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Przed Państwem kolejny 
numer czasopisma „Biznes 
i Etos”, którego tematem jest 
ochrona zwierząt, a przez to 
ochrona bioróżnorodności. 
Różnorodność biologiczna, 
najprościej rzecz ujmując, to 
zróżnicowanie wszystkich 
organizmów żywych wy-
stępujących na naszej kuli 
ziemskiej. Dzięki działaniom 
mającym na celu zwiększe-
nie świadomości na temat 
bioróżnorodności oraz jej 

zachowanie podnosimy wartość środowiska. Poruszamy te-
mat bobrów, które są jednym z ciekawszych zwierząt żyjących 
w naszym kraju i jednocześnie jednym z tych gatunków, które 
wywołują najpoważniejsze konflikty na linii przyroda-człowiek. 
Są niesamowitymi inżynierami i hydrotechnikami, jest to jedy-
ne zwierzę (po człowieku) potrafiące na taką skalę kreować 
środowiskiem. Stąd cały problem. 

Dzikie zwierzęta od wieków u człowieka wzbudzały strach. 
Szczególnie dotyczy to dużych drapieżników żyjących w Euro-
pie – niedźwiedzia brunatnego, wilka i rysia. W ramach ewolu-
cyjnego i zachowawczego mechanizmu przed tymi gatunkami 
zapisany został atawistyczny strach przed nimi. Stąd też, te 
zwierzęta są mocno obecne w świecie legend i wierzeń, z któ-
rymi zachęcamy się zapoznać. Polska, w tym Podkarpacie 
szczyci się występowaniem wszystkich trzech największych 
drapieżników. Jest to niewątpliwie powód do dumy. Jednak tak 

duża liczba osobników gatunków chronionych nie u wszystkich 
znajduje akceptację. Bo co ma powiedzieć hodowca, który stra-
ci część stada w jedną noc, czy rolnik, który straci cały plon? 
Kto odpowiada za te szkody i gdzie je zgłaszać? Odpowiedzi 
na te pytania udziela w swoim artykule Rzecznik prasowy Re-
gionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Ostoje 
niedźwiedzia, ale również innych dużych drapieżników, kurczą 
się w wyniku trwającej od wieków presji człowieka związanej 
z eksploatacją i fragmentacją lasów, a ostatnio także wzrostu 
ruchu turystycznego. W ostatnich latach coraz częściej mówi 
się o potrzebie ochrony korytarzy ekologicznych, czyli obsza-
rów umożliwiających migrację różnych organizmów, w tym 
zwierząt. Zazwyczaj troszczymy się o ochronę tych gatunków, 
które są ładne, charakterystyczne i dobrze się kojarzą, ale są 
jeszcze te „brzydsze” zwierzęta, którym również należy się 
trochę uwagi. Jedną z najbardziej zagrożonych, w skali Eu-
ropy, grup kręgowców są płazy, a szczególnie ważne dla ich 
przetrwania jest ochrona miejsc rozrodu. Rozwój cywilizacyj-
ny spowodował, że wiele gatunków zwierząt dostosowuje się 
do krajobrazu zmienionego przez człowieka i zasiedlają m.in. 
budynki mieszkalne. Co zrobić by nie niszczyć ich siedlisk, 
ptasich lęgów czy zimowisk nietoperzy podczas prac termo-
modernizacyjnych? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą 
Państwo w tym numerze czasopisma.

Już tradycyjnie… numer zamkną ostatnie wiadomości z pro-
jektu „Razem dla Zielonego Podkarpacia”.

Małgorzata Pociask

Stowarzyszenie PRO CARPATHIA
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„Zezwala się na czynności (…) polegające na umyślnym zabiciu…”. „Odstrzelone 
mają być (…) całe rodziny (…) w celu uniknięcia rozproszenia się”. Gdy czyta 
się takie słowa, nawet człowieka obytego z brutalną codziennością potrafi 
ogarnąć przerażenie.

Znikający świat bobrów
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Podobne w treści zarządzenia wydali kompetentni dyrekto-
rzy także w innych województwach. To konsekwencja decyzji 
resortu ochrony środowiska, na którego czele stał Jan Szysz-
ko, słynny z metod ochrony przyrody już nie tylko w polskich 
kręgach ludzi zajmujących się tą dziedziną. W czym bobry 
zawiniły ministrowi Szyszce? 

Ludzie zajmujący się ochroną przyrody twierdzą, że mi-
nister, będący także myśliwym, miał bobry na celowniku od 
dawna i tylko szukał pretekstu, by zarządzić ich rzeź. Presję 
wywierali na ministra rolnicy oraz leśnicy, a ich koronnym ar-
gumentem było niszczenie upraw i dewastacja środowiska le-
śnego, a więc czynienie przez bobry poważnych szkód, które 
rolnikom i leśnikom musi rekompensować państwo, a rekom-
pensowanie strat przez państwo, to przecież uszczuplanie 
budżetu, w którym w związku z 500+ liczy się każda złotów-
ka. Ekolodzy kontrargumentują, że roczne rekompensaty za 
straty spowodowane przez dziką zwierzynę owszem, wyno-
szą 16 mln złotych, w której to kwocie aż 90 procent stanowią 
szkody wyrządzone przez bobry, ale cóż to jest wobec korzy-
ści, jakie te zwierzęta dają nam swoim życiem i działalnością. 

Pod opieką królów i książąt
Bóbr był już w średniowiecznej Polsce zwierzęciem cen-

nym, a przez to otoczonym troską królów i książąt, przy 
czym była to troska stricte konsumpcyjna, wszak mięso, 

Mimo że odnoszą się one nie do ludzi, są jednoznaczne 
w swej treści i jednoznacznie formułują przyszłość istot, któ-
rych dotyczą. Tą przyszłością jest eksterminacja. Istotami, 
które ma objąć eksterminacja, są bobry. Od października 
2016 roku do końca roku 2019 na naszych polach, łąkach 
i w lasach zastrzelonych ma zostać około 25 tysięcy bobrów. 
Żaden rozsądny człowiek nie uwierzy tym, którzy podjęli de-
cyzje o odstrzale bobrów, że 25 tysięcy tych zwierząt żyje tyl-
ko po to, by czynić szkody środowisku człowieka.

Kwestią dyskusyjną pozostaje, jaki jest to procent popula-
cji bobrów żyjących w Polsce. W raporcie z roku 2013 dla 
Komisji Europejskiej widnieją liczby od 36 do 41 tysięcy tych 
zwierząt, zaś Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, któ-
ra zleciła inwentaryzację w 2015 roku, nie podaje szacunku 
lecz bardzo dokładną liczbę 31 572 osobników. Ale bardzo 
szybko GDOŚ skorygowała populację bobrów na ponad 100 
tysięcy sztuk. GUS, zbierający dane od leśników i myśliwych, 
operuje podobną liczbą zwierząt. Te rozbieżności zdają się 
wskazywać, że wspierający eksterminację bobrów rolnicy, 
leśnicy i myśliwi, zawyżają ich populację. Jaki więc procent 
populacji stanowi zadekretowana liczba skazanych na śmierć 
zwierząt, nie wiadomo.

Zacytowane na wstępie sformułowania pochodzą z Zarzą-
dzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rze-
szowie, a zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego z 31 października 2017 r.        
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a szczególnie skóry bobrów, miały wysoką wartość obie-
gową w handlu wymiennym. Nie dziwi więc, że Bolesław 
Chrobry zabronił polowania na bobry na podległych mu te-
renach łowieckich i podobnie postępowali też inni władcy. 
Urząd bobrowniczego, który zajmował się hodowlą i opie-
ką nad bobrami, ustanowiony był już za czasów Piastów. 
Był to urząd prestiżowy, wszak pełniący go był wyłączony 
spod władzy wojewodów, kasztelanów i podlegał wyłącznie 
władzy księcia, będącego właścicielem terenów, na których 
żyły bobry. Piecza władców nad bobrami trwała przez ko-
lejne wieki, ale późniejsze zasady ochrony miały tę wadę, 
że nie ustanawiały kontroli ich odłowów i w konsekwencji 
Józef Łoziński, autor monografii bobra, w roku 1881 napisał 
strwożony „… czy i gdzie on dzisiaj u nas istnieje, nie wiado-
mo. Zdaje się, że należy do zwierząt zupełnie wytępionych, 
nigdzie bowiem o nim wzmianki nie znajdujemy”.

Dwie wielkie wojny światowe, do których doszło w pierw-
szej połowie ubiegłego stulecia, zredukowały popula-
cję bobrów na ziemiach polskich niemal do zera, wszak 
w roku 1944 dostrzeżono ledwie jedną ich rodzinę, na rze-
ce Marycha koło Krasnopola. Powrót bobrów na polskie 
ziemie i odbudowywanie ich populacji miały miejsce za 
sprawą „importu” tych zwierząt z okolic Woroneża w Ro-
sji. Przywrócenie bobrów środowisku, w którym niegdyś 
w sposób naturalny egzystowały (reintrodukcja), trwało 
przez długie lata, na przykład program powrotu tych zwie-
rząt w Bieszczady rozpoczęto dopiero w 1992 roku. Dziś 
bobry zasiedlają całą Polskę i można by było powiedzieć, 
że to świetnie, gdyby nie skrajne opinie, jakie ich egzy-
stencja wywołuje.

Wody coraz mniej
Profesor Krzysztof Kukuła, hydrobiolog, kierownik 

Katedry Ekologii i Biologii Środowiska na Wydziale 
Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
którego zespół przez ostatnie dziesięć lat badał wpływ 
bobra europejskiego na ekosystemy wodne jest zdania, 
że: W sytuacji, kiedy brakuje nam wody, należy dostrzec 
wszystkie plusy, które się wiążą z obecnością bobrów. 
Bobry za darmo wykonują za nas prace, na które musie-
libyśmy wysupłać z budżetu państwa, a więc z naszych 
kieszeni, setki milionów złotych.

Czy mamy suszę?
Prof. dr hab. Krzysztof Kukuła: W trakcie badań hy-

drobiologicznych mojego zespołu wykonujemy również 
obserwacje i pomiary hydrologiczne. Między innymi pro-
wadzimy je każdego roku wiosną, o mniej więcej tej samej 
porze, w kwietniu. Ten rok był kolejnym, w którym stwier-
dziliśmy niższy stan wody w potokach niż w roku poprzed-
nim. Wody w rzekach i strumieniach Bieszczadów jest 

coraz mniej. W roku 2014 
jej poziom był w badanych 
przez nas potokach  aż 
o 30 centymetrów niższy 
niż rok wcześniej. W kwiet-
niu bieżącego roku wody 
znów było mniej niż przed 
rokiem. Podobna sytuacja 
występuje w innych gór-
skich rzekach naszego 
kraju, a są one głównymi 
ciekami zasilającymi kraj 
w wodę. Być może w kwiet-
niu 2017 roku będzie ina-
czej, ponieważ ostatnia je-

sień obfituje w opady, czego od paru dobrych lat nie było. 
Ale… Poczekajmy na zimę i na to, jakie będą opady śnie-
gu, ponieważ rzeki karpackie są zasilane w wodę przede 
wszystkim z topniejącej pokrywy śnieżnej i w mniejszym 
stopniu z opadów deszczu. Musimy także poczekać na 
lato, które może wszystko zmienić – w miesiącach letnich 
od paru dobrych lat mamy suszę.

Czy na pewno?
Grzegorz Walijewski, hydrolog z Instytutu Meteoro-

logii i Gospodarki Wodnej: Mamy cztery stopnie suszy. 
Najmniej uciążliwa jest susza meteorologiczna, przez 
niektórych określana jako atmosferyczna. Jej główną ce-
chą jest brak opadów przez dłuższy czas. Drugi - to su-
sza glebowa. Jest już bardziej odczuwalna, szczególnie 
przez rolników, bo mamy z nią do czynienia wtedy, gdy 
rośliny mają utrudniony dostęp do wody, więdną w ciągu 
dnia, a w nocy odzyskują turgor. W przypadku głębokiej 
suszy glebowej rośliny trwale więdną i w konsekwencji 
zasychają. Kolejny stopień, to susza hydrogeologiczna, 
a jej symptomem jest znaczne obniżenie się zwierciadła 
wód podziemnych. Najostrzejszym etapem jest susza 
hydrologiczna, kiedy obserwowane jest wysychanie wód 
powierzchniowych (rzek, jezior). Czy na pewno mamy su-
szę? Ze statystyk wynika, że w latach 1951-1981 susza 
hydrologiczna występowała co pięć lat, natomiast od roku 
1982 średnio już co dwa lata. Sytuacje krytyczne, mam 
na myśli takie, które swym zasięgiem obejmują znaczny 
obszar naszego kraju, zdarzają się co kilka lat. Na przy-
kład podczas suszy w 1992 roku Zbiornika Sulejowskie-
go na Pilicy praktycznie nie było, bo wysechł. W mijają-
cym roku problemy z wodą miało między innymi południe 
kraju, natomiast Kujawy od lat borykają się z jej brakiem 
i z brakiem opadów przez dłuższy okres czasu. Średnia 
roczna suma opadów w Polsce, to około 650 mm. Aby 
lepiej wyobrazić sobie tę wartość to tak, jak byśmy przez 
rok wylali 650 litrowych butelek wody na 1 metr kwadrato-
wy powierzchni. Najwyższe wartości, do około 1200 mm, 
występują na południu kraju, w górach i na przedgórzach. 
Najniższe na nizinach, na wspomnianych Kujawach śred-
nio około 550 mm. Na mieszkańca Polski średnio przy-

Bóbr na karcie z Bestiariusza z Aberdeen (XII w.)

Żeremie bobrowe
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pada 1500 m3 wody na rok i pod tym względem jeste-
śmy na szarym końcu wśród krajów europejskich. W tej 
sytuacji każde działanie zwiększające retencję wód jest 
na wagę przysłowiowego złota. Dużą wagę powinno się 
kłaść na szkolenie społeczeństwa już od  najmłodszych 
lat i uświadamianie, że woda, zarówno jej ilość, jak i ja-
kość, jest najważniejszym zasobem naturalnym. Jedynym 
sposobem ochrony przed skutkami takich klęsk żywioło-
wych jak susza, jest racjonalna gospodarka posiadanymi 
zasobami wodnymi. Mam na myśli retencjonowanie wody 
w przemyślany sposób, poprzez: zbiorniki wodne, urzą-
dzenia techniczne, jeziora i stawy, przez zalesianie czy 
odpowiedzialną renaturalizację środowiska. Dobrym roz-
wiązaniem są także zbiorniki na wodę deszczową, którą 
można wykorzystać w porze suchej, jak również insta-
lowanie technologii wodooszczędnej w gospodarstwach 
domowych, na przykład – perlatory. Co do ewentualnych 
korzyści, jakie w tej kwestii czynią bobry, nie wypowia-
dam się, ponieważ rozlewiska wodne spowodowane za-
trzymaniem przepływu w rzece przez ich tamy, systema-
tycznie podtapiają domy oraz użytki rolne moich znajo-
mych. Ponadto ich żeremia i podziemne korytarze często 
drążone są w wałach przeciwpowodziowych, przez co 
naruszają ich konstrukcję i znacząco osłabiają ich funk-
cją, jaką jest ochrona społeczeństwa przed wielką wodą.

Inżynier na czterech łapach
Bóbr jest jedynym poza człowiekiem zwierzęciem ma-

jącym zdolności inżynierskie. Zwierzę to ma najwyższy 
wśród gryzoni stosunek mózgu do masy ciała co, jak twier-
dzą fachowcy, daje im zdolność do działania nie tylko in-
stynktownego, ale także wykonywania prac, które robią 
wrażenie działań przemyślanych. Te niezwykłe umiejętno-
ści można podziwiać przypatrując się zbudowanym przez 
nie tamom, żeremiom, kanałom i norom. Woda jest ich ży-
wiołem, naturalnym środowiskiem. 

Cytowany już profesor Krzysztof Kukuła tak ocenia ich 
działalność: W zabudowanych przez bobry potokach reten-
cja wody wzrasta wielokrotnie. Bobry naprawiają bezmyśl-
ną działalność człowieka, która kilka dekad temu doprowa-
dziła do tego, że nasze zasoby wody bardzo się skurczyły. 
Nie ma na razie precyzyjnych danych, jakie ilości wody są 
gromadzone w wyniku działalności bobrów. Zabieramy się 
za to, aby próbując dotrzeć do świadomości społecznej, 
mieć niezbite argumenty. Na pewno są to w skali kraju mi-
liony metrów sześciennych. Bóbr jest bardzo nietypowym 
zwierzęciem, bo tak jak człowiek, potrafi budować skom-
plikowane konstrukcje i przekształcać środowisko do wła-
snych celów. Jego tamy oraz całe systemy stawów i kana-
łów, to jest coś, co zapewnia wodę nie tylko bobrom, ale 
także wielu innym zwierzętom, od ryb począwszy po ptaki 
wodne. I jednocześnie przyczynia się do utrzymywania 
tych wszystkich podmokłych łąk i torfowisk, z których czło-
wiek rzadko korzysta, a które są idealnymi magazynami 
wody. Ale… Nasze społeczeństwo wykazuje ostatnio dużą 
odporność na argumenty przedstawiane przez przyrodni-
ków związane z pozytywnymi skutkami obecności bobrów, 
a słabą odporność na emocjonalne argumenty wskazujące 
na pojawiające się niekiedy problemy. 

Zagęszczenie środowiska
Myśliwy znający od podszewki lasy Pogórza Przemy-

skiego i Bieszczadów twierdzi, że bobrów jest obecnie 
za dużo i że trzeba postawić tamę ich rozprzestrzenia-
niu się. Uważa, że środowisko przyrodnicze jest już nimi 
przesycone. Podobnie, jak z wilkami, które - jak twier-
dzi - czynią rzeź wśród zwierzyny płowej, o której nie-
zjedzone szczątki, co i rusz potyka się w lasach. I robi 
odniesienie do Szwecji, gdzie określono, jaka ma być 
w tym kraju populacja wilków i każdą nadwyżkę się od-
strzeliwuje. Uważa, że podobnie powinno być i u nas, 
także w odniesieniu do bobrów.

Tama wykonana przez bobry
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Bóbr, czyli nic nie jest tylko białe albo tylko czarne
Ekolodzy są całkowicie odmiennego zdania. Twierdzą, że 

poprzez swoje budowle wodne bobry powstrzymują spływ 
wód, przez co w okresach suszy nawadniają okolice, a pod-
czas powodzi powstrzymują gwałtowny spływ wody. Po-
wstałe zaś dzięki nim rozlewiska spełniają nie tylko funkcję 
retencyjną, ale pełnią też rolę oczyszczalni wód, a poza tym 
tworzą siedliska dla zagrożonych gatunków ptaków, cho-
ciażby bociana czarnego czy orlika krzykliwego.

Hubert Miszczuk w kwestii bobrów posiada pogląd uzna-
jący racje obu stron. Ma za sobą działalność zawodową 
na stanowisku dyżurnego hydrologa kraju, jest myśliwym, 
po ojcu - jednym z tych, którzy po wojnie sprowadzali do 
Polski bobry z Litwy i Woroneża. Mówi, że ze strony eks-
porterów nie była to działalność charytatywna, ponieważ 
za pierwsze bobry płaciliśmy wyżłami. Dzięki ojcu bobry 
zna więc niemal od kołyski. Obecnie prowadzi firmę, któ-
ra zajmuje się kompleksowo ograniczaniem szkód wyrzą-
dzonych przez bobry, nade wszystko zabezpieczaniem 
budowli, którym działalność bobrów może zagrozić oraz 
odstrzałem redukcyjnym bobrów. 

- Bóbr jest gatunkiem cennym – mówi Hubert Miszczuk 
– ponieważ za sprawą jego działalności zwiększa się re-
tencja wód. Tak więc od strony mikrohydrologicznej to, co 
robią bobry, należy ocenić bardzo pozytywnie. Ale jeśli 
słyszę, że bobry wykonują prace, na którą budżet pań-
stwa musiałby wydać miliony złotych, to zadaję pytanie, 
czy budżet państwa zrefunduje koszty pogrzebów osób, 
które poniosły śmierć w wyniku działalności tych notabene 
bardzo sympatycznych zwierząt. A tylko w ubiegłym roku 
zginęło z tego powodu dziewięć osób. Na lokalnej drodze 
w województwie mazowieckim pod ciągnikiem siodłowym 
zapadła się droga i wpadł on do nory wykopanej przez 
bobry. Jeśli mówimy o korzyściach, jakie uzyskujemy za 
sprawą bobrów, to mówmy też o stratach. A te straty nie-
jednokrotnie liczone są w dziesiątkach milionów złotych. 
Sześć lat temu, podczas powodzi w 2010 roku, przerwane 
zostały wały na Wiśle i zalana została niemal cała gmina 
Wilków. Koszty były gigantyczne. Wały zaś zostały prze-
rwane, ponieważ zostały podkopane przez bobry. Hodow-
cy ryb wiedzą, że w ciągu jednej nocy może zniknąć z ich 
stawów woda, a ryby spłynąć do rzeki. W wielu przypad-
kach bobry stanowią zagrożenie dla człowieka. Podkopują 
przepusty i pod samochodami zapada się asfalt, podko-
pują podpory mostów, nie mówię już o tak powszechnych 
sprawach, jak podtapianie użytków rolnych. Trudno powie-
dzieć, ile mamy w kraju tych zwierząt, bo bóbr jest z na-
tury zwierzęciem niepoliczalnym. Chodząc do Technikum 
Ochrony Środowiska w Konstancinie-Jeziornej byłem pod 
wrażeniem umiejętności przekształcania przez bobry oto-
czenia do swoich potrzeb, a podczas studiów na SGGW 

dostrzegłem wiele innych aspektów ich działalności. 
W stwarzanym przez nich środowisku żyje około 20 ga-
tunków innych zwierząt. Dzięki nim wróciły do środowiska 
przyrodniczego piżmaki wytrzebione swego czasu przez 
norkę amerykańską. Niewątpliwie bobry mają bardzo duży 
wpływ na ograniczanie skutków suszy, ale na Boga! Pa-
miętajmy o ludziach! Moja firma nie trzebi bezsensownie 
bobrów, zajmujemy się zabezpieczaniem budowli przed 
szkodami, które ich działalność może im wyrządzić, lecz 
czasem jedynym możliwym rozwiązaniem jest odstrzał ca-
łej rodziny bobrowej. I jeśli wcale nie tak dawno ekolodzy 
ciskali na nas gromy, to dziś, gdy zobaczyli na czym nasza 
praca polega, ślą nam podziękowania.

Jeśli ktoś w Polsce mówi, że susza staje się dla naszego 
kraju problemem, słuchacze odbierają jego słowa z niedo-
wierzaniem. Posłuchajmy więc, co do powiedzenia ma na 
ten temat fachowiec, profesor Andrzej Doroszewski, kie-
rownik Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki 
Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwo-
wego Instytutu Badawczego w Puławach:

- Z suszą rolniczą mamy do czynienia permanentnie od 
36 lat, a jej oczywistą cechą jest obniżenie plonów z powo-
du niedoborów wody w glebie. To obniżenie plonów może 
być mniejsze lub większe, więc przyjmuje się, zgodnie 
z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rol-
nych i zwierząt gospodarskich, że susza rolnicza jest wtedy, 
gdy w skali gminy występuje obniżenie plonu w danym roku 
o minimum 20 procent w stosunku do plonów uzyskanych 
przy średnich wieloletnich warunkach pogodowych. Mamy 
suszę wiosenną, a więc występującą w kwietniu-maju, nade 
wszystko letnią (czerwiec, lipiec, sierpień) zazwyczaj bardzo 
uciążliwą dla rolnictwa. Czasem zdarza się, że wydłuża się 
ona na wrzesień. Szczególnie dotkliwa jest ona dla rolników 
w Wielkopolsce, na Nizinie Szczecińskiej, Ziemi Lubuskiej, 
na Kujawach i w południowej części Mazowsza.

Czaszka bobra

Podcięte drzewo przez bobry
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Adam Bohdan z Fundacji Dzika Polska sytuuje nato-
miast bobry, podobnie jak biolodzy i hydrobiolodzy, jako 
te zwierzęta, które w kontekście występującej w naszym 
kraju suszy, są bardzo pożyteczne. Mówi tak: - Nie uwa-
żamy, że w Polsce jest za dużo bobrów i że czynią one 
niepowetowane straty, szczególnie dla rolnictwa. Mówiąc 
o szkodach wyrządzanych przez bobry powinno się też 
mówić o korzyściach, jakie przynoszą one ludziom i przy-
rodzie. Naturalnym środowiskiem bobrów jest woda, bu-
dują więc tamy tworzące rozlewiska. W sytuacji powta-
rzających się każdego lata uciążliwych okresów suszy, 
zbiorniki tworzone przez bobry zwiększają retencję wód 
i na tych terenach, gdzie żyją bobry, znacząco niwelują 
skutki suszy. Rozlewiska te stają się ponadto siedliskiem 
ptaków, płazów, bezkręgowców, co wpływa na wzbogace-
nie środowiska przyrodniczego. Odstrzeliwanie bobrów, 
jako rozwiązanie najmniej humanitarne, powinno być roz-
ważane dopiero po wykazaniu nieskuteczności alterna-
tywnych rozwiązań. Najbardziej niepokoi nas, że bobry 
zabijane będą też na terenach podlegających ochronie 
oraz na obszarach leśnych. Mówię to niebezpodstawnie, 
ponieważ dokonałem pod tym kątem analizy wojewódz-
twa podlaskiego. Okazało się, że numery obwodów ło-
wieckich, w których mają być odstrzeliwane bobry, pokry-
wają się z terenami leśnymi włączonymi do sieci Natura 
2000. Do Ministra oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Białymstoku złożyliśmy uwagi, w których 
przedstawiliśmy pozytywne dla przyrody aspekty działal-
ności bobrów i sprzeciwiliśmy się ich zabijaniu. Odpowie-
dzi na uwagi nie otrzymaliśmy.

Rozpocząć rzeź, czy nie?
Wszystkim rozmówcom zadawałem pytanie, czy trze-

ba zacząć zabijać bobry i wystrzelać około 25 tysięcy 
tych zwierząt do roku 2019? Tylko ekolodzy dali jed-
noznaczną odpowiedź: Nie! Absolutnie! Pozostali byli 
w odpowiedziach bardzo powściągliwi. Myśliwy powie-
dział, że upolować bobra wcale nie jest tak łatwo, bo 
jego aktywność przypada na godziny nocne i on już 
widzi setki tych niemających nic do roboty myśliwych, 
którzy siedzą nad rozlewiskami wykonanymi przez bobry 
i wypatrują czubków ich głów wystających z wody. Po-
zostali skłaniali się ku temu, że fizyczna likwidacja bob-
rów to ostateczność i tylko w sytuacjach krańcowych, 
gdy ich działalność zagraża życiu człowieka.

Ale wszystkie obawy i zastrzeżenia nie mają już racji 
bytu. Resort środowiska decyzję o eksterminacji podjął, 
została ona rozpisana na poszczególne województwa 
i okręgi. Teraz tylko od myśliwych zależy, czy będzie im 
się chciało tkwić po nocach nad rozlewiskami, czy też 
decyzję ministra po prostu zignorują. Bo poza tym, że 
pozbawi się życia tworzącego wodny ekosystem zwie-
rzęcia, żadnej korzyści się nie odniesie. Cóż to zresztą 
za korzyść – zabijanie. Ale z pewnością znajdą się tacy, 
którym zabijanie bobrów da satysfakcję. Jeden z roz-
mówców powiedział, że szczególnie okrutni w tym pro-
cederze są rolnicy, którzy „radzą sobie z bobrami nie-
zbyt humanitarnymi sposobami”. 

Jacek Stachiewicz

Działalność bobrów
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Z dr. Przemysławem Wasiakiem - biologiem i ekologiem, p.o. Zastępcą Dyrektora
Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Zwierzęta dużych przestrzeni

gdy już mówimy o polowaniach, to uważam, że regulacja 
populacji zwierząt kopytnych jest konieczna na obszarach 
gdzie nie ma dużych drapieżników, więc ci myśliwi mają 
jakieś swoje miejsce w społeczeństwie…

Kiedy wizerunek współczesnego myśliwego, zde-
cydowanie odbiegający od tego z czasów pańskiego 
dziadka, przestanie być powodem do dumy, a bardziej 
zacznie być powodem do wstydu?

Uważam, że jeśli chodzi o łowiectwo, to na pewno 
chcielibyśmy, aby miało ono tradycyjne oblicze, z tymi 
starymi, wywodzącymi się czasem nawet z bardzo dale-
kiej przeszłości zasadami, kiedy polowanie było w od-
powiedni sposób celebrowane i samo odstrzelenie oraz 
śmierć zwierzęcia także. I na pewno takie łowiectwo budzi 
w nas zdecydowani bardziej pozytywne reakcje i odczucia, 
aczkolwiek musi być ono jeszcze uzasadnione rzeczywistą 
potrzebą odstrzelenia zwierzęcia. To musi być połącze-
nie wielu aspektów. Na pewno sam się Pan spotkał z tymi 
współczesnymi myśliwymi ze sfer nowobogackich, których 
stać na kupno najdroższego nawet ekwipunku i z ich mo-
rale. Wcale nie tak dawno usłyszałem z ust człowieka pra-
cującego w sklepie myśliwskim kilka niezbyt pochlebnych 
zdań dotyczących tych ludzi. „Co to za myśliwi – mówił. 
- Oni nie mają pojęcia co to jest głuszec, co to jest cie-
trzew, jednego zwierzęcia od drugiego nie potrafią odróż-
nić, idą do lasu i prują z tej swojej broni do wszystkiego, 
co się tylko rusza. Przyjeżdżają drogim samochodami, 
oczywiście terenowymi, strzelają do iluś tam byków, łani 
i odjeżdżają. Poza strzelaniem nic ich nie obchodzi”. Mamy 

Jacek Stachiewicz: Pan poluje?
Przemysław Wasiak: Nigdy.

Czyli nie jest Pan strzelcem lubu-
jącym się w zabijaniu zwierząt.

Jestem bardzo dobrym strzelcem, 
kiedyś strzelałem sportowo i osiągałem 
niezłe wyniki. Ale do zwierząt, aby je 
uśmiercać, nigdy. Strzelam do zwie-

rząt, ale pojemnikami ze środkiem usypiającym, gdy za-
chodzi taka konieczność. I tak było na przykład ostatnio 
z tym słynnym misiem z Polany.

A z aparatem fotograficznym Pan poluje?
W przeszłości robiłem to nawet często, ale obecnie brak 

mi na to czasu.

Wizerunek człowiek ubranego w zielony mundurek 
z kapelusikiem z piórkiem na głowie i strzelbą na ra-
mieniu był przez dziesiątki, a nawet setki lat powodem 
do dumy. Panu to nigdy nie imponowało?

Nie miałem takich inklinacji, aczkolwiek mój dziadek 
był myśliwym starej daty, z tradycjami, ale polował po to, 
by mięso upolowanego zwierzęcia wykorzystać w celach 
kulinarnych, a nie po to, by to zwierzę zabić. Najczęściej 
strzelał jednego dzika lub sarnę raz w roku. To była ta stara 
szkoła myślistwa. Zabierał upolowane zwierzę do domu, 
najpierw on je oprawiał, potem babcia robiła z tego mięsa 
różne wyroby. Taki był wtedy sens myślistwa. Ale ja w te 
ślady nie poszedłem, nie czułem takiej potrzeby. Jednak 
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więc do czynienia z niezbyt pozytywnym trendem, o czym, 
muszą to przyznać, mówią sami myśliwi. Ale to ci, którzy 
hołdują jeszcze tradycji i starym zasadom. 

Jeśli popatrzymy wstecz, to polowanie było jednym 
z najbardziej prestiżowych i cenionych zajęć. Jak się 
czyta o polowaniach organizowanych przez królów 
i arystokratów, nie sposób uciec od refleksji, że za-
bijanie zwierząt było jedną z bardziej wyrafinowanych 
rozrywek. Hodowano psy do polowań na grubą zwie-
rzynę, inne na ptactwo, jeszcze inne na zwierzynę pło-
wą, bo musiały być szybkie, inne na lisy, rącze konie, 
wyrafinowane ubiory. To był cały przemysł i być może 
jego zakres jest dziś mniejszy, ale ten przemysł jest. 
Sądzi Pan, że to może odejść w przeszłość?

Trudno mi się do tego ustosunkować. Nie sądzę, by coś 
takiego się stało, ale też nie wiem, czy powinniśmy tego 
oczekiwać. Myślę, że myśliwi jednak mają swoje miejsce 
we współczesnym społeczeństwie. Ubiory, sprzęt to jest 
otoczka obecna w każdym sporcie…

Zabijanie może być sportem?
Wycofuję słowo sport w odniesieniu do myślistwa. 

Chciałem się odnieść do tego, że jak każda inna 
działalność, ma swoje atrybuty podkreślające jego odręb-
ność i cechy szczególne. To naturalne, że taka otoczka 
powstaje. Jogging, czyli po porostu bieganie, też ma swoje 
atrybuty - specjalne buty, termoaktywną, przepuszczającą 
pot odzież itd. To naturalne, że wokół różnych dziedzin ak-
tywności człowieka taka otoczka powstaje.

Peter Wohlleben napisał książkę o duchowości zwie-
rząt. Gdy rozmawiam z myśliwymi, z reguły nie umieją mi 
odpowiedzieć na pytanie, czy według nich zwierzęta mają 
swoją duchowość. Pan ze zwierzętami obcował swego 
czasu niemal codziennie. Co Pan na ten  temat sądzi?

Nie jestem myśliwym przede wszystkim dlatego, że dla 
mnie uśmiercenie zwierzęcia musiałoby mieć jakiś nie-
prawdopodobnie ważny powód. Nie jestem w stanie tego 
zrobić, w pewnym stopniu właśnie ze względu na ową du-
chowość zwierząt, o której Pan mówi. Nie uważam, by dla 
zaspokojenia jakiegokolwiek rodzaju ambicji można było 
zabić zwierzę. Dla mnie zabicie zwierzęcia jest tak samo 
nie do przyjęcia jak zabicie człowieka.

Słyszał Pan zwierzęta idące na rzeź w ubojni?
Nie, ale wiem, że zwierzęta tam przeczuwają swoją 

śmierć. Czują, po co zostały tam przywiezione.

To czucie to jeden z atrybutów ich duchowość?
Na pewno za pomocą jakiegoś rodzaju instynktu są 

w stanie wyczuć, że chce im się zrobić krzywdę.

Powiedział Pan, że zabicie zwierzęcia jest dla Pana 
nie do zaakceptowania. Agnieszka Holland w jednym 
z wywiadów na kanwie filmu „Pokot” powiedziała, że 
każdy człowiek, który zabija zwierzę jest w stanie za-
bić także człowieka. To stwierdzenie odzwierciedla 
z jednej strony okrucieństwo natury ludzkiej, ale su-
geruje również, co prawda nie wprost, że myślistwo 
jest przysposabianiem do zabijania ludzi. Zgodzi się 
Pan z taką interpretacją?

Według mnie jest to z Pańskiej strony nadinterpretacja 
sensu wypowiedzi Pani Holland. 

Człowiek, który zabija zwierzę nie jest w stanie zabić 
drugiego człowieka?

Jeśli chodzi o samą umiejętność, to tak, natomiast je-
śli weźmiemy pod uwagę sferę psychiki, to taki wniosek, 
według mnie, nie jest trafny. Sądzę, że są to jednak dwie 

zupełnie różne kwestie. Zapewne każdy z nas ma w sobie 
coś, co my dzisiaj nazywamy okrucieństwem, ale nasza 
kultura oraz wychowanie nakazują nam odsuwać ów ata-
wizm od siebie. Ale jednocześnie jesteśmy także w jakiś 
sposób przysposobieni do zabijania zarówno zwierząt, jak 
i przeciwników. Tylko pytanie, czy my chcemy to w sobie 
tłumić, nie dopuszczać, by nami władało czy też chęć za-
bijania przeciwników wzmacniać, na przykład poprzez 
myślistwo i zabijanie zwierząt. Moim zdaniem na różne 
sposoby trzeba w sobie tłumić te instynkty. 

Według mnie myślistwo nie tłumi instynktów, a wręcz 
przeciwnie – oswaja człowieka ze śmiercią zwierzę-
cia. Pamięta Pan zapewne film „Łowca jeleni” z Ro-
bertem de Niro, który opowiada o horrorze młodych 
ludzi z amerykańskiej warstwy robotniczej, którzy zo-
stają wrzuceni w okrucieństwo wojny wietnamskiej. Są 
w tym filmie dwie sceny z polowania na jelenie. Jedna 
sprzed ich wyjazdu do Wietnamu, druga po powrocie. 
Przed główny bohater bez wahania strzela i zabija jele-
nia. Po powrocie, gdy ma już za sobą koszmar wiet-
namskiej wojny, koledzy wyciągają go na polowanie 
i jest taka piękna scena, gdy wspaniały, potężny byk 
pojawia się na skale tuż przed nim, on się składa do 
strzału i… opuszcza sztucer. Dla mnie scena znamien-
na, bo ona mówi, że trzeba mieć za sobą traumatyczne 
przeżycia związane z zabijaniem, by oszczędzać życie 
nie tylko ludzkie, ale także zwierząt.

Trzeba się nazabijać… Jeśli porozmawia Pan z jakimiś 
starszymi myśliwymi, to wcale nierzadko usłyszy Pan, że 
oni się już tak nastrzelali i tyle tych zwierząt nazabijali, że 
teraz to tylko selekcyjną sztukę raz w roku ustrzelą, mimo że 
często widzą osobniki, które za młodu strzelali bez wahania. 

Zmęczyło ich zabijanie?
Można tak powiedzieć, ale nie wiem, jakie naprawdę mo-

tywacje tymi ludźmi kierują. Czy  rzeczywiście, tak jak Pan 
mówi, jest to zmęczenie zabijaniem, pozbawianiem życia 
innego stworzenia, czy też najzwyczajniej w świecie już ich 
to po prostu nie bawi, bo ileś tam tych jeleni, dzików i saren 
mają na rozkładzie….

Po co są zwierzęta na świecie?
Rozbawił mnie Pan tym pytaniem, ale po chwili zastanowie-

nia muszę powiedzieć, że nie ma na nie  prostej odpowiedzi. 

Świadomie urwałem to pytanie w połowie, bo w ca-
łości powinno ono brzmieć następująco: „Po co są 
zwierzęta na świecie, bo chyba nie po to tylko, by 
człowiek je zabijał?”

Oczywiście, że nie po to tylko, by człowiek je zabijał. Są 
elementem przyrody, podobnie zresztą jak my ludzie.

Ambona myśliwska
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Są zawadą dla człowieka?
Są naturalną konsekwencją ewolucji i nie powinniśmy 

traktować zwierząt jako zawady dla człowieka, ale ze 
względu na rozwój ludzkości zwierzęta stały się przeszko-
dą dla człowieka w rolnictwie, hodowli, łowiectwie… Tak, 
niestety, jest i musi być, ponieważ człowiek jest niezwy-
kle ekspansywny, potrzebuje każdego niemalże kawałka 
terenu i nieustannie wypiera zwierzęta z ich naturalnego 
środowiska. W tej sytuacji niezwykle ważna jest rola takich 
miejsc jak parki narodowe, każda forma ochrony przyrody, 
żeby jeszcze coś dla tych zwierząt zatrzymać. Bo rzeczy-
wiście doszło do tego, że zwierzęta stały się dla człowieka 
przeszkodą, mimo że podobnie jak człowiek są stałym ele-
mentem świata przyrodniczego, który nas otacza.

Nauczymy się z dzikimi zwierzętami współżyć, czy 
zawsze będą nam przeszkadzać i będziemy dążyć 
do ich unicestwienia? Hodowcy owiec na przykład 
byliby przeszczęśliwi, gdyby wilków w ogóle nie 
było, a one przecież są, jak Pan powiedział,  sta-
łym elementem przyrody, która nas otacza. Zabili-
by każdego wilka, na każdym kroku mówią, że lasy 
są nimi przepełnione i  jako przykład właściwego 
postępowania z nimi przywołują przykład Szwecji, 
gdzie każdego roku odstrzeliwuje się wilki jeśli ich 
populacja przekracza stan liczebny ustanowiony 
przez człowieka. U nas niektórzy leśnicy twierdzą, 
że nie ma co odstrzeliwać wilków, bo jeśli jest ich 
nadmiar, to natura sama sobie z tym poradzi.

To prawda, że przyroda świetnie potrafi sobie regulować 
sytuacje, gdy następuje zagęszczenie jakiejś populacji 
zwierząt, ale zaczynając od początku, czyli od tego, co Pan 
powiedział odnosząc się do Szwecji. Są otóż dwa aspek-
ty ochrony dużych zwierząt. Jeden dotyczy zwierząt żyją-
cych na terenach typowo rolniczych, na przykład w Polsce 
środkowej. Tam one są już niejako wtopione w środowisko 
i przestrzeń przyrodniczo-rolniczą dzielą z człowiekiem. Ta 
koegzystencja dotyczy przede wszystkim zwierząt kopyt-
nych, a po drugiej stronie mamy obszary takie, jak Biesz-
czady, gdzie bytuje szersze spektrum zwierząt, które ze 
swej natury nie są zdolne do życia w sąsiedztwie człowie-
ka. I na człowieka spada obowiązek ochrony tych zwierząt 
i zapewnienia im przestrzeni do życia.

Możemy uznać Bieszczady za ostoję, w której wy-
stępują wszystkie charakterystyczne dla tego regionu 
Europy zwierzęta, poczynając od kopytnych poprzez 
małe drapieżniki do tych drapieżników największych, 
czyli niedźwiedzi?

Tak. I możemy powiedzieć, że tutaj właśnie żyją one 
w warunkach w miarę naturalnych, w  warunkach i rela-
cjach drapieżnik – ofiara. Ale powracając do kwestii ochro-

ny zwierząt, od której zaczęliśmy ten wątek, to w tym tere-
nie, czyli w Bieszczadach, mamy do czynienia z kwestią 
obszaru i jego wielkości. Człowiek pozostaje w konflikcie 
ze zwierzyną, bo im więcej potrzebuje przestrzeni, tym 
mniej pozostawić jej dla zwierząt. Na pytanie, czy człowiek 
zawsze będzie w konflikcie ze zwierzyną, odpowiedź jest 
jedna - jeśli będziemy na tyle ekspansywni, że będziemy 
się starali zabrać wszystko dla siebie, zostawiając zwierzy-
nie niewiele miejsca, to jest oczywiste, że ten konflikt bę-
dzie i będzie narastał. Po to więc są takie obszary chronio-
ne jak parki narodowe, które powinny być jak największe, 
by zwierzyna mogła w tych obszarach żyć,  być chroniona 
i znajdować miejsce rozrodu. 

I dopiero zapewniając zwierzętom przestrzeń bę-
dziemy mogli powiedzieć, że w większym lub mniej-
szym stopniu przeciwdziałamy konfliktowi człowiek 
– zwierzyna?

Tak. Mamy więc dwa aspekty współżycia człowieka 
i zwierzęcia. Z jednej strony są zwierzęta, które zaadapto-
wały się w środowisku człowieka, w jego środowisku rolni-
czym, sarny pośród pól, lisy blisko domów, a z drugiej duże 
zwierzęta kopytne, małe i duże drapieżniki, które nigdy 
nie znajdą dla siebie miejsca w środowisku człowieka lub 
w jego sąsiedztwie. Te zwierzęta muszą mieć swoje natu-
ralne warunki do rozrodu i wobec ekspansji człowieka mu-
szą być dla nich przez tego człowieka stworzone. Inaczej 
zwierzęta nie przeżyją i znikną z naszego ekosystemu. 

Duże zwierzęta kopytne to jelenie?
Przede wszystkim żubry, które są z litery prawa zwierzę-

tami chronionymi, następnie jelenie i sarny, chociaż sarny, 
podobnie jak dziki, świetnie sobie radzą w bliskim sąsiedz-

Rozbity ul i wyjedzone ramki przez niedźwiedzia 

Jeleń szlachetny
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twie człowieka. No a drapieżniki, to całe ich spektrum od 
żbika i rysia poczynając, poprzez wilki, na niedźwiedziach 
kończąc. Te zwierzęta mają bardzo duże wymagania prze-
strzenne i właśnie przestrzeń decyduje o  skali ich konfliktu 
z człowiekiem. To są gatunki, które wymagają naprawdę 
specyficznych warunków, żeby przetrwać. 

Dlaczego wilk jest uważany za największego prze-
ciwnika człowieka?

Bo ciągnie się za nim zła sława. Jeśli jednak weźmie-
my pod uwagę straty ekonomiczne, jakie powoduje wilk, 
a jakie są udziałem niedźwiedzia, to moim zdaniem więk-
sze są udziałem tego drugiego. Nie wiem jak teraz wyglą-
da sytuacja, ale gdy dawno temu, a było to w latach 2001 
i 2002, zajmowałem się szacowaniem strat wyrządzanych 
przez dziką zwierzynę, to odszkodowania wypłacane z ty-
tułu strat dokonanych przez niedźwiedzie przebijały straty 
powodowane przez wilki i to znacząco. 

Wilki wyrządzają szkody przede wszystkim hodow-
com owiec, a niedźwiedzie?

Pszczelarzom. Rozbijają w pył ule w pasiekach, bo miód 
to jeden z ich największych przysmaków. Poza tym zabijają 
jałówki, także krowy. Ale niedźwiedzie nie mają tak złej sławy 
jak wilki, ich wizerunek jest, można powiedzieć, pieszczotliwy, 
no bo to misio przecież… Szkody wilka są spektakularne, bo 
grupa tych zwierząt potrafi wymordować kilkanaście owiec 
i to, dla bezpieczeństwa, zamkniętych w jakimś ogrodzeniu. 
No i wtedy zaczyna się wielka nagonka i krzyk, czego to te 
wilki nie robią, jakie to jest straszne i tak dalej… 

Powiedział Pan, że ekspansja człowieka jest zagro-
żeniem dla zwierząt, szczególnie tych, które nie po-
trafią żyć w sąsiedztwie człowieka i muszą mieć swo-
je, najczęściej bardzo rozległe terytorium, czyli mają 
duże wymagania przestrzenne. Czy w związku z tym 
władze Bieszczadzkiego Parku Narodowego występu-
ją o powiększenie jego obszaru?

Nie prowadzimy w tej chwili takich działań. 

Dlaczego, skoro powiedział Pan, że wielu gatunkom 
zwierząt potrzebna do życia jest rozległa przestrzeń? 

Sądzę, że w tej chwili nie ma woli władzy do tego, by 
nawet podjąć rozmowy na ten temat. Natomiast powiem 
Panu to, co powie każdy człowiek pracujący w parku na-
rodowym, w którym są duże drapieżniki. Na pewno gdyby 
obszar był większy, to te zwierzęta miałyby więcej miejsca 
do życia. Moglibyśmy nawet powiedzieć, że obszar parku 
jest ich matecznikiem, gdzie rodzą się, żyją i umierają. Ale 
tak nie jest. Bieszczadzki Park Narodowy jest duży, ale nie 
na tyle duży, by jego przestrzeń była wystarczająca do ży-
cia dla wszystkich występujących w nim zwierząt. A skoro 
tak, to niektóre muszą szukać swojego miejsca na ziemi 
poza parkiem. Z tragicznym wielokrotnie skutkiem. Dla 
przykładu – mamy na terenie naszego parku watahę wil-
czą, spośród której udało się nam odłowić jedną wilczycę 
i założyć jej obrożę z nadajnikiem. 

To była Freja?
Tak. Mówiłem już Panu o niej w poprzedniej rozmowie?

Dyrektor Tomasz Winnicki mi o niej opowiadał i zro-
biło mi się żal, gdy przeczytałem, że została zastrzelo-
na, zdaje się, że gdzieś na Słowacji. 

Nie, nie, nie… Polacy ją zastrzelili. W Pieninach. 

Ale przerwałem Panu w pół zdania…
Dzięki temu, że udało się nam założyć tej wilczycy obrożę 

z nadajnikiem, uzyskaliśmy niedostępne dotychczas infor-
macje o tym, w jaki sposób wataha, licząca osiem wilków, 
wykorzystuje swoje terytorium. Okazało się, że siedemdzie-
siąt procent tego terytorium znajdowało się na terenie Biesz-
czadzkiego Parku Narodowego. Ale pozostałe trzydzieści 
procent wykraczało już poza obszar parku. W przypadku tej 
watahy był to kierunek  w stronę Lutowisk. I możemy w tym 
momencie powiedzieć to, o czy mówiliśmy wcześniej, że gdy-
by park był większy, to ta wataha cały czas znajdowałaby się 
na jego obszarze, nie miałyby potrzeby, żeby penetrować 
okolice ludzkich siedzib. Ale nie do końca będzie to prawda. 
A nie będzie dlatego, że wilki podążają za jeleniami, jelenie 
zaś lubią przebywać poza bieszczadzkim parkiem, ponieważ 
są dokarmiane na terenie nadleśnictw. Z jednej strony relacje 
drapieżnik - ofiara są na naszym terenie naturalne, ale tak na-
prawdę one są prawie naturalne. Nawet w takim środowisku, 

Wilczyca Freja
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jakie w Bieszczadzkim Parku Narodowym, jest naprawdę 
przyrodniczo wyjątkowe, nie możemy mówić o pełnej natural-
ności relacji drapieżnik – ofiara. Chociażby dlatego, że jelenie 
są dokarmiane w bezpośrednim sąsiedztwie, a skoro są do-
karmiane, to ich obecność kumuluje się w pobliżu miejsc do-
karmiania, co oznacza, że także tam kumuluje się obecność 
drapieżników, no bo one szukają swojej potencjalnej ofiary. 
Teraz, czyli wiosną i latem jest lepiej, ponieważ w lesie jest 
więcej naturalnego pokarmu, jak ostrężyna, więc jelenie nie 
lgną już tak bardzo do miejsc dokarmiania. No ale przyjdzie 
jesień, potem zima, wczesna wiosna i one znowu będą sie-
działy głównie na paśnikach zakładanych przez myśliwych, 
a wilki będą za nimi podążać.

Ci którzy dokarmiają zwierzynę robią złą robotę?
Ze swojego punktu widzenia i z punktu widzenia zara-

biania pieniążków to oni robią dobra robotę. Ale z punktu 
widzenia ochrony dużych zwierząt i zachowania procesów 
naturalnych to nie jest dobra robota. 

Czym ci myśliwi robią dobrą robotę?
Po to dokarmiają jelenie, żeby je potem odsprzedać na 

odstrzał. To wszystko ma uzasadnienie ekonomiczne. 
Jeszcze dodadzą Panu argument, że hodują dobrego jele-
nia karpackiego, czyli podnoszą jakość populacji.

By go potem za pieniądze zabić?
Taka jest ścieżka podnoszenia przez myśliwych popula-

cji jelenia karpackiego. 

Zrobiliśmy daleko idącą dygresję od losu Freji i jej 
zasług dla poznania zachowań oraz obyczajów wil-
czych watah. 

Freja znakomicie ukazała nam zachodzący konflikt na linii 
dzikie zwierzę – człowiek. Przy czym sprawcą tego konflik-
tu jest człowiek, który poprzez swoją ekspansję komplikuje 
zwierzęciu byt, wymusza na nim pewne zachowania. Los 
Freji pozwala sformułować wiele wniosków dotyczących 
egzystencji dużych drapieżników we współczesnym świe-
cie. Freja była dwuletnią młodą wilczycą i po ośmiu mie-
siącach przebywania z watahą instynkt rozmnażania się 
pchnął ją na wędrówkę. Tak się dzieje z młodymi wilczy-
cami. Szukają partnera i miejsca, gdzie mogłaby założyć 
nową watahę. I Freja  ruszyła w podróż, podczas której 
zrobiła ponad 1600 kilometrów. 

W jakim czasie?
Wyruszyła pod koniec września, znaleziono ją zastrzelo-

ną w lipcu następnego roku.

Wychodzi średnia około 160 kilometrów na miesiąc.   
Freja pokonała ogromny dystans. Wędrowała głównie po 

terenach Polski i Słowacji. Na Słowacji trzymała się pasa sze-
rokości 20 kilometrów od granicy z Polską, gdzie jest zakaz 
strzelania do wilków. Ale penetrowała też inne tereny, bo prze-
cież skąd mogła wiedzieć, że bezpieczna jest tylko w tym pasie 
o szerokości 20 kilometrów. Pokonywała ogromne odległości, 
instynkt pchał ją na zachód i w pewnym momencie natknęła 
się na autostradę, która ma siatki po obydwu stronach, aby nie 
weszły na nią zwierzęta. Z nadajnika zainstalowanego w jej 
obroży poprzez satelitę spływały do naszego komputera do-
kładne dane co do miejsca jej pobytu. W każdej chwili wiedzie-
liśmy, gdzie Freja  jest. Długo przebywała na przykład w pobli-
żu żeremi bobrów, bo zapewne się nimi żywiła. Nie wchodziła 
w konflikty z ludźmi, starała się omijać wsie, jeśli już to przeci-
nała je po cichu w nocy. I pewnego dnia doszła do autostra-
dy. Na naszym wykresie widać było dokładnie, jak próbowała 
przejść w różnych miejscach przez autostradę, jak podchodzi 
do tego płotu i zawraca. Telemetria ujawniła nam, że trzykrot-
nie odbiła się od tego płotu, w tym raz zaledwie sto metrów od 

przejścia dla zwierząt biegnącego nad autostradą. Nie trafiła 
w to przejście.  To pokazuje nam, że zwierzęta drapieżne po-
trzebujące przestrzeni oraz migracji, mają w dzisiejszym świe-
cie nieprawdopodobnie trudną egzystencję. Próbują podążać 
za instynktem, który podpowiada im wędrówkę, ale nie są 
w stanie w swobodnie funkcjonować. Ze względu na nasyce-
nie ludźmi, drogami, infrastrukturą te zwierzęta praktycznie nie 
mają szans. Trzykrotna, nieudana próba przejścia autostrady 
nasuwa wniosek, że przejścia te może i spełniają swoją rolę, 
ale przede wszystkim dla lokalnych populacji zwierząt, które 
wiedzą, gdzie te przejścia są. Natomiast dla zwierząt migrują-
cych na długich dystansach są niewystarczające, bo one nie 
potrafią ich znaleźć. Po trzykrotnej, nieudanej próbie sforso-
wania autostrady, Freja zawróciła na północ, trafiła do Polski 
w rejon Pienin, a wiemy jak Pieniny wyglądają - tam bacówka 
jest dosłownie co kilka kilometrów. I w tych Pieninach znalazła 
swoją śmierć. Prawdopodobnie została zastrzelona strzałem 
z samochodu. Specjalista od  balistyki powiedział nam, że zo-
stała trafiona, jak on to określił, strzałem równoległym, który 
jest charakterystyczny dla strzelających z samochodu. Starali-
śmy się odnaleźć kulę wykrywaczem metalu, bo Freja została 
trafiona pod nasypem i prawdopodobnie pocisk utknął gdzieś 
w tym nasypie, no ale się nie udało. 

Nikt się nie przyznał do zastrzelenia Freji?
Nikt. 

Pewnie jacyś bandyci, mordercy zwierząt, zabijający 
je dla rozrywki. 

Mieliśmy dużą pomoc leśników z tamtego terenu, ale nie 
udało się nam ustalić osoby, która uśmierciła Freję. Nie 
wiadomo kto, nie wiadomo jak, ale ten ktoś na pewno po-
sługiwał się  profesjonalną bronią. 

Dlaczego instynkt pchał Freję na zachód, czyli 
w tę bardziej cywilizowana część Polski, gdzie gę-
stość zaludnienia jest nieporównywalnie większa niż 
w Bieszczadach? 

Zupełnie nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. 

Powiedział Pan, że duże zwierzęta mają ogromne po-
trzeby przestrzenne, czyli terytoria, po których mogą 
się swobodnie, zgodnie z instynktem, przemieszczać. 
Bieszczadzki Park Narodowy graniczy zarówno z Ukra-
iną, jak i ze Słowacją. Wędrówki zwierząt są transgra-
niczne, czy w związku z tym po ukraińskiej i słowackiej 
stronie mają warunki do migrowania? Więcej – czy nie 
warto byłoby rozmawiać z Ukraińcami i Słowakami, by 
po swojej stronie utworzyli parki narodowe?

Jak Pan zapewne wie Bieszczadzki Park Narodowy oraz 
graniczące z nim tereny Słowacji i Ukrainy tworzą międzyna-
rodowy rezerwat biosfery. Po stronie słowackiej jest w tym 
regionie park narodowy, po stronie ukraińskiej park naro-
dowy i park krajobrazowy. I one w dużej części graniczą 

Bieszczadzki Park Narodowy 
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z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym. To sprawiło, że utwo-
rzony został, obejmujący te tereny trójstronny międzynaro-
dowy rezerwat biosfery, który trochę powiększa terytorium 
dla migracji zwierząt. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to 
obszar jednolitej ochrony przyrody. Są tutaj różne jej formy. 
A powinniśmy dążyć do tego, by w międzynarodowym rezer-
wacie biosfery obowiązywała bezwzględna ochrona przyro-
dy, obejmująca także zakaz wszelkich polowań. Natomiast 
wchodzące w skład rezerwatu biosfery obszary na Słowacji 
i Ukrainie oraz parki krajobrazowe po stronie polskiej, nie 
mają tego najwyższego statusu. Na terenie parków krajobra-
zowych prowadzi się normalne polowania. Nie możemy więc 
powiedzieć, że zwierzyna ma ogromne terytorium ochronne. 
Gdyby wszystkie obszary tworzące międzynarodowy rezer-
wat biosfery otrzymały status wolnych od polowań, wtedy 
moglibyśmy rzeczywiście powiedzieć, że zapewniliśmy zwie-
rzętom duży, a nawet bardzo duży obszar bytowania. Ale tak 
nie jest. Niestety. 

Jak Pan ocenia postawę ludzi mieszkających w otu-
linie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Mówi się, że 
trwa nieustanny konflikt między władzami parku a miej-
scową ludnością. Park jest po to, aby chronić przyro-
dę, mieszkańcy chcieliby tę przyrodę eksploatować. 

Z moich obserwacji i rozmów z mieszkańcami wno-
szę, że ich świadomość jednak się zmienia i z faktu, że 
mieszkają w otulinie parku nie wynika dla nich zagrożenie, 
a wręcz przeciwnie, zaczynają uważać, że istnienie parku 
jest dla nich atutem. W ubiegłym roku Bieszczadzki Park 
Narodowy odwiedziło 513 tysięcy osób, wjechało 320 ty-
sięcy samochodów 

Od pół miliona osób można w ciągu roku wycią-
gnąć sporo pieniędzy, jeśli oczywiście ma się dla 

nich atrakcyjną ofertę związaną z miejscem, do któ-
rego przyjeżdżają. 

Co oczywiście nie zmienia faktu, o czym zapewne mó-
wił Panu Dyrektor Winnicki, że cały czas prowadzone są 
działania edukacyjne wśród miejscowej ludności. Ich ce-
lem jest uświadamianie mieszkańcom korzyści, jakie z ra-
cji istnienia parku mogą odnieść. Coraz rzadziej słyszy się 
czyjeś słowa, że ochrona przyrody  pozbawia pracy. Ten 
argument już nie działa.

Środowiska przyrodników od kilku lat prowadzą 
bardzo intensywny lobbing, by utworzyć Turnicki Park 
Narodowy. Czy według Pana jest to inicjatywa, którą 
należy mocno wspierać?

Moim zdaniem jak najbardziej tak. Tereny ewentualnego 
Turnickiego Parku Narodowego nie sąsiadują bezpośrednio 
z naszym, ale możemy powiedzieć, że są tuż za miedzą. 
Bieszczadzki Park Narodowy jest ostoją rozrodczą wielu 
chronionych, podkreślam – chronionych gatunków zwie-
rząt, czyli takich, które są zagrożone wyginięciem. I tym 
zwierzętom trzeba umożliwić rozprzestrzenianie się. Jeśli 
więc zastanowimy się nad pojęciem korytarza migracyjnego 
umożliwiającego migrację zwierząt, to Turnicki Park Narodo-
wy stanowiłby jego bezcenny element. Korytarz migracyjny 
może być ciągły, czyli prowadzić z jednego parku bezpośred-
nio do drugiego, ale mieć też formę nazywaną w języku i an-
gielskim stepping stones. Obrazowo mówiąc, to coś takiego 
jak wystające z rzeki kamienie, które pozwalają nam przejść 
suchą stopą z jednego brzegu na drugi. Bieszczadzki Park 
Narodowy od ewentualnego Turnickiego Parku Narodowe-
go oddzielają tereny co prawda przyrodniczo chronione, ale 
mające status rezerwatów, a więc taki, w których można na 
zwierzynę polować. Ale w swojej wędrówce na północ, po 
sforsowaniu niebezpiecznego dla siebie obszaru, zwierzyna 

Projektowany Turnicki Park Narodowy 
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wkraczałaby na teren Turnickiego Parku Narodowego, czyli 
na ten bezpieczny kamień. Obszar objęty statusem parku na-
rodowego na północ od Bieszczadów odgrywałby w migracji 
zwierząt nieocenioną wręcz rolę. Nie mówiąc już o tym, że 
jest to bardzo piękny przyrodniczo obszar. 

Skoro na obszarze, który przyrodnicy chcą objąć 
Turnickim Parkiem Narodowym, pojawiają się niedź-
wiedzie, to znaczy, że znalazły sobie drogę migracji 
z Bieszczadzkiego Parku Narodowego na północ? 

Te niedźwiedzie niekoniecznie zawędrowały tam z te-
renu bieszczadzkiego parku, bo w Bieszczadach niedź-
wiedzi jest sporo i miejsc do gawrowania jest sporo. Bo 
w wędrówkach niedźwiedzic chodzi przede wszystkim 
o znalezienie przez nie jak najlepszych warunków do 
rozrodu, znalezienie miejsc, w których zwierzęta te mo-
głyby się spokojnie rozmnażać. Niedźwiedzie mają bar-
dzo wysokie wymagania jeśli chodzi o miejsce, w któ-
rym ma być założona gawra, bo w gawrze, w okresie 
zimowym, rodzą się młode. Takich miejsc nie brakuje 
u nas w parku, także w innych miejscach w Bieszcza-
dach, natomiast tereny na północ są już bardziej zalud-
nione, ale akurat tereny nadleśnictwa Bircza, gdzie ten 
Turnicki Park Narodowy być może powstanie, też speł-
niają wymagania niedźwiedzich matek. Gdyby powstał 
Turnicki Park Narodowy, stworzyłoby się miejsce, gdzie 
niedźwiedzie mogłyby w sposób osiadły przebywać.

Które zwierzęta są najbardziej zagrożone wyginięciem?
Żbik i ryś. 

Dlaczego?
Bo bardzo mało o nich wiemy. Niewiele informacji 

dotyczących żbika i rysia do nas dociera, a to rodzi 
obawę, że z populacjami tych zwierząt jest gorzej niż 
się nam wydaje.

 
Co stanowi dla nich największe zagrożenie?
To też są zwierzęta, które potrzebują bardzo dużych 

przestrzeni. Poza tym podstawą pożywienia rysia jest 
sarna. Musimy więc chronić sarny, by nie było ich nad-
miernego odstrzału i myślę, że akurat pod  tym względem 
jest w miarę dobrze. Ale żeby móc się w jakiś sposób od-
nieść do ochrony żbików i rysiów, musimy zbierać wsze-
lakie  dotyczące ich informacje. Musimy zebrać wszech-
stronne dane na ich temat, między innymi jak one migrują 
- skąd przychodzą, dokąd odchodzą. Jeśli więc chodzi 
o zagrożenie to w odniesieniu do tych dwóch gatunków 
mam największe obawy.

Na starych obrazach przedstawiających jakieś go-
spodarstwo widać wśród kur, indyków i kotów zwie-
rzątko, które się nazywa borsuk. W dawnych cza-
sach było to zwierzę niemal domowe. Co się z nim 
teraz dzieje? 

W naszym parku borsuk nie występuje w dużej liczeb-
ności. Być może jest to spowodowane warunkami tere-
nowymi i klimatycznymi. Ale przy tej okazji poruszył Pan 
temat bardzo istotny – jeśli czegoś nie wiemy o jakimś 
zwierzęciu, to powinniśmy niejako z góry założyć, że to 
zwierzę może być zagrożone. Niewiedza powinna na-
tychmiast uczulić biologów i przyrodników na zdobywa-
nie wiedzy, jakie są zagrożenia dla tych właśnie zwie-
rząt o których niewiele wiemy. Ponieważ niewiele mamy 
informacji o żbiku i rysiu, czyli niewiele o nich wiemy, 
ta niewiedza mobilizuje nas właśnie do badań nad ich 
populacjami. To samo dotyczy gatunków inwazyjnych, 
które nam się tutaj pojawiają.

Jakie zwierzęta pojawiły się u nas nieproszone? 
Na fotopułapkach zainstalowanych w parku nagrywał się 

nam kilkakrotnie jenot, a raz turysta zarejestrował szakala 
złocistego. 

Dla kogo stanowią one zagrożenie?
Zagrożenia dla rodzimych gatunków z ich strony nie ma, 

ale są konkurencją.

Żbik i ryś sobie z nimi poradzą, czy przegrają?
 Szakal złocisty nie stanowi bezpośredniego zagrożenia 

ani dla żbika, a tym bardziej dla rysia, ale…

Skąd on do nas przywędrował?
Z południa. Na Węgrzech jest już stosunkowo często 

spotykany, a wędrował chyba z Hiszpanii, której przyro-
da jest dla niego środowiskiem naturalnym. To że zjawił 
się u nas jest z pewnością związane z lżejszymi zima-
mi. Szakal złocisty jest zbliżony wyglądem do większego  
lisa. Jeśli więc lis stanowi ten problem, że potrafi bardzo 
skutecznie wykańczać przychówek sarny, to na pewno 
szakal złocisty potrafi w podobny sposób sobie radzić. 
A skoro, jak już mówiliśmy, sarna stanowi podstawę menu 
rysia, to szakal złocisty jest dla nich potencjalnym zagro-
żeniem. Ale na razie tylko raz stwierdziliśmy pojawienie 
się na naszym terenie szakala. Jeden osobnik nie stano-
wi większego problemu, poza tym są wilki, więc sądzimy, 
że gdyby pojawiło się więcej szakali, to wilki ten problem 
za nas uregulują. Ale jak będzie, to nie wiemy. Tropy niedźwiedzia brunatnego 
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Województwo podkarpackie to region niewątpliwie cenny przyrodniczo, zarówno 
w skali kraju jak i Europy. Odzwierciedleniem tego jest fakt, że blisko połowa jego 
powierzchni objęta jest różnymi formami ochrony przyrody. Swoistą wizytówką 
województwa są Bieszczady. Duża lesistość i małe zaludnienie sprawia, że 
region ten obfituje w gatunki puszczańskie. Poszczycić się możemy najliczniejszą 
w kraju populacją niedźwiedzia. Licznie występuje tu również wilk, jedyna górska 
populacja żubra i wiele innych osobliwości przyrody. Jest to niewątpliwie powód do 
dumy. Jednak tak „obfita” fauna chroniona, dzieląca przestrzeń z człowiekiem, nie 
zawsze i nie u wszystkich znajduje aprobatę i akceptację. Bo co ma powiedzieć 
hodowca, który za sprawą tych zwierząt, w ciągu jednej nocy straci połowę stada 
czy rolnik, który straci cały plon? Kto odpowiada za szkody wyrządzane przez 
zwierzęta chronione? Gdzie zgłaszać szkody?

Szkody od dzikich zwierząt chronionych 
i zasady szacowania szkód

szą rzeczywiście? Żubr – król puszczy, majestatyczny 
i potężny – raczej tak, ale bóbr? Bóbr odbierany jest 
bardziej subiektywnie. A wszystkiemu winien wrodzony 
talent konstrukcyjny w zakresie budowli hydrotechnicz-
nych, który nie u wszystkich budzi podziw i zrozumienie. 
O ile żubr uchodzi za symbol polskiej ochrony przyrody 
(jest nawet w godle Ligii Ochrony Przyrody), to bobra 
wiele osób widziałoby jako symbol… konfliktu człowiek
-przyroda. Ale nie wszędzie. Na południu województwa 
świetnie sprawdziłby się w tej roli wilk… Ale jest jesz-
cze ryś, niedźwiedź i wspomniany żubr, które również 
potrafią uprzykrzyć życie gospodarzowi. Ale nie można 
ich traktować jak „normalne szkodniki”, bo wszystkie te 
zwierzęta objęte są ochroną.

Każdy z nas potrafi wymienić kilka, a niektórzy nawet 
kilkadziesiąt zwierząt objętych w Polsce ochroną gatun-
kową. Wielu osobom na myśl jako pierwsze przychodzą 
często żubr i bóbr (być może za sprawą jednej z pol-
skich komedii?) i słusznie, bo są to dwa gatunki, od któ-
rych rozpoczęła się niejako ochrona gatunkowa. Już Bo-
lesław Chrobry ograniczył polowania na bobry. Ich los, 
ale również innych zwierząt jak żubr, tur, tarpan czy łoś 
leżał na sercu Władysławowi Jagielle, a Zygmunt Sta-
ry ochronę m.in. bobra i żubra wpisał w Statut Litewski. 
Mimo tych działań zwierzęta te o mały włos zupełnie by 
wyginęły, ale dziś, dzięki podjęciu w przeszłości odpo-
wiednich działań, cieszą swoją obecnością w krajowej 
faunie (tur i tarpan nie miały tyle szczęścia…). Czy cie-
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Nasuwa się wniosek: skoro „ktoś” chroni te zwierzęta to 
bierze za nie odpowiedzialność. Czyje są zwierzęta chronio-
ne? Odpowiedź nie jest jednoznaczna i trochę skomplikowa-
na, ponieważ są nas wszystkich, a zarazem nikogo z nas. 
Zwierzyna w stanie wolnym jest dobrem ogólnonarodowym, 
a więc chronionym dla nas i kolejnych pokoleń. Z tego wzglę-
du Skarb Państwa „poczuwa się” do rekompensaty za szkody 
wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych. Jednak nie 
wszystkie. W ustawie o ochronie przyrody, która stanowi pod-
stawę systemu ochrony przyrody w Polsce, wymieniono pięć 
gatunków zwierząt, za które Skarb Państwa bierze odpowie-
dzialność. Jest to żubr, wilk, ryś, niedźwiedź i bóbr. A zakres 
odpowiedzialności dotyczy odpowiednio: w przypadku żubra, 
szkód w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie le-
śnym; w przypadku wilka i rysia, strat w pogłowiu zwierząt go-
spodarskich; w przypadku niedźwiedzia szkód w pasiekach, 
w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w uprawach rolnych; 
w przypadku bobrów obejmuje szkody w gospodarstwie rol-
nym, leśnym lub rybackim. Co istotne, odpowiedzialność ta 
nie obejmuje utraconych korzyści. Tym samym naprawienie 
szkody obejmuje wyłącznie straty, które poszkodowany po-
niósł, ale nie korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby szkoda 
nie została wyrządzona.

Skoro odszkodowanie przysługuje, to kto jest odpo-
wiedzialny za oszacowanie szkód i wypłatę pieniędzy? 
Oględziny i szacowanie szkód, a także ustalanie wysoko-
ści odszkodowania i jego wypłata, są realizowane przez 
właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska. Corocznie Regionalny Dyrektor Ochrony Śro-
dowiska w Rzeszowie dokonuje kilkuset oględzin, szaco-
wań szkód, a także ustalania wysokości odszkodowań i ich 
wypłat. Kwoty wypłacanych odszkodowań sięgają kilkuset 
tysięcy złotych rocznie! W 2017 r. oszacowano ponad 500 
szkód, za które wypłacono blisko 600 tys. zł. W bieżącym 
roku ilość zgłoszeń już dawno przekroczyła 80.

Najwięcej szkód wyrządzają bobry, a zaraz po nich pla-
sują się wilki. W skali województwa w minionym roku było 
ich odpowiednio 301 w przypadku bobrów i 149 w przy-
padku wilków. Przy czym o ile szkody bobrowe notowane 
są z terenu całego województwa, to wilcze koncentrują się 
w południowej jego części. Nieco mniej, bo 104 szkody, 
wyrządziły niedźwiedzie. Zgłoszeń dotyczących żubrów 
było 17, a rysi jedynie 4. 

Pod względem finansowym największe straty przyno-
szą również wspomniane dwa gatunki: bóbr i wilk. Co-
roczne z tytułu szkód bobrowych wypłacanych jest od 
200 tysięcy złotych (jak w skali minionego roku 2017) do 
ponad 350 tysięcy (jak to miało miejsce w roku 2014). Po-
dobna rozbieżność notuje się w wypłacanych corocznie 
odszkodowaniach za szkody powodowane przez wilki, 
które wynoszą od 150 (w 2013 r.) do ponad 300 tysięcy 
złotych (rok wcześniej). W ubiegłym roku wyjątkowo do-
tkliwe szkody wyrządziły niedźwiedzie. Suma odszkodo-
wań wyniosła ponad 220 tysięcy złotych, gdzie zazwyczaj 
nie przekracza 100 tysięcy. Na tym tle dwa pozostałe ga-
tunki: żubr i ryś, wypadają blado, wręcz niewinnie, ponie-
waż kwoty odszkodowań rzadko przekraczają 10 tysięcy 
złotych. W niektórych latach szkód powodowanych przez 
rysie w ogóle nie notowano. 

W przytoczonych wyżej statystykach zwraca uwagę fakt, że 
w województwie podkarpackim mamy komplet „niesfornych” – 
z gospodarskiego punktu widzenia – gatunków chronionych. 
Ten stan rzeczy budzi zapewne biegunowo odmienne uczu-
cia. Z jednej strony jest się czym chwalić, bo występowanie 
wszystkich tych gatunków w skali kraju jest ewenementem, 
ale z drugiej strony nieważne jak szeroki i zróżnicowany ga-
tunkowo wachlarz szkód mamy – szkoda to szkoda! 

Co zrobić kiedy wystąpiła szkoda, której sprawcą jest 
któryś z wymienionej piątki gatunków? Niezwłocznie 
zgłosić do Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie. Ale w jaki sposób to zrobić? Dotychczas 
w znakomitej większości przypadków – pomimo możliwo-
ści pisemnej formy – wystarczał telefon. Po przyjęciu ta-
kiego zgłoszenia pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska w Rzeszowie proponowali termin oględzin 
terenowych, a na miejscu szacowali, wyceniali szkodę 
i zawierali ugodę. Poszkodowanemu pozostawało jedynie 
cierpliwie czekać na wypłatę odszkodowania. 

Dzień 1 maja jest datą, od której obowiązują nowe za-
sady szacowania szkód od zwierząt chronionych, wpro-
wadzone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 
lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych 
przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 642).

Drzewo podcięte przez bobry 
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Zgodnie z tym aktem wszystkie szkody zgłaszane mają 
być pisemnie (w formie tradycyjnej lub elektronicznie), 
a tylko w szczególnych przypadkach,  telefonicznie. 

Wniosek oprócz podstawowych danych o poszkodowa-
nym, lokalizacji, rodzaju, rozmiaru i daty wystąpienia szko-
dy musi zawierać m.in. kopię dokumentu potwierdzającego 
prawo własności mienia, a w przypadku szkody wyrządzo-
nej w pogłowiu zwierząt gospodarskich, oświadczenie że 
zwierzę jest własnością poszkodowanego, kopię doku-
mentacji hodowlanej albo oświadczenie o gotowości udo-
stępnienia takiej dokumentacji do wglądu podczas oglę-
dzin szkody. W zależności od szkody wymagane mogą 
być również np. oświadczenie, że powstała szkoda skut-
kuje zmniejszeniem przychodów z działalności rolniczej 
czy kopia wydanego pozwolenia wodnoprawnego. Zakres 
wniosku oraz niezbędne dokumenty dodatkowe określają 
artykuły 4 i 5 rozporządzania. Na stronie internetowej Re-
gionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie do-
stępny będzie również formularz wniosku. 

Podkreślić należy, że jeżeli wniosek zawiera braki lub 
nie dołączono do niego niezbędnych dokumentów, po-
szkodowany wzywany jest – pisemnie – o uzupełnienie 
braków w terminie do 14 dni od otrzymania pisma. Brak 
uzupełnienia jest równoznaczny z pozostawieniem wnio-
sku bez rozpoznania.

Oględziny wykonywane są niezwłocznie po otrzymaniu 
kompletnego wniosku, jednak nie później niż w terminie 
30 dni. W przypadku szkód wyrządzonych w pogłowiu 
zwierząt gospodarskich, w pasiece albo w budowli stawów 
rybnych w gospodarstwie rybackim, jeżeli szkoda w tej bu-
dowli spowodowała albo może spowodować ubytek ryb, 
oględzin dokonuje się niezwłocznie, jednak nie później niż 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Oględziny są uzgadniane z poszkodowanym, a infor-
macja o wybranym terminie jest przesyłana w formie pi-
semnej. Przybyli na miejsce pracownicy RDOŚ spisują 
protokół (do każdego rodzaju szkody jest inny) i wykonują 
dokumentację fotograficzną. Na podstawie protokołu – na 
specjalnym, dostosowanym do rodzaju szkody, formularzu 
– dokonują wyceny, która trafia do poszkodowanego w ter-
minie do 60 dni od oględzin. Co ciekawe, nieobecność po-
szkodowanego – za wyjątkiem szczególnych przypadków 
–  nie skutkuje odstąpieniem od dokonania oględzin i sza-
cowania szkody.

Rozporządzenie bardzo precyzyjnie określa sposób sza-
cowania poszczególnych rodzajów szkód, a także sposób 
ich wyceny. Dla przykładu rozmiar szkody wyrządzonej 
w uprawach lub płodach rolnych jest ustalany w oparciu 
o cenę rynkową płodu rolnego danego gatunku, który uległ 
szkodzie, na dzień oględzin szkody, powierzchnię upra-
wy, jej wydajność z 1 ha, a w przypadku braku możliwości 
ustalenia tej wydajności – średnią wydajność uprawy da-
nego gatunku z trzech ostatnich lat w regionie. Dodatko-
wo przy uprawach rolnych jednorocznych oraz uprawach 
rolnych wieloletnich w pierwszym roku uprawy, stosuje się 
współczynnik korygujący w zależności od okresu wyrzą-
dzenia szkody, który wynosi odpowiednio 25% – w okresie 
do dnia 15 kwietnia; 40% – w okresie od dnia 16 kwietnia 
do dnia 20 maja; 60% – w okresie od dnia 21 maja do dnia 
10 czerwca; 85% – w okresie od dnia 11 czerwca.

W przypadku szkód w pogłowiu zwierząt gospodarskich, 
ustala się gatunek zwierzęcia, które spowodowało szkodę, 
rodzaj i jej rozmiar, rodzaj zabezpieczeń zastosowanych 
przed atakiem drapieżników, czas wyrządzenia szkody oraz 
sposób nadzoru nad zwierzętami gospodarskimi w okre-
sie od zachodu do wschodu słońca. W przypadku zwierząt 
zabitych, padłych w wyniku odniesionych ran lub których 

bezzwłoczne uśmiercenie było uzasadnione względami hu-
manitarnymi, ustala się liczbę tych zwierząt, ich rasę, wiek, 
rodzaj hodowli, płeć, cenę rynkową, koszt utylizacji padliny 
i jej transportu do najbliższego przedsiębiorstwa zajmujące-
go się utylizacją padliny, a także koszt wizyty lekarza wete-
rynarii stwierdzającego padnięcie zwierzęcia – na podsta-
wie rachunków wystawionych przez tego lekarza.

A co ze szkodami od innych gatunków zwierząt chronionych? 
Na terenie Polski ochroną objętych jest ok. 800 gatun-

ków zwierząt, z czego blisko 600 znajduje się pod ochroną 
ścisłą. Są wśród nich przedstawiciele wszystkich gromad 
zwierząt, jednak największy udział mają ptaki – ochroną 
ścisłą chronionych jest ponad 400 gatunków, co stanowi 
2/3 wszystkich gatunków posiadających najwyższy statut 
ochronny w kraju! Co kiedy kurę zabije jastrząb, a nie wilk 
lub ryś? Tu sprawa jest trudniejsza. Dlaczego Skarb Pań-
stwa odpowiada za szkody tylko od tych 5 gatunków? Pro-
blemem tym zainteresował się Prokurator Generalny, który 
wniósł skargę do Trybunału  Konstytucyjnego, ponieważ 
jego zdaniem takie nierówne traktowanie poszkodowanych 
gospodarzy jest niezgodne z konstytucją. Trybunał Konsty-
tucyjny orzekł jednak, że przepisy ustawy o ochronie przy-

rody są zgodne z Konstytucją. Jednak zawsze można pró-
bować indywidualnie dochodzić swoich praw przed sądem. 
Tak zrobił mieszkaniec okolic Krosna, któremu dzięcioł 
zniszczył elewację budynku. Finałem ciągnącej się długo 
tak nietypowej sprawy, jest przełomowy wyrok, zgodnie 
z którym Skarb Państwa musi wypłacić odszkodowanie. 

System odszkodowań ma na celu ułatwienie niewątpli-
wie trudnej egzystencji rolników i hodowców ze zwierzę-
tami powodującymi szkody. Wiadomym jest jednak, że 
żadne odszkodowanie nie zrekompensuje w pełni straty, 
na które składa się wiele czynników, często nie dających 
się wycenić w pieniądzach. Tak też jest ze szkodami od 
zwierząt chronionych wypłacanymi przez Skarb Państwa. 
Jednak już od czasów Hipokratesa wiadomym jest, że le-
piej zapobiegać niż leczyć. Tak jak w medycynie, tak i tu 
możliwa jest prewencja - współdziałanie z regionalnym dy-
rektorem ochrony środowiska, w zakresie zabezpieczania 
upraw i płodów rolnych, lasów oraz zwierząt gospodar-
skich przed szkodami powodowanymi przez zwierzęta. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
może sfinansować lub dofinansowywać budowę urządzeń 
lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom. Jed-
nak działania takie są podejmowane w gospodarstwach, 
w których szkody rzeczywiście występują, a nie gdzie po-
tencjalnie mogłyby wystąpić.

W 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie przeznaczył na ten cel około 60 000 zł, z któ-
rych zostało zakupionych blisko 20 zestawów siatek elek-

Pastuch elektryczny - zabezpieczenie pasieki przed niedźwiedziami 
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trycznych (tzw. pastuchów) oraz kilka zestawów siatki ogro-
dzeniowej i plecionej. Od początku funkcjonowania RDOŚ 
w Rzeszowie, zostało zakupionych i przekazanych 65 ogro-
dzeń elektrycznych oraz 6950 m siatki ogrodzeniowej. Do-
datkowo Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rze-
szowie dystrybuuje ogrodzenia elektryczne zakupione przez 
WWF Polska. Rozdano ich już ponad 40 sztuk.

Pomimo, że system szacowania i wyceny szkód od gatun-
ków chronionych funkcjonuje od 27 lat (został wprowadzony 
w 1991 r. i dotyczył wówczas żubra, niedźwiedzia i bobra, 
odszkodowania wcześniej wypłacał wojewoda), wiele osób 
nadal nie wie, że może ubiegać się o odszkodowanie. Ta 
niewiedza sprawia, że żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bo-
bry postrzegane są niekiedy bardzo negatywnie, co nie słu-
ży ich ochronie i idei ochrony przyrody w ogóle. A przecież 
przyroda – łącznie z tymi „niesfornymi” zwierzętami – jest 
naszym bogactwem i skarbem narodowym.

Nie mamy się co łudzić, nie zmienimy natury zwierząt 
i nie odizolujemy się od przyrody. Jak stwierdził kiedyś 
Horacy: „Choćbyś naturę widłami wypędzał, ona i tak po-
wróci”. Musimy sobie uświadomić, że pojęcie szkody jest 
naszym subiektywnym definiowaniem – w sposób bardzo 
zawężający – aktywności zwierząt, powodowanej ich be-
hawiorem i/lub czynnikami środowiska (na które mamy 
wpływ). A prościej – intencją zwierzęcia nie jest wyrządze-
nie szkody. To my nazywamy szkodą to, co one nieświa-
domie robią z tym co nasze. Szersze spojrzenie na świat 
przyrody i próba zrozumienia pewnych zjawisk, korzysta-
nie z możliwości rekompensaty oraz współpraca w zakre-
sie prewencji, może złagodzić coś, co określamy jako kon-
flikt człowiek – przyroda. 

Łukasz Lis
Rzecznik prasowy 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie Drzewko spałowane przez żubry 
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WYRÓŻNIENIE 
Maria Makusak 

Serdecznie dziękujemy młodzieży za udział w konkur-
sie i jeszcze raz serdecznie gratulujemy laureatom! 

Małgorzata Pociask

Współpraca na płaszczyźnie człowiek-przyroda była tematem konkursu 
komiksowego „Warto współpracować dla przyrody” zorganizowanego przez 
Stowarzyszenie „Pro Carpathia”, który zakończył się w marcu br. Wzięli 
w nim udział uczniowie szkół podstawowych (7 klasa), gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z całego województwa podkarpackiego. 

Konkurs komiksowy
„Warto współpracować dla przyrody”

Przedmiotem konkursu było stworzenie komiksu/historii 
obrazowej dotyczącej współpracy na płaszczyźnie czło-
wiek-przyroda. Praca powinna być wykonana odpowied-
nią techniką: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa. 

Celem konkursu było:
- kształtowanie poglądów i przekonań dotyczących koniecz-

ności ochrony przyrody oraz właściwych postaw wobec 
przejawów jej niszczenia, 

- promowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych 
- propagowanie informacji na temat bioróżnorodności. 

Spośród 100 nadesłanych prac, jury konkursu wyłoni-
ło zwycięzców w dwóch kategoriach – szkoła gimnazjalna 
i ponadgimnazjalna oraz wyróżniło jedną pracę. 

Kategoria – SZKOŁA GIMNAZJALNA
Miejsce I – Amelia Demkowicz
Miejsce II – Dominik Szuberla
Miejsce III – Amelia Czerwiec

Kategoria – SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA 
Miejsce I – Mateusz Kasica i Bryan Gurdziel 
Miejsce II – Zofia Lychman 
Miejsce III – Kinga Gancarz Maria Makusak

WYRÓŻNIENIE



21Miejsce III – Amelia Czerwiec Miejsce II – Dominik Szuberla

Miejsce I – Mateusz Kasica i Bryan GurdzielMiejsce III – Kinga Gancarz

Miejsce I – Amelia Demkowicz

Miejsce II – Zofia Lychman

Kategoria – SZKOŁA GIMNAZJALNA

Kategoria – SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
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Życie człowieka nieodłącznie wiąże się z ingerencją w przyrodę. Od lat 60. XX 
wieku zaczęto podkreślać, że istnieje poważny globalny kryzys w relacjach 
człowiek – środowisko, a zasoby przyrody, choć duże, są jednak ograniczone. 
Badania w tym zakresie były impulsem do sformułowania idei zrównoważonego 
rozwoju, czyli takiego rozwoju, by potrzeby obecnego pokolenia były zaspokajane 
bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. 

Nowe spojrzenie na ochronę przyrody

Zwłaszcza w ostatnich latach, gdy coraz intensywniej 
rozwijają się i powstają nowe tereny zabudowane wraz 
z całą infrastrukturą (drogami, sieciami energetycznymi 
itp.), nieuniknione wydają się konflikty na linii człowiek – 
środowisko. Z jednej strony większość ludzi chciałaby żyć 
bliżej przyrody, otaczać się zielenią i pięknymi krajobraza-
mi. Z drugiej strony działania na rzecz ochrony przyrody 
i krajobrazu budzą skrajne, często negatywne emocje. 
Jednak czy rzeczywiście tak musi być? Czy da się pogo-
dzić nasze potrzeby z potrzebami przyrody?

Początki ochrony przyrody
Ochrona przyrody nie jest nowym pomysłem, choć jej 

motywy i cele zmieniały się na przestrzeni wieków. Od naj-
dawniejszych czasów chroniono lasy, pojedyncze drzewa 
czy inne osobliwości przyrodnicze. Uznawano je za siedzi-
bę bogów i duchów. Czasem takie osobliwości przyrody 
wiązały się z ważnymi wydarzeniami lub postaciami dla 
historii i kultury danego plemienia czy narodu. Pierwsze 
nieco bardziej zorganizowane działania służące ochronie 
przyrody pojawiły się w Polsce już za czasów Bolesława 
Chrobrego. Wprowadzono wówczas ochronę niektórych Rozproszona zabudowa w Karpatach
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gatunków zwierząt m.in. bobrów, turów i żubrów. Cel był 
czysto praktyczny – chciano zachować zwierzęta łowne na 
polowania królów i możnowładców. Dopiero w XIX wieku, 
dzięki rozwojowi nauk przyrodniczych, zaczęto podejmo-
wać działania na rzecz ochrony przyrody z samej potrzeby 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego Ziemi. Symboliczne 
było ustanowienie pierwszego na świecie parku narodo-
wego w Yellowstone w Stanach Zjednoczonych w 1872 r. 
W Polsce pierwsze parki narodowe (Pieniński oraz Białowie-
ski) powstały w 1932 r. W tym samym czasie w wielu pań-
stwach tworzono mniejsze obszarowo rezerwaty przyrody.

Od tego czasu ochrona przyrody przebiegała dwutoro-
wo. Z jednej strony obejmowano ochroną niewielkie, najle-
piej zachowane i najcenniejsze fragmenty przyrody w for-
mie parków narodowych czy rezerwatów przyrody (tzw. 
ochrona obszarowa). Z drugiej strony nadawano specjalny 
status ochronny wybranym, często rzadkim, podatnym na 
zagrożenia i zagrożonym wyginięciem gatunkom roślin, 
zwierząt i grzybów (tzw. ochrona gatunkowa).

Nowe spojrzenie
Jednak z końcem XX wieku w wyniku nieustannie pro-

wadzonych badań naukowych okazało się, że takie po-

dejście do ochrony przyrody (ochrona obszarowa i gatun-
kowa) nie jest wystarczające. Pomimo tworzenia nowych 
i powiększania już istniejących obszarów chronionych 
liczba gatunków roślin i zwierząt ciągle się zmniejsza (tzw. 
bioróżnorodność gatunkowa). Jest to związane z tym, 
że potrzeby życiowe wielu gatunków są często znacznie 
większe niż powierzchnia parków narodowych czy rezer-
watów przyrody. Ponadto istnieje konieczność wymiany 
genów między różnymi osobnikami, by dany gatunek lub 
populacja mogły przetrwać. Brak wymiany genów powodu-
je chów wsobny, który prowadzi do chorób genetycznych. 
Coraz częściej podkreśla się więc potrzebę ochrony bio-
różnorodności. Pod tym terminem kryje się cała zmienność 
organizmów żyjących we wszystkich środowiskach Ziemi, 
zarówno zróżnicowanie wewnątrzgatunkowe, między ga-
tunkami i zróżnicowanie ekosystemów. Dotychczas na-
ukowcy poznali i opisali prawie 2 miliony gatunków roślin, 
zwierząt i grzybów, a przypuszcza się, że na Ziemi żyje 
ok. 10 milionów. Oznacza to, że co najmniej 80% gatun-
ków nie posiada swojej nazwy! W Polsce rozpoznano ok. 
57 000 gatunków organizmów żywych. 

Różnorodność biologiczna ma też ogromne znaczenie 
praktyczne dla naszego życia. Jest jednym z warunków 
utrzymania rolnictwa czy rybołówstwa. Dzięki niej możliwe 
jest zachowanie czystego powietrza i pożywienia wolne-
go od zanieczyszczeń. Ponadto zróżnicowane środowisko 
przyrodnicze uatrakcyjnia krajobraz i tym samym pozytyw-
nie wpływa na turystykę oraz sprzyja naszemu wypoczyn-
kowi i lepszemu samopoczuciu.

Zagrożenia
Wiele dotychczasowych badań wskazuje, że szcze-

gólnie niebezpieczna dla różnorodności biologicznej 
jest utrata siedlisk, a także ich fragmentacja i izolacja. 
Człowiek zajmuje coraz większe obszary, przeznaczając 
je pod zabudowę. Problemem jest nie tylko wzrost po-
wierzchni terenów zabudowanych, ale też rozpraszanie 
zabudowy. Powoduje to tzw. rozlewanie się miast. Po-
wstają nowe budynki i całe osiedla w gminach sąsiadują-
cych z dużymi miastami. W obszarach wiejskich zabudo-
wa jest lokowana coraz bardziej chaotycznie. Towarzyszy 
temu budowa i rozbudowa infrastruktury liniowej (dróg 
i linii kolejowych), które często przecinają różnego typu 

Śnieżyca wiosenna
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siedliska. Zabudowa i infrastruktura liniowa są barierami 
w środowisku, które utrudniają, a czasem wręcz uniemoż-
liwiają migracje organizmów. Wiele organizmów nie po-
trafi funkcjonować w takich warunkach, traci możliwości 
schronienia, rozmnażania czy nawet znalezienia pokar-
mu. Ponadto wzdłuż głównych dróg budowane są często 
obiekty przemysłowe, magazyny, centra handlowe i logi-
styczne, co jeszcze bardziej zwiększa fragmentację i izo-
lację siedlisk. Zagrożeniem jest też zabudowa i infrastruk-
tura wkraczająca w doliny rzek. To wszystko prowadzi nie 
tylko do zmniejszania liczebności organizmów, ale też do 
spadku różnorodności genetycznej wielu gatunków. Z ba-
dań wynika, że co najmniej 20 gatunków zwierząt, roślin 
i grzybów ginie każdego dnia na całym świecie, a sza-
cunki wskazują, że w ciągu najbliższych 30 lat liczba ta 
wzrośnie do ponad 100 gatunków dziennie!

Jak chronić bioróżnorodność?
Jednym ze sposobów ochrony bioróżnorodności jest 

zachowanie lub odtworzenie możliwości migracji organi-
zmów pomiędzy ich siedliskami. Okazuje się bowiem, że 
wiele gatunków może całkiem dobrze funkcjonować jako 
tzw. metapopulacje, składające się z małych grup (subpo-
pulacji). Warunkiem koniecznym, by taka metapopulacja 
przetrwała, jest zachowanie możliwości przemieszcza-
nia się osobników pomiędzy tymi grupami. Dzięki temu 
dochodzi bowiem m.in. do przepływu genów. Oznacza 
to też, że możemy próbować pogodzić nasze potrzeby 
z potrzebami przyrody. Jeśli tylko zachowamy łączność 
ekologiczną, wiele gatunków będzie mogło zasiedlić na-
wet małe płaty środowiska wśród terenów użytkowanych 
gospodarczo. Z jednej strony będziemy sprzyjać ochronie 
bioróżnorodności, a z drugiej pozostawimy sobie bardziej 
atrakcyjny krajobraz, zachowując przy tym możliwość go-
spodarowania przestrzenią pod warunkiem utrzymania 
spójnej sieci ekologicznej. 

Korytarze ekologiczne
W ostatnich latach coraz częściej mówi się więc o po-

trzebie ochrony korytarzy ekologicznych, czyli obszarów 
umożliwiających migrację roślin, zwierząt i grzybów. Ko-
rytarzami ekologicznymi mogą być obszary podmokłe, 
bagna, pasy lasów, zadrzewienia śródpolne czy doliny 
rzeczne. Są to tereny z naturalną roślinnością, najczę-
ściej o przebiegu liniowym, położone pomiędzy płatami 
obszarów siedliskowych (np. lasów lub łąk). Już w la-
tach 80. XX wieku naukowcy w Stanach Zjednoczonych 
zwrócili uwagę na to, że w ochronie przyrody najważ-
niejsze jest to, co dzieje się pomiędzy obszarami chro-
nionymi. W obrębie samych obszarów chronionych ist-
nieją specjalne przepisy regulujące ich funkcjonowanie, 
a głównym ich celem jest ochrona przyrody. Natomiast 
tereny pomiędzy obszarami chronionymi podlegają stan-
dardowym przepisom prawnym, a o ich zagospodarowa-
niu decydują przede wszystkim lokalne władze. 

Dlatego jednym z najważniejszych narzędzi ochrony 
przyrody w kontekście ochrony bioróżnorodności jest 
planowanie przestrzenne. Tylko dzięki wyznaczeniu 
i uwzględnieniu korytarzy ekologicznych w dokumen-
tach planistycznych, możliwa jest ich ochrona. Na tym 
poziomie można tak projektować nową zabudowę czy 
infrastrukturę, by unikać przecinania siedlisk czy kory-
tarzy ekologicznych. W przypadku braku takiej możliwo-
ści można zaplanować budowę przejść dla zwierząt czy 
wprowadzić dodatkowe zalesienia w innych miejscach. 
Czasem wystarczy likwidacja zbędnych barier czy ogro-
dzeń, by poprawić lokalnie funkcjonowanie korytarzy 
ekologicznych. Również utrzymanie miedz i zadrzewień 
śródpolnych ma pozytywny wpływ na migracje różnych 
gatunków. 

Ciekawostką może być zastosowanie urządzeń służą-
cych odstraszaniu zwierząt, które montowane są wzdłuż 
linii kolejowych lub dróg w miejscach ich przecięcia 

Przykład przejścia dla zwierząt w woj. podkarpackim
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ze szlakami migracji dużych ssaków. Takie urządze-
nia na około minutę przed przejazdem pociągu emitu-
ją sygnały dźwiękowe, które mają wywołać u zwierząt 
odruch ucieczki. Innym bardziej powszechnym sposo-
bem udrażniania korytarzy ekologicznych jest budowa 
przejść dla zwierząt – zarówno w postaci tuneli pod dro-
gą, jak i dużych wiaduktów czy mostów nad drogą. 

Korzyści dla nas wszystkich
Ochrona korytarzy ekologicznych jest nie tylko potrze-

bą wynikającą z samej idei ochrony przyrody. To ko-
rzyść dla nas wszystkich. Nie raz słyszeliśmy o kolizjach 
i wypadkach drogowych z udziałem dzikich zwierząt. 
Wtargnięcie dzika czy łosia na drogę może się skończyć 
nie tylko uszkodzeniem pojazdu, ale może mieć także 
skutki śmiertelne. Według statystyk policji w ostatnich 
latach średnio w ciągu roku w Polsce dochodziło do 
około 18 000 kolizji i wypadków z udziałem zwierząt. 
W kilkunastu przypadkach zginęli ludzie, a w kilkuset 
byli ranni. To w naszym interesie jest, by stworzyć zwie-
rzętom możliwość bezkolizyjnego przejścia przez drogę 

lub torowisko. Takie działanie wpłyną na poprawę bez-
pieczeństwa naszego i zwierząt oraz będą miały pozy-
tywne skutki przyrodnicze.

Także szkody w gospodarstwach powodowane przez 
zwierzęta nie są przypadkowe. To człowiek coraz częściej 
wkracza i zabiera zwierzętom ich tereny. Nie mają one 
gdzie żerować, polować czy rozmnażać się. Dzikie zwie-
rzęta mogą powodować zniszczenia w gospodarstwach 
rolnych, uprawach, pasiekach czy doprowadzić do strat 
w pogłowiu zwierząt gospodarskich. Jeśli nie będziemy 
nadmiernie wkraczać na obszary bytowania zwierząt, to 
i one nie będą wkraczać na nasze tereny. 

Wyzwanie
Dziś stoimy przed wielkim wyzwaniem związanym 

z ochroną przyrody. Mamy już wiele zorganizowanych 
form ochrony przyrody, koordynowanych przez odpowied-
nie władze – parki narodowe, rezerwaty przyrody czy chro-
nione gatunki. Jednak ochrona bioróżnorodności wymaga 
włączenia się w nią nas wszystkich. Od tego, co będziemy 
robić na terenach pomiędzy obszarami chronionymi, za-
leży kondycja całego środowiska przyrodniczego. Wiemy 
już, że dzięki zapewnieniu łączności ekologicznej pomię-
dzy siedliskami, możemy poprawiać życie wielu organi-
zmów i całych gatunków. Nie musimy chronić wszystkiego. 
Uczynimy dużo, jeśli wyznaczymy i obejmiemy ochroną 
korytarze ekologiczne. Wygospodarowanie miejsca dla 
zwierząt pozwoli nam zaoszczędzić wielu problemów, 
przyniesie to korzyści w postacie naszego bezpieczeństwa 
na drogach oraz mniejsze straty ekonomiczne, a jednocze-
śnie pozwoli na skuteczną ochronę przyrody, wśród której 
tak chętnie spędzamy wolny czas. Dbanie o przyrodę jest 
naszym wspólnym interesem! 

Anita Bernatek-Jakiel, Michał Jakiel

Migracja zwierząt przez drogi

   f
ot

op
uł

ap
ka

   P
io

tr 
Gi

bo
wi

cz



26

Niedźwiedź i wilk to zwierzęta drapieżne, które muszą po-
lować, aby przetrwać. Takie jest ich miejsce w naturalnym 
porządku przyrody. Niedźwiedź w przeciwieństwie do wilka 
jest wszystkożercą, nie gardzi jednak mięsnym pokarmem. 
Przemieszczając się ze stadami owiec poza ochronny ob-
szar wsi, pasterze wkraczali w naturalne środowisko życia 
tych drapieżników. Ale zdarzało się także, że to one same 
– polując - przekraczały granice ludzkich siedzib. Efektem 
tego była trwająca nieustannie przez stulecia walka pomię-
dzy człowiekiem ochraniającym swój inwentarz, a jego dzi-
kimi przeciwnikami. Ta rywalizacja obejmowała dwa różne 
światy: jeden magiczny, pełen zabobonów, wróżb i naiwnej, 
ludowej magii, a drugi realny - uwarunkowany obserwacją 
i doświadczeniem – dzięki któremu ochrona przed drapież-
nikami przyjmowała charakter świadomych, fizycznych dzia-
łań. Zagrożenie ze strony dzikich zwierząt w Karpatach było 
realne jeszcze w początkach XX wieku, a szkody, które wy-
rządzały w żywym dobytku bywały duże. Stwarzały równie 
realne niebezpieczeństwo dla życia samych pasterzy. 

Praktyki należące do magii ochronnej w całych Karpa-
tach realizowano podczas wypasu zwierząt hodowlanych 
na leśnych łąkach i górskich halach z dala od wsi. Przy po-
mocy tych działań starano się zabezpieczyć stado i opie-
kujących się nim ludzi przed groźnymi chorobami, czarami 
lub urokami, zagrożeniami wynikającymi ze zmienności 
pogody oraz drapieżnikami. Korzystano z nich na początku 
i na końcu wypasu, ale i podczas codziennych czynności. 

Dzikie zwierzęta od wieków u człowieka wzbudzały strach. Szczególnie dotyczy to 
największych żyjących w Europie drapieżników: niedźwiedzi i wilków. Dla człowieka 
spotkanie z takim okazem mogło być z dużym prawdopodobieństwem śmiertelne. 
W związku z tym, w ramach ewolucyjnego, zachowawczego mechanizmu, 
atawistyczny strach przed tymi gatunkami zapisany został w naszych genach. Stąd 
też zwierzęta te są tak mocno obecne w świecie symboli, mitów, legend i wierzeń. 
Drapieżniki były istotnym zagrożeniem tam, gdzie zajmowano się gospodarką 
hodowlaną i pasterską. Zabezpieczenie przed nimi wymagało od ludzi wiedzy, 
odwagi i znajomości różnych środków ochronnych, także procedur magicznych.

Magia i wiara  
w pasterskiej tradycji Karpat
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nej z wilkiem trudno doszukać się pozytywnych znaczeń. 
I dawnej i obecnie symbolizuje agresję, ciemności, chci-
wość, demony, dzikość, krwiożerczość, łupiestwo, nie-
ustępliwość, noc, okrucieństwo, przebiegłość, strach, 
zło, wojnę, zawiść i zniszczenie. Znaczenia te utrwaliły 
się w języku, w którym do dziś korzystamy z wilczych 
odniesień, mówiąc choćby „wilczy apetyt”, „patrzeć wil-
kiem” czy „człowiek człowiekowi wilkiem”.

W świecie magii wilk związany był ze sferą sacrum; jej 
podziemną częścią. Słowianie obchodzili dzień poświęco-
ny wilkom stanowiącym epifanie bóstw świata podziemne-
go. Aby zyskać ich przychylność, składano w ofierze kozę, 
którą zostawiano dla drapieżnika na rozstajnych drogach 
- w miejscu granicznym. W mitologiach wielu ludów wilk był 
uznawany za zwierzę totemiczne, praprzodka rodu, opie-
kuna społeczności. Wilkiem mógł stać się człowiek również 
za pomocą czarów. Przekonanie o możliwości takiej prze-
miany długo utrzymywało się w Europie, a wyobrażenia 
krwiożerczych wilkołaków atakujących ludzi podczas pełni 
księżyca ochoczo przejęła współczesna kultura popularna.

Dawne przysłowia „O wilku mowa, a wilk pode drzwiami” 
i „Nie wywołuj wilka z lasu” do dziś przestrzegają przed prowo-
kowaniem losu. Splecione z religią magiczne sposoby ochro-
ny przed drapieżnikami wyraźnie zaznaczają się w kalendarzu 
obrzędów dorocznych związanych ze świętami i w zwycza-
jach pasterskich praktykowanych podczas wypasu.

Fundamentalnym sposobem zabezpieczającym przed 
tymi drapieżnikami było przestrzeganie tabu zabrania-
jącego wypowiadania ich imion, aby przez to uczynić go 
nieszkodliwym. Bezpieczniej było nazwę zwierzęcia zastę-
pować określeniem - „On” lub „Ten” - gdyż wezwany w nie-
właściwym momencie zwierz mógł rzeczywiście zjawić się 
i zagrozić nieostrożnemu człowiekowi.

Potężnie zbudowany i silny niedźwiedź budził strach i re-
spekt wśród ludzi. Jego zimowy sen łączył go w świado-
mości ówczesnego człowieka ze światem zmarłych. W tra-
dycjach różnych kultur jest on nawet zwierzęciem świętym 
mieszkającym w zaświatach, z których tylko na określony 
czas przybywa do krainy zwykłych śmiertelników. War-
to też przypomnieć, że w całych Karpatach Zachodnich 
Matka Boża Gromniczna (2 lutego) nazywana była Matką 
Bożą Niedźwiednią. Data ta była bowiem granicą, kiedy to 
zwierzęta te miały się budzić z zimowego snu. Z drugiej 
strony, mający związek z zaświatami, żyjąc w budzącej 
grozę nieprzebytej puszczy, dostrzegano w niedźwiedziu 
związki ze złymi mocami, których mógł być wcieleniem lub 
tylko narzędziem. Zresztą z baśni ludowych jednoznacznie 
wynika, że jego postać, podobnie jak i wilka, przybierać 
mógł bies oraz różne leśne demony.

Symbolika niedźwiedzia nie jest zresztą tak jednoznacz-
nie negatywna, jak w przypadku wilka. Zwierzę to jest 
wprawdzie symbolem brutalności, dzikości, głupoty, gnie-
wu, niebezpieczeństwa, pierwotnej siły, ale i macierzyń-
stwa, niezgrabnej pocieszności, odwagi, opieki, a nawet 
szlachetności, wytrwałości i… zabawy. 

Ważną kulturową cechą niedźwiedzia zasypiającego 
na zimę i budzącego się z nadchodzącą wiosną był jego 
związek z odradzaniem się świata, płodnością (sami-
ca rodzi małe w czasie snu zimowego) oraz bogactwem 
i zdrowiem. Szczególnie wyraża się to w obrzędach prak-
tykowanych w przełomowym momencie cyklu rocznego, 
w czasie których odbywało się kreowanie nowego rytmu 
życia. Postać niedźwiedzia występowała bardzo często 
w obrzędach kolędniczych i zapustnych, praktykowanych 
przede wszystkim w kulturach rolniczych i pasterskich 
przez Słowian i Rumunów, w czasie których symbolizował 
on jednocześnie śmierć, jak i odradzanie się życia. 

Był on powszechnie występującym elementem zespo-
łu kolędniczego. Podczas odwiedzania poszczególnych 
gospodarstw przebierańcy w kożuchach lub kostiumach 
z grochowin brali się za bary i zmagali ze sobą w tańcu. 
Gdy jeden z nich padał, drugi uderzał go batem, prze-
skakiwał przez niego i starał się przywrócić do życia. 
w obrzędowych działaniach. Pierwotnie w zwyczaju tym 
dostrzec można relikty rytuałów agrarnych i kultu zwie-
rząt związane z magią wegetacyjną oraz zaklinaniem 
urodzaju i płodności.

Przez wieki krwiożerczy wilk, wyjący nocami do księ-
życa i atakujący w ciemności, uchodził za wcielenie 
złych mocy i demonów. Ta niebezpieczna bestia szko-
dząca dobytkowi człowieka i – w jego świadomości - 
związana z nadprzyrodzonym światem wrogich mu sił 
budziła grozę. Ba, dzieje się to nawet współcześnie, 
o czym najlepiej świadczy częste wykorzystywanie tych 
elementów w popkulturze. W bogatej symbolice związa-

Augustin Hirschvogel (1503-1553), Polowanie na niedżwiedzia, akwaforta, Albertina, Wiedeń Rycina Wilk porywający owieczkę, Francis Barlow, 1687 r.
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Sięgano również po techniczne środki obronne, których 
celem było fizyczna likwidacja groźnych szkodników. 

Na wilki stosowano różnego rodzaju pułapki, np. tzw. 
wilcze doły – wykopane w ziemi i przykryte gałęziami głę-
bokie zapadnie. Gdy zwierzę wpadało do nich i nie mogło 
się wydostać dobijano je widłami. Nie rezygnowano także 
z podkładania trucizn w padłych owcach.

Ta determinacja ze strony pasterzy była w pełni uza-
sadniona. Szkody bowiem, które wyrządzały drapieżniki, 
bywały ogromne. Podczas jednego tylko napadu ofiarą 
niedźwiedzia lub watahy wilków mogło paść kilka lub nawet 
kilkanaście owiec. Do tego trzeba doliczyć inne, które mo-
gły zginąć stratowane lub poranione w panicznej ucieczce 
całego stada, a nawet mogły spaść z turni. 

Jednym z ważnych sposobów zabezpieczenia stada było 
także utrudnienie mu dostępu do niego. Huculi podczas 
wypasu na halach stosowali typ ogrodzenia przypomina-
jący gęste zasieki. Wzdłuż wyznaczonej granicy miejsca 
wypasu układano obok siebie ścięte pnie świerków z zo-
stawionymi grubymi i twardymi gałęziami sterczącymi na 
wszystkie strony. Nawet niedźwiedź miał trudność w przej-
ściu przez tak przygotowaną zaporę, a dodatkowo jak to 
czynił słychać go było wyraźnie nocna porą, dzięki czemu 
alarmował ludzi i psy bojowe. 

Przez stulecia na prawie całym obszarze Karpat, gdzie 
hodowla była podstawą lub jedną z podstaw gospodarki, 
drapieżniki stanowiły zagrożenie dla stad, a tym samym 
dla egzystencji ludzi. W trudnej relacji pomiędzy czło-
wiekiem a światem dzikich bestii zasadniczą rolę pełniła 
wiedza o świecie będąca wynikiem doświadczeń wielu 
pokoleń, a także myślenie magiczne, które jest od za-
rania kultury jednym ze sposobów reakcji na otaczający 
nas świat. 

oprac. Marek Rybicki

W tradycji ludowej za opiekuna pasterzy i ich trzód 
przed wilkami uważany jest św. Mikołaj (6/19 grudnia). 
Co ciekawe, jest on zarazem patronem wilków, gdyż dba 
o to, żeby nie poginęły z głodu. W wigilię wspomnienia 
św. Mikołaja pasterze pościli, wierząc, że dzięki temu 
ocalą swoje stada. Obrazki z wizerunki św. Mikołaja wie-
szane były chętnie w domach oraz pomieszczeniach dla 
bydła. Z kolei wiosennym opiekunem pasterzy był św. 
Jerzy. Podczas jego święta (23 kwietnia/6 maja) wypę-
dzano po raz pierwszy bydło na wiosenną paszę. Na te-
renach zamieszkanych przez wyznawców rytu wschod-
niego o ochronie przed wilkami pamiętano podczas 
Święta Jordanu (6/19 stycznia). W czasie ceremonii na 
brzegu rzeki, gdy kapłan odmawiał modlitwę do Ducha 
Świętego i zanurzał w wodzie trzy płonące świece, to-
warzyszący mu mężczyźni oddawali dwa strzały w po-
wietrze i trzeci w wodę, w przekonaniu, że w ten sposób 
skutecznie odstraszą wilki od stad pasących się latem 
w górach. Przed wilkami, które podchodziły do ludzkich 
siedzib, miało chronić światło gromnicy poświęconej 
w święto Matki Bożej Gromnicznej.

Przed drapieżnikami chroniła również ofiara z pierwsze-
go jagnięcia narodzonego na hali. Zabite zwierzę baca 
układał w gąszczu w nadziei, że żaden drapieżnik nie bę-
dzie tego roku nachodził stada.

Do obrony przed zagrożeniem ze strony drapieżni-
ków oprócz odwołań do magii, stosowano także szereg 
technicznych środków. Owce były też czujnie pilnowane, 
a juhasów w tym wspierały specjalne psy, które nie tylko 
wcześnie ostrzegały przed czyhającymi na żer drapieżni-
kami, ale jako psy bojowe potrafiły także stanąć z nimi do 
walki. W różnych częściach Karpat już w XIX wieku zakła-
dano psom na szyję „wilcze obroże”; metalowe, kowalskiej 
roboty, z ostrymi kolcami sterczącymi na zewnątrz, które 
chroniły psa przed wilczymi kłami.

W ochronie przed groźnymi zwierzętami istotną rolę 
pełnił ogień, którego one boją się panicznie. To płonące 
przez całą noc ogniska często zniechęcały do ataku na 
stado mniej zdeterminowane drapieżniki. W trakcie samej 
napaści próbowano je przestraszyć i przepędzić głośnym 
krzykiem, strzałami oraz machaniem płonącymi gałęziami, 
czy rzucaniem w napastników zapalonymi polanami.

Miniatura przedstawiająca zagrodę pasterską ze stadem owiec, Les Trés 
Riches Heures du duc de Berry, ok. 1410 r., Musée Condé w Chantilly 

Walter Heubach, Niedźwiedź na hali
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koniec XVIII wieku, za czasów Izabeli Lubomirskiej. Jesienią 
liście przebarwiają się na intensywnie cytrynowożółty kolor 
i opadają w krótkim czasie, tworząc malowniczą scenerię. 
W Łańcucie przetrwał „Dębnik”, czyli grupa złożona z dę-
bów szypułkowych rosnących w części krajobrazowej par-
ku, w pobliżu stawu. Ta część terenu została włączona do 
parku na początku XX w. wraz z istniejącym już wtedy „dęb-
nikiem”. Dęby te były zasadzane przez nowożeńców, którzy 
według lokalnej tradycji w dniu zaślubin sadzili po dwa dęby, 
aby stały na straży ich miłości i wierności.

Z kolei w Przeworsku, w otaczającym pałac parku zapro-
jektowanym przez właścicieli Teresę i Henryka Lubomir-
skich w II połowie XIX w., stoją trzy wspaniałe lipy szeroko-
listne. Dwie mają po ponad 280 lat, trzecia osiągnęła wiek 
ponad 250 lat. W parku położonym wokół dawnego pałacu 
Ludwika Wodzickiego w Tyczynie rośnie 342-letni dąb szy-
pułkowy, licząca 325 lata (najstarsza w Polsce) lipa srebrzy-
sta oraz 200-letni klon polny.       Marek Rybicki

Rośnie on w sąsiedztwie zabytkowej dawnej cerkwi na 
brzegu Czarnego Potoku. Ma ok. 640 lat, zgodnie z bada-
niami dendrochronologicznymi, i uchodzi za jeden z najstar-
szych oraz największych dębów w Polsce. Ma potężny, re-
gularnie walcowaty pień (wewnątrz całkowicie wypróchniały) 
o obwodzie 892 cm i ok. 28 m wysokości. 

W Parku Zamkowym w Łańcucie rosną dwie okazałe lipy 
szerokolistne. Starsza, rosnąca między fosą a ogrodzeniem 
przy ul. Kościuszki, ma ponad 250 lat. Druga, stojąca za 
pałacem przy ogrodzie włoskim ma podobny wiek. Na dzie-
dzińcu przed zamkiem rosła ponad 180-letnia sosna wej-
mutka. W maju 2010 r. po długich opadach deszczu drzewo 
zaczęło się niebezpiecznie przechylać w stronę elewacji 
pałacu. W obawie o runięcie drzewa i zniszczenie zabytku 
podjęto decyzję o usunięciu sosny. Kolejnym unikatem jest 
miłorząb dwuklapowy rosnący przy południowo-wschodniej 
elewacji zamku. Jest to drzewo dwupniowe, zrośnięte ze 
sobą. To najstarszy okaz miłorzębu w Polsce posadzony po 

Lipy szerokolistne w parku otaczającym pałac Lubomirskich w Przeworsku Blisko 350-letni dąb szypukowy przed dawnym pałacem Wodzickiego w Tyczynie

Najstarszym drzewem na terenie województwa podkarpackiego jest dąb szy-
pułkowy „Poganin” znajdujący się we wsi Węglówka w okolicy Krosna. 

Nasze wiekowe drzewa 
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Ośrodek rehabilitacji zwierząt, to - w myśl przepisów - 
miejsce, w którym jest prowadzone leczenie i rehabilitacja 
zwierząt dziko żyjących, które potrzebują okresowej opieki 
człowieka. Docelowo po zakończeniu leczenia i koniecz-
nej rehabilitacji zwierzę ma zostać wypuszczone na wol-
ność, do swojego naturalnego środowiska przyrodniczego. 
Oczywiście nie zawsze tak się dzieje, zdarza się, że wyle-
czone zwierzę trafia do ogrodu zoologicznego. 

Utworzenie i prowadzenie takiego ośrodka jest dokład-
nie uregulowane w polskim prawie, konkretnie ustawą 
o ochronie przyrody, ponadto wymaga też zezwolenia Ge-
neralnego Dyrektora Ochrony Środowiska i przez niego 
jest kontrolowane. Warunkiem jest oczywiście  możliwość 
zapewnienia opieki lekarsko-weterynaryjnej. Ośrodek 
może obejmować swoją opieką konkretne gatunki lub gru-
py gatunków zwierząt. Zakres działalności poszczególnych 
placówek jest różny. Są np. w Polsce ośrodki, które podej-
muje się tylko opieki nad rysiami czy też nad sowami.

Są oczywiście lecznice czy schroniska, które podejmują się 
leczenia czy opieki nad dzikimi zwierzętami (zwłaszcza jeża-
mi, nietoperzami czy ptakami), nie mając wpisu na listę Ge-
neralnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Nie jest to nielegalne.

W województwie podkarpackim są dwa takie ośrodki 
wpisane na listę GDOŚ (w innych województwach bywa 
ich po kilka). W ośrodku Fundacji Bieszczadziki w Bukow-
sku leczone są ssaki, ptaki, płazy i gady, natomiast w  
Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Chronionych przy przy-

chodni Ada w Przemyślu pomoc otrzymują gady, ptaki 
i ssaki. Rocznie udzielają pomocy kilkuset zwierzakom. 

Założyciele ośrodka w Bukowsku to lekarka weterynarii 
Katarzyna Zabiega i leśnik Marek Pasiniewicz, założycie-
le Fundacji Bieszczadziki. Oprócz działalności leczniczej, 
Fundacja zajmuje się także edukacją. Przykładem jest 
inicjatywa ,,Pielęgnacja i ochrona użytku ekologicznego 
w ramach edukacji przyrodniczej”, będącą częścią projektu 
pn. ,,Mała infrastruktura turystyczno-edukacyjna i przyrod-
nicza sposobem na poprawę stanu środowiska naturalne-
go i ograniczenia antropopresji”. Chodziło o wyposażenie 
i udostępnienie ścieżki przyrodniczej. 

Warunki przebywania zwierząt w ośrodku powinny odpo-
wiadać potrzebom biologicznym zwierząt. Nie zawsze jest 
to łatwe do spełnienia, np. jak trzymać w ośrodku dorosłego 
niedźwiedzia? W Bukowsku leczone ptaki szponiaste mają 
specjalistyczną klatkę. Z kolei dla bocianów są wiata i odpo-
wiedni wybieg, a ssaki i gady mają wybiegi. 

Ośrodek przy przemyskiej Lecznicy Ada stał się chyba 
jedną z najbardziej znanych tego typu placówek w Polsce. 
Adę prowadzą dwaj lekarze weterynarii Andrzej Fedaczyń-
ski z synem Radosławem. W działalność ośrodka włączyła 
się także liczniejszą grupą współpracowników (Jakub Koto-
wicz) i wolontariuszy. Do gabinetu weterynaryjnego Feda-
czyńskich już wcześniej trafiało wiele dzikich zwierząt. Tu 
kilka lat temu leczony był ryś, który stracił łapę we wnykach 
kłusownika, czy niedźwiedzica Przemisia, która w 2010 roku 

Dzikie zwierzęta także potrzebują pomocy weterynarzy. Zwłaszcza jeśli zostały celowo 
bądź przypadkowo zranione przez człowieka lub odniosły obrażenia zetknąwszy się 
z wytworami naszej cywilizacji. Pomoc zapewniają ośrodki rehabilitacji zwierząt. 

Szpitale dla dzikich zwierząt
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zapuściła się aż na przemyskie ulice. W 2016 roku sławę na 
całą Polskę zdobyła mała niedźwiedzica Cisna (początkowo 
nazywana Puchatką), znaleziona w lasach wokół Komań-
czy. Ostatnio siły odzyskiwał młody wilczek. 

Problemy, z którymi trafiają zwierzęta są różne. By-
wają zwierzęta potrącone przez samochody, ptaki, któ-
re wpadły na druty energetyczne. Bywają ptaki zatrute 
chemikaliami (czasem celowo), ofiary kłusowników, ale 
też ofiary walk między ptakami czy innymi zwierzętami. 
W Bukowsku zimę spędzał nietoperz, sprawność odzy-
skiwały jeże, gołębie, sójki. 

Zdarzają się młode osobniki, które zostały porzucone 
albo zgubione przez matki, jak wilczek, którego leczono 
niedawno w przemyskim ośrodku. Był wygłodzony i po-
ważnie osłabiony. 

W działalności chodzi też o to, by zwierzę w żadnym 
przypadku nie oswoiło się, a czasem wręcz na powrót 
zdziczało. Dotyczy to szczególnie młodych osobników. Np. 
młody ryś czy sowa musi nauczyć się polować.

Prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt to zadanie 
wymagające ludzi, zaangażowania, środków finansowych, 
znajomości potrzeb podopiecznych. 

Adam Cyło

OśrOdKi rehaBilitacJi ZWierZąt na POdKarPaciU
Ośrodek rehabilitacji zwierząt w Przemyślu

ul. Zamojskiego 15, 37-700 Przemyśl
tel.: 728-475-349

Fundacja Bieszczadziki
Bukowsko 277, 38-505 Bukowsko

tel.: 511-837-783
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Płazy Amphibia to gromada kręgowców przystosowa-
nych do życia zarówno w wodzie, jak i na lądzie (organi-
zmy amfibiotyczne). Posiadają one zdolność do oddychania 
przez płuca i skórę. Są zwierzętami zmiennocieplnymi, tzn. 
temperatura ich ciała jest zmienna i zależy od temperatury 
otoczenia. W okresie zimowym  zapadają w stan odrętwie-
nia, z którym połączone jest znaczne obniżenie temperatu-
ry ciała. W zależności od warunków pogodowych ich sen 
może trwać 4-5 miesięcy. Płazy żyjące w Polsce możemy 
podzielić na dwie odrębnie morfologicznie grupy: płazy ogo-
niaste Caudata – ich reprezentanci przypominają jaszczurki, 
zaliczamy do nich traszki i salamandrę plamistą, oraz płazy 
bezogonowe Anura, które stanowią ok. 90% wszystkich ży-
jących płazów (m.in.: żaby, ropuchy, kumaki). 

Wszystkie gatunki płazów są drapieżnikami. Płazy żywią 
się głównie bezkręgowcami, mięczakami i stawonogami, 
ale w ich jadłospisie można znaleźć również niektóre małe 
płazy, ryby, ptaki oraz ssaki; żaby polują także na drob-
ne kręgowce. Płazy pełnią role regulatorów liczebności  
organizmów nadmiernie rozmnażających się, żywiąc się 
głównie owadami, spośród których dużą część stanowią 
szkodniki upraw rolniczych i leśnych.  

Płazy są organizmami rozdzielnopłciowymi (różnica wiel-
kości ciała, jaskrawe ubarwienie, modzele i worki rezonan-
sowe u samców). Przeważająca część płazów jest jajorod-
na, choć można spotkać także gatunki żyworodne. Rozwój 
płazów jest złożony, tzn. że przechodzą przeobrażenie, 

larwa przekształca się w postać dorosłą. Ma to związek 
ze zmianą wyglądu i sposobu życia. U płazów bezogono-
wych larwy (kijanki) różnią się znacząco kształtem ciała 
od dorosłych postaci. Zanikają u nich skrzela i ogon, a na 
ich miejsce pojawiają się płuca i kończyny. Jako pierwsze 
wykształcają się kończyny tylne. Kijanki wyglądem i try-
bem życia przypominają ryby. Żyją wyłącznie w wodzie, 
oddychają skrzelami. Choć długość okresu rozwoju larwy 
jest cechą gatunkową, nie bez znaczenia są także warunki 
siedliskowe (temperatura wody, zasobność pokarmowa). 

Gody gatunków wczesnowiosennych (żaba moczaro-
wa, żaba trawna, ropucha szara) poprzedzone są krót-
kotrwałymi i masowymi migracjami do miejsc rozrodu. 

Najważniejszym okresem w życiu płazów jest okres godowy. Wtedy to, w każdym 
zbiorniku wodnym gromadzą się wszystkie osobniki dorosłe. Jest to poprzedzone 
ich migracjami do miejsc rozrodu. 
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Żaba moczarowa Rana arvalis i ropucha szara Bufo bufo 
rozpoczynają gody, gdy temperatura przekracza 10 stopni 
i ogrzewa się woda w mniejszych zbiornikach. 

Najbardziej charakterystyczne są gody żab moczaro-
wych, u których pojawia się szata godowa. Samce tych 
płazów, aby spodobać się potencjalnej partnerce zmie-
niają barwę skóry z brązowej na intensywnie niebieską. 
Taka zmiana ubarwienia kosztuje je sporo energii. Inną 
cechą odróżniającą żaby moczarowe od innych gatun-
ków są dźwięki jakie wydają samce podczas godów. 
Odgłos ten nie jest typowym rechotem, ponieważ przy-
pomina dźwięk, bulgoczącej wody. Największe wrażenie 
robi to wtedy, gdy samce zbierają się masowo w zbiorni-
kach wodnych i nawołują partnerki. Samice żab mocza-
rowych składają od 700 do 3000 jaj w formie skrzeku. 
W połowie czerwca pojawiają się młode żabki przeobra-
żone z kijanek. Po upływie trzech lat osiągają dojrzałość 
płciową. Żaby osiągają długość od 4 do 8 centymetrów. 
Miejscem ich godów są brzegi płytkich, porośniętych 
trzciną zbiorników z bardzo czystą wodą. Żaby te są wy-
bitnie wrażliwe na zanieczyszczenia, przez co są zagro-
żone wyginięciem. Ich pojawienie się w zbiornikach jest 
wskaźnikiem czystości wody i otaczającego środowiska. 
Gatunek ten jest objęty ścisłą ochroną.

Ropucha szara to największy bezogonowy płaz euro-
pejski, zamieszkuje różne środowiska. Najczęściej są to 
wilgotne lasy liściaste i mieszane. Zasiedla również łąki, 
sady oraz pola uprawne. Gatunek rozpoczyna gody pod 
koniec marca i na początku kwietnia. Samce odzywają 
się w wodzie stosunkowo cicho, gdyż nie mają rezonato-
rów. Samica ropuchy składa jaja w dwóch sznurach (po 
2-5 metrów każdy). Jedna samica potrafi złożyć od ok. 
2500 do ok. 10 000 jaj. Kijanki, które są najmniejszymi 
spośród wszystkich kijanek bezogonowych płazów euro-
pejskich, przeobrażają się w młode ropuszki na przeło-
mie maja i czerwca. Ropuchy szare bardzo rzadko ska-
czą, na ogół chodzą. Czując się zagrożone unoszą się 
na kończynach, nadymają, aby wydawać się znacznie 
większymi i zastygają w bezruchu. Jest to najczęściej 
przyczyną ich licznego ginięcia na drogach. Gatunek 
ten w chwili niebezpieczeństwa potrafi wydzielać przez 
skórę substancje jadowe, które powodują podrażnienia 
skóry, a nawet paraliżują serce. 

oprac. Lidia Widak 

Przy sprzyjających warunkach pogodowych niektóre ga-
tunki mogą zacząć migrować już w drugiej połowie lute-
go. Bardzo charakterystyczne są również letnie migracje 
osobników młodocianych, które po przekształceniu się 
z kijanki oddalają się od zbiorników. U gatunków wcze-
snowiosennych migracje młodych osobników mają miej-
sce w drugiej połowie czerwca. Jesienią płazy odbywają 
wędrówkę do miejsc zimowania.

Drogowa infrastruktura wszechstronnie i intensywnie 
oddziałuje na płazy. Może doprowadzać do negatywnych 
skutków na poziomie osobniczym, populacyjnym oraz sie-
dliskowym. W wyniku kolizji z pojazdami wiele płazów gi-
nie (niekiedy masowo). Przez wysokie natężenie ruchu po-
jazdów, droga staje się w krótkim czasie trwałą i niemożli-
wą do pokonania barierą. Powoduje to izolację osobników 
tego samego gatunku i tej samej populacji, które zamiesz-
kują tereny po obu stronach drogi. Długotrwałe oddziały-
wanie bariery drogowej może spowodować całkowite od-
izolowanie grup osobników jednego gatunku, co prowadzi 
w następstwie do zubożenia puli genowej i chowu wsob-
nego (rozrodu między blisko spokrewnionymi osobnikami). 
Konsekwencją tego jest osłabienie populacji i spadek jej 
liczebności. Czynnikiem, który również negatywnie wpływa 
na populację płazów są zanieczyszczenia z jezdni przeni-
kające do siedlisk rozrodczych w pobliżu pasa drogowego. 

Jednym z ważniejszych problemów podczas projektowa-
nia i realizacji drogowych inwestycji w Polsce jest ochrona 
płazów. Znaczne koszty i podejmowane działania ochron-
ne, takie jak budowa specjalnych systemów ogrodzeń 
i przejść, nie do końca spełniają swoją rolę. 

W wielu miejscowościach w Polsce organizowane są 
akcje, w trakcie których żaby przenoszone są przez spe-
cjalnie wyszklonych wolontariuszy do zbiorników wod-
nych. Osobniki są liczone, oznaczane i przenoszone do 
miejsca rozrodu. Zliczane są również osobniki martwe, 
znalezione na drodze. Okolice drogi zabezpieczane są 
również siatką uniemożliwiającą przedostanie się pła-
zów na jezdnię i kontrolowane tak, aby pomóc znalezio-
nym w ich pobliżu osobnikom. Cała akcja trwa do zakoń-
czenia migracji przez płazy.

Źródła:
1. r.t. Kurek, M. rybacki, M. Sołtysiak, Poradnik ochrony płazów, 

Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogo-
wych. Problemy i dobre praktyki, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz 
Wszystkich istot, Bystra 2011.

2. www.ekologia.pl

3. www.człowiekiprzyroda.pl 

„Akcja żaba” na Pogórzu Przemyskim 
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Problem może pojawić się w przypadku nieprawidłowo 
prowadzonych prac termomodernizacyjnych, które mogą 
spowodować utratę zajmowanych dotychczas przez zwie-
rzęta siedlisk, zniszczenie ptasich lęgów czy też kolonii 
rozrodczych lub zimowisk nietoperzy.

Należy w tym miejscu podkreślić, że wszystkie występu-
jące w Polsce gatunki nietoperzy i ptaków (także te, które 
nie zamieszkują budynków) są objęte ochroną prawną. 
Oznacza to, że zabronione jest m.in.: umyślne zabijanie, 
okaleczanie, chwytanie, przetrzymywanie, niszczenie jaj 
i postaci młodocianych, niszczenie siedlisk, gniazd, schro-
nień, umyślne płoszenie i niepokojenie w miejscach nocle-
gu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu 
młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków 
migrujących lub zimujących, a także umyślne uniemożli-
wianie dostępu do ich schronień.

Czy można prowadzić prace modernizacyjne zgodnie 
z prawem, a jednocześnie bezpiecznie dla towarzyszących 
ludziom ptaków i nietoperzy? Odpowiedź brzmi: tak.

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie inwentaryzacji 
przyrodniczej. W tej opinii powinny zostać określone:

• gatunki, ich liczebność oraz lokalizacja schronień 
i miejsc lęgowych oraz miejsc rozrodu,

• metody i terminy prowadzenia prac,
• sposoby kompensacji utraconych miejsc lęgowych oraz 

miejsc rozrodu.

W przypadku stwierdzenia zasiedlenia przez ptaki budyn-
ku należy wystąpić do regionalnego dyrektora ochrony śro-
dowiska z wnioskiem o wydanie zezwolenia na niszczenie 
siedlisk oraz umyślne płoszenie i niepokojenie zwierząt. Na-
leży także zachować czujność, nawet wtedy, kiedy ekspert 
nie stwierdzi obecności gatunków chronionych w trakcie in-
wentaryzacji przyrodniczej, a potencjalne miejsca zostaną 
zabezpieczone przed zasiedleniem przez zwierzęta. Może 
się bowiem zdarzyć, że w trakcie prac jakiś gatunek przy-
stąpi do rozrodu w remontowanym obiekcie.

Jeśli mieszkamy na terenie spółdzielni lub wspólnoty 
mieszkaniowej, interesujmy się ogłoszeniami o zaplano-
wanych remontach. Gdy widzimy, że ptakom lub nietope-
rzom może stać się krzywda – reagujmy, zawsze możemy 
sprawdzić czy została wykonana inwentaryzacja przyrodni-
cza i czy wydano wymagane prawem zezwolenia.

Często rozmowa może okazać się wystarczająca do 
przerwania prac zagrażających zwierzętom, zaczerpnięcia 
fachowej porady i dokończenia robót bez kolizji z przepisa-
mi. W skrajnych przypadkach, gdy nie ma możliwości dia-
logu, należy poinformować o podejrzeniu łamania przepi-
sów prawa policję oraz inspektora nadzoru budowlanego.

Na szczęście rośnie liczba ludzi, którzy w pełni zgadzają 
się ze stwierdzeniem „stosunek do zwierząt świadczy o po-
ziomie rozwoju cywilizacji”, czyli o nas samych. 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Rozwój cywilizacyjny spowodował, że wiele gatunków zwierząt, dostosowując się 
do krajobrazu zmienionego przez człowieka, zasiedla m.in. budynki mieszkalne. 
Jerzyki, jaskółki-oknówki i dymówki, wróble domowe, gołębie miejskie, kawki, 
mazurki, kopciuszki, puszczyki i nietoperze znajdują doskonałe warunki do życia 
w stropodachach i szczelinach w elewacji. Ich obecność daje możliwość obcowania 
z fauną bez konieczności wyruszania poza miasto, są też naszymi sprzymierzeńcami, 
zjadając setki, a nawet tysiące owadów na dobę.

Remonty bezpieczne  
dla ptaków i nietoperzy

G
rz

eg
or

z 
To

m
as

ze
w

sk
i 



35

W ramach projektu „Razem dla Zielonego Podkarpacia – budowanie potencjału 
i integracja różnych grup interesariuszy mających duży wpływ na przyrodę” prowadzone 
są liczne działania mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej lokalnej 
społeczności oraz budowanie współpracy pomiędzy różnymi grupami interesariuszy 
mającymi wpływ na przyrodę w naszym województwie - warsztaty terenowe z cyklu 
„Poznaj by zachować” oraz dwustronne spotkania mediacyjne.

dyś znajdowało się 10 zamieszkałych wsi. Obecnie po-
zostały tylko dwie: Muczne i Tarnawa Niżna. Po krótkim 
przejściu przez las uczestnicy wraz z prowadzącym Pa-
nem Tadeuszem Kwolkiem weszli na pustą przestrzeń, 
z której w oddali po prawej stronie widać było m.in. Halicz 
oraz Kińczyk Bukowski. Cała droga wiła się łagodnie raz 
w górę, raz w dół. W następnej kolejności grupa dotarła 
do dawnego cmentarza w Siankach i tzw. grobu hrabi-

WARSZTATY TERENOWE „POZNAJ BY ZACHOWAĆ”

3 warsztaty z cyklu 8-miu
W dniach 17-18 lutego br. w miejscowości Muczne od-

były się trzecie warsztaty terenowe z cyklu „Poznaj by za-
chować”. Warsztaty poprowadziła Karolina Kiwior – prze-
wodnik beskidzki, ratownik Grupy Bieszczadzkiej GOPR. 
Gośćmi zaproszonymi na warsztaty byli: Pan Tadeusz 
Kwolek – pracownik Bieszczadzkiego Parku Narodowe-
go, Pan Igor Kudzej - dyrektor Obserwatorium Astrono-
micznego Vihorlatské w Humenné oraz przedstawiciele 
Nadleśnictwa Stuposiany: Pan Adam Bartnik, Pan Marcin 
Staniszewski i Pani Kaja Hrabal.

Pierwszy dzień warsztatów rozpoczął się od przej-
ścia ścieżką przyrodniczo – historyczną „W dolinie gór-
nego Sanu”, która rozpoczyna swój bieg przy parkingu 
w Bukowcu. Symbolem ścieżki jest bóbr europejski 
i bobrowych rozlewisk po drodze było sporo. Nie ma 
w zasadzie obecnie żadnego potoku przecinającego 
ścieżkę, na którym nie byłoby bobrowych tam. Bobry zo-
stały tu sztucznie wsiedlone i ich populacja intensywnie 
wzrasta. Jest to odludny obszar, na terenie którego kie-

RAZEM DLA ZIELONEGO PODKARPACIA 
Warsztaty i spotkania w ramach projektu 
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4 warsztaty z cyklu 8-miu
W dniach 17-18 marca 2018 r. w miejscowości Lipo-

wiec odbyły się czwarte warsztaty terenowe z cyklu „Po-
znaj by zachować”. Bazą warsztatową była „Ostoja Lipo-
wiec” w Lipowcu. Warsztaty poprowadziła Karolina Kiwior 
– przewodnik beskidzki, ratownik Grupy Bieszczadzkiej 
GOPR. Gościem zaproszonym był Pan Dominik Jagieła 
– podleśniczy leśnictwa Mszana w Nadleśnictwie Dukla. 

Pierwszy dzień warsztatów rozpoczął się od przejścia 
trasą Lipowiec – Kamień – Czeremcha – Lipowiec. Po-
czątkowo uczestnicy wyruszyli w kierunku łąk nad miej-
scowością Lipowiec. Tam omówiono umiejscowienie wi-
docznych lasów gospodarczych na mapie Nadleśnictw 
Dukla i Rymanów oraz podjęto temat zagospodarowania 
lasów na gruntach porolnych w miejscach po nieistnie-
jących miejscowościach. Następnie po wkroczeniu do 
drzewostanu bukowo-jodłowego podjęto temat zasad od-
nawiania (stożki odnowieniowe), pielęgnowania i gospo-
darowania głównymi gatunkami lasotwórczymi Podkarpa-
cia. Omówiono rębnie IVd oraz zasady cięć przy trzebie-
ży wczesnej, późnej, czyszczeniach wczesnych, późnych 

ny, czyli grobowca rodziny hrabiów Stroińskich. Po czym 
po ok. 20 minutach osiągnęła punkt widokowy na Sian-
ki i przełęcz Użocką. Na punkcie widokowym ustawio-
no dużą, opisaną panoramę, która ułatwia rozpoznanie 
poszczególnych miejsc po stronie ukraińskiej. Z punktu 
widokowego uczestnicy skierowali się z powrotem do 
Bukowca. Po dotarciu do bazy warsztatowej w Mucznem, 
po części terenowej rozpoczęła się część teoretyczna, 
podczas której Dyrektor Obserwatorium Astronomiczne-
go Vihorlatské w Humenném – Igor Kudzej opowiedział 
o Parkach Ciemnego Nieba w Karpatach, a prowadząca 
warsztaty Karolina Kiwior opowiedziała o zanieczyszcze-
niach świetlnych. 

W drugim dniu warsztatów uczestnicy wraz z referentami 
ds. edukacji leśnej z Nadleśnictwa Stuposiany – Kają Hra-
bal i Marcinem Staniszewskim udali się do pawilonu wy-
stawowego, gdzie znajduje się stała wystawa fauny i flory 
bieszczadzkich lasów. Podczas zwiedzania pawilonu, Pani 
Kaja opowiedziała o środowisku przyrodniczym na terenie 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie”.  
Następnie grupa kuligiem wyruszyła do zagrody pokazo-
wej żubrów znajdującej się na trasie Stuposiany – Mucz-
ne. Zagroda zajmuje obszar 8 ha, na którym przebywa 
stado żubrów odmiany białowiesko-kaukaskiej, zwanej 
również górską. Prowadzący podczas zwiedzania zagrody 
opowiedzieli o powstaniu zagrody oraz  biologii i ekologii 
tego gatunku. Do ośrodka uczestnicy warsztatów wrócili 
ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną „Krutyjówka” z leśni-
czym Adamem Bartnikiem. Ścieżka przygotowana została 
przez leśników w ramach Leśnego Kompleksu Promocyj-
nego „Lasy Bieszczadzkie”. Jej celem jest ukazanie mean-
drów potoku Muczny. Składa się z 6 przystanków. W trak-
cie przejścia prowadzący opowiadali o historii powstania 
ścieżki, pochodzeniu jej nazwy, faunie i florze występują-
cej na tym terenie oraz sposobie użytkowania lasów. Po 
powrocie grupy do miejsca zakwaterowania nastąpiło pod-
sumowanie i omówienie warsztatów.
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su, który był podany wcześniej oraz przejść odpowiednią 
odległość, by znaleźć fanta (płytka CD). Podczas przej-
ścia terenowego do wyznaczonego punktu, uczestnicy 
mieli obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie na 
przestrzeni zmieniających się pór roku.  Każdy z 6 punk-
tów był wyznaczony w odległości od 600 m do 2 km w linii 
prostej, trudność danego punktu zależała od doświad-
czenia danej grupy. Pierwszy punkt został odnaleziony 
w przeciągu 1:30 godz., natomiast ostatnia grupa zgłosiła 
się po 3 godzinach. Na koniec odbyło się podsumowanie 
każdej grupy. Mimo trudnych warunków, silnego wiatru 
oraz opadu śniegu, wszystkie grupy bez większych pro-
blemów poradziły sobie z odnalezieniem punktu. Drobne 
problemy były tłumaczone i poprawiane od razu z uczest-
nikiem. Ćwiczenie bardzo się podobało uczestnikom 
i prosili o kolejne podobne w przyszłości.

5 warsztaty z cyklu 8-miu
W dniach 21-22 kwietnia 2018 r. w miejscowości Ore-

lec odbyły się piąte warsztaty terenowe z cyklu „Poznaj 
by zachować”. Bazą warsztatową była „Zagroda Magija” 
w Orelcu. Warsztaty poprowadziła Karolina Kiwior – prze-
wodnik beskidzki, ratownik Grupy Bieszczadzkiej GOPR. 
Gośćmi zaproszonymi byli: Pan Wojciech Jankowski 
– Zastępca Nadleśniczego w Nadleśnictwie Lesko oraz 
Biuro Podróży PAWUK. 

Pierwszy dzień warsztatów rozpoczął się od przejścia 
trasą Średnie Wielkie – Choceń – Gabrów Wierch – Prze-
łęcz nad Kiełczawą. W miejscowości Średnie Wielkie 
uczestnicy szlakiem zrywkowym dotarli do składu drew-
na, gdzie zapoznali się z techniką jego składowania. Na-
stępnie przy wejściu na grzbiet pasma „Sukowatego Dzia-
łu” grupa rozpoznawała roślinność runa żyznej buczyny 
karpackiej w wariancie typowym. Podczas przejścia, las 
ozdabiały swoimi kolorami rośliny wczesnowiosenne, np. 
pierwiosnki, kaczeńce, szczawik zajęczy, wilczomlecz, 
śledziennica skrętolistna, fiołki leśne oraz zawilce. Miej-
scami uczestnicy wędrowali szlakiem papieskim (niena-
niesionym na mapy), który został wyznakowany przez 
dzieci ze szkoły w Tarnawie. Przy wejściu na szczyt Cho-
ceń (620 m n.p.m.) prowadzący opowiadał o potrzebie 
wyłączania z gospodarki leśnej drzewostanu nasiennego. 
Drzewostany nasienne wybiera się i uznaje, aby trwale 
zachować wartościowe i swoiste dla nich cechy rodzimych 
ekotypów drzew. Wybór tych drzewostanów ma umożli-
wić stworzenie cennego źródła pozyskiwania nasion do 
hodowania nowych pokoleń drzewostanów o ulepszonej 
jakości. Drzewostany te stanowią jednocześnie podstawę 
wyboru drzew doborowych. Uczestnicy mogli zauważyć 
również zjawisko spałowania, czyli zdzierania przez żubry 
kory z młodych drzew (ok. 40-letni drzewostan jodłowy).  
Prowadzący pokazał grupie na przekroju ściętej jodły na-

oraz inne cięcia rębne np. w sąsiedniej Słowacji. W dal-
szej części wędrówki poddano pod dyskusję występowa-
nie „martwego drewna” oraz przedstawiono obieg materii 
w ekosystemie leśnym. W międzyczasie obserwowano 
przestoje modrzewiowe oraz jodły pozostawione jako 
materiał na obsiew naturalny. Następnie omówiono temat 
szkodników leśnych, kambio-ksylofagów, zwierzyny pło-
wej oraz przedstawiono przykład tzw. drzew zgryzowych. 
Po dotarciu do partii szczytowych Kamienia uczestnicy 
zboczyli z trasy w celu obejrzenia jeziorka osuwiskowe-
go – „Berezedni”. Następnie osiągnięto szczyt, gdzie 
został przedstawiony przykład jaworzyny z języcznikiem 
oraz wartości rezonansowe drewna jawora pospolitego. 
Po zejściu w dolinę potoku Bielcza przedstawiono zasady 
klasyfikowania surowca drzewnego oraz omówiono ga-
tunki i rodzaje drewna. 

Po części terenowej rozpoczęła się część teoretyczna, 
podczas której Pan podleśniczy opowiedział o obszarach 
Natura 2000 w Beskidzie Niskim oraz o gospodarce le-
śnej. Następnie Pani Karolina Kiwior przedstawiła zało-
żenia niedzielnych zajęć w terenie.

W drugim dniu warsztatów odbyły się zajęcia terenowe 
z użyciem map, kompasów oraz nawigacji GPS, polega-
jące na orientacji w terenie każdego uczestnika i dojście 
do wyznaczonego punktu. Dzięki temu każdy z uczestni-
ków mógł sprawdzić swoje doświadczenie w orientowa-
niu się w terenie. Na początku zajęć uczestnicy zostali 
podzieleni  na 6 grup 3-osobowych, każda z grup dosta-
ła mapę na której były wyznaczone punkty do których 
trzeba było dojść. Zadaniem było wprowadzić poprawne 
współrzędne geograficzne do nawigacji GPS (aplikacja 
na telefon LocusMap, nawigacja Garmin), po dotarciu do 
punktu trzeba było wyznaczyć azymut za pomocą kompa-
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DWUSTRONNE SPOTKANIA MEDIACYJNE  
„CZŁOWIEK vs PRZYRODA”
3 spotkanie mediacyjne z cyklu 10-ciu

Dnia 27 lutego 2018 roku w miejscowości Łodyna od-
było się III dwustronne spotkanie mediacyjne, mające na 
celu zbliżyć poglądy różnych grup interesariuszy miesz-
kających na terenie Bieszczadów. Generalnie prowadzo-
na dyskusja miała obejmować problemy w osiedlaniu się 
i prowadzeniu usług turystycznych na terenie Bieszczad. 

Zdecydowana część prowadzonej dyskusji dotyczyła gmi-
ny Lutowiska oraz problemów występujących na tym tere-
nie. Jest to obszar szczególny, gdyż jej większość wcho-
dzi w skład Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Znaczny 
obszar jest także własnością Lasów Państwowych. Tylko 
nieznaczna część gruntów należy do prywatnych właści-
cieli. Jak podkreślali uczestnicy spotkania, na terenie gminy 
Lutowiska duże tereny zajmują obszary Natura 2000. Nie 
ulega wątpliwości, że w ostatnich kilkunastu latach uległa 
zmianie struktura użytków rolnych na terenie gminy Lutowi-
ska, a szczególnie stan dominujących tu użytków zielonych. 
W przeszłości licznie uprawiano tu ziemię, sadzono i wysie-
wano rośliny, które mieszkająca tu ludność wykorzystywała 
do bezpośredniej konsumpcji. Ze względu na niesprzyjający 
klimat, uzyskiwane plony roślin nie były wysokie, więc upra-

wa towarowa nie była opłacalna. Obecnie niemalże całko-
wicie zrezygnowano z uprawy na gruntach ornych. Zdecy-
dowana uwaga rolników skupia się na użytkowaniu kośnym 
lub pastwiskowym trwałych użytków zielonych. 

Nie od dziś dużym problemem jest wykupywanie grun-
tów w Bieszczadach przez osoby mieszkające poza tym 
obszarem, np. w Warszawie czy na Śląsku. Dla takich 
osób zakup ziemi w tej części Polski jest swego rodza-
ju inwestycją, bez większych planów związanych z za-
mieszkaniem w Bieszczadach. Wg zebranych na spo-
tkaniu osób, jest to bardzo krzywdzące dla rodzimych 
mieszkańców, którzy chcieliby właśnie tu prowadzić 
działalność usługową, np. poprzez budowę niewielkich 
baz turystycznych.

Najważniejszym wnioskiem wypracowanym podczas 
spotkania było podjęcie starań, aby maksymalnie sko-
ordynować działania wnikające z opracowania planów 
zagospodarowania przestrzennego dla gminy Lutowiska 
i planów zadań ochrony tych terenów, zarówno jeże-
li chodzi o obszary Natura 2000, siedliska przyrodnicze 
i korytarze migracyjne dla zwierząt.

stępstwa takiego uszkadzania drzew. Niektórzy zauważyli 
również kilkanaście żubrów biegnących w głąb lasu. Po 
krótkim czasie grupa znalazła się w miejscu dokarmia-
nia żubrów przy paśniku. W pobliżu, tego miejsca zloka-
lizowana była fotopułapka, której celem jest monitoring 
zwierząt. Żubry w okresie wiosennym dokarmiane są tzw. 
granulatem zawierającym w swoim składzie m.in. korę 
z drzew liściastych, otręby zbożowe o także premiks wita-
minowy i mineralny. Po krótkim odpoczynku grupa zeszła 
łąkami do nieistniejącej wsi Choceń. Choceń leży na ubo-
czu, u podnóża Gubryjki zwanej dziś Gabrów Wierchem, 
Choceńskiej Kiczery i Ropy, w dolinie Kalniczki i Choceń-
skiego Potoku, z dala od głównych dróg. Zachowała się 
tu dawna struktura. Nadal jest czytelny układ przestrzen-
ny wsi, znajdują się zarysy budowli, studnie i piwniczki, 
widać również sieć dróg. W jednym miejscu uczestnicy 
zauważyli przepięknie kwitnącą lulecznicę kraińską - ga-
tunek chroniony i silnie trujący. W następnej kolejności 
grupa weszła na punkt widokowy nad Cisowcem skąd 
roztaczał się piękny widok na Bieszczady. Ostatnim eta-
pem wędrówki było przejście przez Gabrów Wierch 742 m 
n.p.m. do Przełęczy nad Kiełczawą. Następnie uczestnicy 
udali się do miejsca zakwaterowania.  Przed kolacją, czyli 
wspólnym ogniskiem został zaprezentowany projekt „Ra-
zem dla Zielonego Podkarpacia”. 

W drugim dniu warsztatów uczestnicy udali się do Le-
ska, skąd rozpoczął się spływ pontonowy rzeką San. Po 
drodze grupa rozpoznawała drzewa rosnące nad Sanem 
oraz ptaki znajdujące się w pobliżu, takie jak: czapla siwa 
i czapla biała, pliszka siwa oraz kaczki krzyżówki. Udało 
się zauważyć również młodego zaskrońca, który przepły-
wał z jednego brzegu rzeki na drugi. Spływ trwał ok. 4 h. 
Podczas przystanku w Załużu uczestnicy mieli okazję zo-
baczyć przekwitające lepiężniki. Końcowym przystankiem 
spływu był Zagórz. Po powrocie do Orelca nastąpiło pod-
sumowanie i omówienie warsztatów. 

Karolina Kiwior 
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cych na terenie Bieszczadów. Prowadzona dyskusja mia-
ła obejmować zagadnienia dotyczące ochrony przyrody 
i korytarzy migracyjnych na terenie Lasów Państwowych 
i Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Już na wstępie jeden z uczestników zwrócił uwagę 
na przedstawione w prezentacji multimedialnej sformu-
łowanie: Człowiek vs dzika przyroda. Wyraził opinię, 
że człowiek jest częścią przyrody, żyje na łonie natury, 
a wiele wykonywanych dziś zawodów w Bieszczadach jest 
w mniejszym lub większym stopniu związanych z przy-
rodą. Wszyscy uczestnicy spotkania po krótkiej dyskusji 
przychylili się do wniosku, że sformułowanie to należało-
by uściślić. Powinno ono raczej brzmieć: Człowiek i dzika 
przyroda. Jako, że na sali znajdowali się przedstawiciele 
Lasów Państwowych oraz Wicedyrektor Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego, wysunięto sformułowanie, że obydwie 
te instytucje zajmują się ochroną przyrody, a pomiędzy 
obydwoma instytucjami istnieje ścisła współpraca w tej 
dziedzinie. Wszyscy biorący udział w dyskusji podkreśla-
li, że najważniejsza w ochronie przyrody jest edukacja. 
Jest ona jednym z podstawowych zadań utworzonego 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie”. 
Wszyscy uczestnicy dyskusji negatywnie odnieśli się do 
rozpowszechnianych w mediach społecznościowych fil-
mów nagrywanych przez amatorów, a pokazujących dzikie 
zwierzęta w bieszczadzkich lasach. Stwierdzili, że takie 
materiały mogą być zachętą do uprawiania tzw. „polowań 
z aparatem”. Taki proceder staje się szczególnie niebez-
pieczny, gdy podglądać zwierzęta przyjeżdżają osoby nie 
wiedzące, jak zachować się, gdy spotkają niedźwiedzia 
lub wilka. Wtedy może łatwo dojść do nieszczęścia, a nie-
winna rozrywka może zakończyć się tragedią. Na terenie 
Bieszczadów spotyka się coraz częściej niedźwiedzie i wil-
ki. Z jednej strony wynika to ze zwiększających się popula-
cji tych zwierząt, a z drugiej - z coraz częstszych ich wizyt 
w pobliżu bieszczadzkich gospodarstw domowych. Poru-
szono także problem kłusownictwa, szczególnie na obsza-
rach chronionych. Jak sygnalizowali uczestnicy spotkania, 
powody tego procederu są bardzo różne. 

Paweł Wolański, Paweł Pasztyła

4 spotkanie mediacyjne z cyklu 10-ciu
Dnia 6 marca 2018 roku w miejscowości Smerek od-

było się IV dwustronne spotkanie mediacyjne, mające na 
celu zbliżyć poglądy różnych grup interesariuszy miesz-
kających na Podkarpaciu. Generalnie prowadzona dysku-
sja miała obejmować problemy w osiedlaniu się i prowa-
dzeniu usług turystycznych na terenie Bieszczad.

Prowadzona dyskusja dotyczyła problemów z uzyska-
niem pozwoleń na budowę w gminie Cisna, Baligród i Ko-
mańcza. Warto zaznaczyć, że w gminach tych na dużych 
powierzchniach realizowane są różne formy ochrony 
przyrody (Bieszczadzki Park Narodowy, obszary Natu-
ra 2000, siedliska przyrodnicze - głównie siedlisko 6510 
i siedlisko 6520). To właśnie tu, ze względu na fakt, że 
siedliska są zbliżone do stanu naturalnego, można spo-
tkać fragmenty dziewiczej puszczy karpackiej, niedźwie-
dzie, wilki, rysie czy orlika krzykliwego oraz inne gatunki 
zagrożone wyginięciem. Z kolei Polska będąca członkiem 
Unii Europejskiej jest jednocześnie zobligowana do ich 
ochrony. Mieszkańcy gminy Cisna, Baligród i Komańcza 
uważają, że wraz z wprowadzeniem obszarów Natura 
2000, zostali w dużym stopniu pozbawieni prawa decydo-
wania o swojej własności. Uczestnicy zwracali uwagę, że 
mimo, iż na terenach gmin bieszczadzkich jest niewiele 
działek należących do prywatnych właścicieli, spotykają 
się z ogromnymi problemami w sytuacji, gdy starają się 
o pozwolenie na budowę. W dyskusji wszyscy mieszkań-
cy stwierdzili, że nie są przeciwni ochronie przyrody jako 
takiej, ale sprzeciwiają się narzucanym im odgórnie decy-
zjom, na które nie mają żadnego wpływu.

Jednym z wniosków wypracowanych podczas spotka-
nia było, aby w ramach zmiany prawa wyłączyć prywatne 
działki z obszarów ochronnych, w zgodzie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego.

5 spotkanie mediacyjne z cyklu 10-ciu
Dnia 13 marca 2018 roku w Ustrzykach Dolnych odbyło 

się V dwustronne spotkanie mediacyjne, mające na celu 
zbliżyć poglądy różnych grup interesariuszy mieszkają-
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WARTO PRZECZYTAĆ

Czy wiesz, że Wielki Mur Chiński 
to nie jest jedyna budowla widzia-
na z kosmosu? Drugą jest Wielka 
Rafa Koralowa, wzniesiona przez 
biliony małych koralowców. Oka-
zuje się, że zwierzęta też kopią, 
murują, sklejają, zszywają i splata-
ją. Tworzą niesamowite budowle 
bez użycia jakichkolwiek narzędzi. 
Budują kawalerki, napowietrzne 
pałace, podziemne metropolie, 
potężne drapacze chmur, więzie-
nia, kampery. To nie wszystko… 
Tworzą też meble. Orangutany bu-
dują w koronach drzew niebywale 
wytrzymałe łóżka, które są w stanie 
utrzymać te prawie stukilogramo-
we ssaki. Zwierzęta budowniczowie są inspiracją dla wielu pokoleń ar-
chitektów. Nawet klimatyzacja nowoczesnych wieżowców wzorowana 
jest na pomyśle wykorzystywanym w wieżach afrykańskiego termita.

Mario Ludwig, Architekci natury, czyli genialne budowle 
w świecie zwierząt, Wydawnictwo Znak, 2018

Ptaki od zawsze fascynują 
człowieka. Postrzegamy je przez 
pryzmat własnych uwarunkowań: 
umiejętności, ograniczeń i świato-
poglądu. W tej książce zostały wy-
eksponowane ich szczególne zdol-
ności lub zachowania i to w taki 
sposób, że trudno nie nabrać 
przekonania, iż nawet najpospo-
litsze z nich: sroka, kura domowa, 
gołąb pocztowy czy szpak odzna-
czają się czymś, co jest w stanie 
zadziwić człowieka. Tańczą w rytm 
muzyki, rozpoznają własne odbicie 
w lustrze, rozróżniają ludzkie twa-
rze, „opłakują” zmarłych pobratym-
ców i tworzą istne dzieła sztuki.

Czy stwierdzenie, że ptaki wykazują zachowania analogiczne do 
ludzkich emocji, byłoby zbyt daleko idące? „Inteligencja, altruizm, sa-
moświadomość, miłość... Jak pisze autor: Badając ptaki, ostatecznie 
dowiadujemy się czegoś o nas samych.

Noah Strycker, Rzecz o ptakach, Wydawnictwo Muza, 2017

Z pszczołami ma się sprawa po-
dobnie jak z wieloma rzeczami tego 
świata. Dostrzegamy różne fakty, 
śledzimy obyczaje, powiadamy: 
robią to a to, pracują w ten a ten 
sposób, królowa tak przychodzi 
na świat, robotnice są dziewicami, 
rój następuje w tym a tym czasie. 
Wydaje nam się, że poznaliśmy 
wszystko, i nie pytamy o więcej. 
Widzimy, jak śpieszą z kwiatu na 
kwiat, obserwujemy rozgwar i ruch 
ula a egzystencję tę uważamy za 
bardzo prostą, wyznaczając jej gra-
nice od instynktownego szukania 
karmy do również instynktownego 
rozmnażania się. Ale gdy tylko zbli-
żymy się do przedmiotu naszych badań, by sobie zeń zdać sprawę, 
uderza nas niezwłocznie niesłychana złożoność najnaturalniejszych 
zjawisk i stajemy wobec zagadki inteligencji, woli, przeznaczenia, celu, 
środków czy przyczyn. I obezwładnia nas ta niepoznawalna organiza-

Maurice Maeterlinck, Życie pszczół, Wydawnictwo MG, 2017

Książka ma charakter etnobo-
taniczny, jest więc połączeniem 
wiedzy o roślinach z różnymi 
aspektami kultury i tradycji w go-
spodarstwie domowym. Przystęp-
nie i na konkretnych przykładach 
opisuje związki człowieka ze świa-
tem dzikich roślin, ogniskując się 
na ludach zamieszkujących Kar-
paty i Podkarpacie - w szczegól-
ny sposób uwzględniając tradycję 
bieszczadzkich Łemków i Bojków. 
W pierwszej części przedstawiono 
ogólną problematykę znaczenia 
dzikich roślin dla człowieka. Opi-
sano tu historię czerpania z „zielo-
nych” zasobów natury w zakresie 
odniesień magicznych, religijnych i symbolicznych. Wyszczególnio-
no też lecznicze, konsumpcyjne i gospodarcze funkcje flory. Drugą 
część stanowi opis alfabetycznie uporządkowanych roślin w liczbie 

Adam Szary, Tajemnice bieszczadzkich roślin. Wczoraj 
i dziś, Wydawnictwo Carpathia, 2017

Książka poświęcona tema-
tyce etnobotanicznej. Jej treść 
dotyczy materialnej i niemate-
rialnej symboliki roślin na tere-
nie Bieszczadów i Podkarpacia, 
jako że rośliny były obecne 
w magii, obrzędach, zwycza-
jach, wierzeniach, symbolice, 
w podświadomości, w posta-
ci żywej i sztucznej, a także 
utrwalone w obrazie, kamie-
niu i metalu. Temat omówio-
no w szerszym aspekcie kul-
turowym, który tworzą dawne 
podania i mity, teksty biblijne, 
a także symbole zaczerpnięte 
z literatury, poezji, sztuki czy 
ludowej obyczajowości. W książce znajdziemy przegląd na-
grobnego kamieniarstwa i metaloplastyki z terenu Bieszcza-
dów. W drugiej części znajdziemy encyklopedyczny przegląd 
gatunków związanych ze śmiercią i cmentarzami. 

Adam Szary, Bieszczadzkie motywy roślinne, Między świa-
tem żywych a krainą zmarłych, Wydawnictwo Carpathia, 2016

„Gdy zginie ostatnia pszczoła, 
ludzkości pozostaną tylko cztery 
lata życia” – to zdanie przypisy-
wano przez lata Albertowi Einste-
inowi. Dziś biolodzy biją na alarm, 
a organizacje proekologiczne orga-
nizują kolejne akcje na rzecz rato-
wania zmniejszającej się populacji 
owadów, od których zależy nasze 
życie i życie naszej planety. Powa-
gę sytuacji pojął Joachim Petter-
son i z grafika przekwalifikował się 
na... pszczelarza. A dokładniej stał 
się pszczelarzem po godzinach 
i dziś pasji tej poświęca każdą wol-
ną chwilę. Jest znawcą zwyczajów 
pszczół, wie, jak je obłaskawić i jak 
zapewnić im idealne warunki życia w przydomowym ogrodzie. W tej 
książce zebrał wszystkie swoje doświadczenia, anegdoty i przemy-
ślenia. Konkretne porady sąsiadują tu z osobistymi opowieściami 
o zakładaniu pasieki. O swojej pasji Petterson opowiada z przejęciem 
i prawdziwym zaangażowaniem, które udzielają się czytelnikom.

Joachim Petterson, Pszczoły, Wydawnictwo Literackie, 2018


