ochrony przyrody, powierzchni parków narodo-
wych ma się Polska do innych krajów Europy?

W Polsce parki narodowe stanowią zaledwie jeden pro-
cent powierzchni całego naszego kraju, co na pewno nie 
stawia nas w europejskiej czołówce.

Tym bardziej zdumiewa i zadziwia, iż państwo 
jako takie tylko pozoruje, że jest zainteresowane 
ochroną reliktowej przyrody swojego kraju. 

To przykre, ale też świadczy o kulturze rządzących. 
Rządy wielu państw świata kładą nacisk na ochronę 
swojej przyrody, bo mają wiedzę i świadomość, że ta 
przyroda stanowi wartość nie tylko przyrodniczą, ale 
także kulturową, jest atrakcją turystyczną, że jest bogac-
twem kraju. A u nas?

Od lat ładuje się miliardy złotych w węgiel, który przy-
rodę i przy okazji ludzi, skutecznie niszczy. Jaka jest 
przyszłość naszych lasów chociażby patrząc na niedaw-
nego ministra, którego działalność statutowa obejmuje 
ochronę  przyrody, w tym lasów, a on je rżnął na potęgę? 

Zabiegi o utworzenie Turnickiego Parku Narodowego 
są również dyskusją na temat tego, jak powinny wyglądać 
lasy w Polsce. Czy nie stać nas jako kraju na wyłączenie 
kilkunastu tysięcy hektarów lasów w zarządzie Nadleśnic-
twa Bircza z gospodarki leśnej? Traktowanie tego skraw-
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ka Puszczy Karpackiej w kategoriach lasu gospodarcze-
go jest nieporozumieniem. Tak naprawdę gra toczy się 
o to, by nie prowadzić wycinki na tym obszarze.

Nie ma woli… To kto może tę wolę wymusić? Tyl-
ko organizacje społeczne? 

W obecnym kształcie prawa ważniejszy będzie czyjś 
sprzeciw niż wola. A taki sprzeciw bardzo łatwo wykreować, 
czego dowodem jest prawo, o którym już mówiliśmy, że na 
wszystko musi być zgoda społeczności lokalnej. Ci, którzy 
mają władzę, nie robią nic, żeby do działań, których celem 
jest ochrona przyrody, przekonać nieprzekonanych. 

W kwestii powołania Turnickiego Parku Narodo-
wego jest Pan optymistą czy pesymistą?

Turnicki Park Narodowy jest w rządowych dokumen-
tach, cały czas na oficjalnej liście obszarów pretendują-

cych do nadania statusu parku narodowego. Powołanie 
tego parku jest wystarczająco dobrze uzasadnione, zde-
cydowanie lepiej niż na przykład Jurajskiego czy Mazur-
skiego Parku Narodowego.

Nie obawia się Pan, że może tym stwierdzeniem 
wywołać sprzeciw tych, którzy zabiegają o powoła-
nie tamtych parków?

Nie obawiam się tego. Wystarczy spojrzeć na listę opra-
cowań, opinii i dokumentacji, które potwierdzają konieczność 
utworzenia Turnickiego Parku Narodowego. A za dokumen-
tami stoi przyroda, czyli las nieporównywalny z innymi. Mamy 
także ponad 100 tysięcy podpisów pod apelami o jego utwo-
rzenie. Ale ze strony władzy, która, jak sama nazwa wskazu-
je, jest władna podjąć w tej sprawie decyzje, jest cisza. Winę 
za to ponosi złe prawo i wspomniana już zmiana Ustawy 
o ochronie przyrody, wprowadzona po 2000 roku. 
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W tej sytuacji trudno zarówno o optymizm, jak 
i pesymizm?

Pesymizm wiąże się głównie z tym, jak do planów po-
wołania parku narodowego podchodzi administracja le-
śna. Chęci dialogu z jej strony nie ma żadnego. Pojawia 
się magiczne słowo, że lokalna społeczność nie chce 
parku. Jednak ten las jest dobrem ogólnonarodowym 
i o jego losach powinien decydować Minister Środowiska.

Są wśród nich myśliwi?
Oczywiście. Te grupy interesów są ze sobą mocno po-

wiązane i reprezentujący je ludzie także. Jeśli popatrzy-
my na listę działających na tym terenie kół łowieckich, to 
znajdziemy nazwiska ludzi, którzy są pracownikami nad-
leśnictwa. Na terenie przyszłego parku narodowego Lasy 
Państwowe prowadzą Ośrodek Hodowli Zwierzyny oraz 
gospodarkę łowiecką i czerpią z tego tytułu określone do-
chody. Tymczasem park narodowy z pewnością zakoń-
czyłby karierę turnickich lasów jako prestiżowego łowiska.

Ten region i te lasy to taki skraj Polski, niemal tuż 
przy granicy z Ukrainą.

I bardzo dobrze. Małe zaludnienie sprawia, że jest 
mniejsze ryzyko sytuacji konfliktowych między człowie-
kiem a dzikimi zwierzętami. A sam obszar parku jest 
bardzo perspektywiczny pod względem ochrony dużych 
drapieżników, wilków, rysi, a ostatnio coraz częściej 
niedźwiedzi, które zaczynają się tutaj pojawiać na dłużej. 
Za utworzeniem parku przemawia i to, że leży na uboczu 
i większość jadących w Bieszczady omija ten skrawek 
Pogórza Karpackiego. 

Już nie, wszak w jego centrum leży ośrodek w Ar-
łamowie?

Klienci Arłamowa cenią jego położenie i nie można mó-
wić w tym przypadku o masowej turystyce. Planowany Tur-
nicki Park Narodowy wciąż znajduje się na uboczu głów-
nych turystycznych szlaków.

Wymigał mi się Pan od jednoznacznej odpowiedzi 
na pytanie, czy jest w kwestii Turnickiego Parku Naro-
dowego optymistą czy pesymistą.

W tej kwestii nie można być dziś ani przesadnym opty-
mistą, ani przesadnym pesymistą. Szansa na utworzenie 
Turnickiego Parku Narodowego zawsze jest i nie można 
o tym zapominać. O konieczności powołania parku należy 
mówić i działać wspólnie z tymi, którzy są mieszkańcami 
regionu i tu na miejscu wspierają ideę powołania parku. Nie 
jest prawdą, że cała lokalna społeczność jest przeciwna 
jego utworzeniu. Ochrona przyrody jest szansą, a nie prze-
kleństwem. Szczególnie w takich miejscach jak Pogórze 
Przemyskie i Góry Sanocko-Turczańskie. 
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ka Puszczy Karpackiej w kategoriach lasu gospodarcze-
go jest nieporozumieniem. Tak naprawdę gra toczy się 
o to, by nie prowadzić wycinki na tym obszarze.

Nie ma woli… To kto może tę wolę wymusić? Tyl-
ko organizacje społeczne? 

W obecnym kształcie prawa ważniejszy będzie czyjś 
sprzeciw niż wola. A taki sprzeciw bardzo łatwo wykreować, 
czego dowodem jest prawo, o którym już mówiliśmy, że na 
wszystko musi być zgoda społeczności lokalnej. Ci, którzy 
mają władzę, nie robią nic, żeby do działań, których celem 
jest ochrona przyrody, przekonać nieprzekonanych. 

W kwestii powołania Turnickiego Parku Narodo-
wego jest Pan optymistą czy pesymistą?

Turnicki Park Narodowy jest w rządowych dokumen-
tach, cały czas na oficjalnej liście obszarów pretendują-

cych do nadania statusu parku narodowego. Powołanie 
tego parku jest wystarczająco dobrze uzasadnione, zde-
cydowanie lepiej niż na przykład Jurajskiego czy Mazur-
skiego Parku Narodowego.

Nie obawia się Pan, że może tym stwierdzeniem 
wywołać sprzeciw tych, którzy zabiegają o powoła-
nie tamtych parków?

Nie obawiam się tego. Wystarczy spojrzeć na listę opra-
cowań, opinii i dokumentacji, które potwierdzają konieczność 
utworzenia Turnickiego Parku Narodowego. A za dokumen-
tami stoi przyroda, czyli las nieporównywalny z innymi. Mamy 
także ponad 100 tysięcy podpisów pod apelami o jego utwo-
rzenie. Ale ze strony władzy, która, jak sama nazwa wskazu-
je, jest władna podjąć w tej sprawie decyzje, jest cisza. Winę 
za to ponosi złe prawo i wspomniana już zmiana Ustawy 
o ochronie przyrody, wprowadzona po 2000 roku. 
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W tej sytuacji trudno zarówno o optymizm, jak 
i pesymizm?

Pesymizm wiąże się głównie z tym, jak do planów po-
wołania parku narodowego podchodzi administracja le-
śna. Chęci dialogu z jej strony nie ma żadnego. Pojawia 
się magiczne słowo, że lokalna społeczność nie chce 
parku. Jednak ten las jest dobrem ogólnonarodowym 
i o jego losach powinien decydować Minister Środowiska.

Są wśród nich myśliwi?
Oczywiście. Te grupy interesów są ze sobą mocno po-

wiązane i reprezentujący je ludzie także. Jeśli popatrzy-
my na listę działających na tym terenie kół łowieckich, to 
znajdziemy nazwiska ludzi, którzy są pracownikami nad-
leśnictwa. Na terenie przyszłego parku narodowego Lasy 
Państwowe prowadzą Ośrodek Hodowli Zwierzyny oraz 
gospodarkę łowiecką i czerpią z tego tytułu określone do-
chody. Tymczasem park narodowy z pewnością zakoń-
czyłby karierę turnickich lasów jako prestiżowego łowiska.

Ten region i te lasy to taki skraj Polski, niemal tuż 
przy granicy z Ukrainą.

I bardzo dobrze. Małe zaludnienie sprawia, że jest 
mniejsze ryzyko sytuacji konfliktowych między człowie-
kiem a dzikimi zwierzętami. A sam obszar parku jest 
bardzo perspektywiczny pod względem ochrony dużych 
drapieżników, wilków, rysi, a ostatnio coraz częściej 
niedźwiedzi, które zaczynają się tutaj pojawiać na dłużej. 
Za utworzeniem parku przemawia i to, że leży na uboczu 
i większość jadących w Bieszczady omija ten skrawek 
Pogórza Karpackiego. 

Już nie, wszak w jego centrum leży ośrodek w Ar-
łamowie?

Klienci Arłamowa cenią jego położenie i nie można mó-
wić w tym przypadku o masowej turystyce. Planowany Tur-
nicki Park Narodowy wciąż znajduje się na uboczu głów-
nych turystycznych szlaków.

Wymigał mi się Pan od jednoznacznej odpowiedzi 
na pytanie, czy jest w kwestii Turnickiego Parku Naro-
dowego optymistą czy pesymistą.

W tej kwestii nie można być dziś ani przesadnym opty-
mistą, ani przesadnym pesymistą. Szansa na utworzenie 
Turnickiego Parku Narodowego zawsze jest i nie można 
o tym zapominać. O konieczności powołania parku należy 
mówić i działać wspólnie z tymi, którzy są mieszkańcami 
regionu i tu na miejscu wspierają ideę powołania parku. Nie 
jest prawdą, że cała lokalna społeczność jest przeciwna 
jego utworzeniu. Ochrona przyrody jest szansą, a nie prze-
kleństwem. Szczególnie w takich miejscach jak Pogórze 
Przemyskie i Góry Sanocko-Turczańskie. 
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Rozmowa z Markiem Śnieżkiem - Wójtem gminy Fredropol

kosztuje średnio 25 tysięcy złotych. Ktoś majętny powie – co 
to za koszty! Ale jeśli się dowie, jaki jest roczny budżet gminy 
to przestanie się wymądrzać. Poza tym, mimo że wydamy 
pieniądze na taki raport, to wcale nie będziemy mieć gwaran-
cji, że pozwolenie na wykonanie danej inwestycji uzyskamy.

Jaki jest roczny budżet gminy Fredropol?
Siedemnaście - osiemnaście milionów złotych.

To rzeczywiście niewiele. Jaki procent obszaru gmi-
ny Fredropol zajmują tereny Nadleśnictwa Bircza?

Połowę obszaru naszej gminy stanowią lasy, a siedem-
dziesiąt procent tych lasów należy do Nadleśnictwa Bircza.  
Czyli około 56 kilometrów kwadratowych, bo nasza gmina 
zajmuje powierzchnię 159,7 kilometra kwadratowego.

Utworzenie Turnickiego Parku Narodowego miałoby 
wpływ na możliwości zarobkowe mieszkańców gminy?

Na pewno i to niekorzystny. Dlatego między innymi tak 
się przed jego powołaniem bronimy.

Przyrodnicy twierdzą, że jego utworzenie jest ko-
nieczne ze względu na ochronę przyrody.

Swego czasu, bodajże w roku 2015, uczestniczyłem 
w debacie z ekologami i przyrodnikami, którzy dążą do 
utworzenia Turnickiego Parku Narodowego. Mieszkam na 
terenie gminy, konkretnie w Makowej, znajdującej się na 
pograniczu lasu, który przyrodnicy planują objąć parkiem 
i przez który droga wspina się w górę do Arłamowa. Te-
mat utworzenia Turnickiego Parku Narodowego zaczął być 

Jacek Stachiewicz: Jakie jest sta-
nowisko mieszkańców gminy Fre-
dropol i reprezentującej ich rady 
gminy w sprawie utworzenia Turnic-
kiego Parku Narodowego?

Marek Śnieżek: I mieszkańcy, i rada 
gminy są przeciwni, by tworzyć w tej 
chwili Turnicki Park Narodowy. Uzasad-
niamy to tym, że forma ochrony przy-

rody, która obowiązuje na tym terenie i jest zarówno przez 
mieszkańców, jak i władze gminy akceptowana i przestrze-
gana, jest na tyle dobra, że nie ma najmniejszego zagroże-
nia dla tutejszej przyrody, żadnych przesłanek, by była ona 
niszczona. Takie stanowisko znajduje się zresztą w wielu 
publikacjach, które różne organizacje ekologiczne przed-
stawiają. A utworzenie parku narodowego pociąga za sobą 
konsekwencje, które na pewno uderzą w nas jako gminę.

W jaki sposób?
Już w tej chwili jesteśmy objęci rygorami  związanymi z ob-

szarem chronionym Natura 2000. Z tego tytułu nie mamy 
żadnych środków, ale de facto połowa gminy Fredropol jest 
wyłączona z różnego rodzaj inwestycji. Trudno jest dzisiaj 
o pozwolenie na bardzo nawet małe inwestycje. Ono jest 
konieczne już nie tylko w sytuacji budowy domu, ale nawet 
wiaty autobusowej. To są dodatkowe uwarunkowania, które 
każdy, podkreślam - każdy, czyli nawet najmniejszy inwestor 
musi spełnić. Jakąkolwiek inwestycję chciałbym realizować 
na obszarze Natura 2000, wymaga ona opracowania rapor-
tu oddziaływania tejże inwestycji na środowisko. Taki raport 

My chronimy przyrodę,  
ale parku narodowego nie chcemy
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Bo utworzenie parku to likwidacja miejsc pracy?
Na pewno, a bardzo dużo naszych mieszkańców żyje 

z lasu, wielu ma własną działalność także związaną z pra-
cami w lesie. Las to nie tylko wycinanie lasu i sprzedawa-
nie drewna, jak wielu twierdzi, to także nasadzenia, pielę-
gnacja i ludzie w naszej gminie z tego żyją. Nasza gmina, 
co by się nie rzekło – biedna, także ma swój las i z gospo-
darowania w nim osiąga pewne dochody.

Przyrodnicy uważają, że argument jakoby utworze-
nie parku narodowego zlikwidowało tutejszym miesz-
kańcom miejsca pracy jest nieprawdziwe, ponieważ 
na terenie gminy Fredropol jest więcej miejsc pracy 
niż do tej pracy chętnych. I że ta kwestia dotyczy 
także pozostałych gmin, których obszar ma być włą-
czony do parku. 

To nieprawda. Jako wójt gminy, jak już wspomniałem, 
prowadzę gospodarkę leśną, czyli muszę robić wycinkę, 
muszę robić nasadzenia, także pielęgnację i uprawę lasu. 
Gmina zatrudnia tylko swojego leśniczego, pozostałe pra-
ce wykonują firmy. Nie mogę tych prac zlecić komu mi się 
podoba. Robię więc zapytanie ofertowe i każdego roku na 
moje zapytanie wpływają po dwie-trzy oferty. Czyli ręce do 
pracy są. Faktem jest, że rynek pracy jest w naszej gmi-
nie, o dziwo – konkurencyjny, ale to za sprawą ośrodka 
w Arłamowie, który zatrudnia około 350 osób i z tego, co 
wiem, zatrudnienie będzie tam jeszcze rosło. Poza tym 
mamy w Huwnikach dom pomocy społecznej, gdzie pra-
cuje około 60 osób, także oddział straży granicznej w tej 
miejscowości. Ale to nie znaczy, że nie ma ludzi chętnych 
do pracy w lesie. 
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mocno nagłaśniany przez przyrodników około roku 2000. 
Zadałem podczas owej debaty pytanie, co takiego cenne-
go było na terenie naszej gminy w tymże roku 2000, by dą-
żyć do powołania parku narodowego. W odpowiedzi przy-
wołano cały spis cennych przyrodniczo obiektów znajdują-
cych się na naszym terenie, które należy chronić. Wobec 
tego zapytałem, czy podczas tych 15 lat, jakie upłynęły od 
roku 2000, te przyrodniczo cenne obiekty zniknęły, zostały 
przez człowieka zdewastowane, czy też teren występowa-
nia owych unikalnych gatunków powiększył się. W odpo-
wiedzi usłyszałem, że nic nie zostało zdewastowane i że 
teren występowania gatunków, które należy chronić, rze-
czywiście powiększył się.

Tym samym przyznano Panu rację, że przyroda 
w gminie Fredropol jest chroniona?

No właśnie. To dowód, że tutejsi mieszkańcy nie są 
przeciwnikami przyrody, wśród której przecież żyją, 
a wręcz przeciwnie - chronią ją. Skoro przyrodnicy sami 
przyznali, że cennych obiektów jest teraz więcej niż było 
15 lat temu, jest to najlepszy dowód, że my, tutaj żyjący 
i pracujący, nie stanowimy dla niej zagrożenia, że niczego 
nie chcemy niszczyć. Wręcz przeciwnie, jeśli nasza dzia-
łalność miałaby stanowić zagrożenie dla przyrody, to z tej 
działalności rezygnujemy.

Ooo! A może Pan podać przykład?
Podobnie jak nadleśnictwo też mamy Plan Urządzania 

Lasu, czyli musimy zgodnie z tym planem drzewa wyci-
nać, prowadzić nowe nasadzenia, uprawy i pielęgnację. 
I w 2013 roku była taka sytuacja, że mieliśmy wycinać pe-
wien obszar lasu w okolicach Kalwarii Pacławskiej. To była 
dębina. Przyznam szczerze, że nie jestem w tych spra-
wach specjalistą, ale decyzja o wycince podjęta została na 
podstawie raportu, który ktoś przecież, na pewno facho-
wiec, sporządzał, wskazał, jakie drzewa mają być wycięte 
i się pod tym podpisał. Wycinkę możemy prowadzić tylko 
na podstawie takiego raportu, który jest bardzo precyzyjny 
i wskazuje nawet konkretnie drzewa, które można wyciąć. 
Sami wycinki i tak nie prowadzimy, zgłaszamy sprawę 
starostwu i to starostwo poprzez swojego leśniczego daje 
nam zgodę na wycinkę. Gdy mieliśmy już pełną zgodę na 
wycinkę i lada moment miał tam wejść ze sprzętem wyko-
nawca, odezwał się do nas Pan Profesor Andrzej Bobiec, 
biolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego, który odkrył, że jest 
to bardzo cenny las, a występująca tam dębina wręcz uni-
katowa. Profesor Bobiec powiedział nam, że druga taka 
znajduje się w Europie jedynie w słynnych Lasach Sher-
wood w hrabstwie Nottinghamshire w Anglii, będących po-
zostałością znacznie większej puszczy, związanej z legen-
dą Robin Hooda.

I?
I oczywiście zrezygnowaliśmy z wycinki, bo skoro ma ten 

las wyjątkową wartość przyrodniczą  i na naszym kontynen-
cie jest tylko jeszcze jeden z nim porównywalny, w  dodatku 
wokół którego osnuta jest znana na całym świecie legenda 
Robin Hooda, to przecież barbarzyństwem byłoby coś takie-
go niszczyć. Nie jest to wcale jedyny przykład, który poka-
zuje, że jako mieszkańcy i jako samorząd gminy Fredropol 
tutejszej przyrody nie niszczymy, a wręcz przeciwnie.

I do dzisiaj ta dębina pozostaje nietknięta?
Tak. Nawet więcej - Pan Profesor otoczył ją swoim patro-

natem, są tam prowadzone różne badania, zajęcia ze stu-
dentami. Nie niszczymy, jak Pan widzi przyrody, ale jeste-
śmy przeciwni tworzeniu Turnickiego Parku Narodowego. 

Rozmowa z Mariuszem Śnieżkiem - Wójtem gminy Fredpol

Mariusz Śnieżek:



11

Bo utworzenie parku to likwidacja miejsc pracy?
Na pewno, a bardzo dużo naszych mieszkańców żyje 

z lasu, wielu ma własną działalność także związaną z pra-
cami w lesie. Las to nie tylko wycinanie lasu i sprzedawa-
nie drewna, jak wielu twierdzi, to także nasadzenia, pielę-
gnacja i ludzie w naszej gminie z tego żyją. Nasza gmina, 
co by się nie rzekło – biedna, także ma swój las i z gospo-
darowania w nim osiąga pewne dochody.

Przyrodnicy uważają, że argument jakoby utworze-
nie parku narodowego zlikwidowało tutejszym miesz-
kańcom miejsca pracy jest nieprawdziwe, ponieważ 
na terenie gminy Fredropol jest więcej miejsc pracy 
niż do tej pracy chętnych. I że ta kwestia dotyczy 
także pozostałych gmin, których obszar ma być włą-
czony do parku. 

To nieprawda. Jako wójt gminy, jak już wspomniałem, 
prowadzę gospodarkę leśną, czyli muszę robić wycinkę, 
muszę robić nasadzenia, także pielęgnację i uprawę lasu. 
Gmina zatrudnia tylko swojego leśniczego, pozostałe pra-
ce wykonują firmy. Nie mogę tych prac zlecić komu mi się 
podoba. Robię więc zapytanie ofertowe i każdego roku na 
moje zapytanie wpływają po dwie-trzy oferty. Czyli ręce do 
pracy są. Faktem jest, że rynek pracy jest w naszej gmi-
nie, o dziwo – konkurencyjny, ale to za sprawą ośrodka 
w Arłamowie, który zatrudnia około 350 osób i z tego, co 
wiem, zatrudnienie będzie tam jeszcze rosło. Poza tym 
mamy w Huwnikach dom pomocy społecznej, gdzie pra-
cuje około 60 osób, także oddział straży granicznej w tej 
miejscowości. Ale to nie znaczy, że nie ma ludzi chętnych 
do pracy w lesie. 
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mocno nagłaśniany przez przyrodników około roku 2000. 
Zadałem podczas owej debaty pytanie, co takiego cenne-
go było na terenie naszej gminy w tymże roku 2000, by dą-
żyć do powołania parku narodowego. W odpowiedzi przy-
wołano cały spis cennych przyrodniczo obiektów znajdują-
cych się na naszym terenie, które należy chronić. Wobec 
tego zapytałem, czy podczas tych 15 lat, jakie upłynęły od 
roku 2000, te przyrodniczo cenne obiekty zniknęły, zostały 
przez człowieka zdewastowane, czy też teren występowa-
nia owych unikalnych gatunków powiększył się. W odpo-
wiedzi usłyszałem, że nic nie zostało zdewastowane i że 
teren występowania gatunków, które należy chronić, rze-
czywiście powiększył się.

Tym samym przyznano Panu rację, że przyroda 
w gminie Fredropol jest chroniona?

No właśnie. To dowód, że tutejsi mieszkańcy nie są 
przeciwnikami przyrody, wśród której przecież żyją, 
a wręcz przeciwnie - chronią ją. Skoro przyrodnicy sami 
przyznali, że cennych obiektów jest teraz więcej niż było 
15 lat temu, jest to najlepszy dowód, że my, tutaj żyjący 
i pracujący, nie stanowimy dla niej zagrożenia, że niczego 
nie chcemy niszczyć. Wręcz przeciwnie, jeśli nasza dzia-
łalność miałaby stanowić zagrożenie dla przyrody, to z tej 
działalności rezygnujemy.

Ooo! A może Pan podać przykład?
Podobnie jak nadleśnictwo też mamy Plan Urządzania 

Lasu, czyli musimy zgodnie z tym planem drzewa wyci-
nać, prowadzić nowe nasadzenia, uprawy i pielęgnację. 
I w 2013 roku była taka sytuacja, że mieliśmy wycinać pe-
wien obszar lasu w okolicach Kalwarii Pacławskiej. To była 
dębina. Przyznam szczerze, że nie jestem w tych spra-
wach specjalistą, ale decyzja o wycince podjęta została na 
podstawie raportu, który ktoś przecież, na pewno facho-
wiec, sporządzał, wskazał, jakie drzewa mają być wycięte 
i się pod tym podpisał. Wycinkę możemy prowadzić tylko 
na podstawie takiego raportu, który jest bardzo precyzyjny 
i wskazuje nawet konkretnie drzewa, które można wyciąć. 
Sami wycinki i tak nie prowadzimy, zgłaszamy sprawę 
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Robin Hooda, to przecież barbarzyństwem byłoby coś takie-
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Kanada ma niemal 10 milionów kilometrów kwadratowych i pod względem wielkości 
powierzchni jest drugim (po Rosji) krajem świata. Polska jest powierzchniowo 32 
razy mniejsza od Kanady, ale na ogromnym kanadyjskim terytorium są setki tysięcy 
kilometrów kwadratowych, gdzie nie spotka się człowieka. W Polsce tereny bezludne 
można liczyć jedynie w pojedynczych kilometrach, a i tak szukając ustronnych miejsc, 
zazwyczaj spotyka się jakąś żywą istotę dwunożną. 

przyrody to kwestia kultury, tradycji i świadomości, że za-
soby przyrodnicze nie są dane raz na zawsze, że należy je 
chronić z myślą o przyszłych pokoleniach.

Ta myśl wcale nie została wykreowana przez współ-
czesne pokolenie Kanadyjczyków. Najstarsze kanadyj-
skie parki narodowe zostały powołane już w XIX wieku. 
Najstarszym z najstarszych jest  PN Banff w stanie Al-
berta, który założono w 1885 r. na powierzchni 6641 km2. 
Już rok później powstały kolejne dwa i to oba w Kolumbii 

Mimo zajmowania tak ogromnego terytorium Kanada przy-
kłada wielką wagę do zachowania w nienaruszonym stanie 
swojej przyrody. W Polsce napotyka to na duże opory rzą-
dzących. Aby nie być gołosłownymi, dokonajmy więc porów-
nań, zachowując oczywiście proporcje wynikające z ogrom-
nych różnic posiadanej przez oba kraje powierzchni. 

O ile pod względem całkowitej powierzchni Polska jest 
32 razy mniejsza od Kanady, to pod względem powierzch-
ni parków narodowych ustępuje jej drastycznie. W Kana-
dzie 44 parki narodowe zajmują 271 949 km2, w Polsce 
23 jedynie 3167,48 km2. Czyli… aż 86 razy mniej. Łączna 
powierzchnia chronionej parkami narodowymi przyrody ka-
nadyjskiej przeniesiona na grunt Polski, zajmowałaby ok. 
87 procent jej całkowitego terytorium.

Wydawać by się mogło, że w takim kraju jak Kanada, 
gdzie nienaruszona w swoim naturalnym kształcie przyro-
da zajmuje ogromne powierzchnie, działalność związana 
z jej ochroną będzie marginalna w porównaniu do kraju, 
w którym każdy niemal zakątek przyrody jest zadeptywany 
podczas letnich i zimowych wakacji, a poza nimi także. Po-
nieważ w Polsce na jeden kilometr kwadratowy przypadają 
123 osoby, w Kanadzie ledwie 3,7 osoby, czyli nawet mniej 
niż w pustynnej na przykład Libii (4 osoby na km2). Ochrona 

Nad Wisłą i w Kanadzie  
chodzenie po parkach narodowych

Park Narodowy Kejimkujik
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Patrząc z odwrotnej pozycji, najmniejszy jest wymienio-
ny już z innej okazji PN St. Lawrence Islands w Ontario, 
który ma 9 km2, a kolejne dwa „maluchy” też znajdują się 
w tej prowincji: PN Georgian Bay Islands (13 km2) i PN 
Point Pelee (15 km2). W Kolumbii Brytyjskiej jest 7 parków 
narodowych i pod tym względem ta prowincja jest nie-
kwestionowanym liderem. Następne w kolejności, Alberta 
i Ontario, mają po 5 PN, zaś Nunavut i Terytoria Północno
-Zachodnie po 4. W Quebecu, Nowej Szkocji, Nowej Fun-
dlandii i Labradorze są po 3. 

Wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe spra-
wiły, że niemal jedna czwarta kanadyjskich parków na-
rodowych (dziesięć) znajduje się na Liście Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Kolumbia Brytyjska ma w tej pre-
stiżowej kategorii dwóch reprezentantów: PN Kootenay 
oraz PN Yoho. 

Polskę na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO 
reprezentuje jedynie Białowieski Park Narodowy, ale 
osiem spośród pozostałych znajduje się w dokumentach 
UNESCO jako rezerwaty biosfery. Polskie parki narodo-
we nie miały szans powstać w tym samym czasie co ka-
nadyjskie, ponieważ w XIX wieku polska państwowość 
nie istniała. Terytoriami kraju rządzili poprzez swoich 
namiestników dwaj cesarze (pruski i austriacki) oraz 
rosyjski car. Pierwsze, bo od razu dwa, na ziemiach 
polskich parki narodowe utworzono już 14 lat po odzy-
skaniu niepodległości: Białowieski PN i Pieniński PN. 
Powierzchnią nie mają się oczywiście co równać z ka-
nadyjskimi. Białowieski ma dziś 105,17 km2, zaś Pie-
niński zaledwie 23,46 km2. Największym w Polsce jest 
Biebrzański PN, który zajmuje obszar 592,23 km2. Drugi 
pod względem wielkości  to Kampinowski PN, mający 
powierzchnię 385,48 km2.

Od kilkunastu lat środowiska przyrodnicze prowadzą  
w Polsce działania, by powołać Turnicki Park Narodowy, 
który obejmowałby lasy na terenach gmin Bircza, Fredropol, 
Dubiecko, Krzywcza. Byłby to pierwszy park narodowy na 
polskim Pogórzu Karpackim, ale kompetentne w tej kwestii 
władze nie śpieszą się z podjęciem decyzji. Szkoda, bo Pol-
ska ma bardzo mało nieskażonych działalnością człowieka 
terenów i te, które jeszcze gdzieniegdzie są, warto byłoby 
otoczyć opieką chroniącą przed unicestwieniem. 

Patryk Musiał

Brytyjskiej. PN Glacier ma 1349 km2, a Yoho jest niewiele 
mniejszy, bo liczy 1313 km2. Pięć lat przed końcem XIX 
stulecia powołano do życia czwarty park, podobnie jak 
pierwszy, w stanie Alberta. Nazywa się Waterton Lakes 
i ma tylko 525 km2.

W 1904 r. utworzono St. Lawrence Island w Ontario i był 
to pierwszy kanadyjski park narodowy w XX wieku. W po-
równaniu z innymi był „mikroskopijnej” wielkości, bo miał 
zaledwie jeden km2. W XXI wieku powołano kolejnych 5 
parków, w tym PN Gulf Islands w Kolumbii Brytyjskiej. Też 
niewielki, bo liczący tylko 33 km2. 

Największy kanadyjski PN powstał w 1922 roku. Wood 
Buffalo rozciąga się na powierzchni 44 807 km2 i zajmuje 
pograniczne tereny Alberty oraz Terytoriów Północno-Za-
chodnich. Drugim pod tym względem jest PN Quttinirpaaq 
na terytorium Nunavut. Jego powierzchnia ma 37 775 km2.  
Powyżej 10 tys. km2 ma jeszcze osiem PN, przy czym naj-
rozleglejszy spośród nich jest PN Sirmilik w Nunavut, ma-
jący 22 200 km2.
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Puszcza Białowieska

Biebrzański Park Narodowy
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Park krasiczyński jest niewątpliwie najładniejszym z parków zamkowych w Polsce. 
Rosną w nim niepowtarzalne okazy drzew. Swą obecną świetność zawdzięcza 
Sapiehom, którzy sprowadzali tutaj egzotyczne drzewa i krzewy z całego świata. 

klony polne i jesionolistne. Szczególną uwagę zwraca orzech 
włoski oraz jałowiec. Godne uwagi są stare dęby szypuł-
kowe. Są to przeważnie wiekowe dęby – pomniki przyrody 
o obwodzie ponad 400 cm. Oglądać możemy również aleję 
z żywotnika zachodniego. Z krzewów licznie występuje pigwa 
pospolita oraz bożodrzew gruczołkowaty. Rośnie tu również 

W parku rozróżniamy trzy strefy. Park Krajobrazowy 
z kilkoma monumentalnymi, starszymi od zamku drzewami 
i dominującym stawem. W drugiej strefie znajdują się resztki 
ogrodów geometrycznych z dwoma alejami lipowymi. Jedna 
biegnie od głównego wejścia w kierunku bramy zamkowej, 
druga w lewo w kierunku dawnego ogrodu warzywnego. 
Trzecia strefa to XIX-wieczne zasadzenie Sapiehów; dagle-
zje, liczne aleje z różnymi odmianami tui, skupiska modrzewi, 
sosny oraz wiele innych egzotycznych drzew. 

Już w XVI i XVII wieku istniały obok rezydencji Krasickich, 
od strony wschodniej rozległe ogrody zwane „zwierzyńcem” 
(obejmowały one 14,45 ha). Najstarsze wzmianki o ogrodach 
krasiczyńskich pochodzą z 1792 r. i 1887 r. zamieszczone 
w sporządzonych inwentarzach. Są to cennie źródła dotyczą-
ce stylu i głównych założeń ogrodu. W słowniku Geograficz-
nym Królestwa Polskiego znajduje się wzmianka o 200-let-
nich lipach i świerkach. Te same źródła podają, iż „…ogród 
zaczął dopiero książę Leon Sapieha gustownie ozdabiać…”. 
Zachowany plan Krasiczyna z 1842 r. zbliżony jest do współ-
czesnego wyglądu. Widać na nim aleję lipową, którą z dę-
bami szypułkowymi oraz lipą drobnolistną przy Baszcie Kró-
lewskiej należy zaliczyć do najstarszych drzew. Najbardziej 
reprezentacyjna część ogrodu położona była zawsze od stro-
ny południowej i wschodniej. Park urządzony był w różnych 
stylach w zależności od mody i upodobań epoki. Dzisiejszy 
układ jest dziełem rodziny Sapiehów. 

Spacerując po parku mijamy aleję lipową, okazałego tuli-
panowca amerykańskiego, sosny wejmutki, świerki pospolite, 

Piękno zaklęte w zieleni
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korkowiec amurski, topola biała i szara, olsza czarna oraz 
szara, a także głóg ostrogowy, jałowiec wirginijski, cis po-
spolity, modrzew polski. W Krasiczynie rośnie znaczna ilość 
roślin chronionych. Z drzew podlegających ochronie wystę-
puje tu cis pospolity, modrzew polski, wawrzynek wilczełyko, 
limba. Z krzewów wyróżniamy jarzęba mącznego, kłokoczkę 
południową, a także bluszcz pospolity. Niedawno posadzono 
okazy różanecznika żółtego oraz lilii złotogłowej. 

Piękny, urzekający krajobraz parku zawdzięcza Kra-
siczyn licznemu skupieniu drzew pomnikowych. Do nich 
zaliczyć należy lipę drobnolistną rosnącą koło Baszty Ry-
cerskiej, której obwód pnia wynosi 540 cm. Największy 
dąb szypułkowy rośnie w przysiółku Krasiczyna – Komara, 
obwód jego pnia wynosi 720 cm. Inny dąb o obwodzie 600 
cm. znajduje się obok budynku folwarcznego koło browa-
ru. Przy drodze z Krasiczyna do Korytnik rośnie stara lipa 
drobnolistna o obwodzie 400cm. 

W parku mimo, że w bezpośredniej bliskości człowieka, na-
potkać możemy wiele gatunków ptaków. Uważny obserwator 
uzbrojony w lornetkę zobaczy ziębę, rudzika, sierpówkę kap-
turka, bogatkę, pierwiosnka, liczne szpaki, jeżyki, szczygły, 
dzwońce, pleszkę, kawki oraz grzywacza, kopciuszka, kosa, 
śpiewaka, modraszkę, płochacza, pokrzywnicę, zaganiacza, 
mazurka, wróbla domowego, wronę siwą, krzyżówkę i ko-
walika. A także po jednej parze występuje zimorodek, sroka, 
dzięcioł duży, pustułka, piegża, sikorka uboga, wilga, pliszka 
siwa, sowa uszatka, pokrzywka ogrodowa, muchówka szara, 
makolągwa, kukułka.

Park jest otwarty od świtu do zmierzchu. Jedną z najwięk-
szych jego atrakcji jest tradycja rodzinna Sapiehów. Rosną 
w nim ponad stuletnie drzewa sadzone z okazji narodzin 
dziecka. Jak urodził się syn, sadzono dęby, a jak córka to 
lipy. Środek parku zajmuje staw, w którego lustrze odbija się 
zamek. Na stawie pływają łabędzie i kaczki. Ogółem doliczo-
no się tu aż 40 gatunków ptaków i 200 roślin. Jest więc co 
oglądać i podziwiać. 

Krzysztof Zieliński
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Rozmowa ze Zbigniewem Kopczakiem - Nadleśniczym Nadleśnictwa Bircza

Puszczy tu nie ma,  
natomiast las wtórny jest, i owszem

19 procent. Natomiast lesistość tutejszych terenów, o których 
dziś się mówi, że powinny tworzyć Turnicki Park Narodowy, 
to było między 20 a 23 procent. Większość tych terenów, tak-
że zaliczanych w skład kompleksów leśnych, stanowiły łąki 
i grunty orne. W tej chwili około 11 tysięcy hektarów Nadle-
śnictwa Bircza, na których rośnie las, przed wojna stanowiły 
grunty rolne. Historia tych terenów była i burzliwa, i tragiczna. 
Przed wojną były gęsto zaludnione, po wojnie w efekcie akcji 
„Wisła” rdzenna ludność została stąd wysiedlona i powstało 
pustkowie. Grunty, które do tego czasu były uprawiane rolni-
czo, stały się ugorem i zostały zasadzone lasem. Przyrodni-
cy mówią o Puszczy Karpackiej, a ja się pytam w kontekście 
tego, co powiedziałem przed chwilą - jaka to puszcza?

Ale dwie trzecie to był las naturalny, nie ręka czło-
wieka go stworzyła.

Owszem, były tereny, gdzie las wyrósł w sposób natu-
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Przyrodnicy… Ja wiem, kto za tymi dążeniami do utwo-
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ku Narodowego, jest ponad sześć tysięcy starych 
drzew spełniających wymogi drzew pomnikowych, 
a wśród nich są coraz rzadziej dziś spotykane tak 
cenne drzewa, jak na przykład jawory. Czy te dane są 
według pana wiarygodne?
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te nie są usuwane z drzewostanów, lecz  pozostają one do 
naturalnego rozpadu. Nie ma więc żadnych przesłanek do 
uznawania ich za pomniki przyrody. 

Grunty nadleśnictwa, takie dane znajdują się na 
stronie internetowej nadleśnictwa, to siedem dużych 
i dziewięć średnich kompleksów leśnych. Wśród 
tych siedmiu kompleksów nie ma ani jednego, który 
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W okresie, o którym już mówiliśmy, czyli przed drugą 
wojną światową, tereny te były stosunkowo gęsto za-
siedlone i lasy były bardzo mocno eksploatowane przez 
miejscową ludność. Drewno z tych lasów było dla niej 
budulcem, służyło też za opał. Natomiast inne przedsię-
wzięcie zdziesiątkowało tutejsze lasy. Jeśli Pan poczyta 
historię Twierdzy Przemyśl, to się Pan dowie, że pod-
czas budowy jej fortów zużyto mnóstwo drewna, które 
pochodziło właśnie z tych lasów. Były one bezlitośnie 
eksploatowane. A potem przetoczyły się przez nie armie 
różnych wojsk zarówno podczas pierwszej, jak i drugiej 
wojny światowej. Działania wojenne nigdzie nie szczę-
dziły lasów, naszych także.

Według Pana nie ma na terenie nadleśnictwa kom-
pleksów leśnych, o których można by było mówić, że 
stanowią relikt dawnej Puszczy Karpackiej?

Jeśli ekolodzy mówią o znajdujących się na tym te-
renie reliktach dawnej Puszczy Karpackiej, to bardzo 
chciałbym wiedzieć, gdzie one są. W podlegających mo-
jej administracji lasach nie widzę żadnych enklaw starej 
Puszczy Karpackiej, to wymysł czyjejś bujnej wyobraźni. 
Nie są to lasy naturalne, mają one jedynie charakter lasu 
naturalnego w wyniku prowadzenia od dziesiątków lat na 
tym terenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej.

Puszczy tu nie ma,  
natomiast las wtórny jest, i owszem    M
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W jakim procencie działalność Lasów Państwo-
wych, w tym także Pańskiego Nadleśnictwa Bircza, 
jest nastawiona na gospodarkę leśną, czyli pozyski-
wanie drewna, a w jakim na ochronę przyrody, czyli 
lasu i jak ta ochrona wygląda?

Cały ten teren objęty jest ochroną z tej racji, że włączo-
ny jest w obszar ochronny Natura 2000. Na tym terenie 
są także rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe, również 
strefy ochronne dla ptaków. Mamy na swoim terenie na-
prawdę dużo form ochrony przyrody i przestrzegamy za-
sad jej ochrony także dlatego, że jesteśmy do tego jako in-
stytucja Lasy Państwowe zobligowani. Gospodarka leśna 
jest na drugim miejscu, nie mniej ważna,  ale musi obej-
mować i respektować wszystkie formy ochrony przyrody, 
które nas tutaj obowiązują. 

Przyrodnicy poddają w wątpliwość to, co Pan te-
raz mówi?

Nie dziwię się, ponieważ oni mają zupełnie inny pogląd 
na to, czym my się zajmujemy. 

Ich zdaniem Lasy Państwowe są zainteresowane tyl-
ko pozyskiwaniem drewna, czyli wycinką lasu, co stoi 
w sprzeczności z jakakolwiek formą ochrony przyrody. 

Jako leśnicy działamy w oparciu o konkretne ustawy 
i naszym zadaniem jest utrzymanie trwałości lasu. A utrzy-
mywanie trwałości  lasu to dbałość o jego odnawianie 
i dbałość o jego młode pokolenie i stwarzanie mu optymal-
nych warunków wzrostu i rozwoju.  Nie możemy dopuścić 
do tego, żeby narażone było zachowanie  trwałości utrzy-
mania lasu, czyli że któregoś jego pokolenia nie będzie. 
W świetle ustawy o lasach zadaniem leśników jest prowa-
dzenie racjonalnej gospodarki leśnej. Z ekologami różnimy 
się tym, że oni kwestionują naszą gospodarkę leśną, nato-
miast  uważają, że proces odnawiania lasu należy pozo-
stawić naturalnym procesom przyrody. Tyle tylko, że taki 
naturalny proces trwa setki, o ile nie tysiące lat. My skraca-
my proces sukcesji naturalnej i dzięki naszej działalności 
ten proces trwa znacznie krócej. 

I to jest właśnie sedno konfliktu między ekologami 
a instytucją jaką są Lasy Państwowe.

Ekolodzy chcą pozostawić las bez ingerencji człowie-
ka.  Z doświadczeń jednak wiemy, że wprowadzanie 

biernej ochrony skutkuje  zanikiem  przedmiotów ochro-
ny. To, że gospodarka leśna prowadzona od dziesiątków 
lat na tym terenie  nie wpływa negatywnie na przyrodę, 
lecz wręcz stymuluje jej rozwój, to stwierdzane i wykazy-
wane bogactwo przyrodnicze tych obszarów. Przyroda, 
proszę Pana, jest dla człowieka, nie tylko dla ekologów 
i człowiek powinien tak tą przyrodą gospodarzyć, żeby 
przyrodzie nie zrobić krzywdy, ale też stale czerpać z jej 
zasobów. Ten proces musi być ciągły i utrzymanie jego 
ciągłości jest powinnością instytucji, w której pracuję. 
Poza tym musimy mieć na względzie także potrzeby 
ludzi, którzy tutaj mieszkają. A większość z tutejszych 
mieszkańców żyje przede wszystkim z pracy w lesie. 
To są prace pielęgnacyjne, ochroniarskie, pozyskiwanie 
drewna, zrywka drewna.  To jest cały szczegółowo za-
planowany i realizowany proces. Jego celem nie jest, jak 
twierdzą przyrodnicy, niszczenie lasów, ale zapewnienie 
ciągłości jego trwania. I bez względu na ich postulaty my 
to robimy i będziemy robić.

Fakt, że większość administrowanego przez Pana 
nadleśnictwa obejmują obszary włączone do strefy 
ochronnej Natura 2000, że są tam dwa parki krajobra-
zowe i osiem rezerwatów, w jakimś stopniu ogranicza 
wycinkę lasów?

Pan uparcie używa terminu „wycinka lasu”, a my nie 
prowadzimy wycinki lasu tak, jak to się robi na nizinach, 
że wycina się całą połać lasu, a później sadzi nowy. Tego 
typu gospodarki u nas nie ma. Prowadzimy proces odna-
wiania lasu w sposób jak najbliżej sprowadzony do natu-
ralnego. Wycinając jedynie częściowo drzewa, stwarzamy 
warunki dla odnowienia i wzrostu młodego pokolenia lasu. 
W miejscu, w którym w sposób naturalny zaczynają ro-
snąć nowe drzewa musimy im dać światło. Czyli usuwa się 
drzewa przede wszystkim gorszych gatunków, by natural-
nie rosnącym młodym drzewom stworzyć warunki rozwoju. 

Tereny Nadleśnictwa Bircza rozciągają się na ob-
szarach gmin Bircza, Fredropol, Krzywcza, Dubiecko, 
Ustrzyki Dolne. Zna Pan stanowisko rad tychże gmin 
w kwestii utworzenia Turnickiego Parku Narodowego? 

Znam. Wszystkie są temu przeciwne i ich stanowisko 
jest w tej kwestii racjonalne. Las i działalność nasze-
go nadleśnictwa obniża im bezrobocie, daje zatrud-
nienie mieszkańcom. Musi pan wziąć pod uwagę, że 
jest to teren biedny, nie ma tutaj żadnego przemysłu 
i poza pracą w lesie de facto nie ma żadnej alternaty-
wy. A poza tym nikt nie mówi o jakimkolwiek dofinanso-
waniu tych terenów, nikt nie ma sposobu na tworzenie 
tutaj miejsc pracy. Kto nie pracuje w lesie, emigruje. 
Utworzy się park narodowy i co w to miejsce? Trzeba 
dać coś w zamian, na zasadzie coś za coś. Skoro chce 
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się wyłączyć produkcję leśną, to trzeba ludziom tutaj 
mieszkającym stworzyć warunki, by mogli godnie egzy-
stować, a nie wegetować.

Przyrodnicy twierdzą że Lasy Państwowe posługu-
ją się bałamutnym argumentem iż wyłączenie 18-he-
katrowego kompleksu dla Turnickiego Parku Naro-
dowego odbierze ludziom pracę, ponieważ do pracy 
w lesie mało kto się kwapi. 

To nieprawda. Ekolodzy nie mają wiedzy w tej kwestii i to 
oni są w swojej argumentacji bałamutni. Gdyby, to co oni 
mówią było prawdą, to nie wykonywalibyśmy tych zadań, 
które wynikają z nakładanego na nas każdego roku planu 
gospodarczego. A w każdym roku jest on wykonywany. 

Nadleśnictwo Bircza położone jest w trudnym, gó-
rzystym terenie. Czy w związku z tym koszty gospo-
darki leśnej są wyższe niż w innych nadleśnictwach 
i w związku z tym opłacalne?

Nasze wyniki ekonomiczne wskazują, że są opłacalne. 

Na terenie Pańskiego nadleśnictwa jest coś takiego, 
co się nazywa - Ośrodek Hodowli Zwierzyny. Na czym 
ta hodowla polega?

Na racjonalnym prowadzeniu gospodarki łowieckiej na 
tym terenie. Muszą być zachowane proporcje między za-
sobnością lasu a ilością zwierzyny płowej czy dzików na 
ich terenie.  Zwierzyna potrafi wyrządzać ogromne szko-
dy nie tylko w uprawach rolnych, ale także w lasach. Dla-
tego musi być zachowana harmonia między gospodarką 
leśną a gospodarką łowiecką. 

W innych nadleśnictwach też są ośrodki hodowli 
zwierzyny?

Większość nadleśnictw bieszczadzkich je posiada. 

Czy po likwidacji rządowego ośrodka w Arłamowie 
na początku lat dziewięćdziesiątych, na terenie, któ-
ry on obejmował, rzeczywiście występował bardzo 
duży nadmiar zwierzyny?

Jeszcze przed jego likwidacją stan zwierzyny  był tam 
mocno przekroczony. Za dużo było przede wszystkim 
jeleni, które wyrządzały ogromne szkody w środowisku le-
śnym.  Szczególnie młode pokolenie drzew zostało przez 
nie znacząco zniszczone.

Jak jest na tym terenie obecnie?
Proces  doprowadzenia stanu zwierzyny płowej, szczegól-

nie właśnie jelenia, do poziomu równowagi, trwał dość długo. 
Teraz mogę powiedzieć, że jej stan jest optymalny, czego 

najlepszym dowodem są pojawiające się w sposób natural-
ny młodniki. Gdyby populacja jelenia przekraczała pojemność 
łowiska, naturalnych młodników by nie było. Optymalny stan 
zwierzyny  płowej w lesie określany  jest przede wszystkim na 
podstawie szkód, jakie wyrządza ona w drzewostanie, w upra-
wach leśnych i młodnikach. Jeśli widać, że szkody są znacz-
ne, to znaczy że populacja jelenia jest nadmierna. Jeśli są 
znośne, to wiemy, że stan zwierzyny płowej jest prawidłowy.

Mieszkający na tym terenie znajomy mówił mi, że 
drastycznie wzrosła w lasach obejmujących nie tyl-
ko teren Pańskiego nadleśnictwa, populacja wilków 
i że dokonują one wręcz rzezi wśród zwierzyny pło-
wej. Prawda to?

Niestety, ale jest to prawda. W ostatnich latach obser-
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Oczywiście. 
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Na ścieżce została wykonana infrastruktura turystyczna: 
tablice informacyjne, miejsca na ognisko, kładki przez jary, 
ławki, punkty przystankowe.  Bardzo dobre oznakowanie 
ścieżki i aplikacja mobilna (Bluetooth) z GPS z pewno-
ścią nie pozwoli zgubić się na trasie, którą można  poko-
nać w zależności od kondycji i pory roku w ciągu 4-5 go-
dzin. Zastosowana w przewodniku mobilnym technologia 

W ubiegłym roku otwarta została ścieżka przyrodniczo-historyczna w gminie 
Dukla na terenie Magurskiego Parku Narodowego. Ścieżka o długości 11,5 km 
jest pętlą rozpoczynającą się i kończącą przy Domu Ludowym w Olchowcu, jest 
także częścią transgranicznego szlaku turystycznego rozpoczynającego się 
w Olchowcu, a kończącego w Vyšnej Pisanej na Słowacji.

Ścieżka przyrodniczo  
– historyczna „Olchowiec”

Znaczna jej część znajduje się w obszarze MPN. Ścież-
ka przebiega przez piękne przyrodniczo i ciekawe histo-
rycznie i kulturowo tereny. Na trasie ścieżki znajduje się 15 
przystanków o tematyce:

1. Olchowiec: Historia miejscowości do II wojny świato-
wej, cerkiew i most.

2. Osadnictwo i rozłóg wsi.
3. Sukcesja wtórna.
4. Trakt na Węgry – wymiana kulturowa na przestrzeni wieków.
5. Potok Olchowczyk.
6. Przełęcz Beskid – granica państwa.
7. Baranie.
8. Buczyna Karpacka.
9. Ptaki lasu.
10. Drapieżniki puszczańskie.
11. Ochrona ekosystemów leśnych.
12. Dobańce – walki o grzbiet górski w 1944r.
13. Widok znad miejscowości; tradycyjne sposoby gospo-

darowania.
14. Ekomuzeum w zabytkowej chyży – kultura ludowa 

Łemków.
15. Burzliwe dzieje Olchowca (1944-47). Współczesność 

miejscowości.
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wykorzystująca nadajniki radiowe sprawdza się idealnie 
w tym terenie, ponieważ są tu problemy z dostępem do 
Internetu. W drukowanym przewodniku i w aplikacji mo-
bilnej przygotowanej na smartfony możemy zapoznać się 
z informacją o każdym przystanku. Poznamy historię Ol-
chowca i działań wojennych podczas I i II wojny światowej, 
a także opisy przyrody Magurskiego Parku Narodowego. 
Ciekawa pod względem historycznym jest Przełęcz Beskid 
nad Olchowcem z pozostałościami punktu oporu z 1914 r. 
(przystanek 6) i Dobańce (przystanek 12),  gdzie jesienią 
1944 r. dolina Wilszni i góra Baranie były miejscem walki 
Armii Czerwonej z Werhmachtem. Rozgrywające się tutaj 
walki związane były z operacją karpacko-dukielską, jedną 
z najbardziej krwawych i dramatycznych operacji militar-
nych II wojny światowej na ziemiach polskich. Na uwagę 
zasługuje tradycyjna chyża łemkowska (przystanek 14), 
w której Tadeusz Kiełbasiński urządził ekspozycje prezen-
tującą kulturę i sztukę łemkowszczyzny. Znalazły tam się 
też pozostałości po walkach o Przełęcz Dukielską. Niezwy-
kła jest historia Olchowca, który do dzisiaj zachował swój 
łemkowski klimat, dzięki temu że kilkanaście rodzin łem-
kowskich uniknęło wysiedleń sowieckich i PRL - owskich 
w latach 40. XX wieku. Znajduje się tu cerkiew i unikatowy 
kamienny mostek rozpięty w formie arkady nad potokiem 
Olchowczyk. Perłą samą w sobie jest przyroda buczyn na 
zboczach Baraniego w MPN. Ścieżka „Olchowiec” jest 
znakomitym miejscem do edukacji przyrodniczej, histo-
rycznej i kulturowej dzieci, młodzieży a także dorosłych.

Otwarcie rozpoczęło się przejściem gości (a chętnych 
było około 60 osób) ścieżką, a po powrocie do wsi ofi-
cjalnie przecięto wstęgę przez burmistrza Dukli Andrzeja 
Bytnara, sekretarz Gminy Dukla Halinę Cycak, Sławomira 
Basistę reprezentującego Magurski Park Narodowy, sta-
rostę wsi Vyšná Pisaná Vasila Pitlivkę, sołtysa Olchowca 
Zenona Fedaka, przedstawiciela Rady Miejskiej w Dukli 
Władysława Boczara i Huberta Nowaka, przedstawiciela 
najmłodszego pokolenia.

Przewodnik po ścieżce przyrodniczo-historycznej „Ol-
chowiec” można otrzymać w Transgranicznej Informacji 
Turystycznej w Dukli i Ośrodku Edukacyjnym im. Jana 
Szafrańskiego w  Krempnej. Aplikacje mobilną można 
ściągnąć z internetu, wystarczy pobrać aplikację beFOGG 
w sklepie Google Play.

Ścieżka jest owocem projektu „Przez górkę do sąsiada” 
współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Re-
gionalnego Program INTERREG VA Polska – Słowacja 2014-
2020. Partnerami projektu są: Magurski PN, Obec Vyšna Pi-
saná. Gmina Dukla jest partnerem wiodącym projektu.

Na terenie Magurskiego PN jest to już 5. ścieżka przy-
rodnicza, ale pierwsza, którą zrealizował samorząd – 
w tym przypadku gmina Dukla, przy wsparciu merytorycz-
nym pracowników Parku. Realizując ścieżkę dokonano 
korekty żółtego szlaku turystycznego Tylawa – Baranie. 
Dotyczyła ona odcinka od granicy Parku na szczyt Bara-
nie. Obecnie szlak biegnie wspólnie z ścieżką „Olchowiec” 
doliną potoku Olchowczyk do przełęczy Beskid nad Ol-
chowcem i dalej granicą na Baranie. 

Zapraszamy do Olchowca!

Krystyna Boczar-Różewicz
koordynator projektu

Gmina Dukla

Sławomir Basista
st. specjalista ds. Udostępniania Parku
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W pojęciu „rezerwat” rozumiemy najczęściej obszar pierwotnej przyrody, w którym 
człowiek swej stopy nigdy nie postawił i stawiać jest niegodny. Tymczasem 
wśród rezerwatów Podkarpacia jest wiele takich, które w przeszłości były 
obszarem intensywnej działalności ludzkiej, a nawet wielkiej destrukcji czy wręcz 
ekologicznej katastrofy w dzisiejszym rozumieniu. Ba, niektóre z walorów tych 
obszarów wynikają wprost z dawnego sposobu ich użytkowania. Warto poznać 
kilka takich przykładów z regionu.

sam król Władysław Jagiełło. Z jego pobytem związana 
jest historia ślubu króla z Elżbietą z Pileckich Granowską, 
wojewodzianką sandomierską, który odbył się w Sanoku. 
Po uroczystości Piotr Kmita zaprosił Elżbietę, aby wraz ze 
świeżo poślubionym monarchą udała się do jego komnat 
na Sobieniu. Zaproszenie zostało przyjęte i jeszcze tego 
dnia król wraz z kilkunastoma dworzanami gościł u Kmity 
w sobieńskiej fortecy. Podziwiając solidne mury i widoki 
z wieży zamkowej, oczekiwał poprawy pogody, aby zapo-
lować na niedźwiedzia. Jednak kaszel dokuczający Elżbie-
cie zmusił króla do wyjazdu z Sobienia. 

Wkrótce rozegrało się na zamku tragiczne wydarzenie. 
Jedyna córka Piotra Kmity, Helena, przymuszona zosta-
ła przez ojca do zamążpójścia. Jej „wybrankiem” miał być 
wojewoda Stanisław Łaszcz. Był to podstarzały wdowiec. 
Helenka wielokrotnie i bezskutecznie błagała ojca, aby 
swą decyzję zmienił. Gdy już uroczystości ślubne były 
przygotowane, panna młoda wieczorem, przy pełni księ-
życa wyszła w zwiewnej sukni na mury zamkowe i tam, 
gdzie skarpa stromo opada do Sanu, rzuciła się w jego 
wezbrane wiosennymi roztopami wody. Nigdy jej ciała nie 

Ciekawym przykładem jest rezerwat Góra Sobień (Nad-
leśnictwo Lesko). Niepozorne wzgórze, które wznosi się tuż 
nad zakolem Sanu w Załużu. To rezerwat o powierzchni 
5,43 ha, utworzony w 1970 roku. Na tym małym obszarze 
oznaczono interesujące zbiorowiska leśne, będące nie lada 
osobliwością. Łącznie opisano tu aż pięć podzespołów grą-
dowych (wilgotny, typowy, suchy, ciepłolubny i ubogi), a pół-
nocną część rezerwatu zajmuje podgórska forma buczyny 
karpackiej z paprotnikiem kolczystym, żywcem gruczoło-
watym i żywokostem lekarskim. U podnóża góry występują 
zbiorowiska łęgowe: wikliny nadrzeczne i nadrzeczna olszyna 
górska z właściwą im różnorodnością gatunkową. Odzwier-
ciedlają one pełną gamę warunków ekologicznych: od borów 
do lasów i od zbiorowisk kserotermicznych po łęgi. Dzięki 
temu warunki do życia znajduje tu 228 gatunków roślin na-
czyniowych. Wśród nich są wschodniokarpackie: sałatnica 
leśna i tojad wiechowaty. Z gatunków chronionych rosną tu: 
lilia złotogłów, kruszczyk szerokolistny, śnieżyca wiosenna. 

A przecież kilkaset lat temu góra ta musiała być zupeł-
nie pozbawiona leśnej roślinności, bo stanowiła otocze-
nie zamku obronnego Kmitów. W 1417 roku gościem był 

Chronione „destrukty”
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ciedlają one pełną gamę warunków ekologicznych: od borów 
do lasów i od zbiorowisk kserotermicznych po łęgi. Dzięki 
temu warunki do życia znajduje tu 228 gatunków roślin na-
czyniowych. Wśród nich są wschodniokarpackie: sałatnica 
leśna i tojad wiechowaty. Z gatunków chronionych rosną tu: 
lilia złotogłów, kruszczyk szerokolistny, śnieżyca wiosenna. 

A przecież kilkaset lat temu góra ta musiała być zupeł-
nie pozbawiona leśnej roślinności, bo stanowiła otocze-
nie zamku obronnego Kmitów. W 1417 roku gościem był 

Chronione „destrukty”
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znaleziono. Ludzka wyobraźnia pozwala czasem zoba-
czyć w sobieńskich ruinach ducha pięknej Helenki. Ponoć 
ukazuje się tu również Czarna Dama, wdowa po jednym 
z Kmitów, która spłonęła w pożarze Sobienia w 1474 roku, 
kiedy to zamek został zdobyty i zniszczony przez Węgrów. 
Od tej pory popadał on w ruinę, zaś rodową siedzibę Kmi-
tów przeniesiono do Leska. 

Jeszcze w okresie I wojny światowej stały tu ciężkie ro-
syjskie armaty ostrzeliwujące pozycje Austriaków w Lesku. 
Z czasem góra porosła drzewami, a dziś jawi się nam nie-
mal jako pokryta lasem pierwotnym. Tymczasem rozma-
itość siedliskowa i gatunkowa ma ścisły związek z użytko-
waniem terenu przed kilkuset laty. 

Podobna jest historia rezerwatu Golesz (Nadleśnictwo 
Kołaczyce). Trudno uwierzyć, ale pierwsi ludzie w bezpo-
średnim sąsiedztwie wzgórza Golesz pojawili się ponad 
4 tysiące lat temu. Byli to pasterze, przedstawiciele tzw. 
kultury sznurowej. Nazwa tego miejsca pochodzi jeszcze 
z wczesnosłowiańskich czasów, gdy całe wzgórze było 
odkryte (gołe) i pełniło rolę obronnego grodziska. Na zni-
welowanym szczycie urządzono drewniano-ziemny gródek 
obronny, który już w IX wieku dawał schronienie okolicz-
nym mieszkańcom podczas częstych najazdów tatarskich. 
Ale największego znaczenia nabrał po upadku Państwa 
Wiślan i włączeniu tego terenu do Polski piastowskiej. 

Zbudowany tu w XIV wieku kamienny zamek posiadał 
dwie baszty okrągłe i jedną prostokątną, strzegącą bramy 
wjazdowej. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1319 
roku. Przez długi czas był on centralnym punktem kom-
pleksu dóbr klasztoru tynieckiego.

Fortalicja przetrwała najazd Węgrów pod wodzą Macieja 
Korwina w 1474 roku, ale w czasie najazdu wojsk węgier-
skich Rakoczego w 1657 roku została zajęta bez bitwy, 
zaś po zniszczeniach dokonanych przez Szwedów w 1664 
roku popadła w ruinę. 

Pięknie pisał o ruinach Maciej Bogusz Stęczyński 
w swych „Okolicach Galicyi” wydanych w 1847 roku:  
„... na niewielkim wywyższeniu, stanowiącem sam cypel 
góry, sterczą gruzy jakiegoś starego zamczysku, którego 
ułomek pozostały, jakby z baszty jakiej, mchem odwiecz-
nym porosły, świadczy o wielkiej jego starożytności. A na-
wet czas, który w zwykłem przymierzu z wiecznie młodą 
przyrodą, groby i gruzy wszystkie, jeżeli je zupełnie znisz-
czyć nie może, pokrywa zieloną wegetacyją, jakby płasz-
czem osłaniającym zgrzybiałe i nagie ich członki, zasiał na 
samym szczycie tych zwalisk kilka młodych i wysmukłych 

jodeł, które wydają się tam jakby młode i swawolne dzieci 
starego boru, igrające swobodnie po tym starym pomniku 
zamierzchłej przeszłości...”

W 1811 roku właściciel fabryk tkackich Achilles Jeau-
not zamienił ruiny zamku Golesz w wypoczynkowy ogród 
w stylu angielskim. Jak pisze Stęczyński: „...ozdobił je 
ścieżkami, poręczami brzozowemi, mostkami zawieszo-
nemi ponad przepaściami, zgoła ze starego, poczciwego 
boru wyrobił rodzaj parku dosyć ozdobnego, a mianowi-
cie ułatwił dla mieszkańców Jasła tę dla nich w niedziele 
i święta ulubioną przechadzkę.” 

Wzgórze było pełne alejek, ścieżek, mostków. Założono 
również zwierzyniec z danielami, a ruiny zamku zakonser-
wowano i wzmocniono balustradami. Nie uratowało to jed-
nak fortalicji od ostatecznej zagłady.

W tych okolicach toczyły się ciężkie walki w czasie I wojny 
światowej. Dolina Wisłoki usiana została żołnierskimi groba-
mi. W lesie, w bezpośrednim sąsiedztwie Golesza, znajduje 
się cmentarz wojenny zbudowany według projektu wiedeń-
skiego architekta Hansa Jägera, ukończony w roku 1917. 
Pochowano na nim: 51 Niemców, 1 Austriaka i 67 Rosjan. 

Wzgórze zamkowe wraz z lasem o powierzchni 27,45 ha 
uznane zostało w 2000 roku za rezerwat przyrody o nazwie 
„Golesz”, pieczę nad nim sprawuje Nadleśnictwo Kołaczyce. 
Niezwykle bogate stanowisko, prawie 1,5 hektara, ma tutaj 
rzadka roślina - obrazki alpejskie. Gatunek ten znany jest tu 
od 120 lat, jednak był przez botaników mylnie podawany jako 
obrazki plamiste. Niewątpliwą ozdobą wzgórza są wychodnie 
piaskowców ciężkowickich, na bazie których został zresztą 
zbudowany dawny zamek. Ślady wskazują, że były one jesz-
cze kilkadziesiąt lat temu eksploatowane na cele budowlane. 
Skałki schodzące południowym stokiem są bardzo malowni-
cze. Szczególnie interesujący jest ostaniec, ściosany wyraź-
nie przed laty, z wykutą w szczycie niszą o głębokości ok. 70 
cm. W otworze tym zawsze trzyma się woda. Istnieją domy-
sły, jakoby skała służyła kiedyś za strażnicę, a zbudowana 
na niej drewniana wieża pozwalała na przesyłanie sygnałów 
na dalekie odległości. Miejscowa legenda głosi, że „woda 
z kamienia” służyła niegdyś do celów leczniczych. Podobno 
pomagała na febrę, gościec, oczy, głuchotę, łamanie w krzy-
żu i chorobę świętego Walentego. Nazywano ją „wodą gość-
cową”. Przychodzący tu chorzy ludzie obmywali się nią, zaś 
ubrania („szmaty”) zostawiali na gałęziach drzew i krzewów, 
żeby nie zabrać choroby ze sobą. Dziś to teren prawnie chro-
niony, chętnie odwiedzany przez turystów i spacerowiczów. 

Kto kocha Beskid Niski musiał być na Kamieniu (Biesz-
czadzie – 857 m n.p.m.), którego szczytowe partie stanowi 
rezerwat „Kamień nad Jaśliskami” (Nadleśnictwo Ryma-
nów) utworzony w 2000 roku na powierzchni 302,32 ha. 
W położonych u jego stóp Jaśliskach niegdyś kwitło kamie-
niarstwo, stąd w herbie tego miasta pozostały do dziś młot-
ki kamieniarskie i kamienie od żaren. O dawnej świetności 
Jaślisk świadczą dziś jedynie potężne, pięknie sklepione 
kamienne piwnice w okolicach rynku, zaś pamiątką po 
tamtych czasach są liczne ślady dawnych kamieniołomów 
rozciągających się pod szczytem góry Kamień. Każdy 
z nich miał swoją nazwę: „Nad Sinym Wyrem”, „Okrągła 
Wysypa”, „Stare Jamy”...  Wciąż budzą zdumienie kilku-
nastometrowej wysokości pionowe ściany skalne będące 
wynikiem ludzkiej działalności. 

Dziś całą górę pokrywa szczelnie buczyna karpacka 
w karłowatej formie. Drzewa zawdzięczają swój pokrój 
częstemu występowaniu okiści i szadzi, które, łamiąc gałę-
zie, deformują korony buków. 

Tuż za granicą rezerwatu, na wschód od szczytu, nie-
mal przy samym pasie granicznym, znajduje się cmentarz 
z I wojny światowej. W latach 1914-1915 toczyły się tu Cmentarz wojenny Kamień (857)
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krwawe walki pomiędzy Rosjanami i Austriakami o główny 
grzbiet Karpat. Właśnie tu na szczycie góry w starciach na 
bagnety zginęły setki żołnierzy walczących armii. 

Jesienią 2003 roku turyści z jasielskiej grupy „GIN” we-
spół z leśnikami uporządkowali cmentarz, ogrodzili go 
i oznakowali specjalnym krzyżem. Dziś wędrowcy znoszą 
tu zbierane na szlaku kamienie, budując w ten sposób 
swoisty kurhan dla bezimiennych bohaterów wojny. Na 
bramie cmentarza napis głosi: „Każda wojna jest ostatnia”, 
a wiszący w pobliżu, wykonany z łuski armatniej dzwon, od 
czasu do czasu przypomina o wojennej tragedii ludzi, dla 
których ta I Wielka Wojna była rzeczywiście ostatnią. 

Po II wojnie mieszkańców całej okolicy wysiedlono stąd. 
Pola zalesiono, ślady zabudowy przykryła bujna zieleń. Dziś 
niewielu ludzi przewija się teraz w cichej dolinie Lipowca 
i Czeremchy, położonej pod grzbietem Kamienia. Warto wy-
brać się tędy choćby dlatego, że to już jedna z nielicznych 
takich „cichych dolin”, która niegdyś tętniła życiem. 

Rezerwat Prządki (Nadleśnictwo Kołaczyce) to najbar-
dziej znany i najchętniej odwiedzany obiekt chroniony 
w regionie; w ciągu roku przewija się tu ponad 100 tysięcy 
turystów. Niewielu z odwiedzających ma świadomość, że 
chodząc wokół skałek, depczą dawne pola uprawne i łąki. 
Prządki bowiem były niegdyś zupełnie odkryte, dzięki cze-
mu widać je było nawet z Krosna. 

Potwierdza to najstarszy znany z literatury opis skał 
wraz z ilustracją pochodzący z książki Macieja Bogusza 
Stęczyńskiego „Okolice Galicyi” (Lwów 1847) w rozdziale: 
„Skały na Czarnorzekach”.

W latach 20. XX w. prof. Henryk Świdziński postulował 
ochronę tych skał eksploatowanych dla cennego surowca. 
Starostwo krośnieńskie zakazało nawet  jakiegokolwiek 
naruszania ich stanu, ale prywatni właściciele niechętnie 
się doń stosowali. 

Miejscowa tradycja przekazuje też opowieść z czasów 
wojny, kiedy to Niemcy budowali drogę na szczyt Suchej 
Góry, gdzie zlokalizowali silną radiową stację nadawczą. 
Kamień pozyskiwali blisko drogi właśnie ze skały zwanej 
„Prządka – Matka”, odstrzeliwując kolejne bloki przy pomo-
cy materiałów wybuchowych. Dopiero nieszczęśliwy wypa-

dek sprawił, że Niemcy zaniechali użytkowania kamienia 
w tym miejscu, co ocaliło od zniszczenia „Prządkę-Matkę”. 
Ślady tego wojennego jej użytkowania widoczne są jednak 
do dziś w północnej ścianie skały.

Dopiero po drugiej wojnie światowej doszło do uporząd-
kowania spraw własnościowych na tyle, że można było 
powołać w roku 1957 rezerwat na powierzchni 13,63 ha.

Od schyłku lat 70. XX w. teren ten upodobali sobie mło-
dzi adepci taternictwa, albowiem urozmaicona rzeźba skał 
stwarza dobre warunki treningowe. Jednak, od kiedy wspi-
nacze nawiercając piaskowiec, zaczęli montować na stałe 
metalowe punkty asekuracyjne (ringi), doszło do konfliktu 
pomiędzy nimi a zarządcą rezerwatu. Leśnicy doprowadzili 
w końcu do fizycznej likwidacji ponad 400 haków (tzw. rin-
gów) kaleczących skałę. W 1999 roku zakończono tę ope-
rację, zaś wspinacze musieli się przenieść na skałki poza 
rezerwatem. W tym samym roku oczyszczono również po-
wierzchnię skał ze szpecących je napisów.

Przez wieki okolice te wykorzystywano jako pastwiska. 
Dzięki takiemu użytkowaniu „Prządki” były doskonale wi-
doczne z dużych odległości i stanowiły bardzo charakte-
rystyczny element w krajobrazie tych stron. W ostatnich 
kilkudziesięciu latach, po zaniechaniu tutaj wypasu bydła, 
zostały poddane procesom sukcesji roślinnej. Wszech-
obecne osika, iwa i brzoza zaczęły zarastać skały, które 
utraciły tym samym swoje krajobrazowe walory. Od roku 
2000 dwukrotnie już przeprowadzano odkrzaczanie skał 
w grupie „Prządki-Baby”, po to, by cenne ostańce  odzy-
skały choć trochę swych dawnych walorów widokowych. 

Zwiedzając rezerwat „Sine Wiry” (Nadleśnictwa Baligród 
i Cisna) można ulec wrażeniu, że jesteśmy w centrum pra-
dawnej puszczy. Rzeka Wetlina tuż przed swym ujściem 
do Solinki, przekradając się ciasnym wąwozem „Medży 
Sołynami”, tworzy bowiem bajeczny przełom. Na odcinku 
kilku kilometrów meandruje pomiędzy ramionami górskich 
grzbietów Połomy, Szczyciska i Pereślihy. Miejsce to, 
z uwagi na rwący nurt rzeki i tajemnicze głębie, od dawien 
dawna nazywano Sinymi Wirami. 

Dolina Zawoju to grunty dawnej wsi, założonej jeszcze 
za czasów władania w Bieszczadach możnego rodu Ba-
lów. Osada na pewno istniała w roku 1552. Ludność zaj-
mowała się przede wszystkim leśnym przemysłem. Wypa-
lano tu węgiel drzewny i potaż; jeszcze w II połowie XIX 
wieku funkcjonowała tu potasznia, a do 1947 roku działał  
młyn i tartak wodny napędzany wodą z Wetliny doprowa-
dzoną na koło napędzające maszyny specjalnie kapaną 
młynówką około 400-metrowej długości. Słownik geogra-
ficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich 
z połowy XIX wieku podaje, że Zawój jest osadą „mazur-
ską”, co znaczy, że był zamieszkiwany przez Polaków. 
W tym czasie żyło tu 147 katolików wyznania rzymskiego Rezerwat „Prządki"

Rezerwat „Sine Wiry”
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i tylko 24 grekokatolików. W czasie I wojny światowej wiele 
domów uległo zniszczeniu. W roku 1921 Zawój liczył 31 
gospodarstw. Mieszkało tu wówczas 193 ludzi, z czego 
172 grekokatolików i 31 Żydów. Wśród nazwisk były rów-
nież polskie: Dobiński, Krajewski, Sołtys, Szczerba, Szu-
mański, Wojtanowski, Wronowski i inni. 

Istniejąca w Zawoju zabytkowa cerkiew z 1860 roku 
została spalona wraz z całą wsią po 1945 roku. Do dziś 
pozostały tylko nikłe resztki dawnej drogi prowadzącej do 
brodu przez Wetlinę, kilka nagrobków na dawnym cmen-
tarzu, resztki sadów i ledwie widoczne nad rzeką ruiny 
młyna. Więcej tu śladów wojny niż pokojowego życia ludzi 
- wszędzie niemal można się natknąć na okopy z I lub II 
wojny światowej. Jedynie miejsce po cerkwi i krzyż wznie-
siony kilka lat temu przez dawnych mieszkańców Zawoju 
przypomina o tym, że tętniło tu niegdyś życie. 

Urokliwy przełom Wetliny od dawna wołał o ochronę praw-
ną. Wreszcie w dniu 29 grudnia 1987 roku utworzono na 
powierzchni 450,49 ha rezerwat „Sine Wiry”. Objął on grunty 
dawnej wsi Zawój oraz częściowo wsi Łuh, Studenne, Polan-
ki i Jaworzec, a także lasy przyległe do tej części doliny. 

Wyludniona dolina tętni dziś innym niż dawniej życiem 
– jest mieszkaniem dla dużych ssaków bieszczadzkich. 
Oprócz jeleni, bytują tu sarny i dziki. Z doliny Sanu zaglą-
dają żubry, a w poszukiwaniu zdobyczy przemierzają ją 
wilki, rysie i niedźwiedzie. 

W lipcu 1980 roku, po ulewnych deszczach obsunęło się 
zbocze Połomy na powierzchni 5,4 ha, schodząc jęzorem 
szerokości 100 metrów do płynącej w dole rzeki. Był to efekt 
obfitych opadów w dniach 21-26 lipca, kiedy to w ciągu kilku 
dni przyrządy pomiarowe zanotowały 289 mm opadu (przy 
średniej wieloletniej lipca 135 mm). Czoło osuwiska spiętrzyło 
wody rzeki na wysokość około 5 metrów i utworzyło jeziorko 
zaporowe o powierzchni prawie 1 hektara, od koloru wody 
nazwane Jeziorkiem Szmaragdowym. Rzeka utorowała so-
bie jednak drogę nowym korytem, odsłaniając przy tym wspa-
niałe ławice piaskowca biegnące równolegle do nurtu. Dziś 
po jeziorku nie pozostało śladu, jedynie szeroka łacha żwi-
rowa pozwala się domyślać, że był tu kiedyś zbiornik wodny. 
Zarosło też osuwisko - tylko odcinający się od starego lasu 
pas niższej zieleni wskazuje, gdzie pod szczytem Połomy, 
prawie 700 metrów od rzeki, zaczynała się nisza osuwisko-
wa. Tereny dawnej wsi wzięła w objęcia dzika przyroda.

Bardzo podobną historię ma rezerwat „Źródliska Jasioł-
ki” (Nadleśnictwo Rymanów) utworzony w 1993 roku na 

powierzchni 1585 ha, który jest obecnie największym re-
zerwatem przyrody w polskich Karpatach. Obejmuje ob-
szar nieistniejącej wsi Jasiel wraz z przyległym lasem na 
stokach Kanasiówki (823 m n.p.m.).

Wieś założona w 1559 roku  stanowiła własność królew-
ską. Zlokalizowana była niemal na samej przełęczy, dla-
tego często przejeżdżali tędy kupcy węgierscy, omijający 
komorę celną w Jaśliskach. Tu jednak nierzadko napada-
li na nich mieszkańcy Jasiela i Jaślisk, przymuszając do 
opłaty myta lub wymierzając na miejscu „sprawiedliwość”. 
Jak świadczą akta sądowe, mieszkańcy tej wioski niejeden 
raz wchodzili w konflikt z prawem. 

W czasie I wojny światowej miały tu miejsce ciężkie wal-
ki pomiędzy Austriakami i Rosjanami. Zniszczeniu uległo 
wiele chat chłopskich i zabudowania probostwa. Cmentarz 
z tego okresu we wschodniej części wsi nazywano Żołnier-
ską Polaną. Tuż przed ostatnią wojną żyły tu 463 osoby 
wyznania grecko-katolickiego.

W centrum dawnej wsi, w miejscu spalonej placówki 
WOP w Jasielu, stoi dziś pomnik wopistów z wypisany-
mi nazwiskami 72 żołnierzy, którzy zginęli w marcu 1946 
roku. Wydarzenia te miały wyjątkowo tragiczny charakter, 
znalazły nawet odzwierciedlenie na kartach literatury. 

Ludność Jasiela po wojnie wysiedlono do Rosji i od wte-
dy teren dawnej wsi zaczął podlegać tylko prawom przy-
rody. Wprawdzie istniała tu po wojnie placówka WOP, ale 
z czasem żołnierze opuścili ją, przenosząc się do nowej 
strażnicy w Jaśliskach.  Ruiny dawnej placówki i stajni dla 
wojskowych koni są jeszcze widoczne i stanowią jedyne 
trwałe budowle w rezerwacie. 

Ślady dawnego użytkowania piaskowca w rezerwacie „Prządki”

Jasiel - pomniki przywodzą na myśl tragedię sprzed lat
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krwawe walki pomiędzy Rosjanami i Austriakami o główny 
grzbiet Karpat. Właśnie tu na szczycie góry w starciach na 
bagnety zginęły setki żołnierzy walczących armii. 

Jesienią 2003 roku turyści z jasielskiej grupy „GIN” we-
spół z leśnikami uporządkowali cmentarz, ogrodzili go 
i oznakowali specjalnym krzyżem. Dziś wędrowcy znoszą 
tu zbierane na szlaku kamienie, budując w ten sposób 
swoisty kurhan dla bezimiennych bohaterów wojny. Na 
bramie cmentarza napis głosi: „Każda wojna jest ostatnia”, 
a wiszący w pobliżu, wykonany z łuski armatniej dzwon, od 
czasu do czasu przypomina o wojennej tragedii ludzi, dla 
których ta I Wielka Wojna była rzeczywiście ostatnią. 

Po II wojnie mieszkańców całej okolicy wysiedlono stąd. 
Pola zalesiono, ślady zabudowy przykryła bujna zieleń. Dziś 
niewielu ludzi przewija się teraz w cichej dolinie Lipowca 
i Czeremchy, położonej pod grzbietem Kamienia. Warto wy-
brać się tędy choćby dlatego, że to już jedna z nielicznych 
takich „cichych dolin”, która niegdyś tętniła życiem. 

Rezerwat Prządki (Nadleśnictwo Kołaczyce) to najbar-
dziej znany i najchętniej odwiedzany obiekt chroniony 
w regionie; w ciągu roku przewija się tu ponad 100 tysięcy 
turystów. Niewielu z odwiedzających ma świadomość, że 
chodząc wokół skałek, depczą dawne pola uprawne i łąki. 
Prządki bowiem były niegdyś zupełnie odkryte, dzięki cze-
mu widać je było nawet z Krosna. 

Potwierdza to najstarszy znany z literatury opis skał 
wraz z ilustracją pochodzący z książki Macieja Bogusza 
Stęczyńskiego „Okolice Galicyi” (Lwów 1847) w rozdziale: 
„Skały na Czarnorzekach”.

W latach 20. XX w. prof. Henryk Świdziński postulował 
ochronę tych skał eksploatowanych dla cennego surowca. 
Starostwo krośnieńskie zakazało nawet  jakiegokolwiek 
naruszania ich stanu, ale prywatni właściciele niechętnie 
się doń stosowali. 

Miejscowa tradycja przekazuje też opowieść z czasów 
wojny, kiedy to Niemcy budowali drogę na szczyt Suchej 
Góry, gdzie zlokalizowali silną radiową stację nadawczą. 
Kamień pozyskiwali blisko drogi właśnie ze skały zwanej 
„Prządka – Matka”, odstrzeliwując kolejne bloki przy pomo-
cy materiałów wybuchowych. Dopiero nieszczęśliwy wypa-

dek sprawił, że Niemcy zaniechali użytkowania kamienia 
w tym miejscu, co ocaliło od zniszczenia „Prządkę-Matkę”. 
Ślady tego wojennego jej użytkowania widoczne są jednak 
do dziś w północnej ścianie skały.

Dopiero po drugiej wojnie światowej doszło do uporząd-
kowania spraw własnościowych na tyle, że można było 
powołać w roku 1957 rezerwat na powierzchni 13,63 ha.

Od schyłku lat 70. XX w. teren ten upodobali sobie mło-
dzi adepci taternictwa, albowiem urozmaicona rzeźba skał 
stwarza dobre warunki treningowe. Jednak, od kiedy wspi-
nacze nawiercając piaskowiec, zaczęli montować na stałe 
metalowe punkty asekuracyjne (ringi), doszło do konfliktu 
pomiędzy nimi a zarządcą rezerwatu. Leśnicy doprowadzili 
w końcu do fizycznej likwidacji ponad 400 haków (tzw. rin-
gów) kaleczących skałę. W 1999 roku zakończono tę ope-
rację, zaś wspinacze musieli się przenieść na skałki poza 
rezerwatem. W tym samym roku oczyszczono również po-
wierzchnię skał ze szpecących je napisów.

Przez wieki okolice te wykorzystywano jako pastwiska. 
Dzięki takiemu użytkowaniu „Prządki” były doskonale wi-
doczne z dużych odległości i stanowiły bardzo charakte-
rystyczny element w krajobrazie tych stron. W ostatnich 
kilkudziesięciu latach, po zaniechaniu tutaj wypasu bydła, 
zostały poddane procesom sukcesji roślinnej. Wszech-
obecne osika, iwa i brzoza zaczęły zarastać skały, które 
utraciły tym samym swoje krajobrazowe walory. Od roku 
2000 dwukrotnie już przeprowadzano odkrzaczanie skał 
w grupie „Prządki-Baby”, po to, by cenne ostańce  odzy-
skały choć trochę swych dawnych walorów widokowych. 

Zwiedzając rezerwat „Sine Wiry” (Nadleśnictwa Baligród 
i Cisna) można ulec wrażeniu, że jesteśmy w centrum pra-
dawnej puszczy. Rzeka Wetlina tuż przed swym ujściem 
do Solinki, przekradając się ciasnym wąwozem „Medży 
Sołynami”, tworzy bowiem bajeczny przełom. Na odcinku 
kilku kilometrów meandruje pomiędzy ramionami górskich 
grzbietów Połomy, Szczyciska i Pereślihy. Miejsce to, 
z uwagi na rwący nurt rzeki i tajemnicze głębie, od dawien 
dawna nazywano Sinymi Wirami. 

Dolina Zawoju to grunty dawnej wsi, założonej jeszcze 
za czasów władania w Bieszczadach możnego rodu Ba-
lów. Osada na pewno istniała w roku 1552. Ludność zaj-
mowała się przede wszystkim leśnym przemysłem. Wypa-
lano tu węgiel drzewny i potaż; jeszcze w II połowie XIX 
wieku funkcjonowała tu potasznia, a do 1947 roku działał  
młyn i tartak wodny napędzany wodą z Wetliny doprowa-
dzoną na koło napędzające maszyny specjalnie kapaną 
młynówką około 400-metrowej długości. Słownik geogra-
ficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich 
z połowy XIX wieku podaje, że Zawój jest osadą „mazur-
ską”, co znaczy, że był zamieszkiwany przez Polaków. 
W tym czasie żyło tu 147 katolików wyznania rzymskiego Rezerwat „Prządki"

Rezerwat „Sine Wiry”
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i tylko 24 grekokatolików. W czasie I wojny światowej wiele 
domów uległo zniszczeniu. W roku 1921 Zawój liczył 31 
gospodarstw. Mieszkało tu wówczas 193 ludzi, z czego 
172 grekokatolików i 31 Żydów. Wśród nazwisk były rów-
nież polskie: Dobiński, Krajewski, Sołtys, Szczerba, Szu-
mański, Wojtanowski, Wronowski i inni. 

Istniejąca w Zawoju zabytkowa cerkiew z 1860 roku 
została spalona wraz z całą wsią po 1945 roku. Do dziś 
pozostały tylko nikłe resztki dawnej drogi prowadzącej do 
brodu przez Wetlinę, kilka nagrobków na dawnym cmen-
tarzu, resztki sadów i ledwie widoczne nad rzeką ruiny 
młyna. Więcej tu śladów wojny niż pokojowego życia ludzi 
- wszędzie niemal można się natknąć na okopy z I lub II 
wojny światowej. Jedynie miejsce po cerkwi i krzyż wznie-
siony kilka lat temu przez dawnych mieszkańców Zawoju 
przypomina o tym, że tętniło tu niegdyś życie. 

Urokliwy przełom Wetliny od dawna wołał o ochronę praw-
ną. Wreszcie w dniu 29 grudnia 1987 roku utworzono na 
powierzchni 450,49 ha rezerwat „Sine Wiry”. Objął on grunty 
dawnej wsi Zawój oraz częściowo wsi Łuh, Studenne, Polan-
ki i Jaworzec, a także lasy przyległe do tej części doliny. 

Wyludniona dolina tętni dziś innym niż dawniej życiem 
– jest mieszkaniem dla dużych ssaków bieszczadzkich. 
Oprócz jeleni, bytują tu sarny i dziki. Z doliny Sanu zaglą-
dają żubry, a w poszukiwaniu zdobyczy przemierzają ją 
wilki, rysie i niedźwiedzie. 

W lipcu 1980 roku, po ulewnych deszczach obsunęło się 
zbocze Połomy na powierzchni 5,4 ha, schodząc jęzorem 
szerokości 100 metrów do płynącej w dole rzeki. Był to efekt 
obfitych opadów w dniach 21-26 lipca, kiedy to w ciągu kilku 
dni przyrządy pomiarowe zanotowały 289 mm opadu (przy 
średniej wieloletniej lipca 135 mm). Czoło osuwiska spiętrzyło 
wody rzeki na wysokość około 5 metrów i utworzyło jeziorko 
zaporowe o powierzchni prawie 1 hektara, od koloru wody 
nazwane Jeziorkiem Szmaragdowym. Rzeka utorowała so-
bie jednak drogę nowym korytem, odsłaniając przy tym wspa-
niałe ławice piaskowca biegnące równolegle do nurtu. Dziś 
po jeziorku nie pozostało śladu, jedynie szeroka łacha żwi-
rowa pozwala się domyślać, że był tu kiedyś zbiornik wodny. 
Zarosło też osuwisko - tylko odcinający się od starego lasu 
pas niższej zieleni wskazuje, gdzie pod szczytem Połomy, 
prawie 700 metrów od rzeki, zaczynała się nisza osuwisko-
wa. Tereny dawnej wsi wzięła w objęcia dzika przyroda.

Bardzo podobną historię ma rezerwat „Źródliska Jasioł-
ki” (Nadleśnictwo Rymanów) utworzony w 1993 roku na 

powierzchni 1585 ha, który jest obecnie największym re-
zerwatem przyrody w polskich Karpatach. Obejmuje ob-
szar nieistniejącej wsi Jasiel wraz z przyległym lasem na 
stokach Kanasiówki (823 m n.p.m.).

Wieś założona w 1559 roku  stanowiła własność królew-
ską. Zlokalizowana była niemal na samej przełęczy, dla-
tego często przejeżdżali tędy kupcy węgierscy, omijający 
komorę celną w Jaśliskach. Tu jednak nierzadko napada-
li na nich mieszkańcy Jasiela i Jaślisk, przymuszając do 
opłaty myta lub wymierzając na miejscu „sprawiedliwość”. 
Jak świadczą akta sądowe, mieszkańcy tej wioski niejeden 
raz wchodzili w konflikt z prawem. 

W czasie I wojny światowej miały tu miejsce ciężkie wal-
ki pomiędzy Austriakami i Rosjanami. Zniszczeniu uległo 
wiele chat chłopskich i zabudowania probostwa. Cmentarz 
z tego okresu we wschodniej części wsi nazywano Żołnier-
ską Polaną. Tuż przed ostatnią wojną żyły tu 463 osoby 
wyznania grecko-katolickiego.

W centrum dawnej wsi, w miejscu spalonej placówki 
WOP w Jasielu, stoi dziś pomnik wopistów z wypisany-
mi nazwiskami 72 żołnierzy, którzy zginęli w marcu 1946 
roku. Wydarzenia te miały wyjątkowo tragiczny charakter, 
znalazły nawet odzwierciedlenie na kartach literatury. 

Ludność Jasiela po wojnie wysiedlono do Rosji i od wte-
dy teren dawnej wsi zaczął podlegać tylko prawom przy-
rody. Wprawdzie istniała tu po wojnie placówka WOP, ale 
z czasem żołnierze opuścili ją, przenosząc się do nowej 
strażnicy w Jaśliskach.  Ruiny dawnej placówki i stajni dla 
wojskowych koni są jeszcze widoczne i stanowią jedyne 
trwałe budowle w rezerwacie. 

Ślady dawnego użytkowania piaskowca w rezerwacie „Prządki”

Jasiel - pomniki przywodzą na myśl tragedię sprzed lat
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W jakiś czas po wojnie  na polach Jasiela gospodarzył 
PGR z pobliskiej Woli Wyżnej. Koszono tu łąki, wypasa-
no bydło. Końcem lat 80. XX wieku po upadku PGR setki 
hektarów gruntu przeznaczono do sprzedaży. Wówczas 
wśród miejscowych leśników pojawił się pomysł, by grun-
ty własności Skarbu Państwa przejąć we władanie nad-
leśnictwa i utworzyć tu rezerwat. Mało kto wie, że udało 
się w ten sposób zapobiec wykupieniu tego terenu przez 
prywatnych inwestorów i zagospodarowaniu go w sposób 
naruszający utrwalony już rytm przyrody. 

Bardzo cennym zbiorowiskiem roślinnym w rezerwacie 
są torfowiska wysokie i niskie zajmujące ponad 100 ha po-
wierzchni, położone w zachodniej części dawnej wsi. Prawie 
300 hektarów rezerwatu zajmują zespoły łąkowe: łąka gór-
ska, łąka podmokła, łąka śmiałkowa, ziołorośla z miętą dłu-
golistną, traworośla trzcinnikowe i inne. Występują tu również 
wrzosowiska, rośnie chroniony oset dziewięćsił bezłodygo-
wy. Rezerwat jest unikalnym poligonem naukowej obserwacji 
wtórnego „zdziczenia przyrody”, czyli sukcesji lasu na tereny 

zabrane mu niegdyś przez człowieka. Ochrona różnorodno-
ści biologicznej wymaga jednak dużych nakładów na wyka-
szanie otwartych terenów. Bez tego zniknie baza żerowa pta-
ków drapieżnych oraz gatunki roślin typowe dla łąk górskich. 

Opisane pokrótce rezerwaty nie wyczerpują listy ob-
szarów chronionych, które podlegały w przeszłości dużej 
presji ludzkiej. Przykładowo „Końskie Błota” i „Bagno Prze-
cławskie” w Nadleśnictwie Tuszyma to przecież pokłosie 
użytkowania torfu w przeszłości, zaś słynne „Zwiezło”, 
czyli Jeziorka Duszatyńskie (Nadleśnictwo Komańcza), to 
efekt katastrofy ekologicznej sprzed 111 lat. 

Nie umniejsza to wcale tym perełkom podkarpackiej 
przyrody obecnych walorów, często zaś wynikają one wła-
śnie z dawnego użytkowania, z czego warto sobie zdać 
sprawę. Moim celem było jedynie zwrócenie uwagi na fakt, 
że ich ochrona ma swoją stosunkowo niedawną historię. 
I właśnie przeszłość stanowi często o wysokiej wartości 
tych rezerwatów.                              

Edward Marszałek 

Dziewięćsił bezłodygowy
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W jakiś czas po wojnie  na polach Jasiela gospodarzył 
PGR z pobliskiej Woli Wyżnej. Koszono tu łąki, wypasa-
no bydło. Końcem lat 80. XX wieku po upadku PGR setki 
hektarów gruntu przeznaczono do sprzedaży. Wówczas 
wśród miejscowych leśników pojawił się pomysł, by grun-
ty własności Skarbu Państwa przejąć we władanie nad-
leśnictwa i utworzyć tu rezerwat. Mało kto wie, że udało 
się w ten sposób zapobiec wykupieniu tego terenu przez 
prywatnych inwestorów i zagospodarowaniu go w sposób 
naruszający utrwalony już rytm przyrody. 

Bardzo cennym zbiorowiskiem roślinnym w rezerwacie 
są torfowiska wysokie i niskie zajmujące ponad 100 ha po-
wierzchni, położone w zachodniej części dawnej wsi. Prawie 
300 hektarów rezerwatu zajmują zespoły łąkowe: łąka gór-
ska, łąka podmokła, łąka śmiałkowa, ziołorośla z miętą dłu-
golistną, traworośla trzcinnikowe i inne. Występują tu również 
wrzosowiska, rośnie chroniony oset dziewięćsił bezłodygo-
wy. Rezerwat jest unikalnym poligonem naukowej obserwacji 
wtórnego „zdziczenia przyrody”, czyli sukcesji lasu na tereny 

zabrane mu niegdyś przez człowieka. Ochrona różnorodno-
ści biologicznej wymaga jednak dużych nakładów na wyka-
szanie otwartych terenów. Bez tego zniknie baza żerowa pta-
ków drapieżnych oraz gatunki roślin typowe dla łąk górskich. 

Opisane pokrótce rezerwaty nie wyczerpują listy ob-
szarów chronionych, które podlegały w przeszłości dużej 
presji ludzkiej. Przykładowo „Końskie Błota” i „Bagno Prze-
cławskie” w Nadleśnictwie Tuszyma to przecież pokłosie 
użytkowania torfu w przeszłości, zaś słynne „Zwiezło”, 
czyli Jeziorka Duszatyńskie (Nadleśnictwo Komańcza), to 
efekt katastrofy ekologicznej sprzed 111 lat. 

Nie umniejsza to wcale tym perełkom podkarpackiej 
przyrody obecnych walorów, często zaś wynikają one wła-
śnie z dawnego użytkowania, z czego warto sobie zdać 
sprawę. Moim celem było jedynie zwrócenie uwagi na fakt, 
że ich ochrona ma swoją stosunkowo niedawną historię. 
I właśnie przeszłość stanowi często o wysokiej wartości 
tych rezerwatów.                              

Edward Marszałek 
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Czy można efektywnie prowadzić gospodarstwo rolne, zachować bioróżnorod-
ność, a przy tym zarabiać? Odpowiedź na to pytanie jest złożona. W Polsce, ale 
także w całej Europie mamy problem z zanikiem bioróżnorodności gleby. O bio-
różnorodności bowiem decyduje zawartość materii organicznej, a ok. 60 proc. 
gleb europejskich ma w tej dziedzinie niedobory.

W dobrej kulturze rolnej muszą być także utrzymywa-
ne użytki zielone. Najprościej zapewnić to poprzez wy-
pasanie. Z kolei rozwój naturalnego wypasu - czyli pogło-
wia zwierząt wpłynie na produkcję obornika, potrzebne-
go w zachowaniu bioróżnorodności.

- Dowodów naukowych wymaga kwestia bioEmów, czy-
li mikroorganizmów dostarczanych do gleby – zastrzega 
profesor Kud. - Wiadomo, że gnojówka czy obornik dostar-
czają masy organicznej. 

Ogólne zalecenia dla rolników, to powrót do spraw-
dzonych naturalnych, ale też racjonalnych technik upra-
wy. Bo deficyt bioróżnorodności bierze się z nawożenia 
mineralnego (azot, fosfor potas, w mniejszym stopniu 
bor czy magnez, czasem wapnowanie), a na odpowiedni 
plon potrzebna jest cała tablica Mendelejewa. Wysoka 
chemizacja (w tym stosowanie pestycydów) jest już ne-
gatywnie oceniana, przekonano się o tym już w krajach 
Europy Zachodniej. 

- Nie chodzi w żadnym razie o to, by wrócić do XIX
-wiecznych metod gospodarowania, ale natury nie oszu-
kamy – przypomina naukowiec. - Dochodzimy już do 
ściany, do granic rozwoju, czegoś zaczyna nam brako-
wać. Trzeba zatem naturalne mechanizmy uwzględniać 
w gospodarowaniu.  Profesor przypomina, że żywność 
wysokiej jakości (czyli powstała z zachowaniem bioróż-
norodności) jest dobrem społecznym, które przekłada się 
na zdrowie społeczne. 

- Skoro rolnik ma dbać o przyrodę, to oczekuje jakiejś 
rekompensaty – mówi profesor Krzysztof Kud.

Uzyskiwanie płodów rolnych wysokiej jakości jest 
zwykle droższe od płodów uzyskiwanych w rolnictwie 
nazywanym konwencjonalnym. Rolnik ma więc prawo 
oczekiwać odpowiedniej ceny, a zatem sprzedawać dro-
żej, czego powinien być świadomy konsument. Innym 
rozwiązaniem są systemy dopłat, premiujące bioróżno-
rodność (w tym rolnictwo ekologiczne), a nie żywność 
niskiej jakości. Cały czas zagrożeniem jest stosowanie 
GMO, które co prawda daje większą opłacalność, ale 
równocześnie upraszcza produkcję i działa przeciwko 
bioróżnorodności. 

Adam Cyło

Ubytki składników mineralnych mogą tam sięgać nawet 
70 proc. To wpływa na wysokość plonów, a także na war-
tości odżywcze i zdrowotne samych plonów. Materia orga-
niczna wpływa na retencję. Im więcej wody, tym wyższe 
plony. Zanik bioróżnorodności, to oczywiście skutek dzia-
łalności człowieka i stosowanych od kilkudziesięciu sposo-
bów upraw, stosowania monokultur. 

- My uprościliśmy nasze uprawy do zbóż i  roślin okopo-
wych – mówi prof. Krzysztof Kud z Katedry Przedsiębior-
czości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności na Wydziale Za-
rządzania Politechniki Rzeszowskiej, autor wielu publikacji 
naukowych na ten temat. - To w dłuższym okresie wiąże 
się z procesem określanym w nauce jako zmęczenie gle-
by. Tymczasem są rośliny, które uprawiane w określonym 
następstwie, w płodozmianie, utrzymują glebę we właści-
wej sprawności i żyzności.

Z kolei, gdy sadzone czy zasiewane są ciągle te same 
rośliny, to na tym polu bytują ciągle te same szkodniki, 
których liczba rok w rok zwiększa się. Ograniczenie szko-
dników oczywiście wpływa na poziom i na jakość zbio-
rów. A coraz częściej konsumenci poszukują bardziej 
wartościowych pod względem żywieniowym produktów.

Zdolność do wydawania plonów zależy od życia w gle-
bie. Gleba jest środowiskiem, które pośród wszystkich 
środowisk na całej planecie ma najwięcej organizmów na 
jednostkę przestrzeni. Nawet las deszczowy nie ma takiej 
ilości organizmów. Cały czas możemy spotkać się w Pol-
sce z tak niewłaściwym postępowaniem jak wypalanie tra-
wy i słomy. Tymczasem na pogorzelisku mamy pustynię, 
giną wszystkie makroorganizmy.

- Utrzymanie bioróżnorodności nie jest trudne. Naukow-
cy mówią o „beznakładowych czynnikach plonotwórczych” 
– przypomina ekspert. - My tylko prawidłowo postępujemy, 
dbamy o płodozmian, a plon jest dzięki temu wyższy. 

Co robić w praktyce, jak prowadzić gospodarstwo? Naj-
prościej jest przeplatać produkcję zbóż roślinami motylko-
wymi czy strączkowymi, bo przecież w Polsce cały czas 
jest zapotrzebowanie na rośliny białkowe, które nawet 
sprowadzamy z zagranicy, często już jako organizmy mo-
dyfikowane genetycznie. Odtworzenie produkcji bardzo 
korzystnie wpłynie na glebę. 

Bioróżnorodność w nowoczesnym rolnictwie
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i budzą oburzenie wśród mieszkańców osiedli nie mówiąc 
już o tym, że szkodzą ptakom. Karmnik powinien znaleźć 
się w miejscu osłoniętym od wiatru, dobrze widocznym 
i umożliwiającym swobodne wzbicie się do lotu. Należy 
również zadbać o bezpieczeństwo ptaków. Pożywienie 
należy wykładać dość wysoko, aby żerujące ptaki miały 
możliwość obserwacji okolicy oraz ucieczki przed dra-
pieżnikami. Do polowania przy karmnikach często przy-
zwyczajają się koty, czy krogulce, ponieważ gromadzą 
się przy nich w dużych ilościach potencjalne ofiary. Ptaki 
przestraszone ich widokiem uciekają w pośpiechu, dlate-
go nie należy stawiać karmników w sąsiedztwie dużych 
okien lub innych szklanych powierzchni, aby uniknąć roz-
bicia się o szybę.

Musimy zadbać o to, aby karmnik był wykonany z od-
powiednich materiałów i w taki sposób, aby wykładana 
karma nie była przysypywana śniegiem oraz nie nama-
kała. Nie możemy zapominać o regularnym czyszczeniu 
karmnika. Należy pozbywać się resztek karmy i ptasich 
odchodów w przeciwnym razie możemy spowodować 
rozprzestrzenienie się choroby wśród ptaków (np. sal-
monellozy). Wskazane jest sparzanie wrzącą wodą 
wyczyszczonego karmnika co dwa tygodnie. Pozwoli 
to na pozbycie się potencjalnie zagrażających ptakom 
drobnoustrojów chorobotwórczych. Ważne jest również 
uzupełnienia karmnika regularnie i w takiej ilości, żeby 
nigdy nie był pusty. 

Ptaki z pewnością należy dokarmiać zimą, ale to w jaki sposób, kiedy i czym, wciąż 
wywołuje dyskusje. Niewłaściwy sposób ich dokarmiania zimą może zaszkodzić im 
bardziej niż chłód i głód. Lepiej wcale nie dokarmiać ptaków, niż robić to byle jak.

Podstawowym błędem popełnianym przez miłośników 
ptaków jest niewłaściwy termin rozpoczęcia dokarmia-
nia. Nie należy robić tego za wcześnie, ponieważ ga-
tunki migrujące mogą nie odlecieć, ale też nie za późno, 
gdyż utrudni to ptakom zaznajomienie się z miejscem, 
gdzie będą mogły liczyć na pomoc w okresie zimowym. 
Początkowo wykładamy niewielkie ilości pożywienia. 
Najczęściej ptaki radzą sobie ze znalezieniem odpo-
wiedniej ilości właściwego pokarmu naturalnego bądź 
lecą w celu jego poszukiwania na większe odległości. 
Nie powinno się przerywać dokarmiania w okresach cie-
plejszych. Po kilkukrotnym dostarczaniu jedzenia w to 
samo miejsce ptaki zaczynają kojarzyć je jako źródło je-
dzenia. Przerwanie dokarmiania sprawia, że głodne pta-
ki zamiast szukać pokarmu oczekują na pomoc tracąc 
przy tym czas i energię. Wczesną wiosną należy stop-
niowo kończyć dokarmianie i wkładać do karmnika co-
raz mniejsze ilości pożywienia tak, aby stymulować ptaki 
do samodzielnych poszukiwań. Wiele gatunków w tym 
okresie zmienia dietę z roślinnej na zwierzęcą i zaczyna 
żerować na pojawiających się już owadach. 

Bardzo ważny jest wybór odpowiedniego miejsca 
w którym dokarmiamy ptaki. Najlepiej jeżeli będzie to 
miejsce zaciszne, z dala od ulic i chodników, gdzie zwie-
rzęta ciągle są płoszone przez spacerujących ludzi i bie-
gające psy. Rozrzucone na trawniku resztki ze stołu czy 
rozmiękły chleb nie wyglądają dobrze, wywołują niechęć 

Jak dokarmiać ptaki zimą?
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Pomyłki popełniane podczas dokarmiania mogą powo-
dować wiele kłopotów, często prowadzić nawet do śmierci 
ptaków. Głównym problemem jest nieodpowiedni pokarm, 
jaki podajemy ptakom. Często za oknem wywieszamy 
przyprawianą słoninę, słone resztki boczku lub szynki. Po 
takim posiłku ptaki odczuwają silne pragnienie, tym bar-
dziej jeśli z nastaniem mrozów zamarza woda. Ważne 
abyśmy pamiętali, że ptaki nie potrafią gasić pragnienia 
śniegiem czy lodem oraz mają ograniczone zdolności wy-
dalania soli. Duże jej stężenie w organizmie i brak wody 
powodują cierpienie. Jeżeli chcemy podać słoninę, musi 
być ona surowa. Wieszamy ją na nie dłużej niż 3-4 tygo-
dnie i po tym czasie wyrzucamy resztki. Zjełczała słonina 
może być szkodliwa. Lepiej zrezygnować z jej podawania 
w okresach dodatnich temperatur. Nie należy również po-
dawać pokarmu zawierającego środki konserwujące (np. 
resztki ciast), które dodatkowo zawierają dużo cukru ani 
pokarmu spleśniałego. Pleśń jest trująca dla ptaków tak 
samo jak dla nas. Nie podajemy ptakom spleśniałego chle-
ba oraz innych odpadków. Chleb jest nieodpowiedni dla 
ptaków, ponieważ ma bardzo wiele wartości odżywczych, 
spożywany przez ptaki w dużych ilościach może doprowa-
dzić u nich do powstania schorzeń układu pokarmowego. 

Co znajduje się w ptasim menu? Rodzaj podawane-
go pokarmu zależy od tego, jakiś gości mamy w swoim 
karmniku. Najlepszym pokarmem będzie ten najbardziej 
zbliżony do tego, jakim ptaki żywią się żerując poza kar-
mnikami. Najbardziej lubiane są nasiona, w szczególno-
ści słonecznik (łuskany oraz niełuskany). Sięgają po niego 
wróble i mazurki, sikory, dzwońce, kowaliki, grubodzioby, 
trznadle oraz czyże. Większe ptaki, takie jak gołębie i sier-
pówki gustują w nasionach zbóż (owies, proso, pszenica). 
Słonina jest chętnie zjadana przez kowaliki, ptaki krukowa-
te, sikory i dzięcioły. Te ostatnie są również amatorami nie-
solonych orzechów, zwłaszcza laskowych. Kosy, drozdy 
i kwiczoły chętnie zjedzą rodzynki oraz pokrojone jabłka, 
możemy wykładać również ogryzki lub gotowane jarzyny. 

Dobrym pomysłem na karmę są także kule tłuszczowe sta-
nowiące mieszankę łoju oraz owoców i nasion. 

Odrębnym zagadnieniem jest dokarmianie łabędzi. Pta-
ki te można dokarmiać, ale nie jest to niezbędne dla ich 
przetrwania. Zdrowe łabędzie są w stanie przeżyć bez 
pożywienia nawet kilkanaście dni. Oszczędzają energię 
zmagazynowaną w postaci grubej warstwy podskórnego 
tłuszczu siedząc nieruchomo. Łabędziom należy wykła-
dać karmę w okresach silnych mrozów, kiedy przez kilka, 
kilkanaście dni na wodzie zalega warstwa lodu, a ptaki 
nie mają dojścia do naturalnego pokarmu – roślin wod-
nych. Jeśli postanowimy dokarmiać łabędzie powinniśmy 
robić to w taki sposób, aby nie wyrządzić im krzywdy. Pod 
żadnym pozorem nie można podawać łabędziom chle-
ba. Spożywany przez nie dłuższy czas prowadzi do tak 
zwanej kwasicy metabolicznej z powodu nagromadzenia 
się substancji o charakterze kwaśnym we krwi. W konse-
kwencji dochodzi do uszkodzenia układu pokarmowego 
(przede wszystkim wątroby) co prowadzi do osłabienia 
organizmu, zamarzania lub śmierci w okresie lęgów. Naj-

lepiej ptakom tym podawać nasiona zbóż oraz surowe 
bądź gotowane, drobno pokrojone i niesolone warzywa. 
Nie wrzucamy pokarmu do wody. Zostawiamy taką ilość 
karmy, jaką ptaki są w stanie zjeść natychmiast. Wykła-
danie za dużej ilości pokarmu powoduje jego pleśnienie 
lub zamarzanie i może zaszkodzić ptakom.

Dokarmianie ptaków wymaga systematyczności i obo-
wiązkowości, ale równocześnie sprawia wiele radości. 
Nie tylko robimy coś wartościowego i pożytecznego, ale 
również mamy okazję obserwować i poznawać te zwie-
rzęta oraz pogłębiać wiedzę o nich.

oprac. Lidia Widak

Źródła:
1. D. Ożarowski, Dokarmianie ptaków – sztuka miła, acz niełatwa, 

4/2015, Trójmiejski Park Krajobrazowy. 
2. www.ekologia.pl
3. www.otop.org.pl
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i budzą oburzenie wśród mieszkańców osiedli nie mówiąc 
już o tym, że szkodzą ptakom. Karmnik powinien znaleźć 
się w miejscu osłoniętym od wiatru, dobrze widocznym 
i umożliwiającym swobodne wzbicie się do lotu. Należy 
również zadbać o bezpieczeństwo ptaków. Pożywienie 
należy wykładać dość wysoko, aby żerujące ptaki miały 
możliwość obserwacji okolicy oraz ucieczki przed dra-
pieżnikami. Do polowania przy karmnikach często przy-
zwyczajają się koty, czy krogulce, ponieważ gromadzą 
się przy nich w dużych ilościach potencjalne ofiary. Ptaki 
przestraszone ich widokiem uciekają w pośpiechu, dlate-
go nie należy stawiać karmników w sąsiedztwie dużych 
okien lub innych szklanych powierzchni, aby uniknąć roz-
bicia się o szybę.

Musimy zadbać o to, aby karmnik był wykonany z od-
powiednich materiałów i w taki sposób, aby wykładana 
karma nie była przysypywana śniegiem oraz nie nama-
kała. Nie możemy zapominać o regularnym czyszczeniu 
karmnika. Należy pozbywać się resztek karmy i ptasich 
odchodów w przeciwnym razie możemy spowodować 
rozprzestrzenienie się choroby wśród ptaków (np. sal-
monellozy). Wskazane jest sparzanie wrzącą wodą 
wyczyszczonego karmnika co dwa tygodnie. Pozwoli 
to na pozbycie się potencjalnie zagrażających ptakom 
drobnoustrojów chorobotwórczych. Ważne jest również 
uzupełnienia karmnika regularnie i w takiej ilości, żeby 
nigdy nie był pusty. 

Ptaki z pewnością należy dokarmiać zimą, ale to w jaki sposób, kiedy i czym, wciąż 
wywołuje dyskusje. Niewłaściwy sposób ich dokarmiania zimą może zaszkodzić im 
bardziej niż chłód i głód. Lepiej wcale nie dokarmiać ptaków, niż robić to byle jak.

Podstawowym błędem popełnianym przez miłośników 
ptaków jest niewłaściwy termin rozpoczęcia dokarmia-
nia. Nie należy robić tego za wcześnie, ponieważ ga-
tunki migrujące mogą nie odlecieć, ale też nie za późno, 
gdyż utrudni to ptakom zaznajomienie się z miejscem, 
gdzie będą mogły liczyć na pomoc w okresie zimowym. 
Początkowo wykładamy niewielkie ilości pożywienia. 
Najczęściej ptaki radzą sobie ze znalezieniem odpo-
wiedniej ilości właściwego pokarmu naturalnego bądź 
lecą w celu jego poszukiwania na większe odległości. 
Nie powinno się przerywać dokarmiania w okresach cie-
plejszych. Po kilkukrotnym dostarczaniu jedzenia w to 
samo miejsce ptaki zaczynają kojarzyć je jako źródło je-
dzenia. Przerwanie dokarmiania sprawia, że głodne pta-
ki zamiast szukać pokarmu oczekują na pomoc tracąc 
przy tym czas i energię. Wczesną wiosną należy stop-
niowo kończyć dokarmianie i wkładać do karmnika co-
raz mniejsze ilości pożywienia tak, aby stymulować ptaki 
do samodzielnych poszukiwań. Wiele gatunków w tym 
okresie zmienia dietę z roślinnej na zwierzęcą i zaczyna 
żerować na pojawiających się już owadach. 

Bardzo ważny jest wybór odpowiedniego miejsca 
w którym dokarmiamy ptaki. Najlepiej jeżeli będzie to 
miejsce zaciszne, z dala od ulic i chodników, gdzie zwie-
rzęta ciągle są płoszone przez spacerujących ludzi i bie-
gające psy. Rozrzucone na trawniku resztki ze stołu czy 
rozmiękły chleb nie wyglądają dobrze, wywołują niechęć 

Jak dokarmiać ptaki zimą?
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Pomyłki popełniane podczas dokarmiania mogą powo-
dować wiele kłopotów, często prowadzić nawet do śmierci 
ptaków. Głównym problemem jest nieodpowiedni pokarm, 
jaki podajemy ptakom. Często za oknem wywieszamy 
przyprawianą słoninę, słone resztki boczku lub szynki. Po 
takim posiłku ptaki odczuwają silne pragnienie, tym bar-
dziej jeśli z nastaniem mrozów zamarza woda. Ważne 
abyśmy pamiętali, że ptaki nie potrafią gasić pragnienia 
śniegiem czy lodem oraz mają ograniczone zdolności wy-
dalania soli. Duże jej stężenie w organizmie i brak wody 
powodują cierpienie. Jeżeli chcemy podać słoninę, musi 
być ona surowa. Wieszamy ją na nie dłużej niż 3-4 tygo-
dnie i po tym czasie wyrzucamy resztki. Zjełczała słonina 
może być szkodliwa. Lepiej zrezygnować z jej podawania 
w okresach dodatnich temperatur. Nie należy również po-
dawać pokarmu zawierającego środki konserwujące (np. 
resztki ciast), które dodatkowo zawierają dużo cukru ani 
pokarmu spleśniałego. Pleśń jest trująca dla ptaków tak 
samo jak dla nas. Nie podajemy ptakom spleśniałego chle-
ba oraz innych odpadków. Chleb jest nieodpowiedni dla 
ptaków, ponieważ ma bardzo wiele wartości odżywczych, 
spożywany przez ptaki w dużych ilościach może doprowa-
dzić u nich do powstania schorzeń układu pokarmowego. 

Co znajduje się w ptasim menu? Rodzaj podawane-
go pokarmu zależy od tego, jakiś gości mamy w swoim 
karmniku. Najlepszym pokarmem będzie ten najbardziej 
zbliżony do tego, jakim ptaki żywią się żerując poza kar-
mnikami. Najbardziej lubiane są nasiona, w szczególno-
ści słonecznik (łuskany oraz niełuskany). Sięgają po niego 
wróble i mazurki, sikory, dzwońce, kowaliki, grubodzioby, 
trznadle oraz czyże. Większe ptaki, takie jak gołębie i sier-
pówki gustują w nasionach zbóż (owies, proso, pszenica). 
Słonina jest chętnie zjadana przez kowaliki, ptaki krukowa-
te, sikory i dzięcioły. Te ostatnie są również amatorami nie-
solonych orzechów, zwłaszcza laskowych. Kosy, drozdy 
i kwiczoły chętnie zjedzą rodzynki oraz pokrojone jabłka, 
możemy wykładać również ogryzki lub gotowane jarzyny. 

Dobrym pomysłem na karmę są także kule tłuszczowe sta-
nowiące mieszankę łoju oraz owoców i nasion. 

Odrębnym zagadnieniem jest dokarmianie łabędzi. Pta-
ki te można dokarmiać, ale nie jest to niezbędne dla ich 
przetrwania. Zdrowe łabędzie są w stanie przeżyć bez 
pożywienia nawet kilkanaście dni. Oszczędzają energię 
zmagazynowaną w postaci grubej warstwy podskórnego 
tłuszczu siedząc nieruchomo. Łabędziom należy wykła-
dać karmę w okresach silnych mrozów, kiedy przez kilka, 
kilkanaście dni na wodzie zalega warstwa lodu, a ptaki 
nie mają dojścia do naturalnego pokarmu – roślin wod-
nych. Jeśli postanowimy dokarmiać łabędzie powinniśmy 
robić to w taki sposób, aby nie wyrządzić im krzywdy. Pod 
żadnym pozorem nie można podawać łabędziom chle-
ba. Spożywany przez nie dłuższy czas prowadzi do tak 
zwanej kwasicy metabolicznej z powodu nagromadzenia 
się substancji o charakterze kwaśnym we krwi. W konse-
kwencji dochodzi do uszkodzenia układu pokarmowego 
(przede wszystkim wątroby) co prowadzi do osłabienia 
organizmu, zamarzania lub śmierci w okresie lęgów. Naj-

lepiej ptakom tym podawać nasiona zbóż oraz surowe 
bądź gotowane, drobno pokrojone i niesolone warzywa. 
Nie wrzucamy pokarmu do wody. Zostawiamy taką ilość 
karmy, jaką ptaki są w stanie zjeść natychmiast. Wykła-
danie za dużej ilości pokarmu powoduje jego pleśnienie 
lub zamarzanie i może zaszkodzić ptakom.

Dokarmianie ptaków wymaga systematyczności i obo-
wiązkowości, ale równocześnie sprawia wiele radości. 
Nie tylko robimy coś wartościowego i pożytecznego, ale 
również mamy okazję obserwować i poznawać te zwie-
rzęta oraz pogłębiać wiedzę o nich.

oprac. Lidia Widak

Źródła:
1. D. Ożarowski, Dokarmianie ptaków – sztuka miła, acz niełatwa, 

4/2015, Trójmiejski Park Krajobrazowy. 
2. www.ekologia.pl
3. www.otop.org.pl
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Idea wielkoobszarowej ochrony wciąż jeszcze bardzo dobrze zachowanych fragmentów 
Puszczy Karpackiej, porastających obszar Pogórza Przemyskiego i Gór Sanocko-
Turczańskich, sięga lat 80. ubiegłego wieku, a w sprawę zaangażowane było zarówno 
szerokie grono naukowców, jak również organizacje pozarządowe. W ostatnich 
latach największe zasługi na tym polu oddaje Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, 
która, wobec braku możliwości ustanowienia Turnickiego Parku Narodowego, pod 
koniec 2016 r., wystąpiła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
z wnioskiem o utworzenie rezerwatu przyrody „Reliktowa Puszcza Karpacka”. 
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Projektowany rezerwat przyrody  
Reliktowa Puszcza Karpacka 
– szansa na ocalenie turnickich lasów

kich rezerwatów przyrody w kraju (zgodnie z danymi GUS 
na 2016 r. wynosiła ona 9184,3 ha). Obszar projektowa-
nego rezerwatu jest również objęty ochroną w formie 2 
parków krajobrazowych: PK Gór Słonnych oraz PK Pogó-
rza Przemyskiego, a także 2 siedliskowych (Ostoja Góry 
Słonne PLH180013 i Ostoja Przemyska PLH180012) oraz 
2 ptasich (Góry Słonne PLB180003 i Pogórze Przemyskie 
PLB180001) obszarów Natura 2000. Zgodnie ze złożonym 
wnioskiem, obszar projektowanego rezerwatu jest naj-
ważniejszym, zaraz po rezerwacie ścisłym Białowieskiego 
Parku Narodowego, miejscem występowania entomofauny 
puszczańskiej w Polsce. Występują tu 24 gatunki chrzą-
szczy wskaźnikowych dla lasów naturalnych, z czego 3 
gatunki są nowe dla Polski (Limnius intermedius, Atheta 
elegantula i Plectophloeus rhenanus), a 2 były uznawane 
dotąd za wymarłe w kraju (Micridium halidaii i Euplectus 
decipiens). Stwierdzono tu również obecność 18 gatunków 
porostów (m.in. Menegazzia terebrata, Parmotrema arnol-
dii, Thelotrema lepadinum) oraz 8 gatunków mchów i wą-
trobowców uznawanych za wskaźnikowe dla lasów natu-

Wartość obszaru w liczbach
Projektowany rezerwat przyrody docelowo miałby obej-

mować najcenniejsze fragmenty projektowanego parku 
narodowego, zajmując przy tym około połowy jego po-
wierzchni, tj. 8106,79 ha, i kwalifikując się tym samym 
do grupy największych rezerwatów w kraju. Administra-
cyjnie obszar ten znajduje się na terenie 3 gmin: Bircza, 
Fredropol i Ustrzyki Dolne, a całość planowanych do ob-
jęcia ochroną gruntów stanowi własność Skarbu Państwa 
i pozostaje w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Bircza. 
W granicach obiektu znalazłyby się najstarsze drzewosta-
ny z dominacją jodły i buka w wieku od 100 do nawet 160 
lat. Zgodnie ze złożonym do RDOŚ w Rzeszowie wnio-
skiem, projektowany rezerwat ma na celu zachowanie 
ekosystemów leśnych o cechach lasu naturalnego, wy-
rażonych obecnością unikatowych gatunków związanych 
z lasami naturalnymi, poprzez ochronę naturalnych pro-
cesów przyrodniczych, bez ingerencji człowieka. Oznacza 
to docelowo objęcie rezerwatu ochroną ścisłą, co niemal 
podwoiłoby łączną powierzchnię ochrony ścisłej wszyst-
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ralnych, a także 152 gatunki grzybów wielkoowocnikowych 
chronionych i rzadko spotykanych, w tym 24 gatunki nowe 
dla Polski (m.in. Cystolepiota icterina, Entoloma amicorum, 
Lactarius intermedius). Spośród mchów na szczególną 
uwagę zasługuje liczna populacja chronionego prawem 
polskim oraz europejskim bezlista okrywowego Buxbaumia 
viridis, który występuje tutaj na 104 stanowiskach – jest to 
największe skupisko tego gatunku w Polsce.

Ekosystemy projektowanego rezerwatu stanowią osto-
ję i ważny korytarz migracyjny dla dużych drapieżników: 
niedźwiedzia, wilka, rysia, a także żbika. Są również 
miejscem bytowania dzięcioła trójpalczastego oraz rzad-
kich gatunków ptaków, których miejsca rozrodu w myśl 
obowiązującego prawa powinno się obejmować ochroną 
strefową: orła przedniego, orlika krzykliwego i sóweczki. 
Niezwykła bioróżnorodność obszaru wynika m.in. z obec-
ności drzew martwych i zamierających oraz starodrzewi 
- znajduje się tutaj druga największa koncentracja drzew 
o wymiarach pomnika przyrody po Puszczy Białowieskiej. 
W sumie w granicach rezerwatu zinwentaryzowanych zo-
stało aż 5976 drzew „pomnikowych”.

Rezerwat przyrody – nagląca konieczność
Mając na względzie unikatowe walory przyrodnicze 

omawianego obszaru nie ulega wątpliwości, że w pełni 
zasługuje on na przyznanie mu statusu jednej z dwóch 
form ochrony przyrody  o najwyższym reżimie ochronnym, 
tj. parku narodowego lub rezerwatu przyrody. W związku 
z problematycznymi przepisami, blokującymi utworzenie 
parku narodowego, ustanowienie w najcenniejszych jego 
fragmentach rezerwatu przyrody wydaje się jedyną roz-
sądną alternatywą. 

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, rezerwat przyro-
dy obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub 
mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrod-
nicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska 
grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wy-
różniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, 
naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. 
Utworzenie rezerwatu stanowi cel publiczny i następuje 
w drodze zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska. Obowiązuje tu określony, stały dla wszystkich 

tego typu obiektów w kraju, katalog zakazów. Docelowo 
dla każdego rezerwatu, w terminie do 5 lat od momentu 
jego ustanowienia, winien zostać sporządzony plan ochro-
ny, którego głównym zadaniem jest identyfikacja zagrożeń 
dla przedmiotów jego ochrony, a na tej podstawie wskaza-
nie odpowiednich sposobów ochrony (czynna, ścisła, kra-
jobrazowa) oraz konkretnych działań ochronnych. Określa 
on również zasady udostępniania terenu rezerwatu.

Do najważniejszych zagrożeń, które deprecjonują wa-
lory projektowanego rezerwatu Reliktowa Puszcza Kar-
packa, należy gospodarka leśna, która, pomimo że pro-
wadzona jest tu rębnia IVd uznawana przez leśników za 
ekologiczną, pozbawia ekosystemy najstarszych drzew, 
a tym samym prowadzi do zubożenia struktury wiekowej 
drzewostanów i na wiele lat obniża bioróżnorodność ob-
szaru. Dodatkowo z prowadzonym gospodarowaniem wią-
że się udostępnianie terenu poprzez modernizację i two-
rzenie dróg, co z kolei powoduje zwiększenie penetracji 
ludzkiej i nienaturalne poszatkowanie leśnych ostępów. 
Intensywnie jest tutaj również prowadzona gospodarka 
łowiecka, która stanowi potencjalne zagrożenie dla ga-
tunków chronionych. Wymienione zagrożenia są możliwe 
do wyeliminowania już poprzez samo objęcie omawiane-
go obszaru ochroną rezerwatową. Obowiązujące w gra-
nicach rezerwatu zakazy: pozyskiwania, niszczenia lub 
umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów; użytkowania, 
niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania 
i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów 
oraz zasobów, tworów i składników przyrody; polowania, 
z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub 
zadaniach ochronnych ustanowionych dla rezerwatu przy-
rody - w sposób wystarczający zabezpieczają ekosystemy 
rezerwatu i nie wymagają podejmowania dodatkowych 
działań ochronnych. Ekosystemy leśne rezerwatu zacho-
wane są w stopniu umożliwiającym objęcie ich najwyż-
szym reżimem ochronnym – tj. ochroną ścisłą, która zakła-
da całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji 
człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przy-
rody oraz w przebieg procesów przyrodniczych na obsza-
rach objętych ochroną. Tym samym budżet państwa nie 
byłby narażony na ponoszenie kosztów związanych z ko-
niecznością podejmowania działań ochronnych. Wydatki 
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Idea wielkoobszarowej ochrony wciąż jeszcze bardzo dobrze zachowanych fragmentów 
Puszczy Karpackiej, porastających obszar Pogórza Przemyskiego i Gór Sanocko-
Turczańskich, sięga lat 80. ubiegłego wieku, a w sprawę zaangażowane było zarówno 
szerokie grono naukowców, jak również organizacje pozarządowe. W ostatnich 
latach największe zasługi na tym polu oddaje Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, 
która, wobec braku możliwości ustanowienia Turnickiego Parku Narodowego, pod 
koniec 2016 r., wystąpiła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
z wnioskiem o utworzenie rezerwatu przyrody „Reliktowa Puszcza Karpacka”. 
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Projektowany rezerwat przyrody  
Reliktowa Puszcza Karpacka 
– szansa na ocalenie turnickich lasów

kich rezerwatów przyrody w kraju (zgodnie z danymi GUS 
na 2016 r. wynosiła ona 9184,3 ha). Obszar projektowa-
nego rezerwatu jest również objęty ochroną w formie 2 
parków krajobrazowych: PK Gór Słonnych oraz PK Pogó-
rza Przemyskiego, a także 2 siedliskowych (Ostoja Góry 
Słonne PLH180013 i Ostoja Przemyska PLH180012) oraz 
2 ptasich (Góry Słonne PLB180003 i Pogórze Przemyskie 
PLB180001) obszarów Natura 2000. Zgodnie ze złożonym 
wnioskiem, obszar projektowanego rezerwatu jest naj-
ważniejszym, zaraz po rezerwacie ścisłym Białowieskiego 
Parku Narodowego, miejscem występowania entomofauny 
puszczańskiej w Polsce. Występują tu 24 gatunki chrzą-
szczy wskaźnikowych dla lasów naturalnych, z czego 3 
gatunki są nowe dla Polski (Limnius intermedius, Atheta 
elegantula i Plectophloeus rhenanus), a 2 były uznawane 
dotąd za wymarłe w kraju (Micridium halidaii i Euplectus 
decipiens). Stwierdzono tu również obecność 18 gatunków 
porostów (m.in. Menegazzia terebrata, Parmotrema arnol-
dii, Thelotrema lepadinum) oraz 8 gatunków mchów i wą-
trobowców uznawanych za wskaźnikowe dla lasów natu-

Wartość obszaru w liczbach
Projektowany rezerwat przyrody docelowo miałby obej-

mować najcenniejsze fragmenty projektowanego parku 
narodowego, zajmując przy tym około połowy jego po-
wierzchni, tj. 8106,79 ha, i kwalifikując się tym samym 
do grupy największych rezerwatów w kraju. Administra-
cyjnie obszar ten znajduje się na terenie 3 gmin: Bircza, 
Fredropol i Ustrzyki Dolne, a całość planowanych do ob-
jęcia ochroną gruntów stanowi własność Skarbu Państwa 
i pozostaje w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Bircza. 
W granicach obiektu znalazłyby się najstarsze drzewosta-
ny z dominacją jodły i buka w wieku od 100 do nawet 160 
lat. Zgodnie ze złożonym do RDOŚ w Rzeszowie wnio-
skiem, projektowany rezerwat ma na celu zachowanie 
ekosystemów leśnych o cechach lasu naturalnego, wy-
rażonych obecnością unikatowych gatunków związanych 
z lasami naturalnymi, poprzez ochronę naturalnych pro-
cesów przyrodniczych, bez ingerencji człowieka. Oznacza 
to docelowo objęcie rezerwatu ochroną ścisłą, co niemal 
podwoiłoby łączną powierzchnię ochrony ścisłej wszyst-
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ralnych, a także 152 gatunki grzybów wielkoowocnikowych 
chronionych i rzadko spotykanych, w tym 24 gatunki nowe 
dla Polski (m.in. Cystolepiota icterina, Entoloma amicorum, 
Lactarius intermedius). Spośród mchów na szczególną 
uwagę zasługuje liczna populacja chronionego prawem 
polskim oraz europejskim bezlista okrywowego Buxbaumia 
viridis, który występuje tutaj na 104 stanowiskach – jest to 
największe skupisko tego gatunku w Polsce.

Ekosystemy projektowanego rezerwatu stanowią osto-
ję i ważny korytarz migracyjny dla dużych drapieżników: 
niedźwiedzia, wilka, rysia, a także żbika. Są również 
miejscem bytowania dzięcioła trójpalczastego oraz rzad-
kich gatunków ptaków, których miejsca rozrodu w myśl 
obowiązującego prawa powinno się obejmować ochroną 
strefową: orła przedniego, orlika krzykliwego i sóweczki. 
Niezwykła bioróżnorodność obszaru wynika m.in. z obec-
ności drzew martwych i zamierających oraz starodrzewi 
- znajduje się tutaj druga największa koncentracja drzew 
o wymiarach pomnika przyrody po Puszczy Białowieskiej. 
W sumie w granicach rezerwatu zinwentaryzowanych zo-
stało aż 5976 drzew „pomnikowych”.

Rezerwat przyrody – nagląca konieczność
Mając na względzie unikatowe walory przyrodnicze 

omawianego obszaru nie ulega wątpliwości, że w pełni 
zasługuje on na przyznanie mu statusu jednej z dwóch 
form ochrony przyrody  o najwyższym reżimie ochronnym, 
tj. parku narodowego lub rezerwatu przyrody. W związku 
z problematycznymi przepisami, blokującymi utworzenie 
parku narodowego, ustanowienie w najcenniejszych jego 
fragmentach rezerwatu przyrody wydaje się jedyną roz-
sądną alternatywą. 

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, rezerwat przyro-
dy obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub 
mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrod-
nicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska 
grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wy-
różniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, 
naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. 
Utworzenie rezerwatu stanowi cel publiczny i następuje 
w drodze zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska. Obowiązuje tu określony, stały dla wszystkich 

tego typu obiektów w kraju, katalog zakazów. Docelowo 
dla każdego rezerwatu, w terminie do 5 lat od momentu 
jego ustanowienia, winien zostać sporządzony plan ochro-
ny, którego głównym zadaniem jest identyfikacja zagrożeń 
dla przedmiotów jego ochrony, a na tej podstawie wskaza-
nie odpowiednich sposobów ochrony (czynna, ścisła, kra-
jobrazowa) oraz konkretnych działań ochronnych. Określa 
on również zasady udostępniania terenu rezerwatu.

Do najważniejszych zagrożeń, które deprecjonują wa-
lory projektowanego rezerwatu Reliktowa Puszcza Kar-
packa, należy gospodarka leśna, która, pomimo że pro-
wadzona jest tu rębnia IVd uznawana przez leśników za 
ekologiczną, pozbawia ekosystemy najstarszych drzew, 
a tym samym prowadzi do zubożenia struktury wiekowej 
drzewostanów i na wiele lat obniża bioróżnorodność ob-
szaru. Dodatkowo z prowadzonym gospodarowaniem wią-
że się udostępnianie terenu poprzez modernizację i two-
rzenie dróg, co z kolei powoduje zwiększenie penetracji 
ludzkiej i nienaturalne poszatkowanie leśnych ostępów. 
Intensywnie jest tutaj również prowadzona gospodarka 
łowiecka, która stanowi potencjalne zagrożenie dla ga-
tunków chronionych. Wymienione zagrożenia są możliwe 
do wyeliminowania już poprzez samo objęcie omawiane-
go obszaru ochroną rezerwatową. Obowiązujące w gra-
nicach rezerwatu zakazy: pozyskiwania, niszczenia lub 
umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów; użytkowania, 
niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania 
i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów 
oraz zasobów, tworów i składników przyrody; polowania, 
z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub 
zadaniach ochronnych ustanowionych dla rezerwatu przy-
rody - w sposób wystarczający zabezpieczają ekosystemy 
rezerwatu i nie wymagają podejmowania dodatkowych 
działań ochronnych. Ekosystemy leśne rezerwatu zacho-
wane są w stopniu umożliwiającym objęcie ich najwyż-
szym reżimem ochronnym – tj. ochroną ścisłą, która zakła-
da całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji 
człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przy-
rody oraz w przebieg procesów przyrodniczych na obsza-
rach objętych ochroną. Tym samym budżet państwa nie 
byłby narażony na ponoszenie kosztów związanych z ko-
niecznością podejmowania działań ochronnych. Wydatki 
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na ochronę tego obszaru ograniczałyby się właściwie do 
wykonania i posadowienia tablic informujących o objęciu 
obszaru ochroną oraz zleceniu, jednokrotnie w okresie 20 
lat, dokumentacji na potrzeby ustanowienia planu ochro-
ny. W tym miejscu warto zauważyć, że znaczną część tej 
pracy wykonała już Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, 
która wraz z wnioskiem o utworzenie rezerwatu przedło-
żyła organowi odpowiedzialnemu za rezerwaty przyrody 
w województwie podkarpackim obszerną dokumentację 
przyrodniczą dotyczącą tego obszaru.

Silne strony projektowanego rezerwatu
Spośród wszystkich typów rezerwatów, zachowaniu 

bogactwa biologicznego biocenoz leśnych najlepiej służą 
rezerwaty biocenotyczne – i właśnie do tej grupy został 
zakwalifikowany planowany do utworzenia obiekt. Są one 
najbardziej predestynowane do stosowania ochrony bier-
nej, pozbawionej ingerencji człowieka. Nie bez znaczenia 
pozostaje przy tym powierzchnia obszaru chronionego. 
Zgodnie ze współczesnym spojrzeniem na ochronę rezer-
watową, jakże odmiennym od okresu powojennego, kiedy 
za główny cel ochrony rezerwatu leśnego często przyj-
mowano zachowanie określonego, zwykle zajmującego 
niewielką powierzchnię drzewostanu, dziś w przypadku 
leśnego rezerwatu biocenotycznego ochroną obejmuje się 
możliwie największy obszar, umożliwiający ograniczenie 
wpływu antropopresji na funkcjonowanie występujących 
tu ekosystemów. W tym kontekście bardzo pozytywnym 
aspektem utworzenia rozległego rezerwatu, sięgającego 
aż po istniejące, znacznie mniejsze leśne rezerwaty przy-
rody: „Reberce”, „Turnica” i „Na Opalonym”, byłoby stwo-
rzenie sieci sąsiadujących obiektów chroniących w spój-
ny sposób najcenniejsze fragmenty Puszczy Karpackiej. 
Zaletą projektowanego rezerwatu jest również przejrzy-
ście i szeroko sformułowany cel ochrony, obejmujący cały 
leśny ekosystem i uwzględniający tym samym zarówno 
zachowanie naturalnych współzależności pomiędzy po-

pulacjami, jak i ochronę każdego z jego komponentów, 
począwszy od porostów i chrząszczy saproksylicznych 
po fragmenty areałów dużych drapieżników czy „strefo-
wych” gatunków ptaków. Silną stroną obszaru jest również 
jednolita struktura własności, która ułatwiałaby nadzór 
i zarządzanie chronionym obiektem. Dodatkowo, tereny 
bezpośrednio przylegające do rezerwatu są praktycznie 
bezludne, co również przełożyłoby się na minimalizację 
konfliktów ze strony lokalnych społeczności. 

Fakty i mity
Jednym z mitów często powtarzanych przez przeciwni-

ków ochrony turnickiej puszczy jest to, że jest ona wystar-
czająco zabezpieczona poprzez obecność, na omawianym 
terenie, innych form ochrony przyrody – parków krajobra-
zowych i obszarów Natura 2000. Trzeba jednak mieć na 
uwadze, że zarówno park krajobrazowy, jak obszary Natu-
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na ochronę tego obszaru ograniczałyby się właściwie do 
wykonania i posadowienia tablic informujących o objęciu 
obszaru ochroną oraz zleceniu, jednokrotnie w okresie 20 
lat, dokumentacji na potrzeby ustanowienia planu ochro-
ny. W tym miejscu warto zauważyć, że znaczną część tej 
pracy wykonała już Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, 
która wraz z wnioskiem o utworzenie rezerwatu przedło-
żyła organowi odpowiedzialnemu za rezerwaty przyrody 
w województwie podkarpackim obszerną dokumentację 
przyrodniczą dotyczącą tego obszaru.

Silne strony projektowanego rezerwatu
Spośród wszystkich typów rezerwatów, zachowaniu 

bogactwa biologicznego biocenoz leśnych najlepiej służą 
rezerwaty biocenotyczne – i właśnie do tej grupy został 
zakwalifikowany planowany do utworzenia obiekt. Są one 
najbardziej predestynowane do stosowania ochrony bier-
nej, pozbawionej ingerencji człowieka. Nie bez znaczenia 
pozostaje przy tym powierzchnia obszaru chronionego. 
Zgodnie ze współczesnym spojrzeniem na ochronę rezer-
watową, jakże odmiennym od okresu powojennego, kiedy 
za główny cel ochrony rezerwatu leśnego często przyj-
mowano zachowanie określonego, zwykle zajmującego 
niewielką powierzchnię drzewostanu, dziś w przypadku 
leśnego rezerwatu biocenotycznego ochroną obejmuje się 
możliwie największy obszar, umożliwiający ograniczenie 
wpływu antropopresji na funkcjonowanie występujących 
tu ekosystemów. W tym kontekście bardzo pozytywnym 
aspektem utworzenia rozległego rezerwatu, sięgającego 
aż po istniejące, znacznie mniejsze leśne rezerwaty przy-
rody: „Reberce”, „Turnica” i „Na Opalonym”, byłoby stwo-
rzenie sieci sąsiadujących obiektów chroniących w spój-
ny sposób najcenniejsze fragmenty Puszczy Karpackiej. 
Zaletą projektowanego rezerwatu jest również przejrzy-
ście i szeroko sformułowany cel ochrony, obejmujący cały 
leśny ekosystem i uwzględniający tym samym zarówno 
zachowanie naturalnych współzależności pomiędzy po-

pulacjami, jak i ochronę każdego z jego komponentów, 
począwszy od porostów i chrząszczy saproksylicznych 
po fragmenty areałów dużych drapieżników czy „strefo-
wych” gatunków ptaków. Silną stroną obszaru jest również 
jednolita struktura własności, która ułatwiałaby nadzór 
i zarządzanie chronionym obiektem. Dodatkowo, tereny 
bezpośrednio przylegające do rezerwatu są praktycznie 
bezludne, co również przełożyłoby się na minimalizację 
konfliktów ze strony lokalnych społeczności. 

Fakty i mity
Jednym z mitów często powtarzanych przez przeciwni-

ków ochrony turnickiej puszczy jest to, że jest ona wystar-
czająco zabezpieczona poprzez obecność, na omawianym 
terenie, innych form ochrony przyrody – parków krajobra-
zowych i obszarów Natura 2000. Trzeba jednak mieć na 
uwadze, że zarówno park krajobrazowy, jak obszary Natu-
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ra 2000 pełnią zupełnie inne cele, które z założenia mają 
być realizowane w warunkach gospodarczego wykorzy-
stania. Obszary Natura 2000 chronią wybiórczo określone 
gatunki lub siedliska, a ich celem jest zasadniczo utrzyma-
nie stanu zachowania tych gatunków lub siedlisk na od-
powiednim poziomie, przeciwdziałanie jego pogorszeniu 
bądź dążenie do jego polepszenia. Natomiast park krajo-
brazowy ma za zadanie zachować i popularyzować okre-
ślone wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe i kra-
jobrazowe w warunkach zrównoważonego rozwoju. Żadna 
z tych form nie stanowi zatem odpowiedzi na zagrożenia, 
jakim podlegają turnickie lasy, i nie dopuszcza zaprzesta-
nia ingerencji w stan ekosystemów leśnych – która wydaje 
się jedyną właściwą metodą ochrony na tym obszarze. 

Pojawiają się również argumenty, że puszczańskie 
ekosystemy są „chronione” w ramach Leśnego Komplek-
su Promocyjnego Lasy Birczańskie. Leśne Kompleksy 
Promocyjne, powoływane na podstawie wewnętrznych 
przepisów Lasów Państwowych, nie stanowią jednak na-
rzędzia ochrony przyrody, lecz promocji trwale zrówno-
ważonej gospodarki leśnej, poprzez m.in. prowadzenie 
edukacji leśnej społeczeństwa.

Można się również spotkać z obawami dotyczącymi za-
kazu ruchu, również pieszego i rowerowego, w przypadku 
ustanowienia na omawianym terenie rezerwatu przyrody, 
co mogłoby uniemożliwić jego wykorzystanie np. do celów 
turystycznych. Warto jednak wiedzieć, że obowiązujące 
prawo przewiduje możliwość udostępnienia obszaru rezer-
watu dla odwiedzających, np. poprzez wyznaczenie szla-
ków turystycznych czy ścieżek edukacyjnych. Ponadto, na 
organizację jednorazowych czy cyklicznych imprez rekre-
acyjno-sportowych, jak również na odstępstwa od innych 
zakazów obowiązujących w rezerwacie przyrody, można 
uzyskać zezwolenie. 

Sprawa aktualna od lat...
Idea poszerzenia ochrony rezerwatowej na obszarze 

projektowanego Turnickiego Parku Narodowego nie jest 
pomysłem nowym. Już sześć lat temu Państwowa Rada 

Ochrony Przyrody, na posiedzeniu wyjazdowym w Prze-
myślu, potwierdziła potrzebę zachowania „unikalnych na 
skalę międzynarodową wartości przyrodniczych” tego 
obszaru, zwracając przy tym uwagę, że dotychczasowy 
stan jego ochrony jest wysoce niewystarczający. Jednym 
z wysuniętych wówczas postulatów było pilne rozszerze-
nie  ochrony  rezerwatowej  najcenniejszych ekosyste-
mów projektowanego parku narodowego; wskazano jed-
nocześnie, że są one szczególnie predestynowane do 
objęcia ochroną ścisłą. 

Ostatecznie wniosek o utworzenie rezerwatu przyrody 
na tym terenie, wraz z obszerną dokumentacją przyrod-
niczą, został opracowany i złożony do właściwego organu 
przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze. Minął już po-
nad rok od tamtego czasu, a sprawa wciąż nie znalazła 
swojego finału. Tymczasem każdy dzień prowadzonego tu  
gospodarowania działa na niekorzyść Puszczy Karpackiej. 
Czy uda się ochronić te cenne ekosystemy, zanim nabiorą 
charakteru zwykłego lasu gospodarczego? 

Karolina Olszanowska-Kuńka

Puszcza Karpacka
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W poprzednim numerze „Biznes i Etos” pisaliśmy o konflikcie między 
człowiekiem, a przyrodą na przykładzie próby wpisania na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO lasu bukowego w Karpatach. Jak dowodził nasz autor, 
mieszkańcy otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego nie mają świadomości, 
że las żywiąc ich, sam ginie.

Bieszczady czekają 
na odpowiedzialny biznes

ność Bieszczadów, Beskidu Niskiego, Pogórza Dynow-
skiego, Przemyskiego czy Strzyżowskiego, Gór Sanocko
-Turczańskich - mówi Krzysztof Staszewski. - Musimy je 
odpowiednio wykorzystać. 

W tej chwili eksperci i sama branża dostrzegają zmia-
ny w preferencjach turystów. Coraz więcej osób chce 
podczas spędzania czasu wolnego być jak najbliżej 
przyrody. Przewodnicy z naszego regionu mają coraz 
więcej zapytań o zorganizowanie wycieczki nie dla kil-
kudziesięciu osób, które mieszczą się w całym autobu-
sie, ale dla rodziny czy niewielkiej grupy przyjaciół. Lu-
dzie zaczynają się interesować życiem dzikich zwierząt, 
ptaków, etnobotaniką, chcą widzieć kwitnące rzadkie 
i chronione rośliny. Powodzeniem cieszą się warsztaty 
zielarskie. Odwiedzający interesują się też przeszłością 
terenów w których goszczą. 

- Takie oferty są trudniejsze do przygotowania, ale 
osoby z nich korzystające świadome swoich potrzeb - 
dodaje Krzysztof Staszewski. - A oznacza to, że gotowe 
są więcej zapłacić.

Zrównoważone rolnictwo
Ważną rolę w zachowaniu bioróżnorodności ma też zrówno-

ważone, a przynajmniej prowadzone ekstensywnie rolnictwo. 

Czy biznes turystyczny (albo biznes w ogóle) może rozwi-
jać się na terenach objętych różnymi formami ochrony przy-
rody? Odpowiedź jest prosta: jak najbardziej może. Ale musi 
być to biznes dopasowany do warunków, na których ma być 
prowadzony. Modne jest określenie biznes zrównoważony. 

Polska południowo-wschodnia, zwłaszcza Bieszczady to 
region o największym w kraju zróżnicowaniu przyrody. Naj-
bardziej znane, występujące na naszym terenie zwierzęta to 
np. niedźwiedzie, rysie, wilki, bobry oraz żubry (w zagrodzie 
pokazowej). W samym Bieszczadzkim Parku Narodowym 
doliczono się aż 2000 gatunków chrząszczy oraz 1000 ga-
tunków motyli. Nie można zapominać o ptakach, drapieżnych 
orłach, ale także o derkaczu, kilku gatunkach dzięcioła, oraz 
całym szeregu mało znanych gatunków z rzędu wróblowych, 
jak bardzo rzadki płochacz halny. 

Turystyka przyrodnicza i kulturowa
Zdaniem Krzysztofa Staszewskiego, eksperta ds. turysty-

ki, współzałożyciela Karpackiego Klastra Turystycznego, 
atutem województwa podkarpackiego nie jest i nie powinna 
być luksusowa infrastruktura turystyczna, eleganckie hotele 
czy zimowe kurorty. 

- Atutem jest będzie materialne dziedzictwo wielokultu-
rowości pogranicza oraz właśnie zachowana bioróżnorod-
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- Już dawno zauważono, że dla turysty, w tym także 
dla turysty masowego góry są bardziej atrakcyjne, je-
śli widać na ich stokach pasące się zwierzęta – mówi 
Krzysztof Staszewski.

Pewne gatunki roślin, owadów czy ptaków mogą funk-
cjonować na terenie Bieszczadów czy szerzej Karpat tylko 
w symbiozie z rolnictwem.

Za przykład działalności gospodarczej czy rolniczej 
sprzyjającej bioróżnorodności uważany jest wypas owiec. 
Owce hodowane w Polsce zwykle przebywają na pastwi-
skach od maja do października. Pozwala to na znaczne 
obniżenie kosztów żywienia tych zwierząt - w porównaniu 
z kosztami żywienia w owczarni. 

Pasterstwo zapewnia rozwój rynku spożywczych pro-
duktów tradycyjnych i regionalnych, rękodzieła i usług, 
rozwój turystyki kulturowej, edukacyjnej i agroturystyki. 
Takie pasterskie imprezy jak redyk (wypędzanie w góry) 
czy osod (powrót z hal) stają się atrakcjami dla turystów, 
przyczyniają się też do zachowania tradycji i kultury pa-
sterskiej oraz są produktem turystycznym. Np. współor-
ganizowanym przez województwo podkarpackie wyda-
rzeniu „Wołoska Koliba - Folkowe Spotkania na paster-
skim szlaku” (element projektu Szlak Kultury Wołoskiej) 
wzięło udział kilkaset osób. Była to okazja do zakupu 
produktów bezpośrednio od hodowców.

Agrobiznes na rzecz przyrody
Łąki i pastwiska obecnie często są porzucane przez 

rolników. Następuje sukcesja wtórna, na terenach zie-
lonych, na których najpierw pojawiają się chwasty, 
potem krzewy i wreszcie drzewa. Wypas chroni przed 
tym procesem, a także zapewnia naturalne nawożenie 
i wzbogaca glebę w azot. Udeptywanie darni przez sta-
do wpływa pozytywnie na krzewienie się traw, co z kolei 
zapobiega erozji gleb. Jak zauważają naukowcy, owce, 
choć zjadają dużo trawy, nie niszczą roślin całkowicie. 
Wręcz przeciwnie, im więcej zjadają masy roślinnej, tym 
szybciej się ona regeneruje. Jest to widoczne szczegól-
nie wiosną i wczesnym latem, kiedy wegetacja jest naj-
bujniejsza, a wzrost roślin najbardziej intensywny. 

Wypas owiec połączony z racjonalnym użytkowaniem 
pastwisk prowadzi do korzystnych zmian ich składu bo-

tanicznego. Siano z łąk, na których wczesną wiosną 
były wypasane owce, charakteryzuje się większą zawar-
tością białka. Ponadto, poprzez wypasanie zimą i wcze-
sną wiosną można znacznie ograniczyć występowanie 
niektórych chwastów, chętnie zjadanych przez owce, 
np. mniszka. Wypas także ogranicza występowanie ro-
ślin tzw. nierodzimych (czyli obcych na danym obsza-
rze), za to pojawiają się zioła czy rośliny zaliczane do 
chronionych. 

Adam Cyło

Obserwacje ornitologiczne
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dla turysty masowego góry są bardziej atrakcyjne, je-
śli widać na ich stokach pasące się zwierzęta – mówi 
Krzysztof Staszewski.

Pewne gatunki roślin, owadów czy ptaków mogą funk-
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w symbiozie z rolnictwem.
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sprzyjającej bioróżnorodności uważany jest wypas owiec. 
Owce hodowane w Polsce zwykle przebywają na pastwi-
skach od maja do października. Pozwala to na znaczne 
obniżenie kosztów żywienia tych zwierząt - w porównaniu 
z kosztami żywienia w owczarni. 

Pasterstwo zapewnia rozwój rynku spożywczych pro-
duktów tradycyjnych i regionalnych, rękodzieła i usług, 
rozwój turystyki kulturowej, edukacyjnej i agroturystyki. 
Takie pasterskie imprezy jak redyk (wypędzanie w góry) 
czy osod (powrót z hal) stają się atrakcjami dla turystów, 
przyczyniają się też do zachowania tradycji i kultury pa-
sterskiej oraz są produktem turystycznym. Np. współor-
ganizowanym przez województwo podkarpackie wyda-
rzeniu „Wołoska Koliba - Folkowe Spotkania na paster-
skim szlaku” (element projektu Szlak Kultury Wołoskiej) 
wzięło udział kilkaset osób. Była to okazja do zakupu 
produktów bezpośrednio od hodowców.

Agrobiznes na rzecz przyrody
Łąki i pastwiska obecnie często są porzucane przez 

rolników. Następuje sukcesja wtórna, na terenach zie-
lonych, na których najpierw pojawiają się chwasty, 
potem krzewy i wreszcie drzewa. Wypas chroni przed 
tym procesem, a także zapewnia naturalne nawożenie 
i wzbogaca glebę w azot. Udeptywanie darni przez sta-
do wpływa pozytywnie na krzewienie się traw, co z kolei 
zapobiega erozji gleb. Jak zauważają naukowcy, owce, 
choć zjadają dużo trawy, nie niszczą roślin całkowicie. 
Wręcz przeciwnie, im więcej zjadają masy roślinnej, tym 
szybciej się ona regeneruje. Jest to widoczne szczegól-
nie wiosną i wczesnym latem, kiedy wegetacja jest naj-
bujniejsza, a wzrost roślin najbardziej intensywny. 

Wypas owiec połączony z racjonalnym użytkowaniem 
pastwisk prowadzi do korzystnych zmian ich składu bo-

tanicznego. Siano z łąk, na których wczesną wiosną 
były wypasane owce, charakteryzuje się większą zawar-
tością białka. Ponadto, poprzez wypasanie zimą i wcze-
sną wiosną można znacznie ograniczyć występowanie 
niektórych chwastów, chętnie zjadanych przez owce, 
np. mniszka. Wypas także ogranicza występowanie ro-
ślin tzw. nierodzimych (czyli obcych na danym obsza-
rze), za to pojawiają się zioła czy rośliny zaliczane do 
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Projekt idzie pełną parą. Rozpoczęły się już warsztaty terenowe z cyklu „PO-
ZNAJ BY ZACHOWAĆ” oraz spotkania mediacyjne „CZŁOWIEK vs PRZYRO-
DA” dla różnych grup interesariuszy mających duży wpływ na przyrodę w woje-
wództwie podkarpackim. Działania te mają na celu popularyzację różnorodności 
biologicznej naszego województwa. 

WARSZTATY TERENOWE „POZNAJ BY ZACHOWAĆ”

1 warsztaty z cyklu 8-miu
W dniach 16-17 grudnia 2017 r. w Bieszczadach odby-

ły się pierwsze warsztaty terenowe dot. turystyki przy-
rodniczej zimą. Warsztaty poprowadziła Karolina Kiwior 
– przewodnik beskidzki, ratownik Grupy Bieszczadzkiej 
GOPR. Wśród zaproszonych gości znalazł się dr Bartosz 
Pirga – pracownik Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 

Warsztaty rozpoczęły się od wyjścia z Przełęczy Wyż-
niańskiej pod schronisko pod Rawkami. W schronisku 
prowadząca opisała  podstawowy sprzęt lawinowy (son-
da, łopata, detektor lawinowy). Później grupa w terenie 
obok schroniska zapoznała się z przekrojem śniegowym 
i sposobem badania śniegu tak, aby móc przewidzieć sto-
pień zagrożenia lawinowego. Następnie instruktorka po-
kazała jak wygląda test kompresyjny - podstawowy test, 
za pomocą którego każdy jest w stanie określić zagroże-
nie lawinowe. Kolejnym etapem było przejście na lawini-
sko, gdzie był zakopany jeden poszkodowany (detektor 
lawinowy) i każdy uczestnik mógł spróbować go znaleźć 
za pomocą drugiego detektora. Na zakończenie szkolenia 
grupa udała się na Małą Rawkę. Po powrocie do miejsca 
zakwaterowania w Ustrzykach Górnych przedstawiono 

uczestnikom warsztatów założenia projektu „Razem dla 
Zielonego Podkarpacia – budowanie potencjału i integra-
cja różnych grup interesariuszy mających duży wpływ na 
przyrodę”. W dalszej kolejności prowadząca warsztaty 
podczas prezentacji przedstawiła tematykę zagrożeń lawi-
nowych w turystyce górskiej, zwłaszcza w Bieszczadach. 
Znalazły się w niej informacje o miejscach najbardziej 
zagrożonych zejściem lawin w Bieszczadach, międzyna-
rodowej skali zagrożenia lawinowego oraz pierwszej po-

RAZEM DLA ZIELONEGO PODKARPACIA?
Co nowego w projekcie
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mocy w przypadku zejścia lawiny. Drugi dzień szkolenia 
to przejście trasą: Zatwarnica – Suche Rzeki – Smerek – 
Hulskie – Zatwarnica. Prowadził je dr Bartosz Pirga, który 
na co dzień zajmuje się zbieraniem informacji nt. dużych 
drapieżników na obszarze Bieszczadów. Wędrówkę gru-
pa rozpoczęła żółtym szlakiem z Zatwarnicy - niewielkiej 
wsi położonej w dolinie Sanu, nad potokiem Głęboki, po-
między Połoniną Wetlińską i Smerekiem na południu oraz 
pasmem Otrytu od północy. Po ok. 2 km pieszej wędrówki 
dotarła do terenowego ośrodka BdPN „Suche Rzeki", któ-
ry znajduje się w budynku widocznym po prawej stronie 
drogi. Tu bierze swój początek ścieżka przyrodnicza Su-
che Rzeki - Smerek, której biegiem grupa podążała aż na 
szczyt Smreka (szlak żółty z Przełęczy Orłowicza schodzi 
do Wetliny). Ścieżka i szlak żółty biegną równolegle na 
odcinku Suche Rzeki (stacja BdPN) - Przełęcz Orłowicza. 
Naprzeciwko ośrodka  znajduje się tablica ze schematem 
trasy, opisem ścieżki oraz rozmieszczeniem przystan-
ków a także przystanek ścieżki nr 1 - Ekosystem potoku 
górskiego. W tym miejscu prowadzący wprowadził grupę 
w tematykę dużych drapieżników zamieszkujących Biesz-
czadzki Park Narodowy. Po drodze na Smerek uczestnicy 
mijali kolejne przystanki (20) znajdujące się na ścieżce 
przyrodniczej oraz starali się „odczytać” wszystkie znale-
zione w terenie ślady pozostawione przez dzikie zwierzę-

ta. Ostatni przystanek to szczyt Smereka, który jest do-
skonałym punktem widokowym. W kierunku wschodnim 
widzimy najwyższe partie Połoniny Wetlińskiej: Roh oraz 
Hnatowe Berdo. Na południu m.in. Wielka Rawka, Ra-
bia Skała, Płasza, Okrąglik i Jasło, a na pierwszym pla-
nie w dolinie wsie: Wetlina, Smerek i Kalnica. Od strony 
północnej dolina Sanu i pasmo Otrytu, widać także frag-
ment Zatwarnicy i schron w Suchych Rzekach. Na pół-
nocnym-wschodzie: Jawornik, Dwernik-Kamień i odległa 
Magura Łomniańska. Schodząc ze Smereka grupa udała 
się w kierunku Doliny Hulskiego, tak by wrócić do punktu 
wyjścia – Zatwarnicy. Po powrocie do Ustrzyk Górnych 
nastąpiło podsumowanie i omówienie warsztatów. 

2 warsztaty z cyklu 8-miu 
Kolejne - drugie warsztaty przyrodnicze odbyły się w dniach 

27-28 stycznia br. Uczestniczyło w nich 20 osób z całego wo-
jewództwa podkarpackiego, a bazą warsztatową była miej-
scowość Kąty w gminie Nowy Żmigród. Program 2-dniowych 
zajęć realizowany był w całości na terenie Magurskiego Par-
ku Narodowego. Zaproszonymi gośćmi na te warsztaty byli 
pracownicy Magurskiego PN – Zenon Wojtas (Specjalista ds. 
Ochrony Przyrody) oraz Sławomir Basista (Starszy Specjali-
sta ds. Udostępniania Parku). 

W pierwszym dniu warsztatów (27 stycznia) odbyła się 
sesja terenowa, podczas której prowadzący zapoznał 
uczestników z badaniami nad dużymi ssakami w Beskidzie 
Niskim. Podczas przejścia terenowego uczestnicy uczyli 
się „odczytać” i zinterpretować wszystkie znalezione w te-
renie ślady i tropy pozostawione przez dzikie zwierzęta.  
Sztuka odczytywania śladów, choć sięga czasów prehisto-
rycznych, jest wciąż potrzebną i stosowaną umiejętnością. 
Pozwala na szybką identyfikację gatunków zwierząt, w tym 
tych prowadzących ukryty tryb życia. Wystarczy spojrzeć 
uważnie pod nogi, aby dostrzec, że świat jest zamieszkany 
przez różne ciekawe istoty, których historię życia możemy 
odczytywać dzięki umiejętności tropienia. Już na samym 
początku przejścia terenowego udało się zaobserwować 
tropy dwóch wilków. Charakterystyczne dla tropów wilka 
jest ustawianie śladów łap w jednej linii (tzw. sznurowa-
nie). Niełatwo policzyć ich ilość, gdyż osobniki idące z tyłu 
stawiają łapy dokładnie w zagłębienia pozostawiane przez 
łapy wilka idącego z przodu. Prowadzący przekazał rów-
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38 nież wiedzę jak łatwo odróżnić ślady wilka od psa. Nato-
miast w pobliżu rezerwatu przyrody „Kornuty” wszyscy 
zaobserwowali tropy rysia – największego przedstawiciela 
kotowatych w Polsce.  Jego tropy w głębokim śniegu mogą 
przypominać ślady wilka ze względu na odbicie pazurów. 
W przypadku rysia można dostrzec charakterystyczne, 
częste półkoliste podejścia do leżących pni, czy sągów 
drewna w celu oznakowania.  Pokrywa śniegowa znacznie 
ułatwiły tropienie dzikich zwierząt. Po powrocie do miejsca 
zakwaterowania miała miejsce prezentacja poświęcona 
dużym drapieżnikom zamieszkującym Karpaty – niedź-
wiedź, ryś, wilk i żbik. 

W drugim dniu (28 stycznia) uczestnicy wraz z pro-
wadzącym pojechali do miejscowości Olchowiec, gdzie 
rozpoczyna się ścieżka przyrodniczo-historyczna „Ol-
chowiec”. Ścieżka ta ma długość 11,5 km. Na ścieżce 
została wykonana infrastruktura turystyczna: tablice 
informacyjne, kładki przez jary, ławki, czy miejsca na 
ognisko. Posiada 15 punktów przystankowych, na któ-

rych można dowiedzieć się o historii miejscowości do 
II wojny światowej, dawnym osadnictwie wsi, wymianie 
kulturowej na przestrzeni wieków, tradycyjnych sposo-
bach zagospodarowania. Można również zapoznać się 
z informacjami dotyczącymi drapieżników puszczań-
skich żyjących na tym terenie, ptaków lasu, czy buczy-
ny karpackiej. Ścieżka została zrealizowana w ramach 
programu „Przez górkę do sąsiada” współfinansowa-
nego przez EFRR w ramach współpracy transgranicz-
nej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Ścieżka 
prowadzi doliną potoku Olchowczyk, następnie na wi-
dokowy szczyt Baranie. Później grzbietem w kierunku 
góry Dobańce do Kolonii Olchowiec do izby muzealnej. 
Prowadzący podczas wędrówki omawiał poszczególne 
przystanki na ścieżce oraz udzielał informacji dotyczą-
cych turystyki w Magurski Parku Narodowym. Po powro-
cie uczestników do miejsca zakwaterowania nastąpiło 
podsumowanie i omówienie warsztatów. 

Karolina Kiwior 
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38 nież wiedzę jak łatwo odróżnić ślady wilka od psa. Nato-
miast w pobliżu rezerwatu przyrody „Kornuty” wszyscy 
zaobserwowali tropy rysia – największego przedstawiciela 
kotowatych w Polsce.  Jego tropy w głębokim śniegu mogą 
przypominać ślady wilka ze względu na odbicie pazurów. 
W przypadku rysia można dostrzec charakterystyczne, 
częste półkoliste podejścia do leżących pni, czy sągów 
drewna w celu oznakowania.  Pokrywa śniegowa znacznie 
ułatwiły tropienie dzikich zwierząt. Po powrocie do miejsca 
zakwaterowania miała miejsce prezentacja poświęcona 
dużym drapieżnikom zamieszkującym Karpaty – niedź-
wiedź, ryś, wilk i żbik. 

W drugim dniu (28 stycznia) uczestnicy wraz z pro-
wadzącym pojechali do miejscowości Olchowiec, gdzie 
rozpoczyna się ścieżka przyrodniczo-historyczna „Ol-
chowiec”. Ścieżka ta ma długość 11,5 km. Na ścieżce 
została wykonana infrastruktura turystyczna: tablice 
informacyjne, kładki przez jary, ławki, czy miejsca na 
ognisko. Posiada 15 punktów przystankowych, na któ-

rych można dowiedzieć się o historii miejscowości do 
II wojny światowej, dawnym osadnictwie wsi, wymianie 
kulturowej na przestrzeni wieków, tradycyjnych sposo-
bach zagospodarowania. Można również zapoznać się 
z informacjami dotyczącymi drapieżników puszczań-
skich żyjących na tym terenie, ptaków lasu, czy buczy-
ny karpackiej. Ścieżka została zrealizowana w ramach 
programu „Przez górkę do sąsiada” współfinansowa-
nego przez EFRR w ramach współpracy transgranicz-
nej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Ścieżka 
prowadzi doliną potoku Olchowczyk, następnie na wi-
dokowy szczyt Baranie. Później grzbietem w kierunku 
góry Dobańce do Kolonii Olchowiec do izby muzealnej. 
Prowadzący podczas wędrówki omawiał poszczególne 
przystanki na ścieżce oraz udzielał informacji dotyczą-
cych turystyki w Magurski Parku Narodowym. Po powro-
cie uczestników do miejsca zakwaterowania nastąpiło 
podsumowanie i omówienie warsztatów. 

Karolina Kiwior 
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DWUSTRONNE SPOTKANIA MEDIACYJNE  
„CZŁOWIEK vs PRZYRODA”
I spotkanie mediacyjne z cyklu 10-ciu 

Dnia 27 grudnia 2017 roku w miejscowości Przysłup od-
było się I dwustronne spotkanie mediacyjne mające na 
celu przybliżyć zagadnienia związane z kontaktem miesz-
kańców Bieszczad, przewodników turystycznych i turystów 
z dużymi ssakami, dziko występującymi w Bieszczadach 
Zachodnich. Niewątpliwie największym zainteresowaniem 
w obecnych czasach, zarówno wśród turystów jak i prze-
wodników turystycznych oraz hodowców owiec i kóz cie-
szy się niedźwiedź brunatny. W trakcie dyskusji ustalono, 
że populacja tego gatunku w ostatnich kilkunastu latach 
zwiększyła się. Ponieważ gatunek ten często przemieszcza 
się, uczestnicy spotkania potwierdzali obecność niedźwie-
dzi na terenach oddalonych od Bieszczad. Jeden z uczest-
ników spotkania zauważył, że coraz częściej zdarzają się 
przypadki celowego tropienia niedźwiedzi przez turystów, 
chcących uwiecznić spotkanie z tym zwierzęciem przy po-
mocy aparatu fotograficznego. Ogólnie podkreślono, że 
jest to proceder wybitnie niebezpieczny mogący zakończyć 
się bardzo tragicznie, a tak postępujący turyści są bardzo 
nieodpowiedzialni. W trakcie dyskusji poruszono także 
problem wzrastających populacji innych gatunków dzikich 
ssaków m.in. wilka oraz lisa. W przypadku tych zwierząt 
istnieje większe zagrożenie związane z atakami na zwie-
rzęta hodowlane. W końcowej części spotkania uczestnicy 
wypracowali wspólne wnioski. Pierwszym z nich była ko-
nieczność stworzenia płaszczyzny do wspólnych spotkań 
i rozmów różnych grup interesariuszy; zarówno mieszka-
jących na stałe w Bieszczadach, jak i turystów, przebywa-
jących na tym obszarze jedynie przez kilka-kilkanaście dni 
w roku. Wszyscy uczestnicy spotkania stwierdzili, że tylko 
wspólne, zintegrowane działania przyczynią się do zwięk-
szenia bezpieczeństwa turystów przebywających w Biesz-
czadach oraz zapewnią im dobry wypoczynek, co wpłynie 
niezawodnie na ich decyzje o ponownym przyjeździe do 
tego unikatowego obszaru w województwie podkarpackim.

II spotkanie mediacyjne z cyklu 10-ciu
Dnia 13 lutego 2018 roku w miejscowości Ustrzyki Górne 

odbyło się II dwustronne spotkanie mediacyjne, mające na 
celu zbliżyć poglądy różnych grup interesariuszy pracu-
jących lub przebywających na terenie Bieszczad i Biesz-
czadzkiego Parku Narodowego. Generalnie prowadzona 
dyskusja miała obejmować problemy wynikające z racji wy-
konywanego zawodu przez przewodników turystycznych 
oraz pracowników Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 
Od kilku lat notuje się wzrost liczby turystów odwiedzają-
cych Bieszczady. W poprzednim roku, osób chcących po-
dziwiać piękno tej części Podkarpacia było około 513 tysię-
cy. Staje się to dużym wyzwaniem dla wszystkich, którzy 
czuwają nad bezpieczeństwem turystów na szlakach oraz 
wszystkich, którzy przemieszczają się pieszo lub samo-
chodami bieszczadzkimi drogami. Należy zaznaczyć, że 
wiele wniosków dyskusji w grupach było podobnych. Dzi-
kość Bieszczad oraz duża liczba odwiedzających nie do 
końca idzie w parze. Na skutek mijania dużej grupy, często 
turyści są zmuszeni schodzić ze szlaku, co powoduje nie-
kontrolowane jego się poszerzanie i niszczenie rzadkiej, 
endemicznej roślinności Bieszczad. Także turyści chcący 
zrobić fotografie schodzą niekiedy ze szlaku, wchodząc na 
formy skalne, położone w sąsiedztwie. Jak udowadniają 

liczne badania naukowe, w ten sposób mogą być bezpow-
rotnie zniszczone unikatowe zbiorowiska roślin. Jak często 
sygnalizowano, powinno się zwiększyć liczbę osób kon-
trolujących turystów. Jednak strażnicy parku nie powinni 
ograniczać się jedynie do karania niewłaściwego zacho-
wania, ale ich zadaniem powinna być przede wszystkim 
edukacja i uświadamianie często nieświadomym osobom, 
że swoim zachowaniem czynią szkodę przyrodzie i innym 
osobom. Wszyscy uczestnicy spotkania potwierdzili, że 
dużym problemem obecnych czasów jest nadmierne ob-
ciążenie szlaków biegnących przez Połoniny Bieszczadz-
kie. Jak podkreślano, jest to niejednokrotnie efektem nie-
właściwego przedstawiania Bieszczad przez niektóre biura 
podróży, które zachęcają do odwiedzenia tylko niektórych 
zakątków, a pomijają inne, niejednokrotnie równie ciekawe 
miejsca. Zastanawiano się także, w jaki sposób uatrakcyj-
nić bardziej bezpieczne szlaki turystyczne, szczególnie 
osobom, które nie mają odpowiedniego doświadczenia 
do wędrówek w wyższych partiach gór. Przewodnicy tury-
styczni zwrócili uwagę na fakt, że od jakiegoś czasu coraz 
częściej zdarzają się przypadki wprowadzania grup tury-
stycznych do Bieszczadzkiego Parku Narodowego przez 
osoby nie posiadające uprawnień przewodnika górskiego, 
w tym brak możliwości egzekwowania obowiązku posiada-
nia uprawnień przewodnika górskiego. 

Paweł Pasztyła
Paweł Wolański
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Kruk wciąż nie cieszy się zbyt 
wielką popularnością. Przez wie-
ki w powszechnym mniemaniu 
wraz z czarnym kotem był symbo-
lem zła i towarzyszem czarownic. 
Tymczasem kruk to stworzenie 
wyjątkowe. Nie tylko ze względu 
na ważną rolę, jaką pełni w eko-
systemie, ale także z powodu nie-
bywałej inteligencji. Kruk ma cha-
rakter! Bernd Heinrich dowodzi 
tego w swojej najnowszej książ-
ce. Argumentów mu nie brakuje, 
bo spędził lata na obserwacjach. 
Przesiedział miesiące w czatow-
niach, opiekował się młodymi kru-
kami, odwiedzał udomowione pta-
ki i ich właścicieli, szukając praw, jakimi rządzi się ten gatunek, ale 
również odkrywając, że każdy kruczy osobnik jest indywidualistą. 
A my, ludzie, mamy z nimi więcej wspólnego, niż nam się wydaje.

Bernd Heinrich, Umysł kruka. Badania i przygody w świecie 
wilczych ptaków, Wydawnictwo Czarne, 2018

Jeśli spotkałeś się z opinią, że 
korniki to pasożyty niszczące 
zdrowy las, a wilki to tylko nie-
bezpieczne drapieżniki, które 
wymagają odstrzału, to sprawdź, 
jakie są fakty. W swojej kolejnej 
książce Peter Wohlleben ujaw-
nia niewidoczne dla zwykłych 
obserwatorów więz i  między 
wszystkimi stworzeniami – od 
niepozornych bakterii po dumne 
dęby i buki. Pokazuje nam, jak 
ich wzajemne relacje trzymają 
w ryzach cały bogaty ekosystem 
przyrody, dzięki czemu pozosta-
je on w równowadze. Uświada-
mia, że o środowisko musi dbać 
nie tylko „leśna policja”. Przyszłość niebieskiej planety zależy 
również od tego, jaką rolę w tym procesie odegrają ludzie.

Peter Wohlleben, Nieznane więzi natury,  
Wydawnictwo Otwarte, 2017  

Wyjątkowy przewodnik pozwa-
lający przeżywać rodzinne przy-
gody na świeżym powietrzu! Ta 
książka pomoże wyciągnąć dzie-
ci na dwór, żeby coś tworzyły 
i budowały w prawdziwym świe-
cie, zamiast na ekranach kom-
puterów. Niezależnie od tego, 
czy macie w pobliżu las, czy 
tylko kilka drzew na skraju miej-
skiego parku, zaproponowane 
zabawy dają szansę na spędze-
nie czasu z rodziną na świeżym 
powietrzu i sprawią, że dzieci 
będą uwielbiały to robić. Ma-
giczna w swej prostocie ilustracji 
i wskazówek, może przenieść 
dzieci w świat istnych cudów: stać się lisem tropiącym ofiarę, 
ćmą unikającą złapania przez nietoperza, królikiem uciekają-
cym przed pożarem w lesie.

Peter Houghton, Jane Warroll, Leśna szkoła dla każdego, 
Wydawnictwo Muza, 2017 

To najbardziej inteligentna i wcią-
gająca książka przyrodnicza, 
jaką będziecie mieli przyjemność 
przeczytać! Pięknie napisana, 
refleksyjna, a zarazem dowcipna 
opowieść człowieka, który z czu-
łością i pasją podpatruje pory 
roku mijające jedna po drugiej 
na łące tętniącej życiem. John 
Lewis-Stempel, mieszkający na 
pograniczu Anglii i Walii, nie tylko 
obdarzony jest zmysłem uważ-
nej i życzliwej obserwacji, ale też 
wszystkożerną, typowo angiel-
ską ciekawością. Autor poznał 
rozmaite gatunki roślin i zwierząt 
żyjących w jego okolicy i potrafi 
o nich opowiadać w niezrównany oraz zachwycający sposób. 
Kto raz zanurzy się w ten poetycki świat pieszych wędrówek, 
ten na zawsze zmieni sposób myślenia o przyrodzie.

John Lewis-Stempel, Prywatne życie łąki,  
Wydawnictwo Poznańskie, 2017 

Kochasz przyrodę i każdą wolną 
chwilę spędzasz na świeżym po-
wietrzu? Ta książka zmieni twój 
zwyczajny spacer w fascynującą 
wyprawę. Rośliny, niebo, zwie-
rzęta… to niewyczerpane źródła 
informacji na temat otaczającego 
nas świata. Chcesz je poznać? 
Pomoże ci w tym Tristan Gooley, 
prawdziwy przyrodniczy detek-
tyw! Ponad 850 wskazówek po-
zwoli ci zrozumieć język natury 
i spowoduje, że wędrowanie bę-
dzie jeszcze większą przyjemno-
ścią. Chcesz wiedzieć, jak prze-
mienić liść drzewa w kompas, 
by dojść do celu? Jak znaleźć 
najbliższe miasto za pomocą nocnego nieba? A może jak pro-
gnozować pogodę, obserwując zachowanie owadów? Gotowy 
do drogi? Niech świat będzie twoim przewodnikiem!

Tristan Gooley, Przewodnik wędrowca. Sztuka odczytywania 
znaków natury, Wydawnictwo Otwarte, 2017

Poetycka elegancja stylu, filozo-
ficzna głębia przekazu i ogromna 
wiedza przyrodnicza zawarta w 
Ukrytym życiu lasu zaprowadzi-
ły Haskella aż do finału Nagrody 
Pulitzera. Jego książka, obsy-
pana nagrodami, ukazała się w 
wielu krajach na całym świecie. 
Przyjrzeć się z bliska maleńkim 
cudom natury, wsłuchać się w 
pieśń powstałą z pojedynczych 
dźwięków przyrody, wniknąć w 
las… Zapalony biolog David Ha-
skell z wyczuciem i niezwykłym 
zamiłowaniem opowiada o dzikim 
lesie, a dokładniej o maleńkim 
jego wycinku, któremu cierpliwe 
przypatrywał się przez cały rok. W zebranych przez niego ob-
serwacjach jak w soczewce ujawnia się złożona sieć procesów 
zachodzących w przyrodzie w kolejnych porach roku.

David Haskell, Ukryte życie lasu. Rok podglądania natury,  
Wydawnictwo Feeria, 2017

WARTO PRZECZYTAĆ


