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Słowo wstępne

Na terenie województwa podkarpackiego występują liczne obszarowe formy ochrony 
przyrody, które zajmują ok. 44,5% powierzchni województwa. Tworzone są one dla ochrony 
najcenniejszych wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych. Duża ich część 
tworzona była przeważnie na terenach wcześniej użytkowanych gospodarczo (m.in. gospo-
darka leśna, użytkowanie rolnicze, osadnictwo, turystyka). Z uwagi na to, że karpacka część 
naszego województwa to tereny szczególnie cenne przyrodniczo, rożne obszary chronione 
obejmują niekiedy całe gminy. W związku z istnieniem form ochrony przyrody na ich tere-
nie obowiązują różne ograniczenia co do działalności człowieka, związane z celami funk-
cjonowania, określonymi w ustawie o ochronie przyrody. Ponadto obszary chronione two-
rzone są na terenach o różnej strukturze własności, m.in. grunty będące własnością Skarbu 
Państwa, grunty prywatne i komunalne. Nakładanie się różnych form ochrony przyrody, 
ich rozległość, a przede wszystkim ograniczenia związane z ich istnieniem są przyczyną 
częstych konfliktów na linii człowiek – przyroda. Przyczyną jest narastająca antropopresja 
w obszarach prawnie chronionych, spowodowana m.in. rozwojem osadnictwa i komuni-
kacji, zmianami użytkowania ziemi czy rozwojem turystyki. Wszystkie te aspekty gospo-
darczej działalności człowieka mogą prowadzić do znacznych zagrożeń w funkcjonowaniu 
obszarów objętych ochroną. 

Problematyka relacji człowiek – przyroda, w tym także zagadnienia dotyczące konflik-
tów na obszarach prawnie chronionych była poruszana podczas Projektu pn. „Razem dla 
Zielonego Podkarpacia – budowanie potencjału i integracja różnych grup interesariuszy 
mających duży wpływ na przyrodę”, realizowanego na terenie województwa podkarpackie-
go przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia”. W niniejszym opracowaniu znalazły się artykuły 
dotyczące różnych problemów na styku człowiek – przyroda, które zostały zdefiniowane na 
terenie województwa podkarpackiego. Materiał został uporządkowany w oparciu o kon-
kretne obszary tematyczne.  Tom zamykają artykuły dotyczące edukacyjnej funkcji różnych 
organizacji i instytucji w zapobieganiu konfliktom. 

Małgorzata Pociask 
Stowarzyszenie „Pro Carpathia”
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Piotr Klub
 

 
Konflikty wokół ochrony Bieszczadów  
w dobie globalnego kryzysu ekologicznego  
oraz w kontekście polskich doświadczeń  
w ochronie przyrody

Wstęp
Bieszczady – miejsce w Polsce, które dla wielu Polaków zaczyna się zaraz za Rzeszowem. Miej-

sce, które według popularnego ostatnio powiedzenia, jest celem dla tych, co „rzucili wszystko”, żeby 
tu wyjechać i zamieszkać. Miejsce, które dla milionów Polaków jest synonimem dzikości, wolności, 
trudnego życia i prawdziwej nieskażonej natury. Oczywiście ta popularna wizja regionu nie do końca 
jest zgodna z prawdą gdyż Rzeszów ma się tak do Bieszczad, jak Szczecin do Bałtyku, a i z „wolnością 
od” jest też problem, gdyż nie da się tam – jak za dawnych czasów – ukryć przed urzędem skarbo-
wym, bankiem, żoną czy wojskiem. Zresztą służba wojskowa nie jest już obowiązkowa, więc znane 
z dawnych czasów zachowania przeszły już do historii. To co jeszcze zostało z tych dawnych wyobra-
żeń, to rzeczywistość pięknej i dzikiej natury, która mimo iż już trochę podeptana przez powiększają-
ce się z roku na rok zastępy turystów, ciągle panuje niepodzielnie w tej części Polski.

Bieszczady, czyli co?
Obszar który jest przez wielu Polaków potocznie nazywany „Bieszczadami”, jest to w rzeczy-

wistości skupisko kilku mezoregionów, tj.: Bieszczadów Zachodnich, Gór Sanocko-Turczańskich, 
Pogórza Przemyskiego, Pogórza Bukowskiego i wschodniej części Beskidu Niskiego (Kondracki 
2002). Fakt, że większość naszych rodaków łączy te wszystkie regiony geograficzne pod wspólnym 
rzeczownikiem „Bieszczady” jest wynikiem wspólnej historii tych regionów, które były przed II 
wojną światową zamieszkane przez Rusinów, następnie w wyniku działań wojennych i akcji „Wisła” 
– wyludnione, przez co nastąpiła ich renaturalizacja; oraz niegdysiejszej jedności administracyjnej 
którą do 1998 roku zapewniało województwo krośnieńskie (prócz Pogórza Przemyskiego które 
wg starego podziału administracyjnego leżało w województwie przemyskim). Jest wielce prawdo-
podobne, że dla statystycznego Polaka wszystko co znajdujące się poniżej linii łączącej Przemyśl 
i Krosno, a leży jeszcze w Polsce – to Bieszczady. Za dowód na poparcie tej tezy niech posłuży 
przykład pewnego znanego hotelu, w którym przed każdymi większymi zawodami trenuje kadra 
reprezentacji Polski w piłce nożnej – mimo iż leży on na granicy Pogórza Przemyskiego i Gór Sa-
nocko-Turczańskich, reklamuje się jako „Magiczny Hotel u wrót Bieszczad”. 
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Historia lasu, historia ludzi, historia ochrony
Nie zawsze Bieszczady były tak dzikie jak dzisiaj. Przed II wojną światową teren ten był 

znacznie gęściej zaludniony niż obecnie. Lesistość obszaru była również znacznie niższa 
i w 1930 r. wynosiła 32% (przy obecnych ponad 60%). Jednakże wśród tych 32% lasów znaj-
dowały się tak zwane „paryje” - miejsca niedostępne, takie jak: głębokie jary potoków, strome 
stoki, szczyty wniesień, które nie były eksploatowane gospodarczo przez lokalną ludność boj-
kowską czy łemkowską z powodu swojej niedostępności, jak i w wyniku przemyślanego po-
dejścia gospodarzy, które zakładało pozostawienie lasu w trudno dostępnych miejscach, gdyż 
był on potrzebny jako magazyn płodów runa czy chrustu, jak również zabezpieczał duchowe 
potrzeby kontaktu z naturą. Gdy tereny te opustoszały w wyniku akcji „Wisła”, „paryje” speł-
niły ważną funkcję ekologiczną, stając się tzw. „refugiami” czyli miejscami, skąd organizmy 
puszczańskie, które przetrwały okres nadmiernej eksploatacji lasów, mogły się rozprzestrze-
niać na nowe tereny, na które właśnie powracał las – czy to w wyniku celowego zalesiania, czy 
naturalnej sukcesji (zajmowania nowych terenów przez rośliny, w tym np. drzewa). Tak więc 
dzisiejsza naturalność i dzikość Bieszczadów są wynikiem współdziałania natury odbierającej 
z powrotem we władanie tereny, które wcześniej zostały jej zabrane, z gospodarczą wizją czło-
wieka, który widział tu wielki magazyn drewna. Człowiek przyspieszył proces powrotu lasu, 

   P
. K
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b

Puchlinka ząbkowana Thelotrema lepadinum
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za to natura uczyniła ten las prawdziwie dzikim wkładając zaczyn z gatunków puszczańskich, 
które przetrwały w refugiach – w mąkę nowo powstałych siedlisk leśnych. Dzięki temu po-
wstała na nowo prawdziwa puszcza. 

Powojenne wyludnienia zmieniły zupełnie charakter tych terenów. To co było tragedią dla 
mieszkających tu ludzi, stało się renesansem natury, która w dużej mierze pozostawiona sama 
sobie zaczęła się wspaniale odradzać. Z tą odradzającą się dzikością zderzyli się na przełomie 
lat 40. i 50. XX w. pierwsi bieszczadzcy leśnicy, którzy przez bardzo długi czas z powodu zu-
pełnego braku mieszkańców, kadr, dróg i bardzo trudnych warunków pracy i życia nie byli 
w stanie zagospodarować tych terenów (Marszałek 2014). 

Dzikie i bezludne obszary Bieszczadów nie umknęły uwadze ówczesnych działaczy na 
rzecz ochrony przyrody - głównie naukowców. Zauważyli oni, że teren ten z powodu swej 
niedostępności, niskiego zaludnienia oraz wysokich walorów przyrodniczych nadaje się do-
skonale do ochrony w formie parku narodowego. Powstanie parku narodowego w Bieszcza-
dach zapewniło by ochronę wielu wyjątkowych elementów przyrodniczych jak połoniny, 
endemity wschodniokarpackie oraz puszczę o charakterze naturalnym. Dodatkowo park ten 
nadawał by się doskonale do badań naukowych, eksperymentów przyrodniczych, edukacji, 
a także jako wzbogacenie wiedzy na potrzeby polskiego leśnictwa. Nic więc dziwnego, że 
począwszy od 1953 roku, przez lata 50. i 60. XX w. trwały prace nad utworzeniem w Biesz-
czadach parku narodowego, który udało się powołać w mocno okrojonej formie dopiero 
w 1973 roku (Winnicki & Michalik 2014).

Konflikty globalne i nasze
Według Słownika Języka Polskiego PWN „konflikt” jest to: „przedłużająca się niezgoda 

między stronami”, „działania zbrojne będące wynikiem takiej niezgody” oraz „różnica mię-
dzy wartościami i postawami której nie sposób usunąć”. Dzisiejszy świat pokazuje, że na 
styku człowiek - przyroda bardzo często dochodzi do konfliktów, które prawie zawsze koń-
czą się źle dla przyrody. Pokazują to liczne przykłady, chociażby dziewiczych lasów Borneo, 
które zajmują tereny, na których wielkie firmy pragną założyć komercyjne plantacje palmy 
olejowej przynoszące wielkie zyski. Skutkiem tego jest postępujące na niespotykaną dotąd 
skalę wylesienie, które doprowadziło do spadku lesistości tej wyspy z ponad 90% w 1950 
roku do poniżej 40% obecnie. Także wylesienie Amazonii przybiera na sile, gdyż głód ziemi 
rolnej jest ważniejszy niż największy producent tlenu na świecie. Czy o tym wiemy, czy nie, 
żyjemy w czasie wielkiego kryzysu ekologicznego, gdzie na naszych oczach wymiera wiele 
gatunków, w tym nie tylko mało szanowane przez ludzi organizmy, jak np. owady, ale rów-
nież takie gatunki jak morświn kalifornijski czy nosorożec biały północny. Wielu naukow-
ców uważa, że jest tak źle, iż żeby choć trochę powstrzymać galopujące zmiany w świecie 
przyrody, zmiany które i nas mogą zaprowadzić na skraj wymarcia, potrzebne jest by połowa 
lądów i oceanów stała się rezerwatami przyrody. 
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My w Polsce możemy żyć w przeświadczeniu, że ten kryzys nas nie dotyczy, że u nas nic 
podobnego się nie dzieje. Niestety mamy również nasze małe konflikty, które dokładają swo-
ją cegiełkę do ogólnoświatowego kryzysu. Warto chociażby wspomnieć o głośnym ostatnio 
zabijaniu bałtyckich fok szarych, o których politycy twierdzą że „Bałtyk nie jest ich natural-
nym środowiskiem”, a które w oczach rybaków są szkodnikami. Również nagonka na chro-
nione w Polsce wilki trwa w najlepsze, gdyż co rusz pojawiają się nierzetelne informacje o ich 
domniemanej krwiożerczości, czego skutkiem jest nielegalne zabijanie tych tak ważnych dla 
ekosystemów zwierząt. Niestety, czy chcemy, czy nie, również – jako Polacy – jesteśmy częścią 
tego globalnego ekologicznego kryzysu, a konflikty na styku „człowiek – przyroda” w naszym 
kraju, tak jak i w innych miejscach świata, również wyczerpują wszystkie definicje tego słowa 
łącznie z „działaniami zbrojnymi będącymi wynikiem niezgody”.

Działanie
W świetle powyższych faktów – kryzysu ekologicznego, wymierania gatunków, i ciągle 

rosnącej presji człowieka na naturę, pojawia się myśl, że w naszym kraju należy coś zrobić - 
powstrzymać swoje partykularne interesy, zmniejszyć konsumpcje oraz dać przyrodzie więcej 
przestrzeni, by mogła trochę odetchnąć. Wśród tych wszystkich możliwych działań potencjal-
nie najprostsze do wykonania jest to ostatnie - pozostawienie naturze miejsca, aby mogła się 
rządzić własnymi prawami. Postulat ten w teorii nie wymaga wieloletniej pracy edukacyjnej, 
zmiany przyzwyczajeń, przekonań czy mentalności ludzi, ani wymiany pokoleń. Jest z zało-
żenia prosty w wykonaniu, gdyż istnieją już od bardzo dawna sprawdzone formy ochrony 
przyrody, istnieją instytucje, które mają kompetencje tworzyć te formy oraz przede wszystkim 
– istnieją w Polsce miejsca, które idealnie nadają się dla pozostawienia przyrodzie.

Zdecydowanie jednym z takich miejsc są właśnie Bieszczady, gdyż posiadają atuty potrzeb-
ne, by stać się obszarem chronionym z prawdziwego zdarzenia – na miarę oczekiwań ery kry-
zysu ekologicznego. Bieszczady mają niską gęstość zaludnienia, większość ich gruntów należy 
do Skarbu Państwa, posiadają bardzo bogatą dokumentację przyrodniczą oraz długą historię 
starań o ochronę, a przede wszystkim mają jedne z najwyższych w kraju walorów przyrodni-
czych, co czyni je – po Puszczy Białowieskiej i Tatrach – najcenniejszym przyrodniczo miej-
scem w Polsce (Szafer 1967 za Winnicki & Michalik 2014). Mogło by się więc wydawać, że 
ochrona całego cennego przyrodniczo obszaru postulowana przez naukowców zostanie przy-
jęta entuzjastycznie. Nic bardziej mylnego. Niestety wokół ochrony przyrody w Bieszczadach 
wciąż narastają konflikty społeczne. 

Konflikty tylko nasze
Niechęć wokół ochrony Bieszczad ma swój początek już w latach 50. i 60. XX wieku, kiedy 

to koncepcja ochrony tego obszaru w formie parku narodowego spotykała się z oporem ad-
ministracji Lasów Państwowych, które poniosły koszty inwestycji aktywizujących gospodar-
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kę leśną i drzewną w Bieszczadach. Powstały w 1973 roku Bieszczadzki Park Narodowy nie 
zabezpieczał wtedy odpowiednio przyrody Bieszczad, wobec czego wymagał powiększenia. 
Po długoletnich staraniach udało się tego dokonać najpierw w 1989 roku, następnie jeszcze 
trzykrotnie w 1991, 1996 i 1999, lecz przy pierwszym, jak i przy drugim powiększeniu (wła-
śnie te dwa powiększenia istotnie zwiększały powierzchnie parku) pojawiał się bardzo mocny 
sprzeciw Lasów Państwowych (Winnicki & Michalik 2014). 

Niestety w świetle obecnych badań przyrodniczych, trendów w ochronie przyrody, jak 
również dokumentów planistycznych, Bieszczadzki Park Narodowy jest wciąż za mały, by 
ochronić całościowo walory przyrodnicze Bieszczadów. Oczywiście park narodowy nie jest 
jedyną formą ochrony przyrody na tym terenie, jednakże inne jej formy w dużej mierze są 
iluzoryczne (PROP 2007). By sprostać więc wymaganiom dzisiejszej ochrony przyrody Biesz-
czadzki Park Narodowy, zgodnie z postulatami naukowców, powinien zostać powiększony do 
wielkości ok. 70 000 ha (Winnicki & Michalik 2014). 

Czy tak znaczące powiększenie jest naprawdę konieczne, aby zabezpieczyć wyjątkową 
przyrodę Bieszczad? Może polski system ochrony przyrody jest już dokończony, i nie ma 
potrzeby powiększania istniejących ani powoływania nowych parków narodowych. Może 
rzeczywiście cytując byłego ministra środowiska, Polska jest „liderem w zakresie bioróżno-
rodności”. Niestety sytuacja nie jest tak dobra jak by się mogło wydawać. Udział powierzch-

Rycina 1. Projekt poszerzenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego z 1998 r. (źródło: opracowanie własne na podstawie  
Winnicki & Michalik 2014)
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niowy parków narodowych wynosi w Polsce 1%, co daje nam pod tym względem 30 miejsce 
w Europie (na 41 państw europejskich posiadających formę ochrony parku narodowego). Jeśli 
chodzi o całkowitą powierzchnię parków narodowych jesteśmy na miejscu 19 i przebijają nas 
w tym państwa również dużo mniejsze jak Grecja, Gruzja, Węgry czy Słowacja. Okazuje się, że 
nie ma się jednak czym chwalić, tym bardziej że w polskim systemie ochrony przyrody parki 
narodowe – mimo iż są najwyższą formą ochrony i rzeczywiście na tle innych krajowych form 
wyróżniają się pozytywnie – nie do końca wypełniają przesłankę „pozostawienia miejsca natu-
rze”, gdyż obszary ochrony ścisłej (pozostawione bez ingerencji człowieka) stanowią zaledwie 
21% powierzchni wszystkich polskich parków narodowych, a pozostałe 79% powierzchni par-
ków podlega mniej lub bardziej wpływowi człowieka.

Problem niedostatecznej ilości i udziału parków narodowych został dostrzeżony również 
w najważniejszych planistycznych dokumentach rządowych dotyczących ochrony przyrody. 
W pierwszym z nich, czyli Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, która jest 
najważniejszym krajowym dokumentem strategicznym dotyczącym zagospodarowania prze-
strzennego Polski, zapisano (z perspektywy roku 2030): „Utworzono trzy nowe Parki Narodo-
we: Mazurski, Turnicki, Jurajski, powiększono także kilka istniejących parków narodowych oraz 
powierzchnię ochrony Puszczy Białowieskiej i Kampinoskiej. Wiele z nich stało się obiektami sieci 
międzynarodowych rezerwatów biosfery UNESCO”. W drugim - Polityce Ekologicznej Państwa 
w latach 2009-2012, z perspektywą do roku 2016 zapisano: „Jest ważna także kontynuacja two-
rzenia krajowej sieci obszarów chronionych uwzględniająca utworzenie nowych parków narodo-
wych, rezerwatów, parków krajobrazowych oraz powstanie form i obiektów ochrony przyrody”. 
Tak więc nie tylko tzw. ekolodzy zauważają problem w niskim udziale parków narodowych, ale 
także dostrzegają go dokumenty rządowe. Trzeci ważny dokument – „Docelowa sieć krajowego 
systemu obszarów chronionych z uwzględnieniem łączących je korytarzy ekologicznych”, wyko-
nany przez Instytut Ochrony Przyrody Państwowej Akademii Nauk oraz Narodową Fundację 
Ochrony Środowiska, na zamówienie Ministra Środowiska, zauważa pewien istotny problem 
w tworzeniu i powiększaniu parków narodowych: „Opór Lasów Państwowych przed tworzeniem 
(projektowany Turnicki PN) i powiększaniem (Białowieski PN) parków narodowych wynika rów-
nież ze zgoła odmiennych przyczyn: obniżenie uposażenia pracowników przechodzących do pracy 
z nadleśnictwa do parku narodowego oraz przywiązanie leśników do idei Leśnych Kompleksów 
Promocyjnych, jako najdoskonalszej formy ochrony przyrody” (IOP PAN & Narodowa Fundacja 
Ochrony Środowiska 2002).

Analizując więc sytuację ochrony przyrody w Polsce, w szczególności ochronę w postaci 
parków narodowych, możemy dojść do wniosku, że oto również w Polsce przechodzimy wła-
śnie nasz mały kryzys ekologiczny. Od 2001 roku, czyli od czasu powołania ostatniego Parku 
Narodowego Ujścia Warty, nie powstał żaden nowy park narodowy, i jest to najdłuższy taki 
okres w dziejach tworzenia tej formy ochrony przyrody w Polsce od powstania w 1932 roku 
pierwszych dwóch – Białowieskiego i Pienińskiego. W tym kontekście powiększenie Biesz-
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czadzkiego Parku Narodowego jawi się jako remedium na obecną sytuację. Niestety sprawę 
utrudnia przepis wprowadzony przez nowelizację ustawy o ochronie przyrody w grudniu 2000 
roku, który zwiększył kompetencje samorządów przy powoływaniu i powiększaniu parków 
narodowych, zamieniając dotychczasowe „opiniowanie” planów na „uzgadnianie”, co w prak-
tyce dało samorządom możliwość blokowania powstawania nowych i powiększania istnieją-
cych parków narodowych. Samorządy zresztą chętnie z tej możliwości korzystają, niwecząc 
sarmackim „veto” każdą tego typu inicjatywę.

Analiza
Czym jest więc spowodowany ten opór przed konserwatorską ochroną przyrody? Czy 

lokalne społeczności nie widzą swojej szansy na rozwój, będąc gospodarzami miejsca, które 
może się stać polskim Yellowstone? Czy dalej upatrują swojej szansy w ciężkiej i słabo płatnej 
pracy w lesie, lub w przemyśle drzewnym i dlatego popierają wycinkę drzew, której tempo 
jest większe, niż możliwość odrodzenia się lasu (PUL Nadleśnictwa Stuposiany 2015; PUL 
Nadleśnictwa Lutowiska 2015)? Pytanie więc brzmi – gdzie jest więc źródło tego konfliktu? 
Odpowiedzi dostarcza analiza prasy lokalnej. „Gazeta Bieszczadzka” w dniu 2 sierpnia 2018 
roku tak relacjonuje reakcje na pojawienie się w Bieszczadach aktywistów z Inicjatywy Dzi-
kie Karpaty – ruchu społecznego mającego za cel ochronę przyrody Bieszczadów. „Gazeta” 
opisuje, jak po zamieszkaniu aktywistów w okolicy pojawiła się anonimowa broszura, krą-
żąca wśród mieszkańców, w której można znaleźć takie stwierdzenia: „Czy chcesz się czuć jak 
intruz w swoim własnym domu? Aktywiści ekologiczni chcą zamknąć bieszczadzkie lasy dla 
przeciętnego człowieka. Czy chcemy dożyć takich czasów, w których nie będziemy mogli wejść 
do lasu, a Bieszczady będziemy oglądać jedynie przez szybę”. Dalej przytoczone są słowa jed-
nego z lokalnych mieszkańców, który mówi: „Będziemy mieszkać w skansenie (…) Dlaczego 
nasze dzieci mają wyjeżdżać za chlebem i dlaczego nie możemy budować domów na wła-
snej ziemi? Najpierw ludzie, później przyroda”. Jak widać narracja ta pokazuje strach przed 
odebraniem wolności („zamknąć bieszczadzkie lasy”) czy wkroczeniem wrogiej instytucji 
do życia prywatnego („czuć się jak intruz we własnym domu”), a także perspektywę strat 
ekonomicznych („wyjeżdżać za chlebem”). Należy jednak zapytać: czy rzeczywiście taka jest 
rzeczywistość już istniejących polskich parków narodowych, i czy naprawdę tak źle się żyje 
ludziom w ich sąsiedztwie? Czy rzeczywiście dyrektor parku ma kompetencje, by zabronić 
się budować na własnej ziemi, a wyjazdy młodych ludzi za granice są spowodowane per-
spektywą poszerzenia parku, a nie ogólnopolskimi trendami demograficznymi, chęcią lep-
szego życia i niechęcią do ciężkiej pracy wykonywanej przez rodziców? Czy raczej nie należy 
właśnie najbardziej bać się sentencji „najpierw ludzie, później przyroda”, która doprowadziła 
świat do obecnego kryzysu ekologicznego.

Ciekawa jest również relacja nadleśniczego lokalnego nadleśnictwa: „Zapytajmy ludzi, 
czy przed sobą chcieliby mieć taki obraz jak w Białowieży, czy taki jak u nas, gdzie są prawie 
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wszystkie klasy wieku (…) Musimy działać pod takim kątem, aby zadbać o nowe pokolenie, 
aby następcy nie zostali z gołą ziemią”. Wypowiedź ta wyraża konflikt wartości pomiędzy 
pracownikami Lasów Państwowych, a entuzjastami ochrony przyrody, gdyż dla części pra-
cowników Lasów Państwowych las naturalny, to jest właśnie las gospodarowany, ujarzmio-
ny, poukładany i jest on w zupełnej opozycji do lasu dzikiego promowanego przez aktywi-
stów ekologicznych, gdyż taki las jest nieuporządkowany i chaotyczny i w takiej formie nie 
może przetrwać, tylko rozpada się pozostawiając „gołą ziemię”, czego przykładem ma być 
podobno Puszcza Białowieska (Konczal 2017). Las więc trzeba chronić gospodarując. To 
podejście odczułem na własnej skórze, gdy miałem sposobność rozmawiać  z wieloletnim 
i doświadczonym pracownikiem Lasów Państwowych, który po stwierdzeniu, że „las rośnie 
sam i jest tak piękny, że powinniśmy go zabezpieczyć dla przyszłych pokoleń” skonkludował: 
„i dlatego musimy go gospodarować”. Oczywiście w świetle badań naukowych twierdzenia 
takie jak powyższe są zupełnie nieprawdziwe (Weiner 2016), jednakże z powodu wysokiej 
pozycji społecznej wśród lokalnej ludności oraz długiej obecności na tych terenach, pra-
cownicy Lasów Państwowych przeszczepili ten sposób myślenia na lokalną społeczność, co 
razem z działaniami spod hasła „najpierw ludzie potem przyroda” nie napawa optymizmem 
co do przyszłości zachowania przyrody na terenie Bieszczadów.

Co przyniesie przyszłość
Właśnie dzisiaj świat stoi w obliczu katastrofy ekologicznej. W obliczu nadchodzących 

zmian i piętrzących się wyzwań, my na swoim polskim ogródku nie umiemy poświęcić przy-
rodzie nawet najmniejszego skrawka kraju blokując skutecznie ochronę jednego z najcenniej-
szych przyrodniczo obszarów w Polsce – Bieszczadów. Nawet gdybyśmy wzięli pod uwagę sce-
nariusz najbardziej pro-przyrodniczy, czyli powiększenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
do poziomu 70 000 ha, to i tak naprawdę mówimy tylko 0,22% powierzchni naszego kraju. 
Czy to jest tak wiele? Może więc czas porzucić wszelkie egoizmy i spróbować myśleć inaczej 
– z perspektywy szansy, szansy na rozwój regionu, szansy na lepsze życie, szansy na to, że 
pokażemy naszym wnukom, to co sami mogliśmy oglądać, oraz szansy na lepszy świat. Może 
gdy „najpierw ludzie potem przyroda” wywietrzeje z naszych głów razem ze złudzeniami, że 
możemy przetrwać bez natury, przyjdzie moment na zmianę wartości, gdzie dumni z naszego 
naturalnego dziedzictwa będziemy głosić „człowiek i przyroda”.
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Szansa na rozwój czy udręka dnia codziennego

Zapewne mało kto zdaje sobie sprawę, że różne formy ochrony przyrody obejmują aż 
32,5% terytorium Polski, z tego 20%, czyli 1/5 terytorium naszego kraju, wchodzi w skład Eu-
ropejskiej Sieci Ekologicznej – Natura 2000. To bardzo dużo. Z chwilą objęcia danego obszaru 
statusem chronionego z racji włączenia go do sieci Natura 2000, jego mieszkańcy znaleźli się 
w nowej rzeczywistości, przede wszystkim prawnej. W tę rzeczywistość weszli oprócz miesz-
kańców także pracownicy różnego rodzaju urzędów, instytucji i przedsiębiorstw działających 
na danym terenie. Jest ich sporo. Skoro jest dużo, to wiadomo, że natychmiast zrodzą się spory 
kompetencyjne i z koordynacją działań będzie problem. Tym bardziej, że sieć Natura 2000 
obejmuje 38,9% polskich gmin, konkretnie 966 spośród 2479, a w kilku przypadkach całe ich 
powierzchnie. Tak jest między innymi z bieszczadzką gminą Cisna. Chaos wydaje się nie do 
uniknięcia. Tym bardziej, że w Polsce głównymi podmiotami biorącymi udział w procesie 
zarządzania na obszarach Natura 2000 są: 

* Rada Ministrów, 
* Minister Środowiska, 
* Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 
* regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, 
* Główny Inspektor Ochrony Środowiska, 
* wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska, 
* wojewodowie, 
* Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 
* dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej, 
* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
* Agencja Nieruchomości Rolnych, 
* Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
* Administracja Lasów Państwowych, 
* jednostki samorządu terytorialnego i ich agendy, 
* wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych, 
* ośrodki doradztwa rolniczego, 
* przedsiębiorcy, 
* osoby prywatne, 
* organizacje pozarządowe. 
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„Niestety zarówno UOP (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody), jak i  UOOŚ 
(ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) 
nie precyzują, kto powinien zarządzać obszarami Natura 2000. W art. 27a oraz art. 32 UOP 
określone zostało jedynie, kto sprawuje nadzór nad obszarem oraz koordynuje funkcjonowanie 
obszarów. W związku z powyższym obszarami Natura 2000 zarządzają ich właściciele i użyt-
kownicy, czyli m.in. podmioty prywatne, samorządy, instytucje takie jak regionalne dyrekcje go-
spodarki wodnej, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Podmioty te gospodarują 
na obszarach Natura 2000 mając własne priorytety i dążąc do własnych celów. Prowadzi to do 
paradoksalnej sytuacji, w której instytucje nadzorujące i odpowiadające za stan obszarów mają 
niewielki wpływ na zarządzanie tymi obszarami wynikający z ograniczonego wachlarza narzę-
dzi, którymi mogą wywrzeć presję na podmiotach zarządzających w celu realizacji określonych 
działań lub strategii” (Dubel et al. 2013).

Autorki opracowania „Zarządzanie obszarami Natura 2000 w Polsce w kontekście zrów-
noważonego rozwoju wsi – aktualne wyzwania i konflikty” piszą zaś, że: „Program istotnie 
zmienia warunki realizacji rozwoju lokalnego, tworząc zarówno nowe szanse, jak też ograni-
czenia pogłębiające nierówności pomiędzy regionami (…). Wiele obszarów Natura 2000 jest 
położonych w tzw. regionach peryferyjnych, charakteryzujących się znacznie słabiej rozwiniętą 
infrastrukturą, niskim poziomem przedsiębiorczości, aktywności społecznej i instytucjonalizacji 
współdziałania w podejmowaniu decyzji o sprawach publicznych. Choć praktycznie od począt-
ku wprowadzania sieci wskazuje się na konieczność uwzględnienia społecznych i gospodarczych 
czynników przy zarządzaniu programem (…), obecnie jest to nadal niezrealizowane wyzwanie. 
Z jednej strony, wskazuje się na bardzo duży potencjał programu jako wsparcia rozwoju pozarol-
niczej działalności na wsi. Z drugiej strony, rozwijanie przedsiębiorczości na obszarach Natura 
2000 wymaga szczególnych metod działania, pozwalających traktować czynnik środowiskowy 
w innowacyjny sposób, wykraczających poza proste pozyskiwanie zasobów naturalnych i za-
gospodarowanie przestrzeni. Równolegle należy zabezpieczać tereny objęte programem Natura 
2000 przed marginalizacją, która może być konsekwencją np. przeszacowania szans stwarzanych 
przez program” (Cent et al. 2015).

Autorzy cytowanych wyżej prac prowadzili badania na terenach znacznie oddalonych 
od Podkarpacia, w tym najbardziej nas interesującego regionu, czyli Bieszczadów. Podob-
nie autorzy innej pracy odwiedzili 47 obszarów, które są objęte tą formą ochrony przyro-
dy, ale miejscowością położoną najbliżej Bieszczadów był Rymanów (Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 2015). Trudno w tej sytuacji zakładać, że przytoczone w ich pracach 
konflikty na linii człowiek – przyroda są reprezentatywne dla całej Polski, bo chyba nikt 
nie ma wątpliwości, że Podlasie czy Mazury niemal pod każdym względem różnią się od 
Bieszczadów. O ile można mówić o pewnej zbieżności w kwestiach, takich jak inwestycje 
(zarówno osób prywatnych, jak i prawnych) i że zderzają się one w rożnych regionach 
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Polski z tymi samymi problemami (nakazami, utrudnieniami), o tyle w wielu innych 
kwestiach odrębność Bieszczadów jest oczywista. Bieszczady to region na południowo- 
-wschodnim krańcu kraju, graniczący z Ukrainą i Słowacją, w całości górzysty, o zim-
nym klimacie, ostrzejszym nawet od położonego kilka kilometrów na północ Pogórza 
Przemyskiego. Bieszczady to góry i lasy, niewielka sieć dróg, region o niewielkiej liczbie 
mieszkańców, a tym samym najniższej w kraju gęstości zaludnienia. Krajowym liderem 
jest w tej kwestii bieszczadzka gmina Lutowiska, gdzie na 1 km2 przypada 4,7 mieszkańca. 
Gęstość zaludnienia jest odwrotnie proporcjonalna do gęstości dzikiej zwierzyny wystę-
pującej w bieszczadzkich lasach. Występuje w nich cały przekrój drapieżników charakte-
rystycznych dla tej części Europy, od niedźwiedzi i wilków począwszy, na żbikach i rysiach 
kończąc. Ich bazę pokarmową stanowią zwierzęta kopytne; dla wilków jelenie i sarny, dla 
rysia młode sarny, niedźwiedź zaś jest wszystkożerny z padliną włącznie. Dysproporcja 
w zamieszkiwaniu Bieszczadów przez ludzi i zwierzęta, z przewagą tych drugich, od daw-
na była powodem konfliktów. 

Lata temu mieszkanka Brzegów Dolnych koło Ustrzyk Dolnych opowiadała piszącemu 
te słowa, że jej naiwność w uprawianiu warzyw na własne tylko potrzeby ujawniła się ogro-
dzeniem warzywnika na wysokość 3 metrów, co dla jelenia okazało się przeszkodą żadną. 
Łagodny, ale tylko w bajkach dla dzieci, miś potrafi zdemolować kilkadziesiąt uli w pasiece, by 
dorwać się do miodu, a jego okrucieństwo (w naszych ludzkich oczach oczywiście) przejawia 
się w powaleniu krowy jednym uderzeniem potężnej łapy i wyjadaniem żywcem jej wymion. 
Kobieta, która widziała na własne oczy, jak jej krowa stała się właśnie w taki sposób ofiarą 
niedźwiedzia mówiła, że ryk zjadanego żywcem zwierzęcia był nie do zniesienia i będzie jej 
towarzyszył do końca życia. 

Autorzy wyżej już cytowanych prac naukowych nie wspominają w nich o tworzących przy-
rodę dzikich zwierzętach i o tym na co je stać, ponieważ na obszarach, na których prowadzili 
swoje badania, niedźwiedzie nie występują, natomiast na niektórych wilki już tak, ale jeszcze 
nie w takiej liczbie, by wchodziły konflikt z człowiekiem. 

W Bieszczadach zaś jest to codzienność i jeden z newralgicznych konfliktów na terenach 
objętych ochroną Natura 2000, toczących się między człowiekiem i dużymi drapieżnikami. 
Niedźwiedzie i wilki z reguły unikają bezpośrednich kontaktów z ludźmi, jednak od czasu 
do czasu takie sytuacje się zdarzają. Ale dla człowieka to nie bezpośrednie zagrożenie ze stro-
ny bieszczadzkich drapieżników jest osią tego konfliktu, lecz jego działalność gospodarcza. 
Niedźwiedzie potrafią wyrządzić ogromne szkody w uprawach, ale także wśród zwierząt go-
spodarskich i oczywiście w pasiekach, natomiast wilki są, i tego nikt nie kwestionuje, najwięk-
szym zagrożeniem dla hodowli zwierząt domowych. 

Wilki są miłymi i łagodnymi drapieżnikami tylko w reklamach, jak ostatnio na przykład 
w reklamie firmy jubilerskiej Kruk, gdzie tulą się i są przytulane przez Martynę Wojciechow-
ską. Ale ich prawdziwe wilcze życie w Bieszczadach wygląda zupełnie inaczej.  
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Renata Kozdęba jest wiceprezesem Regionalnego Związku Hodowli Owiec i Kóz w No-
wym Targu, ale mieszka i prowadzi hodowlę owiec w bieszczadzkich Lutowiskach. Ma duże 
doświadczenia dotyczące hodowli owiec i zdecydowane stanowisko w kwesti wilków: Owce 
są potulne, łagodne, nie umieją się bronić, patrzą tylko z rozpaczą i przerażeniem, jak wilki 
masakrują kolejne zwierzęta i zbliżają się do nich - mówi. Liczę na to, że władze samorządowe 
zrozumieją wreszcie, że wilki stanowią zagrożenie już nie tylko dla naszych hodowli, ale także 
dla ludzi, i wydadzą zezwolenie na ich selekcyjny odstrzał. A jeśli pani Brigitte Bardot wystąpi 
w ich obronie, to zaproszę ją do siebie i puszczę film. Przekona się wtedy, jak okrutna jest rzeź 
owiec, dokonywana przez wilki. One nie mordują owiec dla mięsa, mordują dla mordowania. 
Zobaczy konające owce z powyrywanymi wnętrznościami, płaczące jagnięta ze zwisającymi ka-
wałami skóry i rozszarpanego przez wilki mięsa. Żadna telewizja nie zgodziłaby się takiego filmu 
wyemitować, jest zbyt drastyczny.

Podczas spotkań mediacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” w ramach projektu „Razem dla Zielonego Podkar-
pacia – budowanie potencjału i integracja różnych grup interesariuszy mających duży wpływ 
na przyrodę” w bieszczadzkich miejscowościach, temat nadmiernej populacji drapieżni-
ków, szkód i zagrożeń z ich strony był niemal zawsze jedną z wiodących kwestii, wywołującą 
u mieszkańców bardzo duży, mówiąc oględnie - ładunek emocji. Zapewne też pozostanie jed-
nym z kluczowych problemów dnia codziennego związanym z ochroną przyrody w Bieszcza-
dach, ponieważ leśnicy obserwują, że na niektórych terenach leśnych zmniejsza się w sposób 
widoczny populacja jeleni i saren. Jeśli  taki stan rzeczy się utrzyma, a tym bardziej jeśli będzie 
postępował, to intensywne atakowanie przez wilki zwierząt hodowlanych, przede wszystkim 
owiec, stanie się nieuniknione. 

Nic wtedy dziwnego, że mieszkańcy stoją na stanowisku, że już w tej chwili koniecznością 
staje się uregulowanie bieszczadzkiej populacji wilków przez człowieka, czyli odstrzelenie ta-
kiej ich liczby, by nie stanowiły zagrożenia dla zwierząt hodowlanych oraz działalności gospo-
darczej. Jeśli ich stanowisko zostanie przeforsowane, jest bardziej niż pewne, że wywoła ostry 
sprzeciw organizacji zajmujących się ochroną przyrody. Z tym, że większość ich członków i to 
tych, którzy najlepiej się znają na bieszczadzkiej przyrodzie, nie żyje na co dzień w Bieszcza-
dach i o tym, jak wygląda życie codzienne mieszkańców tutejszych miejscowości oraz z jakimi 
problemami ze strony przyrody muszą się codziennie zmagać, pojęcie mają raczej nikłe. Kon-
flikt jest więc nieunikniony.  

Na spotkaniach mieszkańcy bieszczadzkich miejscowości formułowali także wiele słów kry-
tycznych odnoszących się do działań instytucji i reprezentujących je pracowników, związanych 
z tworzeniem obszarów chronionych w ramach sieci Natura 2000. Zaznaczono, m.in., że w prze-
szłości bardzo chaotycznie i w sposób nieprzemyślany wyznaczano zasięgi obszarów Natura 2000 
na terenie bieszczadzkich gmin. Dziś wiemy, że często granice tych obszarów nie odzwierciedlają 
realnych terenów, jakie należałoby chronić. Przywołano również przykład jednej z wsi, w której 
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granicę chronionego obszaru Natura 2000 stanowi droga przebiegająca przez tejże wsi środek. Nie 
tylko dla  mieszkańców tej miejscowości, ale dla niemal każdego (chyba tylko pozą tą osobą, która 
tę granicę wytyczała) jest to nielogiczne, absolutnie niezrozumiale, wręcz absurdalne. Mieszkańcy 
bieszczadzkich miejscowości mówią również wielogłosem, że ci którzy ustalali granice chronio-
nych obszarów uważali się z pewnością za botaników, ale jako tacy, a więc specjaliści, nie brali pod 
uwagę kwestii zmienności tejże przyrody. Niektóre tereny, które wtedy włączono w obszar chro-
niony, ponieważ uznano, że są siedliskiem cennych gatunków roślin, z czasem zarastały krzewami 
albo przeistaczały się w ugór, na którym nic cennego dziś nie rośnie, a mimo to nadal stanowią 
obszar chroniony. A skoro jest chroniony, to automatycznie wyłączony z jakiejkolwiek działalności 
gospodarczej i inwestycyjnej. Nie są to zdania odosobnione, wypowiedziane przez jedną osobę 
w jednej miejscowości. Jest to opinia powszechna. Wiele wypowiedzi mieszkańców nakazało sfor-
mułować następującą konkluzję, że właściciele prywatnych posesji mają nieustające wrażenie, że 
ktoś, bez ich zgody, ciągle chce decydować o ich własności, nie ponosząc jednocześnie żadnej od-
powiedzialności za podejmowane decyzje. W sprawie tworzenia wszelkich form ochrony przyrody 
mieszkańcy Bieszczadów czują się oszukani, ponieważ nikt nigdy nie pytał ich, czy wyrażają zgodę 
na jakiekolwiek decyzje administracyjne związane z wymogami ochrony przyrody, a dotyczące ich 
własności. Mieszkańcy mają poczucie bycia zakładnikami decyzji, które w przeszłości zapadały 
nad ich głowami, bez poinformowania ich o konsekwencjach dla ich prywatnej własności. Ogólnie 
panuje przekonanie, że decyzje ekspertów-przyrodników są rażąco różne i bardzo subiektywne 
w kwestii niemal identycznego problemu. Dotyczy to na przykład przebiegu korytarzy migracyj-
nych drapieżników lub ptaków szponiastych w Wetlinie. Mieszkańcy zastanawiają się, czy decyzje 
te są efektem braku elementarnej wiedzy o przyrodzie, czy innych czynników, na przykład korup-
cyjnych. W jednej z ocen dany teren uznany zostaje za szlak przemieszczania się wilków lub rysi, 
kiedy indziej ekspert nie wykazuje w tym miejscu korytarza migracyjnego i wydaje pozytywną 
opinię o zabudowie dla działki leżącej w bezpośrednim sąsiedztwie.

Niemal identyczne zdanie na temat wyżej wymienionych kwestii mają mieszkańcy innych 
bieszczadzkich miejscowości, co było aż nadto widoczne podczas wszystkich 13 spotkań me-
diacyjnych. Dla ludzi z zewnątrz opinie te mogą się wydawać mało znaczące, wręcz marginal-
ne, ale dla tych, którzy mieszkają w Bieszczadach na terenach objętych obszarem chronionym 
Natura 2000, mają przemożny wpływ nie tylko na życie prywatne, ale także ich działalność 
gospodarczą czy hodowlaną. Te decyzje oddziaływują na rozwój poszczególnych miejscowości 
i całego tego regionu.

Autorzy wymienionych na wstępie opracowań twierdzą, że mieszkańcy obszarów, któ-
re znalazły się w sieci Natura 2000 mają przed sobą duże szanse na rozwój. Mieszkańcy 
Bieszczadów, na których zarzucono tę sieć, nie podzielają entuzjazmu naukowców. I mają 
jak najbardziej racjonalne powody, by tak uważać. Bieszczady są tym regionem, na który 
decydenci wszelkiej proweniencji wskazują, że motorem jego rozwoju ma być turystyka. 
Nikt tego nie kwestionuje z mieszkańcami wskazanego regionu włącznie. Ale aby turystyka 
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była motorem rozwoju, potrzebne są inwestycje i to nie ogromne hotele, lecz gospodarstwa 
agroturystyczne. Jednak uzyskanie zezwolenia na budowę takiego obiektu na terenach chro-
nionych to konieczność przejścia przysłowiowej drogi przez mękę, a i tak na jej końcu może 
się okazać, że wysiłek był daremny. 

Podczas spotkań mediacyjnych mieszkańcy przypomnieli, że wielokrotnie zgłaszali postu-
lat o wyłączenie z ochrony przyrody pasów o szerokości 60 metrów biegnących wzdłuż drogi, 
a będących własnością osób prywatnych. Co, jak twierdzą mieszkańcy, rozwiązałoby większość 
narosłych przez lata problemów związanych z niemożnością wybudowania domu prywatnego 
bądź pensjonatu agroturystycznego. W ramach zmiany prawa należy wyłączyć również pry-
watne działki z obszarów ochronnych, w zgodzie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Powinno się dopuścić zabudowę przy ciągach drogowych w zgodzie z rozwo-
jem osadnictwa oraz jasno i czytelnie sformułować zadania ochrony, uwzględniając rolę le-
śnictwa i turystyki na obszarze gmin bieszczadzkich. Postulaty te zgłaszano wielokrotnie i, jak 
twierdzą mieszkańcy, za każdym razem były  ignorowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska. To przykład głuchoty na kompromisowe propozycje mieszkańców. Mieszkańcy 
wspominali, że ciągle nie ma współpracy pomiędzy różnego rodzaju instytucjami, na przy-
kład między urzędami gmin a RDOŚ w kwestii wypracowania takiego kompromisu, aby osoby 
chcące wybudować jednorodzinny dom mieszkalny czy chcące założyć działalność gospodar-
czą, np. agroturystykę, mogły łatwiej i szybciej uzyskać stosowne zezwolenia. 

Kwestie związane z budową domu lub pensjonatu agroturystycznego mają także swoje 
odbicie w demografii. Jeśli bowiem młody człowiek chce wybudować dom spełniający także 
wymagania pensjonatu agroturystycznego i nie może uzyskać na tę inwestycję zezwolenia, to 
z żalem w sercu, ale wyprowadza się i szuka dla swojej przedsiębiorczości i swojego młodego 
życia szansy gdzie indziej. Już dziś wskaźnik młodych ludzi (do 35 roku życia) to niewiele 
ponad 30% ogółu bieszczadzkiej populacji. I wszystko wskazuje na to, że wobec trudności, 
jakie stwarzają nakazy i zakazy związane z obszarami chronionymi, a także ingerencja działań 
urzędniczych, młodzi ludzie będą rodzime bieszczadzkie pielesze opuszczać. 

Jedną z nielicznych publikacji traktujących o obszarach Natura 2000, w której poruszane 
są również związane z nimi problemy Bieszczadów, stanowi obszerne opracowanie pt. „Poznaj 
swoją naturę – raport na temat konfliktów społecznych dla 5 obszarów Natura 2000”. W roz-
dziale „Proponowane plany działań na obszarze Natura 2000 Bieszczady” jest oczywiście re-
cepta, co należy zrobić, by tym, którzy mieszkają i pracują na chronionych obszarach żyło się 
dobrze i szczęśliwie, oczywiście w zgodzie z przyrodą i wszystkimi jej składnikami. Ta recepta 
formułuje kilkadziesiąt specyfików, które mają doprowadzić do ogólnej szczęśliwości. Jeden 
z nich zaleca opracowanie nowej strategii dla rozwoju Bieszczadów oraz poszczególnych gmin, 
ponieważ, jak zostało tam napisane, poprzednie strategie powstały przed włączeniem biesz-
czadzkich miejscowości i gmin do sieci Natura 2000 i są nieaktualne (Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 2015).
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Doświadczenie wskazuje, że opracowanie takich strategii to kwestia lat, a mieszkańcy 
bieszczadzkich miejscowości są zmęczeni organizowanymi od wielu lat spotkaniami, z któ-
rych nic nie wynika. Są zmęczeni ciągnącymi się procedurami, według nich zbędnymi, są 
zmęczeni koniecznością tworzenia szczegółowych dokumentacji dla swoich przedsięwzięć 
inwestycyjnych, ciągłym odwoływaniem się od decyzji RDOŚ, omijaniem stosowanych wo-
bec nich kruczków prawnych, których celem jest zniechęcenie ich do otrzymania stosownych 
zezwoleń. W tej sytuacji coraz częściej pojawia się postulat, który z czasem zamieni się za-
pewne w żądanie, aby mieszkańcom, którym uniemożliwia się dysponowanie ich własnością 
(budowa domu, pensjonatu agroturystycznego), państwo wypłacało rekompensaty finansowe. 

Optymistycznie brzmiące w opracowaniach wspomnianych na początku tego tekstu ba-
daczy, że włączenie do sieci Natura 2000 otwiera przed mieszkańcami włączonych terenów 
ogromne możliwości rozwojowe, w zderzeniu z bieszczadzkimi przynajmniej realiami, brzmi 
co najmniej iluzorycznie.
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Czy robak jest ważniejszy niż człowiek?  
O zagrożeniach i szansach powołania  
Turnickiego Parku Narodowego

Efekt motyla
„Lasy Birczańskie – próba wydziedziczenia. Fundacja kontra nadleśnictwo” (Kwiatkowski 

2014) – taki tytuł nosił artykuł, który wpadł mi w ręce zimą na przełomie 2014 i 2015 roku. 
Artykuł zamieszczony we wrześniowym wydaniu „Głosu Lasu” – branżowego miesięcznika 
pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Opisywał on „złą” orga-
nizację ekologiczną, która uciska tamtejszych leśników i na dodatek chce stworzyć na terenie 
lasów birczańskich park narodowy. Nie był on artykułem przełomowym dla polskiego leśnic-
twa, nie był też głównym tematem wydania. Nie wyróżnił się również na okładce pisma, gdzie 
napisane małą czcionką pytanie: „co się dzieje w Birczy”, zostało przyćmione „przyszłością 
leśniczówek” napisaną wielkim, tłustym drukiem. Nie został również zauważony przez redak-
tora naczelnego, który rozważał psychologiczno-socjologiczne skutki karania błędów pracow-
ników Lasów Państwowych. 

„Efekt motyla” jest to zjawisko, w którym bardzo małe i niepozorne wydarzenie wy-
wołuje wielkie i nieprzewidywalne skutki. Artykuł M. Kwiatkowskiego nazwałbym właśnie 
„efektem motyla”, gdyż nie przypuszczałem, że ten tak niepozorny i niezauważalny tekst 
zmienił całe moje życie.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w moim dzieciństwie był coroczny wyjazd z rodzi-
cami na wakacje w „Bieszczady”. Będąc małym, kilkuletnim dzieckiem, nie zdawałem sobie 
sprawy że „Bieszczady” w moim rozumieniu są w rzeczywistości kilkoma sąsiadującymi ze 
sobą rejonami geograficznymi (Kondracki 2002). Tak więc jeżdżąc w „Bieszczady” często 
przejeżdżałem z rodzicami drogą Jureczkowa-Makowa, prowadzącą przez Arłamów. Była to 
moja ulubiona droga, która kojarzyła mi się z głęboką puszczą, z urzeczywistnieniem dziewi-
czości i dzikości. Wyobrażałem siebie jako trapera pokonującego te nieprzebyte lasy. W swojej 
dziecięcej naiwności, pokonując tę drogę w samochodzie rodziców myślałem sobie „jaki pięk-
ny jest ten Bieszczadzki Park Narodowy”. Gdy byłem trochę starszy i wiedziałem już, gdzie 
Bieszczady i gdzie Bieszczadzki Park Narodowy, „droga arłamowska” dalej była moją ulubioną, 
a jadąc nią dziwiłem się, dlaczego nikt nie zrobił tu jeszcze parku jak w Bieszczadach. I teraz 
finał – czytając artykuł M. Kwiatkowskiego z „Głosu Lasu” jako człowiek dorosły, po studiach 
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przyrodniczych, nagle moje marzenia z dzieciństwa spełniły się – okazało się bowiem, że to 
co odczuwałem intuicyjnie było rzeczywistością – gdyż od wielu już lat istniał projekt parku 
narodowego, o którym nie miałem pojęcia, istniała też organizacja, która o jego powołanie 
zabiegała, i istniało coś jeszcze, o czym nie pomyślałem – ogromny konflikt społeczny wokół 
idei, która wypełniła moje życie.

Lasy Turnickie
Około 30 kilometrów na południe od Przemyśla znajduje się niezwykły las. Las złożony jest 

z pięknych  starych buków, jodeł, jaworów i grabów. Las ten tworzy zwarty ekosystem porastają-
cy teren pogranicza polsko–ukraińskiego, w kształcie czteroboku o powierzchni ok. 18 000 ha, 
mniej więcej pomiędzy Kalwarią Pacławską, Birczą, Kuźminą a Krościenkiem. Obszar ten zwany 
jest Lasami Birczańskimi od nazwy jednej z gmin na której się rozciąga, lub Lasami Turnickimi 
od jednego ze szczytów, nazwanego tak najprawdopodobniej od zamieszkujących go niegdyś tu-
rów. Rozpoznawalny jest z powodu leżącego nieopodal  bardzo znanego hotelu – miejsca trenin-
gów kadry reprezentacji Polski w piłce nożnej. Obszar ten jest jednym z najlepiej zachowanych 
przykładów puszczy karpackiej – lasu, który dawniej porastał cały łańcuch Karpat, a obecnie 
zachował się mało zmieniony tylko w niewielu obszarach (Klub 2016).

Lasy Turnickie są mieszkaniem wilka, rysia i niedźwiedzia, a także tajemniczego leśnego 
kota – żbika, dla którego jest to – po Bieszczadach i Beskidzie Niskim – trzecia ostoja w Pol-
sce. Występują tu również bardzo rzadkie w Polsce ptaki jak orzeł przedni, orlik krzykliwy, 
bocian czarny, sóweczka, oraz – podobnie jak w Puszczy Białowieskiej – wszystkie polskie 
gatunki dzięciołów (Walankiewicz 2009). Jednak to nie zwierzęta kręgowe są tu najistotniejsze 
w kontekście niezwykłości tego obszaru, ale organizmy małe i niepozorne, jak owady, mchy, 
wątrobowce, porosty i grzyby. Wiele z tych organizmów o bardzo egzotycznie brzmiących 
nazwach, jak owady: zagłębek bruzdkowany Rhysodes sulcatus, ponurek Schneidera Boros Sch-
neideri, bieagacz urozmaicony  Carabus variolosus; mchy: widłoząb zielony Dicranum viride, 
skosatka zanokcicowata Plagiochila asplenioides; wątrobowce (rośliny podobne do mchów): 
bezlist okrywowy  Buxbaumia viridis, nowelia krzywolistna Nowellia curvifolia; oraz porosty 
(grzyby z żyjącymi w ich wnętrzu glonami): granicznik płucnik Lobaria pulmonaria, puchlin-
ka ząbkowana Thelotrema lepadinum, kobiernik Parmotrema arnoldii, brodaczka zwyczajna  
Usnea filipendula oraz wiele innych, są organizmami mało mobilnym i o powolnej dyspersji 
(możliwości przenoszenia się na inne tereny), co oznacza, że jeśli w środowisku leśnym wy-
stępują zmiany, jak na przykład wycinka drzew na dużą skalę, one nie są w stanie szybko się 
przemieścić gdzie indziej i wymierają w obszarze, gdzie zmiany nastąpiły szybko. Wobec tego 
jeśli gdzieś występują, możemy się domyślać, że w tych miejscach przez bardzo długi czas nie 
było żadnych zmian (np. wycinki) lub były one bardzo ograniczone. Możemy wtedy uznać 
te miejsca za las naturalny lub zbliżony do naturalnego. Powyższe owady żerują w martwym 
drewnie, a mchy, wątrobowce i porosty porastają bardzo stare drzewa w miejscach o specy-
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ficznym mikroklimacie. Nie dziwi więc fakt, że w Polsce występują tylko w niewielu obszarach 
(np. w Puszczy Białowieskiej) i zawsze tam, gdzie teren ma wysokie walory przyrodnicze. Nie 
na darmo więc uznano je za gatunki wskaźnikowe lasów o charakterze naturalnym oraz lasów 
puszczańskich, gdyż tam, gdzie występują przyroda przypomina jeszcze tą sprzed wielkoska-
lowej działalności człowieka. A występują również w Lasach Turnickich.

Gdy myślimy o takim miejscu, wyobraźnia podsuwa nam obraz lasu z wielkimi starymi 
drzewami porośniętymi mchem. W wypadku Lasów Turnickich jest to prawda, gdyż w czasie 
inwentaryzacji znaleziono na tym obszarze ponad 6000 drzew o wymiarach pomnikowych, 
czyli takich, których rozmiary pozwalają na objęcie go ochroną w formie pomnika przyro-
dy, choć w rzeczywistości ustanowienie tej formy ochrony przyrody nie jest takie oczywiste, 
o czym trochę później (Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze 2015).

Lasy Turnickie są niezwykłe jeszcze z innego powodu – są miejscem zderzenia, lub może 
lepiej powiedzieć spotkania. Właśnie w tym obszarze spotykają się Karpaty Zachodnie z Kar-
patami Wschodnimi, co czyni to miejsce jednym z niewielu w Polsce, gdzie możemy obserwo-
wać jednocześnie elementy przyrodnicze z obu prowincji (Kondracki 2002). Jakby tego było 
mało, spotyka się tu jednocześnie przyroda nizin i gór, bo Lasy Turnickie stoją u wrót Karpat 
i możemy tu obserwować siedliska o głównie nizinnej dyslokacji, jak grąd subkontynentalny 
z grubymi dębami, powykręcanymi grabami oraz starymi lipami i klonami zwyczajnymi oraz 
typowo górską żyzną buczynę karpacką z olbrzymimi bukami, wysokimi jodłami i cennymi 
jaworami (Danielewicz & Pawlaczyk 2004; Szwagrzyk & Holeksa 2004). 

Mamy więc do czynienia z obszarem o bardzo wysokich walorach przyrodniczych, po-
równywalnych z Puszczą Białowieską, mamy piękną puszczę pełną wielkich drzew i mamy 
miejsce, gdzie stykają się wschód z zachodem i północ z południem. Tak więc Lasy Turnickie 
nie na darmo zostały nazwane „Sercem Karpat”. 

Turnicki Park Narodowy – początki
Tak cenny obiekt przyrodniczy nie mógł ujść uwadze przyrodników. Już w 1938 roku 

Tadeusz Trella – przemyski nauczyciel i przyrodnik zachwycał się pięknem tego obszaru 
i postulował utworzenie tu rezerwatu. Lasy Turnickie przetrwały wojnę, a następnie zosta-
ły prawie całkowicie pozbawione ludności w wyniku przeprowadzenia na tym terenie ak-
cji „Wisła” (Boćkowski 2018b). Na początku lat 60. XX w., zaczęto tu organizować ośrodek 
wypoczynkowy Urzędu Rady Ministrów w Arłamowie, zwany potocznie „Państwem Ar-
łamowskim”, który dla polskich, jak i zagranicznych dygnitarzy był ekskluzywnym ośrod-
kiem łowieckim (Boćkowski 2018a). Jego powstanie spowodowało, iż gospodarka leśna 
w tym obszarze została ograniczona do minimum, dzięki czemu lasy mogły zachować 
swój unikalny charakter. Podobnie więc jak w Puszczy Białowieskiej, myśliwskie zapędy 
rządzących (najpierw polskich królów, potem rosyjskich carów) paradoksalnie pozwoliły 
zachować wysokie walory przyrodnicze lasów. 
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Jeszcze w trakcie istnienia „Państwa Arłamowskiego” profesorowie Jerzy Piórecki 
i Janusz Kotlarczyk, znając walory przyrodnicze Lasów Turnickich, proponowali stwo-
rzyć w tym miejscu park narodowy. Trwające przez większość lat 80. i na początku lat 
90. XX w. (tuż po upadku komunizmu i „Państwa Arłamowskiego”) intensywne prace 
nad powołaniem parku narodowego, doprowadziły do powstania w 1993 roku projektu 
Turnickiego Parku Narodowego, który to po uzyskaniu wszelkich potrzebnych recenzji, 
w tym rekomendacji Państwowej Rady Ochrony Przyrody trafił w 1995 roku do podpi-
su na biurko Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Minister 
odmówił jednak powołania nowego parku narodowego (powołując jednak w tym czasie 
Magurski Park Narodowy), z powodu ograniczonych środków budżetowych (Boćkow-
ski 2018b). Niewiele więc brakowało, by ten cenny przyrodniczo obszar waloryzowany 
w dokumentacji wyżej niż świeżo powołany Magurski Park Narodowy, jak i istniejące od 
dawna Roztoczański i Gorczański Park Narodowy, został objęty najwyższą w Polsce formą 
ochrony przyrody (Michalik 1993). 

Turnicki Park Narodowy – studium konfliktu
Tu gdzie kończy się historia instytucyjnej próby powołania Turnickiego Parku Naro-

dowego, zaczyna się historia obywatelskich oddolnych starań, w której różne grupy ak-
tywistów próbują jak najbardziej rozpropagować ideę Turnickiego Parku, reaktywować 

Rycina 1. Położenie tzw. Lasów Turnickich – jednego z najlepiej zachowanych przykładów puszczy karpackiej, w grani-
cach projektowanego Turnickiego Parku Narodowego (źródło: opracowanie własne)
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instytucyjne działania dążące do jego powołania oraz zachować w jak najlepszym stanie 
przyrodę Lasów Turnickich, żeby w momencie powstania parku miał on co jeszcze chro-
nić. Nie są to łatwe działania, gdyż spotykają się z wielkim oporem lub nawet wrogością 
instytucji jak Lasy Państwowe czy samorządy, a także z niezrozumieniem części lokalnej 
społeczności. Jest to więc historia ostrego konfliktu, w którym dobro przyrody ściera się 
z partykularnymi interesami. Konflikt ten pokazuje, że mimo wybitnych walorów przy-
rodniczych, bogatej dokumentacji, długiej historii starań o ochronę i potrzeby powołania 
parku wyrażonej w rządowych dokumentach planistycznych - Koncepcja Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 2030 oraz Docelowa sieć krajowego systemu obszarów chro-
nionych z uwzględnieniem łączących je korytarzy ekologicznych (IOP PAN & Narodowa 
Fundacja Ochrony Środowiska 2002), po 23 latach oczekiwania dalej brak jest dobrej woli, 
by powołać Turnicki Park Narodowy. 

W drugiej połowie lat 90. XX w. organizacją, która kontynuowała starania o utworzenie 
Turnickiego Parku Narodowego była Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Zwracała ona uwa-
gę na brak problemów własnościowych przy tworzeniu nowego parku oraz na fakt, że będący 
wtedy w rękach państwa hotel w Arłamowie mógłby być dobrze wykorzystany na potrzeby 
przyszłego parku (na przykład jako siedziba dyrekcji). Organizacja ta wytykała też brak ra-
cjonalnych argumentów przeciwko powołaniu parku narodowego na terenie Lasów Turnic-
kich. Niestety w lokalnych mediach argumentowano, że: „Parki są dla Panów” (Korbel & Lelek 
1996), co rzeczywiście raczej nie wpisywało się w racjonalne argumentowanie.

W 2008 roku powstała Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, która jako jeden z najważniej-
szych celów obrała dążenie do utworzenia Turnickiego Parku Narodowego. Fundacja działa 
bardzo prężnie, co nie pozostało niezauważone przez oponentów idei utworzenia Turnickiego 
Parku Narodowego. W 2015 roku fundacja wysłała wnioski o ustanowienie pomnikiem przy-
rody ok. 6,5 tys. drzew zinwentaryzowanych w Lasach Turnickich, do trzech gmin w których 
granicach drzewa te się znajdują – Bircza, Fredropol i Ustrzyki Dolne (Fundacja Dziedzictwo 
Przyrodnicze 2015). Niestety wszystkie 3 gminy odmówiły ustanowienia pomnikami przyro-
dy wnioskowanych drzew, argumentując że nie ma takiej potrzeby, gdyż znajdują się na tere-
nie Lasów Państwowych, co wystarczająco zapewnia im ochronę. Ciekawe jednak, że żadna 
z gmin nie doceniła ogromu pracy inwentaryzacyjnej i nie ustanowiła pomnikami przyrody 
choć po jednym najgrubszym drzewie w swojej gminie, odrzucając w całości wniosek, mimo 
że wśród drzew znajdowały się olbrzymy o ponad czterometrowym obwodzie. Ciekawa jest 
relacja z sesji rady gminy Bircza, z początku 2016 roku, zamieszczona w „Życiu Podkarpac-
kim” o znamiennym tytule: „To nie ekolodzy, to ekoterroryści”, na której debatowano na te-
mat wniosku fundacji. Przeczytamy w niej m.in. takie wypowiedzi: „Po poszerzeniu Puszczy 
Białowieskiej, wszyscy ekoterroryści zjechali na Pogórze i w Bieszczady, żeby otworzyć Turnicki 
Park Narodowy i poszerzyć Bieszczadzki Park Narodowy” - wypowiedziane przez nadleśnicze-
go Nadleśnictwa Bircza – Zbigniewa Kopczaka, czy: „Ja się nie zgadzam, żeby stawiać wyżej 
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przyrodę niż człowieka” – wypowiedziane przez Pana Grzegorza Gągolę– wójta gminy Bircza 
(Bugira 2016). Trzeba wyjaśnić, że „terroryzm” według Słownika Języka Polskiego PWN, to 
stosowanie aktów terroru - np. morderstw, w celu wymuszenia określonego celu. Czy złoże-
nie wniosku o ustanowienie pomników przyrody jest aktem terroru? A może inwentaryzacja 
drzew? Używanie takiego wyolbrzymienia jest oczywiście niesłuszne i niesprawiedliwe, ma 
z pewnością dyskredytować wnioskodawcę i odwrócić uwagę od rzeczowych argumentów. 
Również niezgoda wójta na stawianie przyrody powyżej człowieka jest oznaką zupełnego nie-
zrozumienia i przywołuje na myśl popularne stwierdzenia wielu przeciwników ochrony przy-
rody: „czy robak jest ważniejszy niż człowiek”. Wygląda na to, że rada gminy w rzeczywistości 
nie rozpatrywała wniosku o ustanowienie pomników przyrody, tylko walczyła z odradzającą 
się ideą Turnickiego Parku Narodowego, co można wywnioskować ze słów nadleśniczego. Na 
wspomnianej sesji padło bardzo wiele „epitetów” pod adresem wnioskodawców, brak było za 
to rzeczowej debaty nad rzeczywistym znaczeniem tych drzew dla przyrody, nauki, kultury, 
historii czy krajobrazu. Zinwentaryzowane drzewa stały się więc zakładnikami w tym konflik-
cie. Nikt jednak z obecnych na sesji, w relacji gazety, nie zauważył, że tak naprawdę pomniki 
przyrody tworzy się właśnie dla człowieka, by zabezpieczyć obiekty, które są niezwykłe, by 
mogły je oglądać nasze dzieci i wnuki.

Inny aspekt konfliktu został poruszony w „Życiu Podkarpackim” 15 lutego 2017 roku. Wójt 
gminy Bircza Grzegorz Gągola wyraża swoje zaniepokojenie przyszłością branży leśnej w oko-
licy: „(…) tworząc tu park narodowy czy kolejny rezerwat, odbiera im się chleb (…)” (Zarański 
2017). Otóż przyszły Turnicki Park Narodowy miałby zająć powierzchnie niecałych 18 000 ha, 
co stanowi 0,24% powierzchni Lasów Państwowych w Polsce. Nie zajmie więc nawet całego 
Nadleśnictwa Bircza (prawie 30 000 ha). Przyszły park narodowy prowadziłby również gospo-
darkę leśną na niedużą skalę, w celu przebudowy sośnin posadzonych po wojnie na gruntach 
rolnych. W jego sąsiedztwie znajdują się 4 nadleśnictwa, w których prowadzona jest normalna 
gospodarka leśna. Region obfituje w drewno, więc z jego dostępnością nie ma problemu. Do-
datkowo rynek drzewny w dzisiejszych czasach wygląda tak, że nie ważne skąd jest drewno, ale 
ważna jest jego cena, dlatego często bardziej opłacalne jest zamówienie drewna spoza regionu. 
Wobec tych faktów czy jest się czego bać?

 Park narodowy jest marką samą w sobie. Gdy ktoś z Polski wyjeżdża za granicę w celach 
turystycznych i chce zobaczyć przyrodę danego kraju, najczęściej wybiera wizytę w parku na-
rodowym. Nie znam za to nikogo, kto jadąc na wczasy za granicę stawiałby, sobie za cel oglą-
danie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Tak więc park narodowy na terenie lasów Po-
górza Przemyskiego i Gór Sanocko-Turczańskich wyróżniłby ten mało znany w region, przez 
co przestałby być omijany przez turystów jadących w Bieszczady. Pozwoliłoby to na rozwój 
usług jak przewodnictwo, turystyka przyrodnicza, agroturystyka, wypożyczalnie rowerów, 
rozwój marek lokalnych produktów i wiele innych. Tak więc park narodowy jest zawsze szansą 
na rozwój, szczególnie dla słabo rozwijających się regionów. 
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Park narodowy pozwala również na zmianę perspektywy zatrudnienia, gdyż jego powoła-
nie byłoby impulsem do pozostania w regionie – rozwinęłyby się nowe branże i młodzi ludzie 
nie uciekaliby za granicę przed ciężką i słabo płatną pracą w lesie, która w tym momencie jest 
jedynym zajęciem dla pozostających w regionie. Jeśli chodzi więc o rynek pracy i rozwój gmin, 
wiele argumentów przemawia za powołaniem parku, a przeciw jest w zasadzie tylko strach 
przed zmianą. Czy jednak w słabo rozwijających się gminach bez większych perspektyw nie 
trzeba podejmować wyzwań, które są dla nich szansą?

Trochę inną narrację w tym konflikcie przyjmują pracownicy Lasów Państwowych. 
Uważają oni, że nie ma potrzeby powoływania Turnickiego Parku Narodowego, gdyż 
„puszczy tu nie ma” (Stachiewicz 2018), „lasy naturalne to mit” i „po dekadach prowadze-
nia zrównoważonej gospodarki leśnej birczańskie lasy są tak bogate przyrodniczo i różno-
rodne gatunkowo (…)” (Marszałek 2018) oraz „po co tworzyć kolejne nowe obszary chronio-
ne, skoro (…) mamy ogromne bogactwo przyrodnicze” (Derek 2017). Narracja ta podważa 
sens tworzenia parku narodowego, gdyż w sumie nie ma co chronić, a nawet jeśli jest, jest 
to wynik działalności gospodarki leśnej, a ona jest obecnie tak ekologiczna, że żadne parki 
narodowe są nie potrzebne. Niestety z tymi argumentami nie zgadzają się rządowe doku-
menty planistyczne, które mówią wprost o potrzebie powoływania w Polsce parków naro-
dowych, w tym Turnickiego - Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 
oraz  Docelowa sieć krajowego systemu obszarów chronionych z uwzględnieniem łączą-
cych je korytarzy ekologicznych (IOP PAN & Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska 
2002). Również jeden z nich mówi wprost o niechęci Lasów Państwowych do tworzenia 
parków narodowych (IOP PAN & Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska 2002). Oczy-
wiście walory przyrodnicze Lasów Turnickich bronią się same, ale nawet gdyby podważyć 
ich naturalność czy puszczańskość lub obecność gatunków wskaźnikowych, nie jest to 
dalej przesłanką do niepowoływania parku, gdyż „Park narodowy tworzy się w celu zacho-
wania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej 
i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przy-
rody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk 
zwierząt lub siedlisk grzybów” (Ustawa o ochronie przyrody 2004). Nie ma w ustawie 
żadnej wzmianki o stopniu naturalności czy obecności gatunków wskaźnikowych. Pod-
ważanie w ten sposób potrzeby tworzenia nowych parków narodowych wynika z niezro-
zumienia ich idei, które mają być „zabytkiem przyrody” (Szczocarz),  są „narodowe” czyli 
stanowią dobro całego narodu, nie lokalnej społeczności, ani tym bardziej jednej grupy 
zawodowej, a powołuje się je, aby zachować bogate przyrodniczo obszary wyróżniające 
się w skali kraju i reprezentujące dany element jego przyrody – dla przyszłych pokoleń. 
Wydaje się oczywistym, że w świecie zdominowanym przez człowieka i jego działalność 
przyszłe pokolenia będą wolały oglądać chroniony las naturalny, a nie gospodarkę leśną. 
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Nowa odsłona konfliktu wokół ochrony Lasów Turnickich
Turnicki Park Narodowy jeszcze nie powstał, więc cały czas trwają działania na rzecz jego 

utworzenia. Niedawno na scenę zmagań wkroczył nowy aktor, chcąc nie chcąc wchodząc od 
razu w środek konfliktu. Jest to ruch obywatelski pod nazwą Inicjatywa Dzikie Karpaty, który 
„skupia osoby, które opowiadają się za większą ochroną lasów m.in. w okolicy Birczy i utwo-
rzeniem tu parku narodowego” (Życie Podkarpackie 2018a). Poruszenie tak niewygodnego 
tematu, jakim jest Turnicki Park Narodowy, jak również krytyka działań Lasów Państwowych 
od razu spotkała się z ich reakcją, i już po niecałym miesiącu w tej samej gazecie na stronie nr 
15 pojawił się tytuł: „Dyrektor Lasów Państwowych: >>Dzikie Karpaty<< manipulują opinią 
publiczną” (Życie Podkarpackie 2018b). Jak widać konflikt wokół parku nie pozwala na po-
zostanie biernym i bezstronnym, ale polaryzuje wszystkich jego uczestników ustawiając ich 
dokładnie naprzeciw siebie po stronie „za” lub „przeciw”.

Na koniec studium przypadku nad konfliktem wokół Turnickiego Parku Narodowego 
chcę pokazać jak daleko można zajść w konflikcie i jak głębokie sfery życia może ten konflikt 
dotknąć. Otóż w „Trybunie Leśnika” z listopada 2017 roku Dyrektor Regionalny Lasów Pań-
stwowych w Krośnie Grażyna Zagrobelna mówi o grupach działających na rzecz ochrony 
przyrody Bieszczadów, w tym i tych działających na rzecz utworzenia Turnickiego Parku 
Narodowego tak: „(…) część z tych osób zachowuje się tak, jakby byli wyznawcami jakiejś 
religii. Dlatego nie chcą merytorycznie rozmawiać, gdyż kanon ich wiary jest już ustalony 
– wszystko chronić” (Derek 2017). Niestety narracja ta jest zdecydowanie bardziej trafna 
wobec „Bieszczadzkich leśników” którzy na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej 
w Ustrzykach Górnych umieścili ogłoszenie, w którym opisują swoją relację do „ruchów 
społecznych” działających na rzecz ochrony przyrody obszaru, na którym gospodarują. Po 
początkowym biblijnym umocowaniu swoich działań („czyńcie sobie ziemię poddaną”) 
i opisaniu usług ekosystemowych, jakie las daje okolicznej ludności oraz ukazaniu swoich 
zasług w zachowaniu lasów i zwiększeniu lesistości, podnoszą argumenty przechodzące naj-
śmielsze oczekiwania: „Mimo tego, że nasze lasy wciąż zwiększają swoje zasoby pojawiają się 
ludzie, którzy próbują zdeptać i wykpić pracę naszych przodków i nas samych… Na naszym 
terenie coraz częściej pojawiają się obce „ruchy społeczne”. W ich szeregi wchodzą osoby, 
które nie zważają na argumenty naukowe, lecz przeprowadzają akcje wprowadzające zamęt 
i kłamstwo, w zamian za pieniądze. Za „judaszowe srebrniki” okazują całkowity brak sza-
cunku dla tych wszystkich,  którzy dla lasu poświęcili zdrowie, a niekiedy i życie. (…) Mamy 
nadzieję, że za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Królowej Polskich La-
sów i Pani Bieszczadzkiej, Łaska Boża pozwoli zło dobrem zwyciężyć”. Niestety przykład 
ten dobitnie pokazuje, jak daleko zaszedł konflikt w sprawie ochrony przyrody Bieszczadów 
oraz utworzenia Turnickiego Parku Narodowego, kiedy brak dobrej woli, czy najzwyczajniej 
brak argumentów doprowadza stronę do szukania pomocy w instytucjach religijnych, by 
zdeklasować przeciwników. W powyższym ogłoszeniu zostały „wytoczone ciężkie działa”, 
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gdyż zarzucono zwolennikom ochrony przyrody, bez żadnych dowodów - „nienaukowość”, 
sianie „zamętu” i „kłamstwo” oraz otrzymywanie za to korzyści majątkowych. Mówienie 
o „judaszowych srebrnikach” przywołuje najgorsze skojarzenia Judasza i jego zdrady. Zarzu-
ca się również tym „ruchom społecznym niepoparty dowodami brak szacunku dla innych, 
a na koniec ustanawia się dualizm: „zło dobrem zwyciężyć”, gdzie oczywiście w domyśle 
tym złem są owe ruchy. To zupełnie niedopuszczalne ogłoszenie jest przejawem najgorszego 
sposobu prowadzenia sporu, sposobu który dopuszcza do przypisywania nieprawdziwych 
intencji, oczerniania i budzeniu nienawiści. Najsmutniejsze, że jest poparte autorytetem in-
stytucji religijnej (parafii rzymskokatolickiej), która z zasady powinna „czynić pokój”. 

Nie ma pewności do tego, jak będzie wyglądać w przyszłości ochrona przyrody w Pol-
sce i czy powstanie Turnicki Park Narodowy. Trzeba jednak uważać, by te konflikty nie 
przysłaniały nam tego, co najważniejsze – godności człowieka, bo obdarci z godności nie 
zdołamy zbudować lepszego świata, by zostawić go w jak najlepszym stanie przyszłym 
pokoleniom.
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Robert Suliński
 

 
Puszcza to, czy zwyczajny las

Po jednej stronie jest siedmioro osób tworzących radę nieistniejącego Turnickiego Parku Na-
rodowego, po drugiej jedna z największych polskich instytucji, czyli Lasy Państwowe. Pierwsi dążą 
do utworzenia z około dwóch trzecich lasów administrowanych przez Nadleśnictwo Bircza parku 
narodowego, Lasy Państwowe reprezentowane przez szefa Nadleśnictwa Bircza są temu przeciwne. 
Jedni i drudzy mają dla swoich racji argumenty, przy czym argumenty przyrodników optujących za 
utworzeniem z birczańskich lasów parku narodowego, ci drudzy nazywają opiniami bez pokrycia, 
o swoich zaś argumentach mówią, że to fakty, których potwierdzeniem są lasy nadleśnictwa i to, co 
w nich rośnie i żyje. Przyrodnicy twierdzą, że mają poparcie około 100 tysięcy osób, które podpi-
sały się pod petycjami o utworzenie Turnickiego Parku Narodowego, na co drudzy argumentują, 
że  lasy Nadleśnictwa Bircza odwiedził być może promil z owych 100 tysięcy sygnatariuszy petycji, 
więc zdecydowana większość z nich nie ma pojęcia, o co chodzi, czyli jak wygląda sytuacja w tych 
lasach, co się w nich dzieje, a także, co na temat utworzenia parku narodowego twierdzą ludzie, 
którzy wśród tych lasów i na ich obrzeżach żyją, mieszkają i pracują. Lasy Państwowe posługują 
się argumentem, że mieszkańcy wszystkich gmin, na terenie których znajdują się lasy Nadleśnic-
two Bircza są przeciwni utworzeniu parku narodowego. I ten sprzeciw jest zapisany w stosownych 
uchwałach poszczególnych gminnych rad. 

Przyrodnicy utworzyli stronę internetową pod nazwą Turnicki Park Narodowy, którą poprze-
dza napisane trzykrotnie mniejszymi, ale za to czerwonymi literami słowo „projektowany”. Czo-
łówkę strony tworzy przesuwający się napis: „W opinii naukowców, najwięcej fragmentów reliktowej 
Puszczy Karpackiej w Polsce zachowało się na terenie projektowanego Turnickiego Parku Narodowe-
go”. Przyrodników walczących o utworzenie tam parku narodowego wspiera WWF, pozarządo-
wa i międzynarodowa organizacja ekologiczna, której „celem jest walka o środowisko naturalne 
i stworzenie przyszłości, gdzie będzie miejsce dla człowieka i dla przyrody”. W jej imieniu do boju 
o utworzenie tego parku narodowego wzywał w jednej ze stacji radiowych aktor Marcin Dorociń-
ski i z jego apelu słuchacze mogli się dowiedzieć, że chodzi o ratowanie „Serca Karpat”. 

Owo „Serce Karpat” tworzą lasy Nadleśnictwa Bircza zajmujące tereny graniczne Karpat 
Wschodnich i Zachodnich. Jego wschodnią i południową część zajmuje część mezoregionów 
o nazwie Góry Sanocko-Turczańskie i Płaskowyż Hyrowski w Karpatach Wschodnich, natomiast 
tereny nadleśnictwa położone w mezoregionie Pogórza Przemyskiego to już Karpaty Zachodnie.

„Według regionalizacji klimatycznej Polski Romera, teren Nadleśnictwa należy do klimatu 
górskiego i podgórskiego. Sieć rzeczna na terenie Nadleśnictwa, jak i w zasięgu jego działania, 
w zdecydowanej większości należy do dorzecza Sanu (II rzędu) leżącego w zlewni Wisły – głów-



36

ne osie sieci rzecznej Nadleśnictwa stanowią prawe dopływy Sanu. Są to rzeki Wiar i Stupnica. 
Południowo-wschodni kraniec Nadleśnictwa należy do dorzecza Dniestru, wpływającego Morza 
Czarnego. Układ i gęstość sieci rzecznej wykazują dużą korelację z rzeźbą terenu i budową geo-
logiczną tworząc przepiękny, kratowo-rusztowy układ grzbietów i cieków. Tereny Nadleśnictwa 
położone są w zakresie wysokości od 260 do 685 m n.p.m. i dominuje tu rzeźba terenu typowa 
dla podgórzy i gór niskich”.

W tygodniku „Polityka” Piotr Murdza, specjalista od projektowania lasów, zamieścił artykuł 
pt. „Dzień wołającego na puszczy” i już w drugim akapicie odnosi się do radiowego apelu WWF 
wygłaszanego przez aktora Dorocińskiego: „Słuchacze mają zrozumieć, że zagrożona jest odwieczna 
puszcza, że wycina się cały stary las. Słysząc to, ma się przed oczami obraz szumiących, grubych, sta-
rych drzew, czystego i  łatwego do przejścia lasu pełnego grzybów, poziomek, borówek, gdzie co i raz 
przebiegnie sarenka lub jeleń, albo wilk… To granie na emocjach. Pozytywnych. Bo kto nie chciałby 
chronić przyrody? Ale czy ludzie tego słuchający mają jakieś inne źródło informacji? Kto im powie 
o innej stronie zagadnienia?” (Murdza 2018).

I w dalszej części artykułu Piotr Murdza jest właśnie tym, który informuje czytelników „Polity-
ki” oraz miłośników przyrody o tej „innej stronie zagadnienia”. Jak należało się spodziewać, długo 
nie czekano na odpowiedź najbardziej zainteresowanych, czyli przyrodników. Osiem numerów 
później „Polityka” zamieściła polemikę z artykułem specjalisty od urządzania lasu, zatytułowaną 
„Aby nauka nie poszła w las”. Sygnowana jest przez dwoje autorów. Katarzyna Karpa-Świderek jest 
rzeczniczką WWF Polska, natomiast Tomasz Pezold Knežević przedstawia się jako członek Świato-
wej Komisji ds. Obszarów Chronionych IUCN i oczywiście działacz WWF Polska. 

Natomiast wcześniej, bo na początku bieżącego roku, w czasopiśmie „Biznes i Etos” wyda-
wanym przez mające siedzibę w Rzeszowie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Pod-
karpacia „Pro Carpathia”, ukazały się dwa długie wywiady z osobami, które także reprezentują 
obie strony konfliktu o Turnicki Park Narodowy. Zbigniew Kopczak jest szefem Nadleśnictwa 
Bircza, zaś Paweł Średziński to członek Rady projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, 
także Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. Tematem obu wywiadów było stanowisko rozmów-
ców wobec inicjatywy utworzenia tego parku narodowego i - co oczywiste - argumenty i kont-
rargumenty dotyczące tej kwestii.

Pierwsza sporna kwestia dotyczy tego, czy drzewa rosnące na terenie Nadleśnictwa Bircza 
to puszcza, czy po prostu zwykły las, jakich sporo w Polsce. Stanowisko wymienionych wyżej 
antagonistów jest oczywiście co do tego całkowicie odmienne. Paweł Średziński twierdzi, że 
„…jest bardzo dużo argumentów przyrodniczych za tym, aby ten park powstał. Na tym terenie 
zachowała się ciągłość przyrodnicza, przetrwały w sąsiedztwie wsi i pól lasy, przetrwały stosun-
kowo duże fragmenty tego, co w innych częściach Polski straciliśmy, a co nazywamy reliktową 
puszczą karpacką. Eksperci nie mają wątpliwości, że pod względem przyrodniczym jest to drugie 
tak cenne miejsce w Polsce, zaraz po Puszczy Białowieskiej. Są tam gatunki wskaźnikowe dla 
lasów pierwotnych” (Stachiewicz 2018a).
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Zdaniem Średzińskiego lasy te mają aż nadto walorów przyrodniczych, by natychmiast, co 
proponuje Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, objąć ochroną rezerwatową 8 tys. ha, natomiast 
projektowany park narodowy powinno się utworzyć na obszarze 17 tys. ha.  Należy w tym miejscu 
nadmienić, że Nadleśnictwo Bircza gospodaruje na terenie obejmującym 29 860 ha, na którym 
grunty leśne zajmują 27 600 ha. Ewentualne utworzenie parku narodowego w granicach propono-
wanych przez Fundację Dziedzictwo Narodowe okroiłoby o niemal dwie trzecie administrowany 
przez Nadleśnictwo Bircza teren. Ale pozostańmy przy kwestii, czy lasy birczańskie to puszcza, czy 
po prostu las jak każdy inny. Nadleśniczy Zbigniew Kopczak ma całkowicie odmienne zdanie od 
przedstawiciela Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze (Stachiewicz 2018a).

„Sama nazwa „puszcza karpacka” - mówi - i określanie nią lasów leżących przede wszystkim 
w  Nadleśnictwie Bircza, jest błędne. Nie zgadzam się z tym określeniem. A to dlatego, że jeszcze nie 
tak dawno, mam na myśli lata 20. ubiegłego wieku, tereny te należały do województwa lwowskiego 
i w tamtym czasie lesistość województwa lwowskiego wynosiła około 19%. Natomiast lesistość tutej-
szych terenów, o których się dziś się mówi, że powinny tworzyć Turnicki Park Narodowy, to było mię-
dzy 20 a 23%. Większość tych terenów, także zaliczanych w skład kompleksów leśnych, stanowiły łąki 
i grunty orne. W tej chwili około 11 tysięcy hektarów Nadleśnictwa Bircza, na których rośnie las, przed 
wojną stanowiły grunty rolne. Historia tych terenów była burzliwa i tragiczna. Przed wojną były gęsto 
zaludnione, po wojnie, w efekcie akcji „Wisła” rdzenna ludność została stąd wysiedlona i powstało 
pustkowie. Grunty, które do tego czasu były uprawiane rolniczo, stały się ugorem i zostały zasadzone 
lasem. Przyrodnicy mówią o puszczy karpackiej, a ja się pytam w kontekście tego, co powiedziałem 
przed chwilą – jaka to puszcza? Owszem, były tereny, gdzie las wyrósł w sposób naturalny, ale do 
puszczy było i jest mu daleko. (…) To nie jest las naturalny, jest to las od wieków związany z działalno-
ścią człowieka (…) W wyniku trwale prowadzonej gospodarki leśnej na tym obszarze las ma jedynie 
charakter lasu naturalnego i to jedynie na około 2/3 Nadleśnictwa. Na pozostałej powierzchni są to 
sośniny na gruntach porolnych i jest to las przedplonowy” (Stachiewicz 2018 b).

W podobnym duchu pisze także Piotr Murdza „Moja puszcza karpacka jest jednak w prze-
ciwieństwie do Białowieskiej bytem o nieokreślonych granicach i zdecydowanie rolnej przeszłości”, 
z tym że polemizując ze stanowiskiem przyrodników domagających się utworzenia Turnickiego 
Parku Narodowego, przytacza argumenty z Bieszczadów, gdzie - jak pisze, pracuje. Niby nieda-
leko, bo szeroko pojęte Pogórze Przemyskie bezpośrednio sąsiaduje z Bieszczadami, ale jednak 
to inna kraina i inne środowisko. Co prawda rdzennych mieszkańców i Bieszczadów, i Pogórza 
Przemyskiego w tym samym stopniu dotknął dramat lat 1947-1950, kiedy siłą zostali zmuszeni 
do opuszczenia swoich rodzinnych stron i przesiedlenia na  tereny zachodniej i północnej Pol-
ski, zwane Ziemiami Odzyskanymi. W konsekwencji ziemia, którą uprawiali, szybko zamieniła 
się w ugór, więc postanowiono zasadzić na niej las. Obsadzano te ugory przede wszystkim sosną 
i świerkiem, czasami modrzewiem, brzoza zasadzała się sama. Te gatunki drzew miały charakter, 
jak mówi Zbigniew Kopczak – „przedplonowy”, czyli ich zadaniem było glebę rolną przeobrazić 
w środowisko przyjazne i właściwe dla szlachetnych gatunków, które kiedyś dominowały w dawnej 
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puszczy karpackiej, czyli dębów, jodeł, jaworów. Od czasu, gdy ugory obsadzano sośniną mija już 
około 70 lat i obie strony konfliktu są zgodne co do tego, że jest to już niemal kres żywotności tych 
gatunków drzew i ich wycinanie w niczym przyrodzie nie zagraża. 

Tyle tylko, że Piotr Murdza i Zbigniew Kopczak jako przedstawiciele lobby związanego z La-
sami Państwowymi używają owych lasów na gruntach rolnych jako argumentu negującego ist-
nienie bytu o nazwie „puszcza”. Piotr Murdza pisze na przykład: „… na przeważającej części (ok. 
60% obszaru wschodniej części Karpat i Pogórza) to nie jest „odwieczna puszcza”, lecz coś, co zostało 
sztucznie wytworzone przez powojenne zalesienia gruntów rolnych...”.  Przyrodnicy twierdzą, że oni 
nie negują istnienia tych lasów, bo fakty są faktami, tyle tylko, że im nie o te lasy chodzi, im chodzi 
o te 40% lasów, o których Piotr Murdza nie pisze.

Działacze WWF piszą więc w cytowanym już artykule tygodnika „Polityka” odnosząc się do 
tekstu Piotra Murdzy: „Kierowanie dyskusji na temat „lasów porolnych” jest zasłoną dymną. Cały 
tekst dotyczy w zasadzie tych terenów. Czytelnik dowie się z niego, w jaki sposób leśnicy, naśladując 
naturę, przyspieszają i ukierunkowują proces sukcesji roślinnej. W jaki sposób zarośla porośnięte lesz-
czyną, olchą i sosną powoli przekształcają się w prawdziwy górski las.

To, czego się nie dowiemy, to odpowiedź na pytanie: co i dlaczego Lasy Państwowe robią w doj-
rzałych drzewostanach jodłowo-bukowych? (…) Chcemy opowiedzieć o tych 35% skrawków puszczy 
w planowanym Turnickim Parku Narodowym, które były lasami od dawien dawna. Dla nas kluczo-
we są lasy naturalne, których nieobojęte ochroną fragmenty wciąż rosną na Pogórzu Przemyskim. 
Ciągłość leśna na niektórych obszarach planowanego Turnickiego Parku Narodowego jest wykazywa-
na od XVIII w. O tym świadczą nie tylko drzewa o wymiarach pomnikowych, ale cała masa niepo-
zornych i mało mobilnych gatunków roślin i zwierząt związanych z lasami o charakterze naturalnym. 
Idea ochrony lasów na tym obszarze nie jest zresztą nowa, pierwsze pomysły pochodzą z lat 30. XX w., 
a o utworzeniu obszaru chronionego w randze parku narodowego jest mowa od 1982 r. Kilka pokoleń 
naukowców, a dziś m.in. Fundacja WWF Polska i Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, apelowało 
o ich ochronę. Nie mówimy o porolnych sośninach, ale właśnie o tych starodrzewach, które ocalały 
pomimo burzliwej historii tego regionu. A zatem, jaki sens ma gospodarka leśna w tych miejscach? 
Dlaczego tnie się ponadstuletnie buki i jodły, których nie sadził człowiek? Przecież nie ma potrzeby 
zmieniać składu gatunkowego lasu, który jest już zbliżony do optymalnego. To nie są grunty porol-
ne…” (Karpa-Świderek & Pezold Knežević 2018).

Konflikt dotyczący utworzenia TurnickiegoParku Narodowego trwa już od ponad 20 lat 
i ma niewątpliwe charakter konfliktu społecznego. Jedną stronę w tym konflikcie stanowi spo-
łeczność przyrodników, którzy stoją na stanowisku, że jak największą część naszej przyrody, 
w tym przede wszystkim lasy, należy pozostawić samą sobie, zabronić człowiekowi ingero-
wania w nią, z drugiej strony społeczność leśników, którzy reprezentują instytucje państwa 
i w imieniu tego państwa prowadzą w lasach działalność gospodarczą. Sprzymierzeńcem 
przyrodników są wszyscy, którzy „kochają przyrodę”, ale tak naprawdę nie mają pojęcia, o co 
w gospodarce leśnej chodzi i na czym ona polega, sprzymierzeńcami leśników jest społeczność 
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lokalna, która wśród lasów oraz na ich obrzeżach mieszka i z działalności gospodarczej leśni-
ków żyje, bo w tychże lasach pracuje. Niedawne wydarzenia związane z Puszczą Białowieską 
pokazały, że o kompromis jest bardzo trudno.

W przypadku planowanego Turnickiego Parku Narodowego jest kilka osi konfliktu. Pierwszą 
stanowi opisana wyżej kwestia, a więc czy na tym terenie mamy do czynienia z małymi enklawami 
dawnej puszczy karpackiej, czy po prostu ze zwykłym lasem, jakim porośnięta jest większość za-
lesionych w Polsce terenów. Druga oś to kwestia  - czy Lasy Państwowe wycinają wiekowe drzewa 
w tych reliktowych skrawkach dawnej puszczy. Paweł Średziński twierdzi, że „Dziś rezerwaty (na 
terenie Nadleśnictwa Bircza - przyp. R.S.) stanowią zaledwie 3% planowanego parku narodowe-
go. Od połowy lat 90. nic więcej się w tej sprawie nie wydarzyło. Wielka szkoda. Osoby, które miały 
szansę widzieć ten obszar na przestrzeni dwóch ostatnich dekad, mówią wprost, że wielu fragmentów 
cennych lasów już nie ma. Działacze Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze znaleźli na terenie planowa-
nego parku narodowego 6468 drzew o wymiarach pomnika przyrody. Czy zdążymy je ocalić? Póki co 
wnioski o objęcie ochroną w formie pomnika przyrody zostały odrzucone, a to zawdzięczamy nega-
tywnej opinii zarządcy tego terenu” (Stachiewicz 2018a).

Adresatem tych słów jest nadleśniczy Zbigniew Kopczak, bo to on jest zarządcą „tego tere-
nu”. Pod jego też adresem został skierowany, co prawda nie wprost, zarzut, że to jego działal-
ność spowodowała, iż na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat na terenie nadleśnictwa „wielu 
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fragmentów cennych lasów już nie ma”. Działacze WWF piszą w „Polityce”, że prowadzona m.in. 
na terenie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego gospodarka leśna nie ma uzasad-
nienia ekonomicznego i swoje stwierdzenie wspiera argumentacją dr. Antoniego Kostka, rów-
nież reprezentującego Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze, który pisze: „Kiedy  przyjrzymy 
się finansom Lasów Państwowych, to okaże się, że do gospodarki leśnej w RDLP Krosno wszyscy 
jako podatnicy dopłacamy. Olbrzymie zyski wypracowane w innych rejonach Polski przekazy-
wane są poprzez tzw. Fundusz Leśny do nadleśnictw karpackich. W ciągu ostatnich ośmiu lat 
to prawie 600 mln zł. Już same te przesłanki ekonomiczne powinny zdecydować o wstrzymaniu 
pozyskiwania drewna z większości terenów Pogórza i Bieszczadów - jest to po prostu uciążliwe 
i droższe”(Karpa-Świderek & Pezold Knežević 2018). Nadleśniczy Zbigniew Kopczak odno-
sząc się do zarzutu Pawła Średzińskiego, że on jako zarządca nie chce uznać wniosków Fun-
dacji o nadanie niemal 6,5 tys. drzewom statusu pomnika przyrody twierdzi, że dane, którymi 
działacze Fundacji operują, są co najmniej wątpliwe: „Ekolodzy podali współrzędne GPS, na 
podstawie których lokalizowali owe drzewa. Jednakże dane przez nich podane wielokrotnie nie 
znajdowały potwierdzenia w terenie. Ponadto są to drzewa biocenotyczne, a nie drzewa speł-
niające wymogi drzew pomnikowych. Drzewa te nie są usuwane z drzewostanów lecz pozostają 
one do naturalnego rozpadu. Nie ma więc żadnych przesłanek do uznawania ich za pomniki 
przyrody. (…) Jeśli ekolodzy mówią o znajdujących się na tym terenie reliktach dawnej puszczy 
karpackiej, to bardzo chciałbym wiedzieć, gdzie one są. W podlegającej mojej administracji la-
sach nie widzę żadnych enklaw starej puszczy karpackiej, to wymysł czyjejś bujnej wyobraźni. 
Nie są to lasy naturalne, mają one jedynie charakter lasu naturalnego w wyniku prowadzenia 
od dziesiątków lat na tym terenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej”(Stachiewicz 2018b).

Faktem bowiem jest, że wczasach przed drugą wojną światową tereny te były gęsto zaludnione, 
a mieszkańcy i nie tylko oni, traktowali las jako magazyn dostarczający budulec i opał. Mówiąc 
o braku w tych lasach „reliktów dawnej puszczy karpackiej” nadleśniczy Kopczak przywołuje rów-
nież wydarzenia z wcale nie tak odległej przeszłości, czyli z okresu wznoszenia przez Austriaków 
„Twierdzy Przemyśl”. Budowano ją od mniej więcej połowy XIX w. aż do wybuchu I wojny świa-
towej, czyli do roku 1914, a więc przez ponad 60 lat. Ogromne to przedsięwzięcie z dziedziny bu-
downictwa wojskowego przez dziesiątki lat pożerało tysiące metrów sześciennych drewna, które 
brano z lasów położonych najbliżej, a najbliżej były właśnie lasy obecnie znajdujące się obecnie 
w administracji Nadleśnictwa Bircza. Zbigniew Kopczak twierdzi, że właśnie w tamtych czasach 
dopadła te lasy wyjątkowo bezlitosna eksploatacja, w wyniku której pod siekierę poszły najbardziej 
dorodne okazy drzewostanu. A później przetoczyły się przez nie wte i wewte wojska pierwszej 
i drugiej wojny światowej, a przecież żadna armia nie oszczędzała lasów. Przyrodnicy pomijają te 
argumenty milczeniem, a na pytanie nadleśniczego, gdzie są owe relikty dawnej puszczy karpackiej 
odpowiadają, że „unikalne walory przyrodnicze obszaru projektowanego Turnickiego Parku Narodo-
wego są bezsprzeczne. Dowiodły tego zakrojone na szeroką skalę badania naukowe, których wyniki są 
ogólnodostępne” (Karpa-Świderek & Pezold Knežević 2018). 
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Trzecia oś konfliktu o utworzenie Turnickiego Parku Narodowego to sprzeciw społeczności 
lokalnej, czyli mieszkańców gmin, na terenie których znajdują się lasy administrowane przez Nad-
leśnictwo Bircza. Rady wszystkich tych gmin, reprezentujące przecież mieszkańców, są przeciw-
ne jego utworzeniu. Paweł Średziński twierdzi, że „O konieczności powołania parku należy mówić 
i działać wspólnie z tymi, którzy są mieszkańcami regionu i tu na miejscu wspierają ideę powoła-
nia parku. Nie jest prawdą, że cała lokalna społeczność jest przeciwna jego utworzeniu. Ochrona przy-
rody jest szansą, a nie przekleństwem. Szczególnie w takich miejscach jak Pogórze Przemyskie i Góry 
Sanocko-Turczańskie” (Stachiewicz 2018c). Identyczne stanowisko mają jego sprzymierzeńcy 
z WWF, którzy przywołują Austrię, Niemcy i daleką Kostarykę jako kraje, w których społeczności 
sąsiadujące z parkami narodowymi mają się lepiej niż wtedy, gdy tych parków nie było. Piszą też, że 
„Całkiem niedaleko Birczy, w Cisnej czy Wetlinie, widać gołym okiem, jak turystyka wykorzystująca 
walory parku narodowego buduje dobrobyt lokalnych społeczności”. 

Ta opinia jest akurat cokolwiek bałamutna. Dobrobyt tamtych społeczności budują bowiem 
przede wszystkim ludzie, którzy pracując w dużych miastach stali się zasobni w gotówkę i z czasem 
podjęli decyzję, by zgiełk tych wielkich miast porzucić i zamienić na dom w legendarnych Bieszcza-
dach. Jest ich z roku na rok coraz więcej. Nie będę rozwijał kwestii dobrobytu w Bieszczadach, bo 
mimo że interesujący, nie jest tematem tego artykułu. Obszernie natomiast przytoczę wypowiedź 
wójta gminy Fredropol na temat projektu utworzenia Turnickiego Parku Narodowego, bo to on 
reprezentuje społeczność, której raczej nikt z przedstawicieli organizacji przyrodniczych nie pyta 
o zdanie w tej kwestii. A to przecież mieszkańcy mają w pierwszej kolejności odczuć pozytywne lub 
negatywne skutki utworzenia parku. 

Gmina Fredropol zajmuje 159,7 km2, zaś lasy administrowane przez Nadleśnictwo Bircza sta-
nowią nieco ponad jedną trzecią jej obszaru, bo 56 km2. Mariusz Śnieżek, wójt tej gminy, mówi, że 
wszyscy -  mieszkańcy, rada gminy i on także, są przeciwni utworzeniu parku narodowego. I przy-
tacza argumenty. Obecnie gmina objęta jest rygorami związanymi z faktem, że niemal jej połowa 
znajduje się w obszarze chronionym Natura 2000. Gmina nie ma z tego tytułu żadnych środków, 
natomiast obowiązują ją dotkliwe obostrzenia dotyczące najmniejszych nawet inwestycji, a realiza-
cja wielu z nich właśnie ze względu na obszar przyrodniczo chroniony jest niemożliwa. 

„Swego czasu - opowiada Mariusz Śnieżek - bodajże w roku 2015, uczestniczyłem w debacie 
z ekologami i przyrodnikami, którzy dążą do utworzenia Turnickiego Parku Narodowego. Temat 
utworzenia tego parku zaczął być mocno nagłaśniany przez przyrodników około roku 2000. Zadałem 
podczas owej debaty pytanie, co takiego cennego było na terenie naszej gminy w tymże roku 2000, by 
dążyć do powołania parku narodowego. W odpowiedzi przywołano cały spis cennych przyrodniczo 
obiektów znajdujących się na naszym terenie, które należy chronić. Wobec tego zapytałem, czy pod-
czas tych 15 lat, jakie upłynęły od roku 2000, te przyrodniczo cenne obiekty zniknęły, zostały przez 
człowieka zdewastowane, czy też teren występowania owych unikalnych gatunków powiększył się. 
Usłyszałem, że nic nie zostało zdewastowane i że teren występowania gatunków, które należy chro-
nić, rzeczywiście powiększył się. (…) To dowód, że tutejsi mieszkańcy nie są przeciwnikami przyrody, 
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wśród której przecież żyją, a wręcz przeciwnie - chronią ją. Skoro przyrodnicy sami przyznali, że cen-
nych obiektów jest teraz więcej niż było 15 lat temu, jest to najlepszy dowód, że my, tutaj żyjący i pra-
cujący, nie stanowimy dla niej zagrożenia, że niczego nie chcemy niszczyć. (…) Ale jesteśmy przeciwni 
tworzeniu Turnickiego Parku Narodowego.(…) Bardzo dużo naszych mieszkańców żyje z lasu, wielu 
ma własną działalność także związaną z pracami w lesie. Las to nie tylko wycinanie lasu i sprzeda-
wanie drewna, jak wielu twierdzi, to także nasadzenia, pielęgnacja i ludzie w naszej gminie z tego 
żyją. I nieprawdą jest, że nie ma rąk do pracy. Jako wójt gminy (…) prowadzę gospodarkę leśną, czyli 
muszę robić wycinkę, muszę robić nasadzenia, także pielęgnację i uprawę lasu. Gmina zatrudnia tylko 
swojego leśniczego, pozostałe prace wykonują firmy. Nie mogę tych prac zlecić komu mi się podoba. 
Robię więc zapytanie ofertowe i każdego roku na moje zapytanie wpływają po dwie-trzy oferty. Czyli 
ręce do pracy są”(Stachiewicz 2018c).

Nie jest więc prawdą, jak twierdzą przyrodnicy, że głównym ich przeciwnikiem w utworze-
niu Turnickiego Parku Narodowego są Lasy Państwowe. Społeczność lokalna też stawia veto. 
Konflikt więc jest i będzie. To oczywiście nie oznacza, że będzie wieczny. Aby go zażegnać, 
trzeba rozmawiać przedstawiając argumenty i korzyści z tego wynikające. Ale nie „obiecy-
wanki”, bo ludzie są już na tyle świadomi, że na miłe słówka na pewno nie dadzą się nabrać. 
I w tych, którzy mają odmienne zdanie, nie należy upatrywać jedynie wrogów. To dotyczy 
zarówno jednych, drugich, jak i trzecich. 
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Dlaczego nie chcemy parków narodowych?
Przepisy prawa krajowego mające wpływ  
na postrzeganie potrzeb ochrony cennych 
ekosystemów

Słowem wstępu
“Thousands of tired, nerve-shaken, over-civilized people are beginning to find out that going to the 

mountains is going home; that wildness is a necessity; and that mountain parks and reservations are 
useful not only as fountains of timber and irrigating rivers, but as fountains of life.”

Te słowa, wyrażające silną potrzebę obcowania człowieka z naturą, jak również konieczność 
zachowania najcenniejszych fragmentów dzikiej przyrody w postaci parków narodowych i rezer-
watów, napisał szkocko-amerykański przyrodnik, John Muir, już w 1901 r. Było to niespełna 30 lat 
po utworzeniu pierwszego na świecie parku narodowego Yellowstone (1872 r.) i 15 lat przed poja-
wieniem się pierwszych planów utworzenia parku narodowego w okolicach Białowieży (1916 r.). 
Przesłanie Muira, zwanego w Stanach Zjednoczonych Ameryki „Ojcem Parków Narodowych”, po-
zostaje aktualnym do dziś. 

Pierwsze parki narodowe w Polsce: Białowieski i Pieniński, oficjalnie utworzono w 1932 r. Na 
przestrzeni kolejnych 70 lat w sumie powołano do istnienia 23 parki narodowe, przy czym ostatni 
z nich - Park Narodowy „Ujście Warty”, powstał w 2001 r. (Holeksa et al. 2017). Od tamtej pory, tj. 
już od 17 lat, mimo głosów płynących ze środowisk naukowych, państwo polskie nie podejmuje 
żadnych działań mających na celu poszerzenie tej listy. Dlaczego tak się dzieje? Czy na terenie na-
szego rozległego przecież kraju naprawdę nie ma już miejsc, zasługujących na tę najwyższą formę 
ochrony? Czy wszystkie makroregiony fizyczno-geograficzne i wszystkie typy siedlisk są już do-
statecznie reprezentowane w istniejących parkach? A może parki narodowe jako formy ochrony 
przyrody nie sprawdziły się? Co jest przyczyną oporu przeciwko tworzeniu tej przecież ważnej, bo 
mającej znaczenie w skali całego kraju, formy ochrony przyrody?

Wszystkie parki narodowe zajmują obecnie 1% powierzchni Polski, co stawia nas daleko w tyle 
za innymi krajami Europy, nawet tymi postrzeganymi jako mniej rozwinięte, np. Serbią czy Bułga-
rią (Średziński 2018). Pomińmy analizę, co stanowi przyczynę obejmowania znacznie większych, 
niż w Polsce, powierzchni za pomocą tej formy ochrony przyrody, zwłaszcza że prawdopodob-
nie podejście do tego tematu jest w różnych państwach mocno indywidualne i ociera się zarówno 
o aspekty ekonomiczne (trudności w użytkowaniu niektórych terenów), jak i nastroje społeczne. 
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Konieczność ochrony walorów przyrodniczych plasowałabym, może zbyt pesymistycznie, poniżej 
pozostałych, gdyż chyba właściwie poza Bhutanem trudno znaleźć kraj, w którym dbałość o środo-
wisko wynika z faktycznej troski państwa o stan przyrody oraz z poczucia obywateli, że życie w czy-
stym otoczeniu daje codzienne poczucie szczęścia (The Constitution of the Kingdom of Bhutan 
2008). Skupmy się zatem na tym, co jest przyczyną stagnacji w tym zakresie na gruncie polskim.  

Co mówi prawo?
Najważniejszym aktem prawnym, regulującym cele, zasady i formy ochrony przyrody, jest 

obecnie ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. 
zm.). Określa ona definicje m.in. parku narodowego i rezerwatu przyrody, cele ich utworzenia, 
sposób, w jaki określane są ich granice, w końcu obowiązujące na ich terenie zakazy i zakres doku-
mentów, na podstawie których odbywa się realizacja działań ochronnych w ich granicach. Bardzo 
istotnym zapisem jest treść art. 7 ustawy, zgodnie z którym utworzenie lub powiększenie obsza-
ru parku narodowego lub rezerwatu przyrody jest celem publicznym, oraz że następuje za zgodą 
właściciela nieruchomości, o ile obejmuje obszary niebędące własnością Skarbu Państwa.Wynika 
z tego, że jeśli sprawa dotyka gruntów państwowych, powinna być właściwie bezdyskusyjna i bez-
konfliktowa. Jedyne pytanie, jakie w tej chwili może się nasuwać, dotyczy sposobu, w jaki stwierdza 
się, czy dany obszar spełnia ustawowe przesłanki do objęcia tak prestiżową formą ochrony, jak park 
narodowy czy rezerwat, to znaczy czy faktycznie wyróżnia się szczególnymi wartościami - przede 
wszystkim przyrodniczymi i naukowymi – co też ustawodawca wskazał na pierwszym miejscu. 
Wydaje się, że w takich sytuacjach jedynym racjonalnym postępowaniem jest uwzględnianie twar-
dych, popartych badaniami dowodów naukowych. Czy tak się dzieje w rzeczywistości?

Prawo a realia
Od wielu już lat toczą się, wspierane licznymi argumentami o wysokich walorach przyrodni-

czych, dyskusje na temat utworzenia kilku nowych parków narodowych. Mocno ostatnio nagło-
śnionym, ale również niewątpliwie najbardziej uzasadnionym naukowo jest projektowany Turnicki 
Park Narodowy, obejmujący zwarty kompleks leśny o powierzchni ok. 18 tys. ha, geograficznie 
zlokalizowany na terenie Pogórza Przemyskiego i Gór Sanocko-Turczańskich. Historia starań o ob-
jęcie tego obszaru ochroną w postaci parku narodowego sięga lat 80. ubiegłego wieku (Olszanow-
ska-Kuńka 2018). Wydawało się, że ma on szansę powstać w 1995 r., tuż po utworzeniu Magur-
skiego PN, jednak na skutek działań oponentów związanych ze środowiskiem leśno-łowieckim, 
zainteresowanym utrzymaniem swojej strefy wpływów w legendarnym komunistycznym łowisku, 
nazywanym „Państwem Arłamowskim”, sprawa nie znalazła szczęśliwego finału (Średziński 2018). 
Nie było natomiast większych przeszkód, aby już rok później, w 1996 r., ustanowić dwa inne parki 
narodowe: PN Bory Tucholskie i Narwiański PN.

Przełomem w historii zarówno tego, jak i innych projektowanych parków narodowych stał się 
rok 2001, kiedy to z dniem 2 lutego wszedł w życie przepis mówiący o tym, że określenie i zmia-
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na granic parku narodowego może nastąpić po uzgodnieniu z właściwymi miejscowo organami 
uchwałodawczymi jednostek samorządu terytorialnego. Czas pokazał, że przepis ten, będący ukło-
nem w kierunku lokalnych społeczności, okazał się wielką przeszkodą, jeśli chodzi o możliwość 
zabezpieczenia najcenniejszych w kraju ekosystemów poprzez tworzenie tych wielkoobszarowych 
form ochrony przyrody. Samorządy dostały do ręki potężną broń – prawo weta, nie otrzymując 
jednocześnie niezbędnej edukacji z zakresu sposobów i możliwości gospodarowania na obszarach 
cennych z przyrodniczego punktu widzenia. Jednocześnie przepis ten, choć być może z założe-
nia miał stwarzać możliwości rozwiązywania konfliktów społecznych, najczęściej prowadzi do ich 
nasilenia. Bardzo ewidentnie pokazuje to przypadek projektowanego Turnickiego Parku Narodo-
wego, gdzie samorządowcy, mając na względzie panujące wśród części mieszkańców anty-przyrod-
nicze nastroje, umiejętnie podsycane zresztą przez przedstawicieli Lasów Państwowych, nie tylko 
bojkotują pomysł utworzenia parku, ale również nie przejawiają troski, aby objąć ochroną w for-
mie pomników przyrody wyjątkowe pod względem rozmiarów i wieku okazy dendroflory. Jednym 
z najbardziej absurdalnych argumentów, jakie wówczas padły, był ten, że liczna obecność drzew 
o wymiarach pomnikowych na tych terenach pozbawia je waloru wyjątkowości. Warto jednak za-
uważyć, że ustawowa definicja pomnika przyrody nie wskazuje, że powinny się one wyróżniać spo-
śród innych drzew na terenie jednej gminy. Przeciwnie, skoro w każdym z regionów obowiązuje 
to samo prawo dotyczące form ochrony przyrody, należy mniemać, że odniesienia należy szukać 
w skali całego kraju.

Z równą siłą, co niechęć części miejscowych, rośnie społeczne zainteresowanie projektowanym 
parkiem pośród ludzi spoza Podkarpacia. Organizacje pozarządowe – początkowo Pracownia na 
rzecz Wszystkich Istot, następnie Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze z Nowosiółek Dydyńskich, 
a także, nieco mniej merytorycznie, WWF i niektórzy celebryci, nie pozwalają puścić w zapomnie-
nie idei ochrony tutejszych lasów. W wyniku społecznego zaangażowania powstała często odwie-
dzana strona internetowa o projektowanym parku, a utworzony na portalu społecznościowym fan-
pejdż zyskał dotąd aż 13 tysięcy sympatyków. W ostatnim czasie zawiązała się również obywatelska 
Inicjatywa „Dzikie Karpaty”, której celem jest zarówno ochrona przyrodniczych wartości puszczy 
karpackiej na terenie Turnickiego Parku Narodowego i Bieszczadów, jak również prowadzenie dia-
logu z mieszkańcami poprzez m.in. działania edukacyjne. Biorąc pod uwagę niski poziom wiedzy 
w zakresie zasad funkcjonowania parku narodowego i pojawiające się w związku z tym obawy 
mieszkańców, rozpoczęcie takiego projektu wydaje się bardzo dobrym pomysłem. 

Ludzie powiadają
Przykład tego, jak niska jest świadomość obywateli o sposobach ochrony przyrody 

w Polsce, a także jak silna jest tendencja do karmienia się obawami innych ludzi, miałam 
okazję poznać podczas ostatniego pobytu na Pogórzu Przemyskim. Co warto podkreślić 
– nie mam tu na myśli wiedzy przyrodniczej w ogóle, lecz raczej zasady gospodarowania 
zasobami przyrodniczymi. Przypadkowo napotkawszy w lesie mężczyznę w średnim wie-
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ku, który z ochotą nawiązał ze mną rozmowę na tematy przyrodniczo-historyczne, a tak-
że zadziwił mnie znajomością inwazyjnego barszczu Sosnowskiego, pokusiłam się zadać 
mu pytanie, co sądzi na temat utworzenia Turnickiego Parku Narodowego. Początkowo 
trudno nam było dojść do sedna sprawy - mężczyzna o pomyśle słyszał, ale nie rozumiał, 
czym właściwie jest park, podając przy tym przykłady rzekomych, w rzeczywistości nie 
funkcjonujących parków narodowych w okolicy. Ostatecznie swoją opinię w sprawie wy-
raził słowami: „Jestem trochę „za”, a trochę „przeciw”. Przeciw dlatego, że ludzie mówią, 
że po utworzeniu parku nie będzie możliwości wjeżdżania do lasu.” Kiedy wytłumaczyłam 
rozmówcy, że w zasadzie pojazdami silnikowymi to już teraz do lasu wjeżdżać nie można, 
a wynika to z zapisów ustawy o lasach, roześmiał się i powiedział, że w takim razie prze-
ciwko parkowi innych argumentów nie posiada. 

Być może to błąd, że ustawa o ochronie przyrody nie reguluje kwestii podejmowania 
edukacji przyrodniczej społeczeństwa. Tego typu zadania spełniają m.in. parki narodowe, 
jednak aby mogły je wykonywać, muszą najpierw... zostać utworzone.

Bramki do lasu
Kolejny przykład opozycji wobec parku narodowego, wynikającej z braku wiedzy i dia-

logu z lokalną społecznością, tym razem na Opolszczyźnie. W trakcie prac nad projektem 
planu zagospodarowania przestrzennego województwa pojawił się pomysł zamieszczenia 
na mapie regionu planowanego Parku Narodowego „Puszcza Śląska”. Koncepcja objęcia 
w tej formie ochroną najcenniejszych fragmentów istniejącego Stobrawskiego Parku Kra-
jobrazowego ujrzała światło dzienne w 2016 r. za sprawą trójki inicjatorów: Arkadiusza 
Nowaka i Grzegorza Kłysa - pracowników naukowych Uniwersytetu Opolskiego oraz 
Ireneusza Hebdy - Dyrektora Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych (Hebda et al. 
2016). Na początku bieżącego roku, w trakcie konsultacji społecznych dla projektu planu, 
przeciwko pomysłowi utworzenia parku narodowego impulsywnie oponowali przedsta-
wiciele gmin: Pokój, Lubsza i Murów, które miałyby się znaleźć na jego obszarze. Spośród 
licznych argumentów, które faktycznie mogłyby wzbudzać niepokój, jak osłabienie lokal-
nego przemysłu drzewnego czy też zakaz zbioru grzybów i runa leśnego w lesie po objęciu 
go ochroną, wójt Gminy Lubsza obawiał się posadowienia bramek do lasu i wprowadzenia 
żubrów. Pojawił się również wątek zakazu biwakowania w lesie włączonym w granice par-
ku narodowego – ponownie argument nietrafiony, jako uregulowany już zapisami art. 30 
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.). Zda-
niem wójta, w przypadku utworzenia parku jego gminę czeka również wzrost bezrobocia, 
ponieważ agroturystyka, rekreacja, a zatem i turystyka, wbrew twierdzeniom zwolenni-
ków parku, ulegnie znacznemu ograniczeniu. 

Czytając wypowiedzi przedstawicieli samorządów, z niektórymi argumentami można 
polemizować, a z innymi mniej lub bardziej się zgodzić. Biorąc pod uwagę zapisy art. 15 
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ustawy o ochronie przyrody, które określają obowiązujące w parkach zakazy, a jednocze-
śnie znając uprawnienia dyrektora parku narodowego i możliwości udostępniania terenu 
parku, jestem przekonana, że w nizinnym parku narodowym o charakterze takim jak oma-
wiany PN „Puszcza Śląska”, nie byłoby przeciwwskazań do np. wyznaczenia miejsc zbioru 
dziko występujących roślin i grzybów, podobnie jak ma to miejsce chociażby w Parku 
Narodowym Bory Tucholskie, gdzie tradycja zbioru grzybów jest stale żywa i formalnie 
umożliwiona (Grzywacz 2015). Warto także wspomnieć, że w granicach parku, poza ob-
szarami ochrony ścisłej, w ramach realizowania działań ochronnych również pozyskuje 
się drewno. Na Opolszczyźnie nie funkcjonuje jednak żaden inny park narodowy, dlatego 
mieszkańcy regionu nie muszą być świadomi tych uwarunkowań; jednocześnie nie ma 
nikogo, kto obiektywnie podjąłby się rozmów i poszukał rozwiązań w rozgrywającym się 
konflikcie. Sytuację tę zdają się wykorzystywać przedstawiciele lokalnego Nadleśnictwa 
Brzeg, którzy wystosowali do samorządów nieprzychylne dla parku stanowisko, zaopi-
niowane pozytywnie uchwałą Rady Gminy Lubsza. Sprawę tak wielkiej wagi dla państwa, 
jaką powinno być utworzenie parku – bądź co bądź nie miejskiego czy gminnego, lecz 
narodowego, traktują oni wyłącznie w kategoriach „własnego podwórka”, oponując prze-
ciwko idei jego utworzenia z użyciem argumentów, takich jak: konieczność dokonania 
nowego podziału administracyjnego nadleśnictw, zakłócenia realizacji planu urządzenia 
lasu, zakłócenia logistyczne, obecność ośrodka hodowli zwierzyny oraz Koła Łowieckiego 
„Hubert” w Brzegu (Uchwała Nr XLI/306/2018). 

Zawód: negocjator pilnie poszukiwany
Dolina Baryczy, zwana „ptasim rajem”, znajdująca się na pograniczu województwa 

dolnośląskiego i wielkopolskiego, koncentruje na swym terenie dwa obszary Natura 2000 
(„ptasi” i „siedliskowy”), największy w Polsce park krajobrazowy oraz kilka rezerwatów 
przyrody, w tym znany rezerwat ornitologiczny „Stawy Milickie” (Geoserwis GDOŚ). 
Udanej próby pogodzenia konieczności zachowania występujących tu walorów przyrod-
niczych z interesami lokalnej społeczności podjęła się Dorota Chmielowiec-Tyszko, „pa-
sjonatka przyrody i ludzi”, przedstawicielka Fundacji EkoRozwoju z Wrocławia. W efekcie 
jej działalności powstała Fundacja Doliny Baryczy, która koncentruje się przede wszyst-
kim na tworzeniu dodatkowych źródeł dochodu dla mieszkańców tych przyrodniczo cen-
nych terenów. W ramach marki „Dolina Baryczy” oraz systemu promocyjnego „Dolina 
Baryczy Poleca”, działa obecnie ponad 40 przyjaznych środowisku lokalnych producentów 
i usługodawców. Tym sposobem obszar rozwija się w oparciu o turystykę i produkty lokal-
ne, a główny element promocji stanowią jego walory przyrodnicze i kulturowe.

Dolina Baryczy miała szczęście, ponieważ trafiła tam osoba z pasją. Idealnie byłoby, gdy-
by zapewnienie rozmów, konsultacji, spotkań z mieszkańcami obszarów przyrodniczo cennych 
wynikało z przepisów prawa i stanowiło normę, a nie istniejący, jak ten opisany wyżej, wyjątek.
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Niesprawiedliwy podatek
Niezależnie od regionu, spośród różnych wysuwanych przeciwko parkom argumentów, jeden 

z pewnością jest istotny i niekorzystny z punktu widzenia samorządów gminnych. Dotyczy on 
znacznej różnicy w wysokości podatku leśnego od lasów podlegających działalności gospodarczej 
oraz od lasów wyłączonych z gospodarowania. Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 30 paździer-
nika 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1821), stawka podatku w przypadku lasów 
objętych ochroną w formie parku narodowego i rezerwatu przyrody zostaje obniżona o 50%, tym 
samym znacznie uszczuplając  wpływy do budżetu gminy. 

Nie umniejszając słuszności tego argumentu, warto wziąć pod uwagę również art. 7 ustawy, 
określający zwolnienia od podatku leśnego, którym objęte są m.in. lasy z drzewostanem do 40 
lat. Wykonajmy przykładową, najprostszą z możliwych symulację, poddając analizie stuletni okres, 
w którym podatek leśny wpływał będzie do gminy, przy założeniu, że wielkość jego będzie stała 
(niezależna od średnich cen sprzedaży drewna). Jeśli przyjmiemy drzewostan sosnowy z wiekiem 
rębności 100 lat, użytkowany rębniami zupełnymi, to aż przez 40 lat z powierzchni, na której wy-
stępuje, nie uzyskamy z podatku leśnego żadnych wpływów. Faktem jest, że przez pozostałych 60 
lat do budżetu gminy wpłynie podatek w wysokości pełnych 100% i sumarycznie jest to większa 
kwota, niż wpływ, przez okres 100 lat, kwoty podatku pomniejszonej o 50%. Jednak różnica ta 
nie jest już tak drastyczna i sprawa strat z powodu obecności parku narodowego nabiera w tym 
odniesieniu innego wymiaru. Gdybyśmy jeszcze wzięli pod uwagę możliwe wahania cen na rynku 
drzewnym, na bazie których oblicza się średnią cenę sprzedaży drewna stanowiącą podstawę do 
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Lasy projektowanego Turnickiego Parku Narodowego widziane z Połoninki Kalwaryjskiej
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naliczenia podatku, to paradoksalnie mogłoby się okazać, że w tym określonym czasie stu lat i z tej 
samej powierzchni można by uzyskać większe wpływy z tytułu podatku leśnego w przypadku ob-
jęcia lasu ochroną niż pozostawienia go w gospodarczym użytkowaniu. Wszystko jednak zależy od 
uwarunkowań, które na daną chwilę są trudne do przewidzenia.

A może rezerwat?
Zapisy ustawowe, które dają samorządom prawo weta, dotyczą wyłącznie parków na-

rodowych; nie obowiązują natomiast w odniesieniu do rezerwatów przyrody. Inny jest 
też sposób ustanawiania tych form ochrony przyrody – w przypadku parku narodowego 
odbywa się to rozporządzeniem Rady Ministrów, natomiast w przypadku rezerwatu, jako 
obszaru o mniejszym zasięgu powierzchniowym, zarządzeniem właściwego miejscowo re-
gionalnego dyrektora ochrony środowiska. Idąc tym tropem, a także kierując się ogromną 
wartością przyrodniczą lasów proponowanych do objęcia ochroną w postaci Turnickiego 
PN, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze pod koniec 2016 r. wystąpiła do RDOŚ w Rze-
szowie z wnioskiem o utworzenie rezerwatu przyrody „Reliktowa Puszcza Karpacka” 
(Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze 2016). I choć sprawa w tym wypadku wydawałaby 
się prosta, rozbija się do dnia dzisiejszego o międzyludzkie układy i zależności. Organ 
kompetentny w tej sprawie uchyla się od podjęcia ostatecznej decyzji, podczas gdy czas 
zdaje się niekorzystnie wpływać na ekosystemy turnickich lasów, których najcenniejsze 
fragmenty – jak twierdzi od wielu lat środowisko naukowe (PROP 2011) - powinny zostać 
pilnie wyłączone z gospodarczego użytkowania.

Nie jest różowo
Podsumowując powyższe rozważania trzeba z przykrością stwierdzić, że odpowiedź na py-

tanie, które zadała sobie Autorka formułując założenia do niniejszego artykułu: „Czy krajowe 
przepisy w zakresie ochrony przyrody w wystarczający sposób stwarzają możliwość zabezpie-
czenia najcenniejszych ekosystemów, a jednocześnie dają możliwość rozwiązywania konflik-
tów społecznych?” - nie wypada twierdząco. Pokazuje to jasno przede wszystkim „przypadek 
turnicki”, który – choć wartość przyrodnicza puszczy karpackiej w kategoriach stanowienia 
dobra narodowego jest nie do podważenia - wciąż jest bojkotowany przez lokalnych mieszkań-
ców (w tym przedstawicieli LP), ku oburzeniu sporej części społeczeństwa z innych regionów. 

Wyjściem z tej patowej sytuacji zdaje się być po pierwsze podjęcie działań podnoszących 
świadomość przyrodniczą, po drugie zmiana obowiązujących przepisów, umożliwiająca choć-
by częściowe pogodzenie interesów zainteresowanych stron. I tak, biorąc pod uwagę, że nie 
powinno się dawać niewielkiej w sumie grupie osób możliwości decydowania o zasobach 
przyrodniczych państwa, należałoby przemyśleć zmianę zapisów ustawy o ochronie przyro-
dy w taki sposób, aby umożliwić powstawanie parków narodowych, a jednocześnie zapewnić 
mieszkańcom prawo głosu, np. włączając ich czynnie w proces tworzenia koncepcji parku 
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(spotkania, prelekcje, grupy robocze). Jednocześnie warto byłoby wprowadzić  mechanizmy  
finansowe, stanowiące zachętę dla samorządów do tworzenia parków narodowych. Pierwszym 
krokiem na tej drodze powinno być zrównanie podatku leśnego dla lasów podlegających go-
spodarowaniu i lasów chronionych. 

Mgliste obietnice, czyli rządowe programy a rzeczywistość
W wyniku ratyfikowania w 1996 r. Konwencji o bioróżnorodności biologicznej, nasz kraj 

jest zobowiązany do cyklicznego sporządzania i realizowania programu ochrony i zrównowa-
żonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z planem działań, zgodnie ze swoimi 
szczególnymi warunkami i możliwościami. Obecnie obowiązujący Program wraz z Planem 
działań na lata 2015–2020, przyjęty Uchwałą Nr 213 Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2015 r. 
(M.P. z 2015 r., poz. 1207), przewiduje uzupełnienie sieci parków narodowych i rezerwatów 
w sposób, który zapewni ich reprezentatywność względem różnorodności zasobów przyrod-
niczych w kraju i zachowa tereny najcenniejsze. Dla realizacji celu określonego jako „dosko-
nalenie systemu ochrony przyrody” określono szereg zadań, spośród których pierwsze brzmi: 
„Powołanie nowych i powiększenie istniejących parków narodowych wraz z wypracowaniem 
i wdrożeniem koncepcji systemu rekompensat z tytułu strat związanych z wprowadzeniem 
ograniczeń”. W uzasadnieniu do zadania czytamy m.in.: „W celu osiągnięcia ekologicznej 
reprezentatywności parków narodowych konieczne jest powołanie 3 nowych obiektów: Ma-
zurskiego PN, Turnickiego PN i Jurajskiego PN. Doświadczenie pokazuje, że realizacja tego 
zadania wymagać będzie zmian prawnych w zakresie trybu uzgadniania tego typu działań ze 
społecznościami lokalnymi. Równocześnie konieczne jest zapewnienie rzeczywistych konsul-
tacji społecznych oraz wypracowanie i wdrożenie systemu rekompensat z tytułu strat związa-
nych z wprowadzeniem pewnych ograniczeń.” 

Czytając zobowiązania, jakie przyjęliśmy na siebie jako państwo, wypada zauważyć, że obecnie 
jesteśmy w połowie okresu realizacji Programu. Pojawia się jednak pytanie, czy ta realizacja w ogóle 
ma miejsce? Przecież nic się obecnie nie dzieje ani w zakresie wprowadzenia koniecznych zmian 
w ustawie o ochronie przyrody, ani tym bardziej nie jest procedowany żaden z wymienianych par-
ków narodowych. Zadanie, o którym mowa, stanowi dokładną odpowiedź na potrzeby w zakresie 
możliwości ochrony najcenniejszych w kraju ekosystemów, które dotąd nie zostały odpowiednio 
zabezpieczone. Jego realizacja byłaby spełnieniem marzeń przyrodników, a jednocześnie miałaby 
szansę załagodzić konflikty wokół m.in. projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. Pozo-
staje żywić nadzieję, że instytucja wiodąca, tj. Ministerstwo Środowiska, ostatecznie  wywiąże się 
z powziętych przez nasz kraj zobowiązań.
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Antropogeniczne formy rzeźby na obszarze dorzecza 
górnej Wisłoki i ich wpływ na wzrost różnorodności 
krajobrazu

Wstęp
Beskid Niski, zwłaszcza jego części położone na uboczu miejscowości, wydają się być 

w bardzo małym stopniu przekształcone przez człowieka. Obecnie region ten, charaktery-
zujący się bardzo małą gęstością zaludnienia, sprawia wrażenie jakby człowiek nie spowodo-
wał znacznych zmian jego rzeźby terenu. Obszar ten prezentuje się jako naturalny, w bardzo 
małym stopniu przekształcony przez człowieka. Na terenach o znacznym oddziaływaniu 
antropogenicznym (przykładem mogą tu być obszary górnicze i duże aglomeracje miejskie), 
człowiek poprzez swoją działalność może spowodować całkowite przekształcenie rzeźby te-
renu, a przez to krajobrazu. Jednak ślady znacznego przekształcenia terenu, obserwować 
można także na obszarach, gdzie przez bardzo długi okres czasu człowiek gospodarował 
w sposób tradycyjny, powodując zmiany morfologiczne, a także pośrednio wpływając na 
uruchomienie naturalnych procesów morfologicznych (Lach 1985; Wolski 2007, 2016). 

Część Beskidu Niskiego położona w dorzeczu górnej Wisłoki charakteryzuje się bardzo 
niskim zagęszczeniem ludności. Dziś we wsiach w rejonie Magurskiego Parku Narodowego 
średnia gęstość zaludnienia wynosi zaledwie 8 osób na km2. Jednak w przeszłości obszar ten 
był bardzo gęsto zaludniony i w 1881 r. gęstość zaludnienia wynosiła ok. 35 osób na km2 

(Zatorski & Franczak 2016). Jeszcze w 1931 r. w ówczesnej gminie Krempna zamieszkiwało 
średnio 33,5 osób/km2, a w gminie Polany – 40,6 osób/km2 (Skorowidz gmin... 1935). Przy-
glądając się mapie Wojskowego Instytutu Geograficznego (WIG) z 1937 r. zauważyć można, 
że tuż przed wybuchem II wojny światowej większość dolin na badanym obszarze była silnie 
zagospodarowana, a stoki i wierzchowiny zajęte były przez pastwiska oraz pola uprawne. 
Wsie Beskidu Niskiego były wówczas zamieszkałe przez ludność narodowości rusińskiej 
(w 1921 r. – 55%), polskiej (42%) i żydowskiej (3%). Właśnie działania wojenne podczas 
II wojny światowej i wydarzenia, które nastąpiły w ciągu kilku lat po jej zakończeniu spo-
wodowały, iż teren ten uległ niemalże całkowitemu wyludnieniu. Podczas przemieszczania 
się frontu część wsi jak Huta Polańska została w większości zniszczona (Materiały... 1994), 
a po zakończeniu działań wojennych – w latach 1944–1946 – oraz podczas akcji „Wisła” 
w 1947 r., wysiedlono większość łemkowskiej ludności Beskidu Niskiego, na Ukrainę i Zie-
mie Zachodnie. Liczba ludności zmniejszyła się o ponad połowę (o 54% do 1950 r. w stosun-
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ku do 1931 r.; Soja 2001). Wówczas opustoszały takie wsie, jak Świerzowa Ruska, Ciechania, 
Rozstajne, Długie, Czarne, Nieznajowa, Żydowskie i Wilsznia. Inne wsie uległy ogromnej 
depopulacji (Zatorski & Franczak 2016). Po zniszczeniu zabudowań wiejskich oraz po-
rzuceniu gruntów rolnych i pastwisk na badanym obszarze nastąpiła renaturalizacja oraz 
wtórna sukcesja roślinna. Przyczyniło się to także, w znacznym stopniu, do zmniejszenia 
intensywności procesów stokowych i ograniczyło dostawę rumowiska do koryt rzecznych 
(Lach 1975, 2005). Roślinność, która wkroczyła na stoki ustabilizowała je, hamując procesy 
denudacji i spowalniając obieg wody oraz erozję gleb (Kowalski 2002). Pomimo tego na 
większości badanego obszaru w rzeźbie terenu i krajobrazie zachowaniu uległy antropofor-
my, świadczące o historii tego regionu.

Badany obszar o powierzchni około 270 km2 obejmuje górną część dorzecza Wisło-
ki, po połączeniu Wisłoki i jej dopływu Wilszni, uchodzącego do niej poniżej Krempnej. 
Pod względem rzeźby jest to obszar typowy dla gór średnich i niskich, o wysokości od 
350 m n.p.m. do prawie 850 m n.p.m. Rzeźba górnej Wisłoki, tak jak i całego Beskidu Ni-
skiego, wykazuje ścisły związek z budową geologiczną. Obszar ten charakteryzuje się tzw. 
budową rusztową, gdzie przebieg pasm górskich i dolin jest zgodny z tektoniką (Starkel 
1972). Dominują na tym obszarze grzbiety i garby o szerokich i zaokrąglonych wierzchowi-
nach, które budują kompleksy piaskowców magurskich, cechujące się wysoką odpornością 
na wietrzenie. W obrębie grzbietów zaznaczają się wierzchołki kopiaste i kopulaste, które 
rozdzielone są licznymi przełęczami (Izmaiłow et al. 2003, 2009; Gorczyca et al. 2016).

Rycina 1. Długie i Wyszowatka na drugim wojskowym zdjęciu Galicji i Śląska Cieszyńskiego z II połowy XIX w. 
(źródło: mapiere.eu)
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Celem przeprowadzonych badań było poznanie zróżnicowania antropogenicznych form rzeź-
by na obszarze dorzecza górnej Wisłoki, a także sprawdzenie stanu ich zachowania, i wskazanie ich 
znaczenia na tworzenie współczesnego krajobrazu tego obszaru.

Metody badań
Badania antropoform na obszarze górnej Wisłoki składały się z dwóch etapów – badań 

terenowych i kameralnych. Badania kameralne polegały na przeanalizowaniu dostępnej 
literatury z zakresu antropogenicznych form rzeźby na badanym obszarze (artykułów, 
monografii, prac dyplomowych) oraz z dziedzin pokrewnych, dotyczących m.in. histo-
rii wydobycia ropy naftowej w Beskidzie Niskim, czy też przebiegu działań wojennych 
prowadzonych na tym obszarze podczas II wojny światowej. Badania terenowe przepro-
wadzone były podczas kilku wyjazdów terenowych w 2013 r. (w ramach opracowywania 
Operatu szczegółowego ochrony przyrody nieożywionej i gleb do Planu Ochrony Magur-
skiego Parku Narodowego) i w 2017 r. (w ramach obozu naukowego). Podczas wyjazdów 
terenowych dokonano weryfikacji oraz uszczegółowienia informacji zebranych z literatu-
ry przedmiotu oraz z map tematycznych,wykonanych za pomocą danych z numerycznego 
modelu terenu. Lokalizację poszczególnych form zaznaczano za pomocą odbiornika GPS 
typu Garmin. Ich pomiary natomiast wykonywano z użyciem taśmy parcianej oraz dal-
mierza laserowego. W celu lokalizacji form wielkopowierzchniowych skorzystano z nu-
merycznego modelu terenu. Do wyznaczenia obszarów dawnej aktywności gospodarczej 
człowieka posłużyły także archiwalne materiały kartograficzne – od pierwszego zdjęcia 
wojskowego Galicji, tzw. Mapy Miega z lat 1763–1787, przez drugie wojskowe zdjęcie 
Galicji i Śląska Cieszyńskiego z II połowy XIX w. w skalach 1:28800 i 1:115200, trzecie 
zdjęcie wojskowe z lat 70. XIX w. w skali 1:25000, mapy taktyczne Wojskowego Instytutu 
Geograficznego z lat 30 XX w. w skali 1:100 000.

Krajobraz kulturowy dorzecza górnej Wisłoki
Badany obszar ze względu na zawiłą historię gospodarowania na jego obszarze przez 

człowieka, posiada wyjątkowy krajobraz kulturowy. Występuje tam typowy krajobraz dla 
gór średnich i niskich, co było jednym z najważniejszych powodów utworzenia na jego 
obszarze Magurskiego Parku Narodowego. Stosunkowo niewysokie wzniesienia o wyso-
kości dochodzącej do niespełna 850 m n.p.m. porastają lasy bukowo-jodłowe z domieszką 
jawora, natomiast w dolinach i w obrębie licznych przełęczy rozciągają się rozległe łąki 
występujące często na obszarze dawnych wsi. Zachowały się tam jednak także ślady po 
dawnych mieszkańcach wsi, jak chociażby zabytki architektury sakralnej, które wykonane 
zostały w stylu zachodniołemkowskim. W opuszczonych wsiach są to głównie kamienne 
krzyże i kapliczki, natomiast w tych nadal zamieszkałych – cerkwie m.in. w Krempnej, Ko-
tani, Świątkowej Wielkiej i Świątkowej Małej oraz w Olchowcu. Obiekty te, ze względu na 
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duże rozmiary i swe wyeksponowanie zazwyczaj na wyniosłych formach terenu, widoczne 
są z rozległego obszaru. W obu rodzajach wsi występują także cmentarze łemkowskie, 
a także bardzo liczne cmentarze pochodzące z I wojny światowej (Czaderna 2009). Po-
nadto pod Przełęczą Hałbowską (540 m n.p.m.) mieści się zbiorowa mogiła 1250 Żydów 
zamordowanych przez hitlerowców w 1942 r. 

Określenie czym jest krajobraz dorzecza górnej Wisłoki nie jest jednak łatwe, ponieważ w za-
leżności od spojrzenia geografa, architekta, urbanisty, ekologa czy biologa, będzie on inaczej od-
bierany. Ten sam krajobraz może być przedmiotem badań przedstawicieli różnych profesji, dlatego 
pojęcie to ma wiele znaczeń i definicji (Listwan & Franczak 2014). J. Kondracki i A. Richling (1983) 
definiują krajobraz jako ,,część epigeosfery (zewnętrznej sfery Ziemi) stanowiącą złożony prze-
strzennie geokompleks o swoistej strukturze i wewnętrznych powiązaniach’’, W. Nalkowski (1901) 
za U. Myga-Piątek (2001) przyjął, że ,,to co widzimy i co jest objęte horyzontem to krajobraz lub 
panorama’’, z kolei U. Myga-Piątek (2001) przyjmuje, że ,,krajobraz rozumiany jest jako: historycz-
nie ukształtowany fragment przestrzeni geograficznej, powstały w wyniku zespolenia oddziały-
wań środowiskowych i kulturowych, tworzących specyficzną strukturę, objawiającą się regionalną 
odrębnością postrzeganą jako swoista fizjonomia’’ (Myga-Piątek 2001). Natomiast w powszechnej 
świadomości krajobraz będzie funkcjonował jako ,,obraz przedstawiający jakąś okolicę’’ (Słownik 
Języka Polskiego PWN 2018). 

Chcąc bliżej przyjrzeć się znaczeniu krajobrazu kulturowego, jako typowi krajobrazu, nale-
ży odwołać się do jego najprostszej definicji, która mówi, iż ,,krajobraz kulturowy to krajobraz 
przekształcony przez człowieka w wyniku rozwoju cywilizacyjnego, stanowiący ewolucyjne 
następstwo krajobrazów pierwotnych (przyrodniczych), jakie istniały na Ziemi do czasów 
neolitu’’ (Myga-Piątek 2010). Wynika z tego więc, że krajobraz kulturowy jest swego rodzaju 
,,mozaiką’’ łączącą zróżnicowane elementy. Wyodrębnić w niej można takie części składowe, 
jak: historia, przestrzeń geograficzna, oddziaływania środowiskowe i kulturowe. Łącznie two-
rzą one, o czym mówi przytoczona definicja, specyficzną strukturę. Należy jednak pamiętać, 
że zarówno te pojedyncze składniki, jak i ich połączenie w postaci ukształtowanego krajobra-
zu kulturowego wymagają działań ochronnych (Listwan & Franczak 2014). Zezwolenie na 
swobodne zagospodarowanie tego obszaru może doprowadzić do zniszczenia elementów kra-
jobrazu, które powstawały na badanym obszarze przez kilka stuleci. O tym jak łatwo można 
doprowadzić do zniszczenia antropoform na  badanym obszarze można się przekonać na pod-
stawie skutków działań, jakie wykonane zostały w celu utworzenia na opuszczonym terenie 
Państwowych Gospodarstw Rolnych. W celu dostosowania obszaru do prowadzenia gospo-
darki wielkopowierzchniowej niszczono terasy rolne i kopce śródpolne. Ponadto w ukształto-
wany przez stulecia krajobraz kulturowy Beskidu Niskiego wprowadzano nowe, obce dla tego 
regionu wielkogabarytowe zabudowania gospodarcze (Czaderna 2009). 

Zróżnicowanie form antropogenicznych, które kształtują krajobraz kulturowy badanego ob-
szaru przedstawiono w poniższym rozdziale.
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Formy antropogenicznej rzeźby
Obszar dorzecza górnej Wisłoki, zwłaszcza w obrębie den dolin charakteryzował się bardzo gę-

stą zabudową. Dominowały tam zagrody jednobudynkowe, a większość chałup składała się z czę-
ści mieszkalnej oraz boiska z częścią gospodarczo-inwentarską (Ambrożewicz 1976; Wolski 2016). 
Cześć zabudowań zniszczona została podczas działań wojennych, w tym np. w Ciechani zniszcze-
niu uległa całość zabudowy (Materiały... 1994). Natomiast zabudowa, która przetrwała wojnę nisz-
czona była po przesiedleniach ludności. Po przymusowych przesiedleniach ludności łemkowskiej 
drewniane chałupy były palone, a pogorzeliska zasypywane. Kamienne podmurówki oraz terasy po 
przeprowadzonej niwelacji terenu, na których stały zabudowania, nie były jednak usuwane i to one 
stanowią obecnie najlepiej zachowaną część po dawnych zabudowaniach.  

Charakterystyczne przykłady takich obiektów obserwować można w nieistniejących wsiach, 
w dolinach rzek: Wilsznia, Hucianka, Krempna, Ryjak, Zawoja, Świerzówka, a także w dolinie gór-
nego odcinka rzeki Wisłoki. Znajdowały się w nich m.in. takie miejscowości, jak: Wilsznia, Huta 
Polańska, Żydowskie, Rostajne, Długie, Czarne i Nieznajowa (Zatorski & Franczak 2016). W Hucie 
Polańskiej zinwentaryzowano ślady po 62 zabudowaniach mieszkalnych (Długaszek 1994). Wyraź-
ne elementy dawnej zabudowy zachowały się na polanach położonych w obrębie grzbietów stoków, 
zwłaszcza zagrody. Z biegiem lat polany zajęte zostały przez las, a mieszczące się tam elementy po 
dawnej zabudowie pozostały dobrze widoczne wśród drzew. Przykładem jest dawny przysiółek 
Huty Polańskiej, Parszywskie, na którym po dziś dzień mieszczą się pozostałości czterech domostw 
z bardzo dobrze zachowanymi kamiennymi podwalinami. Upływowi czasu i zachodzącym pro-
cesom stokowym oparły się także betonowe zarysy budynków. Kamienne podwaliny od strony 
odstokowej mierzyły od 15 do 19 m długości i osiągały średnio 1,5 m wysokości. W przypadku 
najokazalszej podmurówki, zinwentaryzowanej na Parszywskim, mierzyła ona 2,3 m wysokości. 
Zachowane zarysy chałup świadczą, że mierzyły one od 6,5 x 12 m w przypadku najskromniejszej 
(chałupa nr 59) do 7,5 x 18,5 m (Franczak & Listwan 2014). 

Zabudowaniom zagrodowym towarzyszyły inne niewielkie obiekty o przeznaczeniu go-
spodarczym. Były to przede wszystkim piwnice i spichlerze (Zatorski & Franczak 2016), ale jak 
podaje Wolski (2016) przy zagrodach wykonywano także jamy ziemne, w których przez zimę 
przechowywano płody roślin okopowych. Umieszczano je w wyścielonych słomą dołach i po 
przykryciu ziemniaczanymi badylami lub gałęziami zasypywano ziemią. Współcześnie pozo-
stałościami po nich są owalne zagłębienia terenu. Natomiast piwnice wykonane były z niere-
gularnych łamanych kawałków piaskowca, w których w większości przypadków strop posiadał 
łukowe sklepienie. Obiekty te zazwyczaj nie były bezpośrednio połączone z chałupą, jednak 
były też i takie, które mieściły się bezpośrednio pod chałupą (Czajkowski 1987). Na przysiółku 
Parszywskie odnaleziono bardzo dobrze zachowane kamienne zejście prowadzące do piwnicy 
bezpośrednio z zabudowań gospodarczych. Strop w odnalezionych piwnicach wznosi się na wy-
sokości 1,5–1,8 m wysokości, a ich powierzchnia wynosi od 5 do aż 59,5 m2 (Franczak & Listwan 
2014). Stan zachowania piwnic na badanym obszarze jest bardzo różny. Po części zachowały się 
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jedynie zagłębienia, w których odnaleźć można tylko elementy ścian ułożonych z piaskowca. 
Jednak bardzo często natrafić można na piwnice zachowane w bardzo dobrym stanie, niemalże 
w niezmienionym od czasu zaprzestania ich użytkowania.

Na obszarze Huty Polańskiej zinwentaryzowano również inne rzadko spotykane elementy za-
grody. W sąsiedztwie chałupy nr 60 zachowało się kamienne ujęcie wody ze źródła wraz z obudową 
źródłowego odcinka potoku. Natomiast tuż obok mieści się niewielka kamienna studzienka (Fran-
czak & Listwan 2014).

Innym ważnym elementem dawnego wiejskiego krajobrazu kulturowego są dawne sady 
owocowe zachowane w sąsiedztwie zagród. Z powodu braku pielęgnacji sady te dziczały, a część 
z nich rośnie dziś wśród nasadzonych świerczyn. Podobnie zdziczałe sady zaobserwował również 
w opuszczonych wsiach Polesia D. Soszczyński (2012). Ponadto obszarom po dawnych zabudowa-
niach towarzyszą różnego rodzaju rośliny ruderalne, a także pojedyncze drzewa przydrożne.

Zapis dawnej gospodarki rolnej
Najpowszechniejszą grupę antropogenicznych form rzeźby na obszarze dorzecza górnej Wisło-

ki stanowią formy związane z działalnością gospodarczą, a w szczególności gospodarką rolno-leśną 
(Zatorski & Franczak 2016). Ludność łemkowska, która stanowiła większość mieszkańców analizo-
wanego obszaru trudniła się głównie rolnictwem oraz ekstensywnym pasterstwem (Leszczycki 1935). 
Przeludnienie wsi, do którego doszło w XVIII/XIX w., zmuszało do zajmowania coraz to nowszych 
terenów pod uprawy, co w konsekwencji powodowało terasowanie stoków. Terasy rolne należą do 
najpowszechniejszych form antropogenicznych występujących na terenie Magurskiego Parku Naro-
dowego i przylegającego do niego obszaru (Kowalski 2002). Ich tworzeniu sprzyjał łanowy układ pól 
oraz duże rozdrobnienie, powszechne w południowej Polsce. Jeszcze w I połowie XIX w. w strukturze 
użytkowania tego obszaru dominowały pastwiska (Lach 2005), jednak później często były zajmowane 
pod uprawy rolne. Opustoszenie badanego obszaru po II wojnie światowej spowodowało, że na daw-
ne pola uprawne i pastwiska zaczął stopniowo wkraczać las. Granica rolno-leśna obniżyła się nawet 
o 150–200 m do wysokości 400 m n.p.m. (Lach 2005). To właśnie spowodowało, że niektóre spośród 
antropogenicznych form rzeźby występują obecnie na terenach zajętych przez las, jednak i tam nadal 
są bardzo dobrze widoczne w rzeźbie. Obecnie w zwartych kompleksach leśnych nadal mieszczą się 
bardzo wyraźne mierze. Inne mieszczą się dziś na obszarach łąkowych. Jedne i drugie bardzo dobrze 
zaznaczają się na zdjęciach z skaningu lotniczego LiDAR. 

Najlepiej widoczne terasy rolne są na obszarach pozbawionych zwartej pokrywy roślinnej tj. 
w Świątkowej i Krempnej oraz Grabu i Ożennej, a także w dolinie górnej Wisłoki (w danych wsiach: 
Radocyna, Długie i Czarna) oraz potoków Ryjak i Krempna (na obszarach dawnych wsi Ciechania, 
Nieznajowa, Rostajne i Żydowskie (Zatorski & Franczak 2016). Długość i wysokość teras jest bar-
dzo zróżnicowana i w głównej mierze zależy od nachylenia stoku. Przykładowo na obszarze dawnej 
wsi Radocyna na 1 ha pól przypada średnio 262 m krawędzi teras (Kowalski 2002; Gorczyca et al. 
2016). Podobna ich długość występuje w Nieznajowej, gdzie na 1 ha przypada ich 292 m. Jednakże, 
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gdy pola rolne zakładano w obrębie stromych stoków, to długość teras bywała znacznie większa 
i tak na wschodnim stoku góry Gil (578 m n.p.m.) w Wilszni na 1 ha dawnych pól przypadało aż 
707 m krawędzi teras. Na tym stromym stoku, gdzie dziś rośnie las na długości 300 m są aż 24 rzędy 
teras. Ich wysokość na obszarze badań bywa bardzo różnicowana, ale przeważnie mieści się w prze-
dziale 0,5–1,5 m. Często występowały jednak terasy o znacznie wyższych wysokościach. Jak podaje 
T. Kowalski (2002) w rejonie Ciechani ich wysokość dochodziła do 2,5 m, w Nieznajowej do 3,2 m, 
a w rejonie przysiółka Pomiarka w Ciechani nawet do 4,0 m (Gorczyca et al. 2016). 

Oprócz licznych miedz wśród dawnych pól występują również wzmocnione kamiennymi 
wałami krawędzie teras oraz kopce kamienne. W przeważającej części występują one na gra-
nicy pól poszczególnych gospodarzy, utrwalając dzięki temu w krajobrazie ich dawny układ 
(Kania 2012). W związku z tym, że formy te zbudowane były z okruchów o bardzo różnorod-
nej frakcji ich trwałość w rzeźbie jest bardzo zróżnicowana. Formy zbudowane z mniejszych 
okruchów, na skutek rozmycia, zostały już zrównane z otaczającym je terenem, bądź szybko 
zanikają w krajobrazie dzięki dodatkowemu działaniu sukcesji naturalnej oraz zadarnieniu. 
Z kolei kopce i wały wykonane z dużych okruchów skalnych wyraźniej zachowują się w krajo-
brazie i nie ulegają łatwo degradacji (Zatorski & Franczak 2016). Na badanym terenie średnia 
wysokość tych form dochodzi do ok. 1,5 m i do 2 m średnicy (Gorczyca et al. 2016). Zdarzają 
się jednak i formy o znacznie większych wymiarach, jak chociażby te położone na północ-
nych stokach góry Cyrla w rejonie miejscowości Świątkowa Mała, czy też kopce zlokalizo-
wane w Hucie Polańskiej (Franczak & Listwan 2015; Zatorski & Franczak 2016). Największy 
zinwentaryzowany tam kopiec mierzy 3,6 m wysokości i 7,5 m średnicy (Franczak & Listwan 
2014). Bardzo duże nagromadzenie kopców występuje m.in. na wschodnim stoku G. Szczob 
(697 m n.p.m.) i na wschodnim stoku G. Czerteź (684 m n.p.m.).

Elementy dawnych gościńców, dróg polnych i leśnych
Bardzo ważną funkcję, na gęsto zaludnionym i intensywnie gospodarowanym obszarze górnej 

Wisłoki, stanowiła w przeszłości gęsta sieć dróg. Łączyły one ze sobą wsie, ale także prowadziły 
do pól i do lasów gospodarczych. Obecnie większość z dróg polnych nie jest używana (Kowalski 
2002), a dna głęboko wciętych holwegów są zadarnione, jednak pomimo tego miejscami nadal są 
rozcinane lub zachodzi w nich akumulacja materiału. Ukierunkowują one bowiem wciąż spływ 
wód opadowych i roztopowych (Gorczyca et al. 2016; Zatorski & Franczak 2016).

Przeprowadzone na omawianym obszarze badania wykazały, że szerokość rozcięć drogo-
wych wynosi 1,5–2,5 m, a ich głębokość osiąga przeciętnie 0,6–2,7 m (Kowalski 2002; Gorczy-
ca & Krzemień 2010).Występują jednak miejsca m.in. w Ożennej, gdzie głębokość holwegów 
dochodzi do 4,5 m (Gorczyca et al. 2016). Zanik gospodarki rolnej spowodował postępujący 
proces przekształcenia głęboko wciętych dróg w parowy. Są jednak takie odcinki dróg, które 
prowadzą po ziemnych nasypach o wysokości 0,5–1,5 m. Wykonane one zostały w silnie zaba-
gnionych dnach dolin np. Hucianki.
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Drogi leśne, a także ich odnogi prowadzące pośród pól nadal są użytkowane. Zróżnico-
wanie ich gęstości jest jednak bardzo duże i uzależnione w dużej mierze od tego, czy wystę-
pują na obszarze Magurskiego Parku Narodowego czy poza jego granicami. Jak wykazały 
badania R. Soji (2002) ich gęstość na obszarze MPN jest znacznie mniejsza niż w innych 
częściach Beskidów i na przykładzie zlewni Krempnej wynosi 2,4 km/km2 (podczas gdy 
w Beskidach 4,0 km/km2). Są też miejsca poza granicami parku narodowego, gdzie ich gę-
stość dochodzi do 8,0 km/km2 (Rodak 2005; Gorczyca et al. 2016). Drogi leśne w większości 
charakteryzują się podobną szerokością jak drogi polne. Jednak na odcinkach położonych 
głównie na zakrętach, ich szerokość bywa większa i dochodzi do ok. 5 m (Gorczyca et al. 
2016). Charakterystycznymi formami linijnymi, które wytworzyły się na skutek zwózki 
drewna z lasów są jeszcze ryzy zrywkowe. Tego typu wciosy drogowe to formy powstałe na 
skutek rozcinania pokrywy darniowej przez koła pojazdów lub bruzdy powstałe na skutek 
zwożenia drewna (Lach 1999; Kania 2012). 

Na badanym obszarze zachowały się także elementy związane z dawną infrastrukturą drogową 
– kamienne nasypy, przekopy lub przyczółki mostów (Margielewski et al. 2013), które obecnie nie 
funkcjonują. Bardzo interesujący kamienny most zachował się m.in. w Olchowcu przy cerkwi pw. 
Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja z Myr do Bari. 

Zapis tradycyjnej działalności gospodarczej
Ludność zamieszkująca na obszarze łemkowszczyzny od pokoleń prócz rolnictwa  trudni-

ła się tradycyjnym rzemiosłem, po którym zapisały się ślady w terenie. Niewielkie kamienio-
łomy oraz mniejsze tzw. łomy piaskowców, w których wydobywano do celów kamieniarskich 
gruboławicowe piaskowce magurskie mieszczą się w niewielkiej odległości od obszaru ba-
dań, głównie w obrębie pasma Magury Wątkowskiej. Najokazalsze tego typu formy zachowały 
się na stokach Magurycza Dużego (777 m n.p.m.), Ostrej Góry (759 m n.p.m.) i Kornutów 
(830 m n.p.m.). Ślady tradycyjnego dziedzictwa kamieniarzy (m.in. z wsi Bodaki, Bartne oraz 
nieistniejącej już Przegoniny) w postaci przydrożnych krzyży, nagrobków z płaskorzeźbami 
oraz żaren do mielenia ziarna, nadal występują na omawianym obszarze (Lipszyc 1975; Łopat-
kiewicz 1985; Zatorski & Franczak 2016). 

W Ropiance zachowane są ślady po dawnym górnictwie ropy naftowej, której naturalne wy-
pływy znane były miejscowej ludności od pokoleń. W 1866 r. utworzono tam pierwszą kopalnię 
ropy naftowej. Wcześniej we wsi funkcjonowały tzw. kopanki, czyli zabezpieczone drewnianym 
cembrowaniem otwory, z których czerpano napływającą ropę (Graniczny et al. 2015). Duże na-
gromadzenie nasypów ziemnych i dołów zachowanych po wydobyciu ropy naftowej mieści się na 
długości ok. 1 km, na prawym brzegu potoku Ropianka. 

Nad brzegiem Wisłoki oraz jej głównych dopływów stały w przeszłości liczne koła wod-
ne, które napędzały głównie młyny i tartaki wodne. Energia wodna zaprzęgana była także 
do napędzania innych zakładów wodnych, jak chociażby foluszy. Dziś na badanym obszarze 
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niemalże brak już śladów po tych zakładach, do których woda na koła wodne doprowadzana 
była sztucznymi przykopami. W przeszłości koła wodne napędzały urządzenia gospodarcze 
w niemalże każdej wsi badanego obszaru.

Elementy dawnych wsi zawarte w sztuce sakralnej
Na badanym obszarze zachowało się wiele śladów małej architektury, która stała w dawnych 

wsiach łemkowskich. Większość cerkwi została zniszczona i po dzień dzisiejszy zachowały się je-
dynie cerkwiska, natomiast w znacznie lepszym stanie przetrwały liczne cmentarze z kamiennymi 
nagrobkami, a także kaplice i krzyże przydrożne (Marczakowa 1962). Znajdują się one m.in. na 
terenach dawnych i obecnych wsi: Rozstajne, Długie, Czarne, Nieznajowa, Świerzowa Ruska, Wy-
szowatka, Ożenna, Żydowskie, Ciechania, Wilsznia, Huta Polańska, Rozstaje, Długie i Radocyna 
(Zatorski & Franczak 2016). Wspomniane wyżej cerkwiska mieszczą się m.in. w Ciechani, Żydow-
skim, Ożennej, Radocynie, Długiem, Czarnem, Nieznajowej.

Do innych interesujących obiektów należą skały z wykonanymi w ich obrębie glifami – sym-
bolami wyrytymi na powierzchniach skalnych. W Olchowcu tuż nad cerkwią pw. Przeniesienia 
Relikwii św. Mikołaja z Myr do Bari, w obrębie niewielkiej kulminacji zwanej przez miejscową lud-
ność Górą Szczob. Znajduje się tam skupisko kilku skałek, wśród których na jednej wyryto siedem 
krzyży jedno- i dwu ramiennych. Każdy z bardzo dobrze zachowanych rytów mierzy od kilku do 
ok. 25 cm długości (Zatorski & Franczak 2014).

Przeszłość zapisana w skale
Wspomniane wyżej ryty naskalne na górze Szczob nie są jednymi, jakie udało się dotychczas 

zidentyfikować na omawianym obszarze. Również w rejonie Olchowca, wśród dużego nagroma-
dzenia skałek piaskowcowych znajdującego się w grupie górskiej rozciągającej się od Góry Drabin 
(Lisyk, 572 m n.p.m.) po Gil (łem. Dił, 578 m n.p.m.), na szczycie Kyjasz (570 m n.p.m.) mieszczą 
się kolejne znaki naskalne. Na jednym z bloków został wyryty tryzub oraz wykonany drukowany-
mi literami cyrylicy napis УПА i rok 1946. Na Jasieniowej (629 m n.p.m.), na stokach bocznego 
grzbietu zwanego Dryki (552 m n.p.m.), mieszczą się dwie skałki. Na jednej z nich wyryta została 
data „4.8.1947” nawiązująca do przesiedleńczej akcji „Wisła”. Obok niej widnieje napis „GOLA PO-
REBA (Zatorski & Franczak 2014), którego znaczenie nie jest jednak do końca znane (Margielew-
ski et al. 2013; Zatorski & Franczak 2014).

Ślady działań wojennych i pozostałości obiektów militarnych zachowane w terenie
Ostatni rodzaj antropoform, jaki wyróżnić można na obszarze dorzecza górnej Wisłoki, stano-

wią formy powstałe w wyniku działań wojennych, które przyczyniły się do wyludnienia tego obsza-
ru. Z okresu I i II wojny światowej pochodzą ślady umocnień, które kształtem przypominają stano-
wiska artyleryjskie, inne natomiast tworzą system okopów. Część obiektów tworzy system rowów, 
których krawędzie umocnione są kamiennymi wałami. Zazwyczaj tworzą one całe linie umocnień, 
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jednak występują też miejsca, gdzie tworzą one ufortyfikowane stanowiska obronne zlokalizowane 
w obrębie kopuł szczytowych (Zatorski & Franczak 2016). Stan ich zachowania jest bardzo zróżni-
cowany. Umocnienia utworzone na obszarze łąk z upływem czasu uległy znacznemu zapełznięciu 
i zadarnieniu. Dodatkowo, na skutek prowadzenia na obszarze PGR-ów działań agrotechnicznych, 
doprowadzono do ich niemalże całkowitego zniszczenia. Z kolei fragmenty umocnień mieszczące 
się w lasach zachowały się po dzień dzisiejszy w stosunkowo bardzo dobrym stanie. W przypadku 
dobrze zachowanych odcinków umocnień ich głębokość wynosi ok. 1 m, a na odcinkach silnie 
zniszczonych od kilkunastu cm do ok. 0,3 m (Gorczyca et al. 2016). Największe nagromadzenia 
umocnień mieszczą się na G. Syhla (528 m n.p.m.), na G. Kolanin (706 m n.p.m.), na G. Beskid 
(692 m n.p.m.), na grzbiecie G. Żydowska (719 m n.p.m.), na G. Wierchowiec (688 m n.p.m.), na 
G. Sucharyny (711 m n.p.m.), na G. Jsieniów (629 m n.p.m.), na G. Łan (586 m n.p.m.), na G. Gil 
(585 m n.p.m.), na G. nad Tysowym (713 m n.p.m.), na G. Wysokie (657 m n.p.m.), na G. Dąb (676 
m n.p.m.) i w sąsiedztwie przełęczy Nad Beskiem (547 m n.p.m.).  

Interesującymi formami, związanymi z intensywnymi działaniami wojennymi, są mierzące 
przeciętnie do 2 m głębokości i średnicy 4-5 m leje po wybuchach pocisków. Największe ich nagro-
madzenie występuje w rejonie Ciechani, na obszarze odłogowanych łąk, gdzie ich głębokość do-
chodzi nawet do 3 m. Część z nich ma obecnie zabagnione dna, a inne tworzą niewielkie okresowe 
lub stałe zbiorniki wodne (Kowalski 2002; Gorczyca et al. 2016; Zatorski & Franczak 2016). Nieco 
mniejsze nagromadzenie lejów po pociskach występuje także w Nieznajowej, na lewym zboczu 
doliny Wisłoki (Gorczyca et al. 2016).

W górnej części dorzecza Ryjaka i Hucianki znajdują się pozostałości po obozie konfederatów 
barskich. Zidentyfikowano pozostałości po obozie, który funkcjonował od wiosny 1769 r. do maja 
1772 r. Przez krótki czas był to nawet główny obóz konfederatów na obszarze Karpat. Główny 
obóz mieścił się w Ożennej, w widłach potoku Ryjak i potoku Krzywa spływającego z przełęczy 
Beskid (587 m n.p.m.). Był to bardzo duży obóz, o czym świadczy znaczna liczba odnalezionych 
tam monet. Jednak ze względu na charakter rzeźby i rolnicze użytkowanie terenu nie zachowały 
się ślady po umocnieniach obozu. Na południe od Ożennej, na wschodnim stoku Czeremchy (670 
m n.p.m.), zachowały się wyraźne ślady po części reduty. Ponadto w okolicy zachowały się jeszcze 
ślady po pojedynczym bastionie obronnym konfederatów, mieszczącym się nad wsią Ciechania, na 
szczycie bez nazwy o wysokości 697 m n.p.m., a także po wieży sygnalizacyjnej zlokalizowanej po 
przeciwnej stronie doliny w obrębie grzbietu. Co ciekawe lokalizacja tych dwóch ostatnich poste-
runków znajdujących się tak dziś, jak i w przeszłości w sąsiedztwie granicy państwowej, zaznaczo-
na została na tzw. mapie Miega (Śliwa 2017).

Degradacja antropoform w wyniku tworzenia spółdzielni rolniczych PGR
Po niemalże całkowitym wyludnieniu dolin położonych nad górną Wisłoką i jej dopływami, 

w wyniku strat powstałych podczas II wojny światowej, ale przede wszystkim po przeprowadzeniu 
przesiedleń ludności łemkowskiej, w kilku miejscowościach zorganizowano Państwowe Gospo-
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darstwa Rolne (PGR). Przedwojenne wsie charakteryzowały się bardzo dużym rozdrobnieniem 
gruntów rolnych, w związku z czym, po założeniu spółdzielni rolniczych PGR-ów dawne miedze 
i kopce były likwidowane, a obszary uprawne były przystosowywane do socjalistycznej gospodarki 
rolnej. Także wsie były powtórnie zasiedlane, choć tym razem przez Polaków, w miejsce wysiedlo-
nej ludności łemkowskiej (Zatorski & Franczak 2016). Zabudowania PGR-owskie wybudowano 
w Żydowskim, Polanach, Ożennej i Wyszowatce. 

Podsumowanie
Obszar położony nad górną Wisłoką i jej dopływami, dzięki bogatej przeszłości historycznej re-

gionu, stanowi jeden z najbardziej atrakcyjnych obszarów pod względem krajobrazu kulturowego 
w Karpatach. Prócz historii i kultury łemkowskiej, bardzo duży potencjał tego regionu zachowany jest 
w antropoformach, które zostały po dawnej działalności człowieka na tym obszarze. Formy te powo-
dują zwiększenie różnorodności rzeźby i krajobrazu, ale także zawierają w sobie zapis dawnego ukła-
du wsi. Pozostałości kamiennych kopców, miedz i terasów rolnych zaznaczają w terenie przedwieko-
wy, łanowy układ pól i rozdrobnienie działek, jakie występowało w tutejszych wsiach. Formy rzeźby, 
pomimo tego, że mieszczą się na stosunkowo niedużym obszarze, charakteryzują się znacznym zróż-
nicowaniem. Wyróżnić wśród nich można najczęściej spotykane elementy związane z rolniczym 
charakterem gospodarowania człowieka, jak kamienne kopce, miedze i holwegi oraz z działalnością 
leśną, która zapisała się w postaci gęstej sieci dróg leśnych. Ze względu na charakter wysiedlenia tych 
ziem stosunkowo bardzo często występują na tym obszarze elementy dawnych zabudowań i piwnic. 
Materiał po ich zniszczeniu nie był wykorzystywany do budowy nowych obiektów, jak działo się to 
ze starymi budynkami na innych obszarach Karpat, lecz ze względu na szybkie wysiedlenie ludności 
elementy dawnych zagród (głównie podmurówki) zachowały się w pierwotnym stanie. Część z nich 
uległa jedynie zadarnieniu, inne uległy częściowemu zniszczeniu przez rozrastające się drzewa. Po-
szczególne typy antropoform wykazują bardzo zróżnicowany stan zachowania. Lepiej eksponowane 
są te, które znajdują się obecnie w lasach. Są one tam dobrze widoczne wśród drzew. Z kolei obiekty 
mieszczące się wśród łąk uległy zadarnieniu i porośnięciu przez krzewy i trudno je odróżnić od oto-
czenia. Pomimo tego nadal bardzo dobrze widoczne są na numerycznym modelu terenu. 

Śladami po dawnych mieszkańcach doliny Wisłoki i jej dopływów są także stare drzewa, rosnące 
pojedynczo lub w grupach, przy dawnych zabudowaniach, cmentarzach, cerkwiach bądź gościńcach. 
Wśród nich spotkać można często już zdziczałe drzewa owocowe, ale także lipy, jesiony, jawory itp. 
Ponadto miejsca po dawnych zabudowaniach zaznaczają się w terenie poprzez rozległe łany pokrzyw.

Na koniec należy zaznaczyć, że antropogeniczne formy rzeźby występują na tym terenie w sta-
nie nienaruszonym od dziesięcioleci. To jedna z najbardziej charakterystycznych cech Magurskiego 
Parku Narodowego i jego bezpośrednich okolic. W związku z tym, istotne wydaje się wykorzystanie 
atrakcyjnych form rzeźby antropogenicznej, położonych w dorzeczu Wisłoki do popularyzacji histo-
rii, kultury łemkowskiej i wpływu człowieka na wzrost georóżnorodności, poprzez wytyczenie ścieżek 
edukacyjnych i umieszczenie tablic edukacyjnych. 
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Małgorzata Jaźwa
 

 
Wypas kulturowy sposobem na utrzymanie 
różnorodności biologicznej terenów otwartych 
Magurskiego Parku Narodowego

Pasą się pasą
Barany wełniane

Owieczki białe
Pasą się pasą

Na halach niebieskich
Połoninach wiecznych

Rzucić to wszystko i paść owce, w Beskidzie Niskim, pod dachem gór, w cieniu niewielkich 
wzniesień, w łagodnych dolinach wypełniających się mgłą o poranku. Eh. Takie marzenia, któ-
re ma się czasem po długim, ciężkim tygodniu za biurkiem, ze wzrokiem wbitym w migające 
tabele i strony analiz. U większości z nas po wypiciu kawy, czy weekendzie w górach to ma-
rzenie blaknie. Ale okazuje się, że niektórzy marzenia realizują. Jak np. pewien Francuz, który 
wraz z rodziną zamieszkał w Beskidzie Niskim, by paść owce. Można go było poznać na konfe-
rencji promującej projekt pt. „Przybliżyć naturę – dobre praktyki przyrodnicze w codziennym 
życiu”. W prezentacji zatytułowanej „Gospodarstwo przyjazne przyrodzie w otulinie Magur-
skiego Parku Narodowego” Christophe Frette-Habiera pokazał, że tradycyjne rolnictwo może 
być źródłem fascynacji i sposobem na życie. Opowiedział o potrzebie życia blisko natury, któ-
ra skłoniła go do zamieszkania w otulinie parku. Przedstawił zalety koszenia i ekstensywnego 
wypasu owiec dla krajobrazu, przyrody i gospodarki (Pichura 2017).

No dobrze, ale w jakim celu prowadzić gospodarkę w parku narodowym? Przecież to ob-
szar chroniony? Tam się nie powinno nic robić, trzeba pozostawić przyrodę samej sobie – tak 
mogłoby się wydawać i w zasadzie wydawało się – jeszcze kilkadziesiąt lat temu (Fijałkowski 
1959). Nic bardziej mylnego. Parki narodowe mają za zadanie m.in. ochronę i zachowanie 
różnorodności biologicznej i walorów krajobrazowych danego obszaru. Na terenie Magur-
skiego Parku Narodowego taka różnorodność jest zapewniona między innymi przez mozaikę 
siedlisk: łąk, pastwisk, lasów – które stwarzają miejsce do życia dla wielu gatunków roślin 
i zwierząt. Gdyby pozostawić przyrodę samej sobie – praktycznie każdy zakątek ostatecznie na 
drodze sukcesji przeobraziłby się w zwarty las. Lasy są bowiem tzw. siedliskiem klimaksowym 
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dla większości obszarów Polski. Nie tylko widocznie zubożałby krajobraz, ale wyginęłyby ga-
tunki związane z siedliskami otwartymi. Mówiąc o ochronie przyrody trzeba pamiętać, że 
część krajobrazu wraz ze swym bogactwem została ukształtowana, bądź jest utrzymywana 
przez człowieka. Tak właśnie jest z łąkami czy pastwiskami. W naturze łąki mogą powstawać 
spontanicznie i utrzymywać się jakiś czas w miejscach zalewanych w dolinach dużych rzek. 
W większości przypadków jednak, takie miejsca już nie istnieją, zajęte przez lata gospodarki 
pod pola uprawne ze względu na żyzną glebę i dobre nawodnienie. Tam gdzie nie ma pól 
często rzeki są poddawane regulacji, wzdłuż nich ciągnie się zabudowa nieraz całkiem dużych 
miast. Jeśli więc łąka czy pastwisko istnieje – to tylko dlatego, że jest koszona i/lub wypasa-
na. Podobnie różne typy zbiorowisk murawowych w większości wypadków swoje istnienie 
zawdzięczają gospodarce człowieka (Czylok et al. 2010). Właściwe dla obszarów lasy były wy-
cinane i wypalane, a następnie na tych powierzchniach było prowadzone koszenie wraz z wy-
pasaniem (Czyżewska 1992).

W dzisiejszych czasach rolnictwo ekstensywne coraz bardziej traci na znaczeniu. Trady-
cyjne wypasanie zwierząt i wykaszanie łąk, by mieć dla nich siano na zimę, jest coraz mniej 
popularne. Łąki i pastwiska są porzucane. Bogate w gatunki, cieszące oko barwami różnych 
kwiatów, z unoszącymi się kolorowymi stadami motyli zbiorowiska zamieniają się w nieużyt-
ki, na których po kilku latach od zaprzestania użytkowania pojawiają się np. nawłocie Solidago 
gigantea i S. canadensis– skądinąd gatunki obce i inwazyjne, ekspansywny trzcinnik piasko-
wy Calamagrostis epigejos lub ruderalny ostrożeń polny Cirsium arvense – które jednogatun-
kowym, jednokolorowym łanem pokrywają nieraz całe hektary. I tak z około pięćdziesięciu 
gatunków roślin pozostaje dziesięć; podobnie znacząco spada liczba zwierząt związanych 
z siedliskiem, przede wszystkim owadów, w tym zapylaczy, np. niektórych gatunków moty-
li. Wśród większych zwierząt z mozaiką siedlisk łąk i pastwisk związany jest chociażby orlik 
krzykliwy Clanga pomarina – symbol Magurskiego Parku Narodowego, bocian biały Ciconia 
ciconia, dla którego Polska jest jedną z najważniejszych ostoi występowania czy derkacz Crex 
crex. Wszystkie te ptaki są objęte ochroną gatunkową, a ich liczebność zmniejsza się w całej 
Europie. W kolejnych latach zarastania łąki podstępnie dochodzą krzewy – od skradających 
się nisko jeżyn, malin Rubus sp. i borówki tworzącej rozległe borówczyska Vaccinium myrtillus 
przez czeremchę zwyczajną Padus avium i inwazyjną czeremchę amerykańską Padus serotina, 
bez czarny Sambucus nigra do kłujących głogów Crataegus sp. Jako ostatnie pojawiają się drze-
wa: na początku brzozy Betula pendula i sosny Pinus sylvestris – a potem powoli odtwarza się 
las, właściwy dla danych warunków siedliskowych (Ciurzycki 2004).

Zbiorowiska siedlisk otwartych kurczą się w całej Polsce. I nie tylko – problem dotyczy całej 
Europy. To cena za urbanizację, komfort życia, wzrost produkcji rolnej, rozwój miast i wszyst-
kiego, co niesie za sobą cywilizacja.W Magurskim Parku Narodowym obszary nieleśne stanowią 
poniżej 5% obszaru. Na tych 5% występuje niemal 40 różnych typów siedlisk, z czego aż 12 to 
łąki, pastwiska, wrzosowiska i ziołorośla typu łąkowego (Michalik 2009; Springer 2018).
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Szczególnie cennym zbiorowiskiem na terenie parku są łąki reglowe rajgrasowo-mieczy-
kowe Gladiolo-Agrostietum. To siedlisko o znaczeniu europejskim, wymienione w załączniku 
I Dyrektywy Siedliskowej jako podtyp górskich łąk konietlicowych użytkowanych ekstensywnie. 
Ich obecność wynika m.in. z rozwoju hodowli owiec w latach pięćdziesiątych, zwiększeniu po-
wierzchni użytków zielonych i późniejszemu wzbogaceniu składu gatunkowego. Obecnie łąki 
mieczykowe zajmują ponad 2% obszaru parku np. fragmenty kwietnych łąk w Dolinie Ciechani 
czy sporadycznie przepasana łąka z dominacją dziurawca czterobocznego Hypericum macula-
tum na Żydowskim. Zbiorowiska związane z gospodarką człowieka uzupełniają rozległe płaty 
pastwisk życicowo-grzebienicowych Lolio-Cynosuretum na terenie Żydowskiego i w okolicach 
Nieznajowej. Do tego dochodzą murawy kserotermiczne jako jedne z najbardziej zagrożonych 
zbiorowisk roślinnych w Polsce i w Europie, będące kolejnym siedliskiem o znaczeniu europej-
skim. Ich ubytek na terenie samych Karpat jest szacowany na 50-80% od wczesnych lat 70. XX w. 
(Korzeniak 2009). Są to m.in. bogate florystycznie murawy bliźniczkowe z rzędu Nardetalia, do 
których można zaliczyć stosunkowo częste w obszarze suche murawy z dziewięćsiłem bezłody-
gowym Carlina acaulis, goździkiem kropkowanym Dianthus deltoides czy podkolanem białym 
Platanthera bifolia występujące np. w okolicach Ciechani, Żydowskiego, Huty Polańskiej czy 
Wilszni (Michalik 2009). Patrząc na stare mapy łatwo zauważyć, że w zasadzie wszystkie obsza-
ry występowania tego typu zbiorowisk pokrywają się z miejscami, gdzie dawniej zlokalizowane 
były wsie. To właśnie obecność siedlisk nieleśnych, pomijając ich rolę biologiczną, pozwala nam 
podziwiać piękne panoramy górskiego krajobrazu, to dzięki nim możemy robić zdjęcia wscho-
dom i zachodom słońca, widokówkowe obrazki z Beskidu. Chociażby dla nich warto zachować 
kilka łąk czy pastwisk i uniknąć zmniejszenia atrakcyjności turystycznej regionu.Warto nadmie-
nić, że dieta roślinożerców wypasanych na obszarach o takiej wartości przyrodniczej jest bardzo 
zróżnicowana, co prowadzi do powstawania żywności wysokiej jakości (Dudko et al. 2016).

Jak więc to bogactwo zachować, skoro samo objęcie ochroną nie wystarczy? W Magurski 
PN realizuje się to w zakresie tzw. ochrony czynnej na dwa sposoby - pierwszym jest oczywi-
ście koszenie mechaniczne, poprzedzone wycinką. Wycinka drzew i krzewów na zarastających 
powierzchniach jest często rozwiązaniem doraźnym i niewystarczającym dla odtworzenia 
i utrzymania bogatych gatunkowo siedlisk otwartych (Kulik et al. 2015). Pozostawiony przy 
okazji ścinki materiał organiczny może dodatkowo zmieniać warunki chemiczne podłoża, np. 
zawartość węgla, azotu i innych pierwiastków. Koszenie jest rozwiązaniem często stosowa-
nym, dającym szybki efekt w postaci spadku tempa zarastania, jednak związanym z duży-
mi nakładami finansowymi. W teorii najlepiej byłoby stosować je tylko dla małych płatów 
o dużym rozproszeniu, gdy szczególnie trudne jest zachowanie cennych stanowisk odległych 
od miejscowości, których szanse na utrzymanie są równie niewielkie jak niejednokrotnie ich 
powierzchnia. W praktyce to właśnie koszenie utrzymuje większość siedlisk otwartych w ob-
szarach chronionych w skali całego kraju. Odbywa się ono późnym latem, kiedy większość 
traw i innych roślin zdąży zakwitnąć i wydać nasiona. 
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W drugim sposobie walki z ekspansją do akcji wkraczają owce. Wraz z kozą i psem to 
jedne z najwcześniej udomowionych zwierząt, do dziś wykorzystywanych w rolnictwie (Laso-
ta-Moskalewska 2005), a przy okazji malowniczo wpisujące się w krajobraz górskich szlaków 
i wiosek w dolinach. Stada żywych kosiarek z filozoficznym wyrazem pyska i totalnym bra-
kiem świadomości swojej roli pracowicie przerabiają zarastające nieużytki w piękne pastwi-
ska, wrzosowiska, psiary czy murawy. Owca pasąc się zapobiega wkraczaniu drzew i krzewów 
(czyli sukcesji), a i czasem skubnie albo zdepcze któryś z rosnących krzewów. Dodatkowo 
kończąc trawienie, sukcesywnie nawozi glebę, co szybko przyspiesza wzrost różnorodności 
biologicznej ubogich beskidzkich stoków. Można śmiało powiedzieć, że owce wpływają stabi-
lizująco na stan i skład florystyczny terenów otwartych, zwłaszcza tych o dużym nachyleniu.
Wczesną wiosną, kiedy wierzchnia warstwa gleby ulega rozmiękczeniu i jest szczególnie po-
datna na erozję, udeptują i umacniają podłoże, często osadzają w nim źdźbła zeszłorocznych 
traw i nasiona innych roślin, prowadząc do wzrostu biomasy, urozmaicenia i wzbogacenia 
składu gatunkowego oraz odtwarzania zbiorowisk roślinnych (Barańska et al. 2009; Bernacka 
et al. 2011; Mroczkowski 2011). Prawdopodobnie to właśnie na skutek wypasu można w par-
ku i jego otulinie spotkać takie dziko rosnące gatunki storczyków, jak storczyk męski Orchis 
mascula czy rzadszy storczyk samiczy Anacamptis morio. 

   M
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Wypas owiec w Beskidzie Niskim
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Owce są umiarkowanie wybredne – mówimy o wypasie selektywnym. Jedzą większość 
roślin zielnych, starannie omijając niektóre rośliny trujące i podgryzają większość krzewów 
– mają jednak swoje preferencje gatunkowe. Sporadycznie przygryzają sosny Pinus sylvestris 
i jałowce Juniperus communis, natomiast skutecznie obniżają pokrycie terenu przez niewielkie 
krzewy derenia świdwy Cornus sanguinea, kruszyny pospolitej Frangula alnus, śliwy tarniny 
Prunus spinosa czy kaliny koralowej Viburnum opulus. Są też gatunki, na które nie zdecyduje 
się nawet najbardziej zachłanna owca (jak żarłoczny Wieloryb ze „Sprawiedliwości owiec”). Są 
to gatunki typowe dla ciepłolubnych muraw o budowie kseromorficznej, jak szczotlicha siwa 
Corynephorus canescens czy należące do porostów chrobotki Cladonia sp. 

Niektóre rośliny są chętnie zjadane przez zwierzęta, jednak uzyskane od nich produkty są 
trujące dla ludzi. Wilczomlecz sosnka Euphorbia cyparissias i wilczomlecz lancetowaty Eu-
phorbia esula zmieniają barwę mleka na czerwoną i sprawiają, że jest ono niezdatne do spoży-
cia. Podobnie zimowit jesienny Colchicum autumnale powoduje niebezpieczne dla człowieka 
zatrucie mleka kolchicyną (Cąkała 1981; Dankowski & Bernacka 2000, 2002). Zimowit jest 
natomiast gatunkiem objętym częściową ochroną gatunkową, stosunkowo rzadkim na terenie 
parku, a jego populacje zagrożone są między innymi przez zarastanie nieużytkowanych łąk. 

Wypas owiec i bydła na chronionych obszarach parków narodowych zyskał miano wypasu 
kulturowego, a zapoczątkowało go intensywne zarastanie tatrzańskich i gorczańskich hal związane 
z zaprzestaniem tam gospodarki. Pomimo, że najsilniej rozwinął się na terenie Tatrzańskiego Parku 
Narodowego, ma również znaczenie w innych regionach. Wiąże się z zachowaniem licznych ogra-
niczeń dotyczących obsady stad, wypasanych działek, a także z promocją ras miejscowych. W Pol-
sce na terenie większości górskich parków narodowych jest prowadzony wypas kulturowy owiec 
górskich. Np. murawy kserotermiczne w kilku rejonach kraju utrzymywane są przez wrzosówki, na 
terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd wypasane są owce olkuskie, zaś owce rasy świniarka 
w Parku Krajobrazowym „Podlaski Przełom Bugu” (Gruszecki 2012). Magurski Park Narodowy 
w roku 2018 zaplanował wypas na łącznej powierzchni 185 hektarów w 4 lokalizacjach. Decyzja pa-
dła na owce czarnogłówki, jako na zwierzęta mniej naruszające strukturę gleby niż krowy (Springer 
2018). Czarnogłówki to rodzima, mięsna rasa owiec, doskonale przystosowana do klimatu i dobrze 
znosząca warunki podgórskie i niskich gór.  Są przystosowane do długiego wypasu, koszarowania 
i przemieszczania stad, co sprawia, że coraz częściej są wykorzystywane do pielęgnacji krajobra-
zu (Kawęcka & Niżnikowski 2015). Wędrując po parku można spotkać stada w kilku miejscach: 
w Rozstajnem, Nieznajowej, Wilszni i Żydowskim, a więc tam gdzie i przed laty. Wypas nie jest 
ciągły, owce spędzają na pastwisku około dwu tygodni po czym przepędzane są na inne pastwiska. 
W poprzednich latach wspierały je krowy, w roku 2018 do pomocniczej menażerii dołączyły kozy.

Na takiej formie ochrony może zyskać lokalna ludność. Nie jest to jednak tak oczywi-
ste, gdyż w magurskich wioskach ciężko znaleźć pasterzy... W takim przypadku może sko-
rzystać właściciel stada spoza obszaru. Usługa wykonania wypasu jest objęta procedurą 
przetargową, przeprowadzaną wśród prywatnych właścicieli. Po wyłonieniu zwycięzców 
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przetargu muszą oni zadeklarować odpowiedni sposób użytkowania powierzchni – zgod-
nie z sugestią parku powinni zastosować odpowiednią wielkość stada czy terminy wypasu.
Właściwe wykorzystanie potencjału wynikającego z wypasu wymaga badań – zarówno 
dotyczących metod, obsady, jak i oddziaływania wprowadzonych zwierząt na lokalne 
zbiorowiska tak, aby ostatecznie dobrać parametry optymalne, zarówno dla siedlisk, jak 
i dla zwierząt oraz efektywności gospodarczej (Greguła-Kania et al. 2017).

Utrzymanie pasterstwa odgrywa rolę w ochronie dziedzictwa kulturowego. Pasące 
się owce na tle zielonych stoków budzą zainteresowanie turystów, podobnie jak stada 
blokujące ruch drogowy. Praktykowane w górach pasterstwo nawiązuje do panującego 
niegdyś powszechnie w Karpatach rolnictwa transhumancyjnego. Wyjście na pastwiska 
rozpoczynające się wiosną (tzw. redyk wiosenny) i redyk powrotny na przełomie września 
i października mogą na powrót stać się uroczystością, której towarzyszy muzyka i śpiewy. 
O znaczeniu takiego wydarzenia może świadczyć Redyk Karpacki w 2013 roku „…zorga-
nizowany dla uczczenia wędrówek pasterzy wołoskich, które doprowadziły do zasiedlenia 
Karpat i powstania wspólnej, wysokogórskiej kultury pasterskiej, łączącej społeczności 
zamieszkujące Karpaty”. 

Metody ochrony czynnej są jednocześnie efektywne ekonomicznie (Gruszecki et al. 
2011, 2017;  Junkuszew et al. 2016). Wypas nie tylko jest „tańszy” niż koszenie, ale może 
być interesującym rozwiązaniem dla lokalnych rolników. Pociąga za sobą rozwój obszarów 
wiejskich, poprawę jakości życia lokalnej społeczności. Wspólne wypracowanie mechani-
zmów ochronnych, angażujące pracowników parku i rolników może obniżać skłonności 
do powstawania konfliktów park–ludność (Junkuszew et al. 2016). Również korzystne 
wydaje się połączenie zadań związanych z ochroną czynną cennych obszarów i produkcją 
wysokiej jakości produktów zwierzęcych (Junkuszew et al. 2010, 2017; Junkuszew &  Bo-
jar 2012). W związku ze wznowieniem gospodarki pasterskiej zyskuje produkt regionalny 
– podobnie jak w innych pasmach górskich Karpat coraz większym zainteresowaniem 
cieszą się wyroby oferowane turystom przez pasterzy – sery i produkty z wełny.

Parki narodowe to dzisiaj jedne z ważniejszych ostoi dla wielu gatunków roślin i zwie-
rząt, które by przetrwać, funkcjonować i rozmnażać się potrzebują odpowiednich siedlisk. 
Siedliska niestety coraz szybciej zanikają, zmniejszają się ich powierzchnie – tym samym 
ich ochrona zdaje się być nawet ważniejsza niż gatunkowa, jednak wciąż jest zdecydowanie 
mniej popularna. Korzyści z zachowania różnorodności gatunkowej, całego bogactwa flory 
i fauny, to nie tylko ukłon w stronę przyrody. Pasterstwo to część dziedzictwa kulturowego 
– a wraz z rozwojem turystyki – istotny czynnik w poprawie warunków ekonomicznych 
ludności lokalnej. Więc może czasem rzeczywiście warto rzucić to wszystko i... paść owce.
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Lasy Birczańskie – bioróżnorodność niezagrożona?

Ochrona Lasów Birczańskich – stan obecny
Pojęcie „Lasów Birczańskich”, choć nigdzie formalnie niezdefiniowane, używane jest po-

tocznie w odniesieniu do ekosystemów leśnych pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Bir-
cza (RDLP Krosno). Na potrzeby niniejszego artykułu użyte zostało odnośnie tej części ob-
szaru rzeczonego Nadleśnictwa, która już od prawie 40 lat planowana jest do objęcia ochroną 
jako Turnicki Park Narodowy. Geograficznie Lasy Birczańskie zlokalizowane są zatem w me-
zoregionach: Pogórze Przemyskie i Góry Sanocko-Turczańskie, natomiast administracyjnie 
przynależą do dwóch powiatów: bieszczadzkiego i przemyskiego, oraz trzech gmin: Ustrzyki 
Dolne, Fredropol i Bircza. Od północy Lasy Birczańskie okala rzeka Wiar, a naturalną oś zaj-
mowanego przez nie obszaru stanowi Jamninka. Jednym z ważniejszych cieków na tym terenie 
jest również Turnica. 

O tym, jak cenne z przyrodniczego punktu widzenia są tutejsze lasy, świadczą liczne bada-
nia naukowe, które co chwila rzucają nowe światło na wartość konserwatorską omawianego 
terenu. Nie bez powodu utworzono tutaj kilka leśnych rezerwatów przyrody (Reberce, Tur-
nica, Na Opalonym), dwa parki krajobrazowe (Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych) i aż 
cztery obszary Natura 2000 (dwa „ptasie”: Góry Słonne PLB 180003 i Pogórze Przemyskie PLB 
180001 oraz dwa „siedliskowe”: Ostoja Przemyska PLH 180012 i Góry Słonne PLH 180013). 
Praktycznie cały obszar Lasów Birczańskich znajduje się w granicach wielkoobszarowych 
form ochrony przyrody.

W myśl zapisów ustawy o ochronie przyrody, która określa funkcje poszczególnych form 
ochrony przyrody, część z nich funkcjonować może w warunkach prowadzonej działalności 
gospodarczej, i choć w konsekwencji ich utworzenia powstają, w stosunku do włodarzy tere-
nu, pewne ograniczenia, bezpośrednio nie stwarzają one konieczności zaniechania ingerencji 
ludzkiej w stan ekosystemów. I tak obszary Natura 2000 chronią wybiórczo określone gatunki 
lub siedliska, a ich celem jest zasadniczo utrzymanie stanu zachowania tych gatunków lub sie-
dlisk na odpowiednim poziomie, przeciwdziałanie jego pogorszeniu bądź dążenie do jego po-
lepszenia. Natomiast park krajobrazowy ma za zadanie zachować i popularyzować określone 
wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe i krajobrazowe w warunkach zrównoważonego 
rozwoju. W miejscu tym warto jednak zadać pytanie, czy istniejące formy ochrony przyro-
dy wystarczająco zabezpieczają walory przyrodnicze Lasów Birczańskich? Czy na obszarze 
leśnym takim jak ten, gdzie występuje tak duże nagromadzenie organizmów i siedlisk wyma-
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gających ochrony, gospodarcze użytkowanie ma uzasadnienie? Czy prowadzona tu obecnie 
działalność człowieka sprzyja utrzymaniu, czy raczej ograniczeniu bioróżnorodności ekosys-
temów leśnych? 

Różny zakres danych 
Analizując dostępne materiały, w tym stworzoną w celu promowania projektowanego par-

ku narodowego stronę internetową, czy też zapisy „dokumentacji dla rezerwatu przyrody „Re-
liktowa Puszcza Karpacka” (Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze 2016), opracowanej w celu 
objęcia najcenniejszych fragmentów tego terenu ochroną rezerwatową, szybko można dojść 
do wniosku, że pod względem bioróżnorodności Lasy Birczańskie są ze wszech miar wyjątko-
we, a porównywanie ich do puszczańskich ekosystemów Białowieskiego Parku Narodowego 
bynajmniej nie jest przesadzone. W dostępnej na temat tego obszaru literaturze czytamy m.in.: 
„Występują tu 24 gatunki chrząszczy wskaźnikowych dla lasów naturalnych, z czego 3 gatunki 
są nowe dla Polski (Limnius intermedius, Atheta elegantula i Plectophloeus rhenanus), a 2 były 
uznawane dotąd za wymarłe w kraju (Micridium halidaii i Euplectus decipiens). Stwierdzono tu 
również obecność 18 gatunków porostów (m.in. Menegazzia terebrata, Parmotrema arnoldii, 
Thelotrema lepadinum) oraz 8 gatunków mchów i wątrobowców uznawanych za wskaźniko-
we dla lasów naturalnych, a także 152 gatunki grzybów wielkoowocnikowych chronionych 
i rzadko spotykanych, w tym 24 gatunki nowe dla Polski (m.in. Cystolepiota icterina, Entolo-
ma amicorum, Lactarius intermedius). Spośród mchów na szczególną uwagę zasługuje liczna 
populacja chronionego prawem  polskim oraz europejskim bezlista okrywowego Buxbaumia 
viridis, który występuje tutaj na 104 stanowiskach – jest to największe skupisko tego gatunku 
w Polsce. Ekosystemy projektowanego rezerwatu stanowią ostoję i ważny korytarz migracyj-
ny dla dużych drapieżników: niedźwiedzia, wilka, rysia, a także żbika. Są również miejscem 
bytowania dzięcioła trójpalczastego oraz rzadkich gatunków ptaków, których miejsca rozrodu 
w myśl obowiązującego prawa powinno się obejmować ochroną strefową: orła przedniego, 
orlika krzykliwego i sóweczki. Niezwykła bioróżnorodność obszaru wynika m.in. z obecności 
drzew martwych i zamierających oraz starodrzewi - znajduje się tutaj druga największa kon-
centracja drzew o wymiarach pomnika przyrody po Puszczy Białowieskiej. W sumie w gra-
nicach rezerwatu zinwentaryzowanych zostało aż 5976 drzew „pomnikowych” (Olszanowska
-Kuńka 2018).

Poszukując danych do niniejszego artykułu, postanowiłam również posłużyć się projek-
tem dokumentu, na podstawie którego ochrona przyrody w Lasach Birczańskich realizowana 
jest przez zarządcę terenu. W Programie Ochrony Przyrody (BULiGL w Przemyślu 2017a), 
który stanowi integralną część obowiązującego w okresie dziesięcioletnim Planu Urządzenia 
Lasu dla Nadleśnictwa Bircza, zakres danych o występujących tu gatunkach wydaje się jed-
nak w pewnym stopniu ograniczony. Nie ma tutaj wzmianki chociażby o takich „rarytasach” 
świata roślin, jak widłoząb zielony Dicranum viride czy bezlist okrywowy Buxbaumia viridis. 
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Treść dokumentu formułowana była stosunkowo niedawno (2017 r.), należałoby zatem ocze-
kiwać, że wykonana została w oparciu o aktualną wiedzę naukową. Tymczasem zignorowane 
zostały liczne dane przekazywane przez organizacje pozarządowe, jak również ważne publi-
kacje naukowe, które ukazały się na przestrzeni ostatnich kilku lat (Stebel et al. 2011; Zarzecki 
2012). Fakt ten miał miejsce pomimo deklarowanego przez wykonawcę Programu Ochrony 
Przyrody sposobu pozyskania danych przyrodniczych, który miał uwzględniać dostępne po-
zycje literaturowe (BULiGL w Przemyślu 2017a). Zastanawiającym jest, czy tego typu braki 
zostały uchwycone w procedurze strategicznej oceny oddziaływania planu urządzenia lasu 
na środowisko, szczególnie na etapie opiniowania przez RDOŚ w Rzeszowie, który to organ, 
ze względu na swe kompetencje, musi dysponować bazą danych o gatunkach chronionych. 
Kwestię tę pozostawiam jednak w sferze domysłów, jako niemożliwą do szybkiego zweryfi-
kowania. W przeciwieństwie do wielu innych nadleśnictw w kraju, Nadleśnictwo Bircza nie 
opublikowało bowiem Programu Ochrony Przyrody, już po zatwierdzeniu Planu Urządzenia 
Lasu przez Ministra Środowiska, na swojej stronie internetowej.

Ważnym źródłem danych przyrodniczych, w przypadku obszarów Natura 2000, są rów-
nież standardowe formularze danych (SDF). Jednak te dokumenty, w przypadku obszarów 
„naturowych” pokrywających się powierzchniowo z Lasami Birczańskimi, również zawierają 
istotne braki (SDF dla Obszaru Natura 2000 Ostoja Przemyska; SDF dla Obszaru Natura 2000 
Ostoja Góry Słonne). Trudnym do zrozumienia jest, dlaczego, pomimo wzrostu wiedzy w za-
kresie występowania gatunków i siedlisk „naturowych”, nie doszło dotąd, na wniosek RDOŚ 
w Rzeszowie, do aktualizacji treści SDF, szczególnie że brakuje tu np. informacji o występo-
waniu takich kluczowych gatunków opisywanych w literaturze, jak ponurek Schneidera Boros 
schneideri (Buchholz et al. 2012), bezlist okrywowy Buxbamia viridis (Zarzecki 2012) i widło-
ząb zielony Dicranum viride (Stebel et al. 2011). Ponadto, pomimo regularnego przebywania 
niedźwiedzia Ursus arctos w Lasach Birczańskich, gatunek ten w SDF dla Ostoi Przemyskiej 
nie został uwzględniony wcale, natomiast w SDF dla Ostoi Góry Słonne występuje z oceną D, 
która oznacza, że obecnie nie stanowi on przedmiotu ochrony w tym obszarze Natura 2000. 

Jak łatwo zauważyć, braki informacji o różnorodności gatunkowej Lasów Birczańskich 
w dokumentacjach obszarów Natura 2000, za aktualizację których odpowiada organ odpo-
wiedzialny za ochronę przyrody w województwie, jak również w dokumentach jednostki, 
która powinna uwzględniać wymogi ochrony przyrody w prowadzonym gospodarowaniu 
zasobami leśnymi, może przynieść niekorzystne z punktu widzenia bioróżnorodności skut-
ki. W przypadku PUL, na skutek takiego zaniedbania może dochodzić do łamania przepisów 
z zakresu ochrony gatunkowej, poprzez niszczenie gatunków objętych ochroną i ich siedlisk 
w wyniku prowadzonego gospodarowania. Konsekwencją tych braków w dokumentacjach 
dotyczących obszarów Natura 2000 jest natomiast niedostateczne zapewnienie ochrony ga-
tunków mających znaczenie dla Wspólnoty, gdyż mogą zostać pominięte w prowadzonych 
ocenach oddziaływania na środowisko. Dopóki gatunki te nie stanowią oficjalnie przedmio-
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tów ochrony w obszarach Natura 2000, nie ma wymogu monitorowania stanu ich zachowa-
nia, a w tej sytuacji łatwo jest przeoczyć ważne zagrożenia i ewentualne tendencje spadkowe 
liczebności ich populacji. 

Bioróżnorodność a naturalność
Zgodnie z założeniami Konwencji o różnorodności biologicznej, termin „różnorodność 

biologiczna” oznacza zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów pochodzących m.in. 
z ekosystemów lądowych, morskich i innych wodnych ekosystemów oraz zespołów ekolo-
gicznych, których są one częścią. Dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy 
gatunkami oraz ekosystemami. 

Pojęcie bioróżnorodności pojawia się często w kontekście lasów naturalnych i traktowane 
jest w pewnym sensie jako ich wyznacznik. Od czasu nasilenia się konfliktu wokół projektowa-
nego Turnickiego Parku Narodowego, trwa ożywiona dyskusja właśnie nie tyle wobec bioróż-
norodności Lasów Birczańskich, która w zasadzie jest nie do podważenia, co wokół naturalno-
ści występujących tu ekosystemów leśnych. Stojący w opozycji do parku przedstawiciele PGL 
Lasy Państwowe argumentują, że zarówno tutaj, jak i w ogóle w Karpatach, lasy naturalne nie 
występują. Postrzegają Lasy Birczańskie przede wszystkim jako tereny, gdzie w czasie dwóch 
wojen światowych i poprzedzającej je rewolucji industrialnej, nastąpiły wielkie zniszczenia 
wskutek walk i rabunkowych wyrębów. Wskazują również, że znaczna część występujących tu 
drzewostanów pochodzi ze sztucznie zalesionych gruntów porolnych, przejętych przez pań-
stwo po przeprowadzeniu akcji „Wisła”.

Wydaje się jednak, że nastąpiło tu pewnego rodzaju, dość powszechne w ostatnim 
czasie, pomylenie pojęć - lasu naturalnego z lasem pierwotnym, nietkniętym ludzką ręką. 
Według jednej z prób zdefiniowania lasów naturalnych, zaliczają się do nich drzewostany 
powstałe w procesie sukcesji pierwotnej, rosnące od wielu pokoleń w miejscu, które nie 
było wylesiane. Lasy naturalne mają wyróżniać się również: naturalnym składem gatun-
kowym, naturalną strukturą wiekową i przestrzenną, przechodzącą w naturalny sposób 
przez wszystkie stadia rozwojowe, obecnością drzew obumierających i martwych oraz 
rozkładającego się drewna, a także pełnym naturalnym składem zwierząt – roślinożer-
ców oraz zwierząt drapieżnych, w których liczebność populacji poszczególnych gatunków 
jest regulowana czynnikami naturalnymi. W sytuacji optymalnej naturalnymi nazywamy 
takie lasy, w których cała produkcja biologiczna (drewno, kora, liście, nasiona, owoce, 
runo i zwierzęta) pozostaje na miejscu, a procesy biocenotyczne przebiegają w sposób 
niezakłócony bezpośrednim oddziaływaniem czynników antropogenicznych (Sokołowski 
2006). Oznacza to, że pojęcie lasów naturalnych ma ścisły związek z zaprzestaniem ich 
użytkowania. Podobną zależność zdaje się wskazywać inna z definicji, zgodnie z którą lasy 
naturalne to ekosystemy (co prawda) wykorzystywane przez człowieka (ale) w sposób nie 
naruszający lub niewiele wkraczający w życie lasu (Włoczewski 1968). Lasy Birczańskie 
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zdają się spełniać przesłanki predestynujące do określania ich mianem naturalnych, poza 
jedną zasadniczą: wciąż podlegają gospodarce leśnej i łowieckiej, przy czym przyjęte tu-
taj sposoby użytkowania trudno nazwać „nie naruszającymi lub niewiele wkraczającymi 
w życie lasu”.  

Jak wspomniano wyżej, jednym z argumentów przeciwko „naturalności” Lasów Birczań-
skich jest znaczny, w ujęciu sumarycznym, powierzchniowy udział sosny zwyczajnej – gatun-
ku nasadzonego w charakterze „przedplonu” na gruntach porolnych, będących pozostałością 
po obecnych na tym obszarze, przed drugą wojną światową, osadach ludzkich. Faktem jest, 
że sosna zajmuje na tym terenie aż 22% powierzchni, wciąż jednak pozostaje daleko w tyle za 
jodłą i bukiem, których udział powierzchniowy wynosi odpowiednio: 32% i 31% (BULiGL 
w Przemyślu 2017b). Warto w tym momencie podkreślić, że zwolennicy objęcia Lasów Bir-
czańskich ochroną postulują o zmianę ich statusu bynajmniej nie z powodu sośnin na grun-
tach porolnych, ale wciąż jeszcze dobrze zachowanych enklaw puszczy karpackiej, których 
ciągłość na tym terenie wykazywana jest od 1780 r. (Affek 2016). To właśnie tutaj wciąż można 
znaleźć okazałych rozmiarów buki, jodły i jawory, których próżno szukać, poza parkami naro-
dowymi, w innych lasach w kraju. 

Jak na ironię, w geście opozycji przeciwko „naturalności” Birczańskich Lasów podnoszone 
są argumenty, które według przyjętych definicji odnoszą się do lasów zachowanych w stanie 
naturalnym. Przedstawiciele LP podają mianowicie, że przeciętny wiek drzewostanów jest tu-
taj znacznie wyższy niż średnia dla kraju, a ilość martwego drewna jest zbliżona do średniej 
w polskich parkach narodowych. Przypisując sobie zasługi w tym zakresie, zdają się przy tym 
zapominać, że początki ich faktycznego gospodarowania na tym terenie sięgają zaledwie prze-
łomu lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Wcześniej obszar Lasów Birczańskich wchodził w skład 
Państwa Arłamowskiego, następnie został zajęty przez wojsko i w zasadzie był z gospodarki 
leśnej wyłączony. 

Pomińmy jednak dysputy toczące się głównie na poziomie mediów i wróćmy do treści 
Programu Ochrony Przyrody (BULiGL w Przemyślu 2017a), w którym przeczytamy wprost: 
„Zbiorowiska leśne występujące na terenie Nadleśnictwa Bircza w przeważającej części mają 
charakter naturalny”.

  
Ekologiczna „IVd”

W kontekście omawianych definicji, każdy sposób użytkowania ingerujący bardziej 
niż „niewiele” w stan lasu, będzie pozbawiał go naturalnego charakteru. Argument su-
gerujący, jakoby stosowana powszechnie w Lasach Birczańskich proekologiczna (z za-
łożenia mająca naśladować procesy zachodzące w lesie naturalnym) rębnia stopniowa 
udoskonalona „IVd” w żaden sposób nie wpływała na wystąpienie niekorzystnych zmian 
w ekosystemach leśnych, jest kompletnie nietrafiony. Przede wszystkim należy pamiętać, 
że użytkowanie rębnią „IVd” polegać będzie m.in. na wycinaniu drzew w przyjętym wieku 
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rębności, wykluczając tym samym, poza nielicznymi pozostawionymi egzemplarzami bio-
cenotycznymi, obecność jodeł i buków w wieku powyżej 120 lat czy też jaworów powyżej 
130 lat. W przypadku lasów o charakterze naturalnym, takich jak birczańskie, w których 
wciąż jeszcze zróżnicowana struktura wiekowa, różnorodność gatunkowa i obecność mar-
twego drewna wynika w znacznej mierze z zaszłości historycznych, nawet rębnia z dłu-
gim, 40-letnim okresem odnowienia, prowadzić może do zubożenia struktury wiekowej 
(obecnie wciąż można tu znaleźć fragmenty drzewostanów jodłowych i bukowych w wie-
ku 120-150 lat), a także zmniejszenia ilości martwego drewna wielkowymiarowego, które 
jest niezbędne z punktu widzenia obecności wielu gatunków określanych jako „puszczań-
skie”. Na terenie Lasów Birczańskich rębnia „IVd” świetnie sprawdza się natomiast na po-
rolnych sośninach, gdzie służy przebudowie drzewostanu, polegającej na wprowadzeniu 
gatunków właściwych dla siedliska, i umożliwia zróżnicowanie struktury zarówno gatun-
kowej, jak i wiekowej.

Rębnia „IVd” w praktyce jest jednym z trudniejszych sposobów gospodarowania. Wy-
maga od włodarza terenu dobrej znajomości „swojego” lasu i dużego wyczucia, jeśli chodzi 
o terminy nawrotów zabiegów, a także rodzaje i intensywność cięć. Obserwując powierzchnie 
użytkowane tym sposobem w Lasach Birczańskich łatwo można nabrać przekonania, że cięcia 
wykonywane są zbyt intensywnie, prowadząc w wielu miejscach do wystąpienia zjawiska ce-
spityzacji porównywalnego do tych, jakie występują w dużych gniazdach na niżu. Stąd już tyl-
ko krok do wnikania gatunków synatropijnych, a nawet inwazyjnych, które, na skutek dalszej 
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Przebudowa drzewostanu w ramach rębni „IVd”
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ekspansji, w konsekwencji mogą znacznie ograniczyć bioróżnorodność tego obszaru. Również 
w innych częściach Karpat pojawiają się uwagi do sposobu realizacji rębni „IVd”. O tym, że 
spośród opisywanych w Zasadach Hodowli Lasu (2012) zasad, z reguły stosowana jest tylko 
jedna, polegająca na prowadzeniu różnych rodzajów cięć, pisał już Kucharzyk (2017). Objęcie 
praktycznie całego obszaru Lasów Birczańskich tym sposobem użytkowania powoduje dodat-
kowo silne rozproszenie przestrzenne zabiegów na znacznej powierzchni, co z kolei nie może 
pozostawać bez wpływu na gatunki zwierząt, które do bytowania i rozrodu potrzebują spoko-
ju w puszczańskich ostępach. Do gatunków takich niewątpliwie należą m.in. żbik, ryś, wilk, 
niedźwiedź, orlik krzykliwy czy orzeł przedni. Może dochodzić tym samym do ich płoszenia 
i niepokojenia – czynności zakazanych w stosunku do zwierząt chronionych na mocy ustawy 
o ochronie przyrody. Na pozbawianie lasów naturalnego charakteru wpływ ma również roz-
budowa infrastruktury w postaci leśnych dróg. Odrębnym tematem jest również ingerencja 
w zależności mające miejsce w świecie zwierząt. Lasy Birczańskie wciąż uchodzą w kraju za 
prestiżowe łowisko, a środowisko łowieckie cieszy się tu wyjątkowo mocnymi wpływami. 

O bioróżnorodności na przykładzie
Pojęcie Lasów Birczańskich przywodzi na myśl przede wszystkim zbiorowisko żyznej 

buczyny karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum, która zajmuje tutaj największe powierzch-
nie i tworzy niejako zrąb szaty roślinnej tego terenu. To właśnie tutaj najczęściej miejsce do 
życia znajduje wiele chronionych i zagrożonych, „puszczańskich” gatunków roślin (w szcze-
gólności mchy), zwierząt (szczególnie chrząszcze) i grzybów. Oddziaływania gospodarki le-
śnej na te gatunki, często związane z drzewami (żywymi lub martwymi), bywa szczególnie 
dotkliwe i może niekorzystnie wpływać zarówno na różnorodność na poziomie gatunkowym, 
jak również na poziomie całych ekosystemów.

I tak na przykład w przypadku bezlistu okrywowego Buxbaumia viridis, gatunku o bardzo 
specyficznych wymaganiach siedliskowych (cieniolubny i wilgociolubny), a jednocześnie słabo 
wykrywalnego w terenie, nieprzemyślane cięcia w drzewostanie na zajmowanych przez niego sta-
nowiskach mogą zmieniać warunki mikroklimatyczne, a tym samym powodować jego ustąpienie 
z tego obszaru. Przede wszystkim jednak, prowadzenie gospodarki leśnej, jako naruszającej natu-
ralny cykl rozwojowy lasu, może ograniczać ciągłość pojawiania się martwego drewna w odpo-
wiednim stopniu rozkładu, bez którego ten gatunek po prostu na tym terenie wyginie (Perzanow-
ska 2012). Podobnie uwarunkowane jest występowanie widłozębu zielonego Dicranum viride, dla 
którego podstawowym zagrożeniem jest ryzyko wycięcia drzew, na których występuje, a także, tak 
jak w przypadku bezlistu, zmiana warunków mikroklimatycznych (Perzanowska 2012). Zagroże-
nia te nabierają na sile w sytuacji, kiedy gospodarz terenu nie jest świadom obecności tych gatun-
ków na użytkowanym przez niego terenie. Zwłaszcza że możliwość samodzielnego ich wykrycia, 
ze względu na wymagany poziom wiedzy, jest niewielka, a dokumentacja, którą na co dzień się 
posługuje, nie zawiera żadnej wzmianki ani o tych gatunkach, ani o sposobach ich ochrony.
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Podsumowując… 
Na zakończenie warto przypomnieć, co na temat użytkowania Lasów Birczańskich są-

dzi Państwowa Rada Ochrony Przyrody (Opinia PROP 2011). W wystosowanym w 2011 r. 
stanowisku przedstawiciele Rady, zwracając uwagę na niewystarczający stan ich ochrony, 
postulowali konieczność zachowania „unikalnych na skalę międzynarodową wartości przy-
rodniczych” m.in. poprzez pilne objęcie najcenniejszych fragmentów ochroną ścisłą w formie 
rezerwatów przyrody, a docelowo parku narodowego. Warto w tym miejscu dodać, że obecnie 
na terenie Lasów Birczańskich funkcjonują tylko 3 rezerwaty przyrody, o powierzchni stano-
wiącej zaledwie 3% projektowanego parku narodowego.

Idąc tym tropem, pozostaje kwestią do rozważenia, czy na terenie, na którym występuje tak 
duże nagromadzenie wartości przyrodniczych, należy utrzymywać użytkowanie gospodarcze, 
które z tego względu i tak jest/powinno być mocno ograniczone? Czy główną funkcją tego ob-
szaru, w całkiem naturalny sposób, nie powinny być – a właściwie czy nie są już teraz? - funkcje 
ochronne, edukacyjne, naukowe? Czy nie warto zabezpieczyć walorów Lasów Birczańskich po-
przez utworzenie parku narodowego, tj. formy ochrony przyrody, której najważniejszym z celów, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest „ochrona bioróżnorodności”? 
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Adam Szary
 

 
Między człowiekiem a florą Podkarpacia

Proces „oswajania” dzikich zasobów przyrody na Podkarpaciu odznacza się niezwykle bo-
gatą historią. Ludzie próbowali specyficznych właściwości tutejszych roślin, wykorzystując je 
w praktycznym zastosowaniu – w kuchni, lecznictwie, gospodarstwie domowym itp. Wiązali 
też z nimi rozmaite wierzenia oraz magiczne i religijne praktyki, kształtując swój wewnętrzny 
świat emocjonalnych i duchowych odniesień do każdego z tutejszych gatunków. 

Dziko występujące rośliny stanowiły dla tutejszych społeczności bogatą aptekę i źródło 
„tajemnych mocy”. Były też urozmaiceniem diety i naturalnym uzupełnieniem pokarmu, 
zwłaszcza na przednówku, przed pierwszym zbiorem plonów. Pozyskiwano z nich wie-
le surowców, które służyły do prania i barwienia tkanin, garbowania skór, wyplatania 
sznurów, dezynsekcji chałup, zatruwania broni, rozpalania ognia i wyrobu rozmaitych 
sprzętów. Rośliny wykorzystywano na wiele różnych sposobów, a wiedzę przekazywano 
z pokolenia na pokolenie.

Niemal każda z dziko występujących roślin wnosiła też bogaty ładunek mentalno-emo-
cjonalny, związany ze sferą wierzeniową, obrzędową i symboliczną. Chciałbym w tym kon-
tekście wspomnieć tylko wybrane gatunki, które i dziś często znajdziemy na szlakach Pod-
karpacia – by na ich przykładzie wykazać jak silny był związek tutejszej ludności z florą. Ale 
warto też przy okazji nadmienić, że wpływy między światem ludzi i roślin były obustronne. 
Nie tylko rośliny oddziaływały na świat ludzi, ale także stosunek człowieka do konkretnych 
ziół, drzew i krzewów wpływał na rozmieszczenie tutejszej flory.

Wierzenia prasłowiańskie
Jeden z najdawniejszych związków człowieka ze światem roślin odsłania przed nami 

dziewanna pospolita Verbascum nigrum, którą Prasłowianie nazywali „divizną”. Wśród 
ludu kojarzono ją ze słowem dziewa (niezaślubiona jeszcze dziewczyna), jednak właściwa 
etymologia rdzenia „div” wskazuje na pogańskich bogów (później utożsamianych z demo-
nami). „Divo” znaczy „pierwotny” lub „żyjący w naturze”, zaś „divy” to słowiańskie rusałki. 
Podczas starosłowiańskiego święta Kupały suszone pędy dziewanny zapalano jako świece 
w wiankach puszczanych na wodę. To od nich przyjęły się stare nazwy: gorzykwiat, gorzyk-
not, knotnica. Z kwiatów odczytywano prognozę nadchodzącej zimy: jeśli były duże i mno-
gie, zima miała być sroga. Stare przysłowie „Gdzie rośnie dziewanna, tam bez posagu panna” 
kojarzono z zaniedbanymi i jałowymi łąkami, gdzie łatwo spotkać dziewannę. Jej kwiaty po 
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dziś dzień wykorzystuje się przy leczeniu kaszlu i chrypki. Stosuje się je także w chorobach 
przewodu pokarmowego, jako lek osłaniający jelita. Maści ze sproszkowanych nasion uży-
wano do leczenia wrzodów i ropiejących ran. Człowiek stworzył dogodne dla dziewanny 
siedliska w postaci licznych pastwisk i ugorów.

Żywą skamieliną kulturową w Bieszczadach było użycie w obrzędach pogrzebowych 
jałowca Juniperus communis. W czasach przedchrześcijańskich dostarczał on surowca do 
kremacji zwłok. Echo tego pradawnego zastosowania odnotowano jeszcze przed ostatnią 
wojną w karpackich wsiach, gdzie jałowcowym dymem po wyprowadzeniu nieboszczy-
ka okadzano chałupę. Powszechnie zbierano też szyszkojagody, z których sporządzano ja-
łowcówkę. Owoce te wykazują silne działanie bakteriobójcze, zwiększając perystaltykę jelit 
oraz wydzielanie soku żołądkowego i żółci. Jałowca nigdy nie brakowało na pasterskich 
polanach, więc i często po niego sięgano, mimowolnie go rozsiewając, co z kolei wpływało 
na coraz większe rozpowszechnienie tego krzewu wśród reglowych polan i pastwisk.

Kalina koralowa Viburnum opulus w ludowych wierzeniach znana była jako symbol 
młodości, piękna i dziewictwa. Bardzo wcześnie stała się też przedmiotem wierzeń, iż du-
sza panny po śmierci może w ten właśnie krzew wstąpić. Dlatego kaliny na cmentarzach 
nie wolno było wycinać. Jej powiązania ze śmiercią pięknie ujął w wierszu bieszczadzki 
poeta - Janusz Gołda: I jakby tego umierania / było wokół mało / procesję zielonych ka-
lin / z cerkiewki na wzgórzu / do zakola Sanu / Boh brodatyj / niefrasobliwie rozkrwawił 
(„List z Chmiela”). W niektórych miejscowościach kalinę używano do magicznego oka-
dzania przy chorobach zwierząt i ludzi. 
Od dawna stosowano ją w ludowym zio-
łolecznictwie. Wywary z kory lub nalewki 
z owoców wykazują działanie przeciw-
krwotoczne i przeciwskurczowe. Dlatego 
kalinę podawano przy bolesnym i obfitym 
miesiączkowaniu, a także chroniąc przed 
poronieniem (Czikow & Łaptiew 1983). 
Nasiona kaliny za sprawą jej kulturowego 
przyswojenia często padały na ziemię wo-
kół cerkwi i grobów. W takich też miej-
scach po dziś dzień możemy ją spotkać.

Bardzo ważną pozycję w ludowej 
mitologii zajmował jawor Acer pseudo-
platanus. Słowianie wierzyli, że kto ja-
wor okaleczy, ten sam na okaleczenie się 
wystawia. To w starych jaworach miały 
się chronić nimfy - leśne driady i wodne    A
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rusałki, które początkowo przybierały charakter groźnych demonów żeńskich. Dopiero 
w okresie romantyzmu przesycone zostały ładunkiem erotycznym. Stąd i jawor stał się 
ulubionym drzewem w poezji sentymentalnej. Szczególnie upatrzył go sobie Franciszek 
Karpiński, znany z „Laury i Filona”: Pewnie mnie czeka mój Filon miły / Pod umówio-
nym jaworem. Albo w innym miejscu: Potok płynie doliną / Nad potokiem jawory / Tam 
ja z tobą, Justyno / Słodkie pędził wieczory. Dawne wierzenia związane z jaworem od-
najdujemy też w wierszach Micińskiego: „Na kaskadzie nimfa łka / w grotach ciemnych, 
wśród jaworów” („Droga do Kezmarku”). Jawor stanowił więc siedlisko mrocznych sił, 
ale też szybko zyskał symbolikę miłosną. Podobną ambiwalentność spotkamy na Podkar-
paciu, gdzie tu i ówdzie pobrzmiewają jeszcze prasłowiańskie „mroczności” jawora (np. 
ludowe zalecenie, by omijać jaworowe dziuple), ale też drzewo to stało się nieodłącznym 
towarzyszem cerkwi. Od zarania dziejów jawor współtworzy drzewostan puszczy karpac-
kiej, szczególnie w jaworzynach – lasach najbardziej niedostępnych, częstokroć objętych 
ochroną ścisłą w górskich rezerwatach i parkach narodowych.

Pradawną bramę do krainy śmierci sta-
nowił jesion Fraxinus excelsior. Zapewne 
wpływ na to miały wyobrażenia związane 
z wypróchniałymi dziuplami, które nader 
często otwierały w jesionach ciemne cze-
luści „zaświatów”. Odniesienie do grobów 
rodziło się też z wierzenia, iż drewno jesio-
nowe daje zmarłemu ukojenie duszy, dla-
tego jest dobrym materiałem na trumny. 
Wśród tutejszych ludów panowało prze-
konanie, że jesion ściąga na siebie pioruny 
(Marciniak 2007). Drzewo to sadzone było 

na bojkowskich cerkwiskach. Kojarzono też jesion z czarami, co znajduje wyraz w wier-
szu Szymona Szymonowica: Dafnis mi serce pali, ja na jego głowę / Palę te ususzone liście 
jesionowe („Czary”). W celach leczniczych z jesionu zbierano pąki i liście. Odwaru z nich 
używano w Bieszczadach na zranienia i dolegliwości reumatyczne. Środek ten znano już od 
czasów średniowiecza (Strehlow 2010). Wciąż jednak silniejszą wymowę mają pradawne 
wierzenia związane z mroczną stroną jesionów. Jeszcze dziś często spotykamy te drzewa 
w otoczeniu cerkwi i na starych cmentarzach.

Praktyki magiczne
Wśród magicznych roślin karpackich, którym od zarania dziejów przypisywano funk-

cje ochronne, wymienić warto arnikę górską Arnica montana. Dawna jej nazwa „kupalnik” 
wskazuje na rodowód pogański, gdyż arnikę zbierano w czasie nocy Kupały. Przez długie 
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wieki podczas burzy wystawiano ją do okna, aby chroniła dom przed piorunami. W śre-
dniowieczu stosowano ją również jako tarczę przeciw urokom rzucanym przez czarowni-
ce. W karpackim ziołolecznictwie z kwiatów arniki sporządzano spirytusową nalewkę na 
potłuczenia, oparzenia i zranienia. Podawana zewnętrznie wykazuje działanie odkażające 
i regenerujące. Niestety intensywne korzystanie z dobrodziejstw tej rośliny doprowadziło ją 
na skraj wyginięcia. Dziś w Bieszczadach notuje się tylko dwa stanowiska na terenie Biesz-
czadzkiego PN. W Polsce gatunek ten znalazł się pod ścisłą ochroną.

Przed żywiołem burzy chronić miał również przywrotnik pasterski Alchemilla monti-
cola, powszechnie zbierany na pastwiskach. Dlatego nazywany był „grzmotnikiem”. Po Bo-
żym Ciele, kiedy ziele przywrotnika święcono, wieszano go nad drzwiami, a w czasie burzy 
wrzucano do ognia, by chałupę od piorunów chronił (Weryho 1888). Z magią związana 
też była praktyka zbierania z jego liści kropel rosy - celem pozyskania ...złota. Zajmowali 
się tym alchemicy - stąd łacińska nazwa rośliny. Przywrotnik miał też w magiczny sposób 
przywracać dziewictwo - stąd nazwa polska. W praktycznym zastosowaniu zalecano go 
przy chorobach kobiecych (z uwagi na falbankowy brzeg liścia), a także - z nieco większym 
powodzeniem - przy wzdęciach, biegunkach i nieżytach przewodu pokarmowego. Napar 
z przywrotnika tamuje drobne krwawienia i działa antybakteryjnie. Zewnętrznie odwar 
stosowano do płukania jamy ustnej przy stanach zapalnych dziąseł i gardła. Przywrotniki 
występują tu w liczbie 10 gatunków – wszystkie rozprzestrzeniły się za sprawą prowadzo-
nego wypasu na polanach i terenach dawnych wsi, w miejscach do niedawna wypasanych.

Z pasterstwem związany był też zimowit jesienny Colchicum autumnale, który po-
wszechnie uznawano za roślinę magiczną. Jego bulwę zalecano nosić w kieszeni przy bólu 
zęba. Nazwa Colchicum pochodzi od mieszkanki Kolchidy - Medei, która potrafiła swych 
czarów użyć do bezwzględnego mordowania, jak też do przywracania życia. Z uronionych 
kropel mikstury wyrastać miały kwiaty zimowitu. W średniowieczu traktowano je jako po-
zostałości po uczcie czarownic, które według ludowych podań, robiły sobie sałatkę z liści 
tej rośliny (Styczyński 2012). W medycynie ludowej na terenie Karpat nasiona i cebulki 
„piznocwitu” (zimowitu) stosowano na reumatyzm, podagrę i neuralgię. Wywaru z bulw 
i kwiatów używano również do zwalczania robaczycy. Nie powinniśmy jednak sięgać po tę 
roślinę, bo jest chroniona i trująca! Prawdopodobnie przez wzgląd na powszechność użycia 
zimowit rozprzestrzenił się na łąkach i pastwiskach, jednak z uwagi na jego wykorzystanie 
z wielu stanowisk ustąpił. 

Znanym zielem, które miało chronić przed czarami, był kozłek lekarski Valeriana 
officinalis. W średniowieczu wierzono, że zebrany przed wschodem słońca i na surowo 
zjedzony, chroni przed urokami. Był też składnikiem odtrutek i afrodyzjaków. Powszech-
niejsze jednak miał zastosowanie w leczeniu nerwic. Jego wysuszone kłącza i korzenie, 
zbierane jesienią, służą do produkcji wyciągów alkoholowych podawanych przy nad-
miernej pobudliwości, w stanach lękowych i w bezsenności, a także przy epilepsji, migre-
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nie, nerwicy serca i klimakteryjnym wahaniom nastrojów (Wołynczenko 2002). Kozłek 
występuje na siedliskach podmokłych – najczęściej w mozaice zarośli i ziołorośli.

Obrzędy religijne
W czasach przedchrześcijańskich duże znaczenie obrzędowe miała wiązówka błotna 

Filipendula ulmaria, która dla Prasłowian była jednym z głównych ziół o znaczeniu ma-
gicznym. Odymiali się nią również druidzi, kapłani kultury celtyckiej, chcąc za jej pomocą 
wprawić się w trans przepowiadania. Roślina ta zyskała duże uznanie w zastosowaniu lecz-
niczym. Zarówno jej kwiaty, jak i liście, dzięki obfitej zawartości salicylanów, mają właści-
wości przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. Wykazują też działanie lekko przeciwbólowe, 
napotne, moczopędne i przeciwreumatyczne. Naparu używano do leczenia przeziębień, in-
fekcji górnych dróg oddechowych, a pomocniczo przy grypie i chorobach reumatycznych. 
W rozległych kompleksach podmokłych łąk, które po wojnie zostały przez Bojków i Łem-
ków porzucone, widujemy dziś często lite łany tej wysokiej byliny.

Wierzba iwa Salix caprea pełniła znaczącą rolę nie tylko w czasie niedzieli palmowej 
u chrześcijan. Miała też duże znaczenie dla Żydów, u których stanowiła symbol szybkie-
go namnażania się narodu. Jej gałązki zanosili na ołtarz z błaganiem o płodność i życie. 
Wierzba dla Żydów stanowiła też symbol wolności, będąc nieodłącznym atrybutem Święta 
Namiotów: „Weźcie sobie pierwszego dnia [...] gałązki wierzb nadrzecznych.” (Kpł 23,40). Na 
Podkarpaciu, w kulturze prawosławnej i grekokatolickiej był zwyczaj uderzania się wierz-
bową palmą po powrocie z cerkwi. Przekazywano w ten sposób jej życiodajną siłę. Dekla-
mowało się wówczas formułę: Werba b’je, ne ja b’ju, za tyżdeń Wełykdeń, budj zdorov, jak 
woda, rosty chutko, jak werba”. Poświęconą palmę przez cały rok z szacunkiem przecho-
wywano za ikoną. W ten sposób zabezpieczano się przed pożarem, gradem i chorobami. 
Wysiedlenie ludności sprzyjało rozprzestrzenieniu się iwy na dużych powierzchniach jako 
gatunku lekkonasiennego, który obok olchy stał się jednym z podstawowych drzew biorą-
cych udział we wtórnej sukcesji lasów.

W synagogach przed wspólnymi modlitwami rozsypywano miętę długolistną Mentha 
longifolia. Żydzi używali jej w charakterze rytualnej przyprawy, jak również w postaci środka 
odświeżającego powietrze. W Biblii mięta występuje jako roślina ofiarna: „Biada wam uczeni 
w Piśmie i faryzeusze obłudnicy! Bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminu, lecz pomijacie to, 
co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę” (Mt 23,23). Rzymscy filozo-
fowie przyozdabiali swe głowy wieńcami z mięty, a Pliniusz utrzymywał, że roślina ta pobudza 
pracę mózgu. W mitologii greckiej Persefona, zazdrosna żona Hadesa, zamieniła w tę właśnie 
roślinę swą rywalkę - Mintę. U Prasłowian mięta była świętym zielem letniego przesilenia. 
Wiązano ją później z Nocą Świętojańską. W Bieszczadach liście mięty dodawano do piero-
gów, a także do mleka, by opóźnić jego kiśnięcie. Mięta wykazuje bardzo wszechstronne dzia-
łanie: wiatropędne, żółciopędne i rozkurczowe. Ma też właściwości przeciwbólowe i uspo-
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kajające. Łagodzi obrzęki błon śluzowych nosa, działając antybakteryjnie – dlatego chętnie 
po nią sięgano przy infekcjach oddechowych, niestrawnościach i wegetatywnych nerwicach. 
Mięta bardzo szybko się ukorzenia, a częste po nią sięganie sprzyjało jej rozprzestrzenianiu się 
na siedliskach podmokłych, szczególnie w pobliżu dróg i chałup.

Kopytnik zwyczajny Asarum europaeum od wieków stosowano do wyplatania wianków na 
Boże Ciało. Po uroczystości wieszano go w chałupie i w razie potrzeby palono, okadzając nim 
chorego. Kopytnik wkładano też konającemu do pościeli lub zmarłemu do trumny, aby ułatwić 
mu przejście na drugą stronę. Ziele kopytnika zakopywano też na polu – by uniknąć klęski nie-
urodzaju. W lecznictwie sięgano po niego w przypadku chorób serca. Trzeba dziś przyznać, że 
faktycznie wzmacnia pracę mięśnia sercowego, zwężając naczynia krwionośne. Kopytnik znaj-
dował też zastosowanie do produkcji leków na układ oddechowy. Jeszcze w XX w. wyciąg z ziela 
stosowano jako środek miejscowo znieczulający ból. Tak o kopytniku pisano: „Ususzony i utarty 
na proch, zażywany jak tabaka, leczy bóle głowy” (Siarkowski 1883). Kopytnik często towarzyszy 
grądom i buczynom, skąd był pozyskiwany. Masowy zbiór przyczynił się do znacznego ograni-
czenia populacji tego gatunku, przez co w latach 1983-2014 był pod ochroną.

Kwitnące wierzbownice znano pod nazwą „ziela Matki Bożej” i włączano w bukiety na 
święto Wniebowzięcia. Do powszechnie tu występujących gatunków należy wierzbownica 
górska Epilobium montanum, którą również stosowano leczniczo. Napar z jej ziela wyka-
zuje szerokie działanie: przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, uspokajające, przeciwbólowe, 
odtruwające, regeneracyjne, rozkurczowe, przeciwalergiczne i przeciwrakowe. Zewnętrznie 
stosowano go na dolegliwości skórne. Wplatanie tego ziela w bukiety ułatwiało rozsiewanie 
przez wiatr nasion i opanowanie wielu wtórnych stanowisk w obrębie wsi. A warto wie-
dzieć, że gatunek ten ma duże znaczenie w ochronie rzadkiej i chronionej ćmy – postojaka 
wiesiołkowca, umieszczonego na Czerwonej Liście Gatunków Zagrożonych IUCN.

Wierzenia ludowe
Flora bywała dla człowieka tarczą, a dla złych duchów przeszkodą. Pradawnym 

przykładem takich roślin jest czarcikęs łąkowy Succisa pratensis. Jego kłącza stosowano 
niegdyś przeciwko wszelkim zarazom, które na człowieka zsyłał diabeł. To wystarczało, by 
wierzyć, iż to właśnie on pogryzł tę roślinę, aby już więcej nie mogła służyć człowiekowi. 
Stąd wzięła się jej polska nazwa, jak też dawniej używana łacińska „morsus diaboli” (ukąsze-
nie diabła). Ziele czarcikęsu stosowano przy bólach głowy, gardła i brzucha. Natomiast wy-
waru z podziemnych części używano do przemywania ran i przeciwko glistom. Czarcikęs 
kwitnie do września i jest rośliną wybitnie miododajną, a z uwagi na jego łanowe występo-
wanie na wilgotnych łąkach u progu jesieni stanowi ważny pożytek dla pozyskania miodu.

Roślinami jeszcze pospolitszymi, które miały być również przez diabła pogryzione, są 
dziurawce – zwyczajny i czteroboczny Hypericum perforatum, H. maculatum. Od czasów 
prasłowiańskich upatrywano w nich ochronę dla nowonarodzonych dzieci, które mogły 
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być nawiedzane przez demony. W okresie tzw. przejścia (od narodzin do chrztu) zarówno 
matki, jak i dzieci uważane były za nieczyste, a przez to pozostawały szczególnie narażo-
ne na działanie istot nieczystych. Żeńskie demony wywabiały kobietę z domu, zabierając 
jej dziecko i w jego miejsce kładąc swoje, zwane odmieńcem. Noc Świętojańska stanowiła 
magiczny czas zbioru dziurawca, który następnie wkładano pod poduszkę dziecka. W cza-
sach średniowiecza używano go również do odpędzania czarownic. To właśnie stąd wzięła 
się jego ówczesna nazwa „fuga demonum” (ucieczka złych duchów). Zwyczaje pogańskie 
zachowały się do czasów niemal współczesnych - zwłaszcza, że zlały się one z praktycz-
nym zastosowaniem. Napar z ziela podaje się m.in. na uspokojenie, bezsenność i wyciszenie 
wszelkich nerwic, a także przy chorobach wątroby, żołądka i jelit, głównie jednak w depresji 
i nerwowym wyczerpaniu. Zaniechanie regularnego użytkowania łąk w górach sprzyjało 
ekspansji dziurawca czterobocznego, w wielu miejscach łanowo dziś rosnącego.

Kolejną rośliną magiczną, która od czasów prasłowiańskichmiała chronić przed demo-
nami, była macierzanka Thymus pulegioides. Zbierano ją również w czasie letniego przesi-
lenia, a poświęcone ziele wieszano na odrzwiach. W starożytnym Egipcie macierzankę sto-
sowano do balsamowania zwłok. W Europie na ogół znajdowała użycie lecznicze. Zalecano 
ją głównie przy chorobach układu oddechowego, niestrawnościach i bolesnym miesiączko-
waniu. Była też stosowana przy bezsenności i przykrych wyziewach z ust (Komendar 1971). 
Wykazuje działanie rozkurczowe, wykrztuśne i bakteriobójcze. W czasach intensywnej 
gospodarki pasterskiej macierzanka zajmowała znacznie większą powierzchnię – jest więc 
gatunkiem, który nie tylko odcisnął mocne piętno na podkarpackiej kulturze, ale również 
dzięki tradycyjnej gospodarce mógł się tu szeroko rozpowszechnić.

Trudno sobie wyobrazić dawną chałupę bez krzewów, w których najważniejszy był 
czarny bez Sambucus nigra. Na Podkarpaciu ludzie z szacunkiem i lękiem do niego pod-
chodzili. Był wszak siedliskiem demonów, ale także duchów opiekujących się domostwem. 
Powszechnie znano lecznicze działanie jego kwiatów i owoców. Ale i z gałązek korzystano 
- robiono z nich lufki do palenia oraz rurki do ściągania soku brzozowego i do pędzenia 
samogonu. Kobiety z gałązek robiły tkackie czółenka. Nawet dzieci często sięgały po rur-
kowate gałązki (służące im za karabiny) i owoce – traktowane jako amunicja, która „krwią” 
barwiła (Marciniak 2006).

Innym gatunkiem z tego rodzaju jest bez hebd Sambucus ebulus – o niezdrewniałych 
pędach. Mocno się zakorzenił ten gatunek w ludowych wierzeniach Podkarpacia. Już przed 
wojną Ossendowski (1935) pisał, że w Bieszczadach z „hebziny” robiono wywar dla ciężko 
chorych dzieci, na śmierć lub życie. Albo po tym dziecko ozdrowiało, albo umarło. W daw-
nych zapiskach znajdujemy informację, że leki sporządzone z hebdu regulują przemianę 
materii i działają przeciwbólowo. Dziś zarówno hebd, jak i bez czarny, wskazują na Podkar-
paciu miejsca dawnych chałupisk. Utrzymują się jeszcze na długo po całkowitym rozpadzie 
budynków i zarośnięciu ich fundamentów.
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Zwyczaje świeckie
Duże paprocie, takie jak powszechnie znana nerecznica samcza Dryopteris filix-mas, 

wkładano pod poduszkę „na dobry sen”. Wyrosłe na cmentarzach darzono szacunkiem, 
gdyż miały również zapewniać sen wieczny. W lecznictwie stosowano suszone kłącze, z któ-
rego sporządzano odwar przeciw pasożytom jelitowym (do picia), a także przeciw bólom 
reumatoidalnym lub trudno gojącym się ranom (na okłady). W ukraińskiej części Karpat 
korzeń i kłącze do dziś stosuje się przeciw nadkwasocie żołądka (ale uwaga - stosowanie 
wewnętrzne wiąże się z ryzykiem uszkodzenia wątroby). Nerecznice i inne wielkie paprocie 
w Bieszczadach po dziś dzień towarzyszą starym cmentarzom.

Do ciekawych zwyczajów należało użycie rozchodnika karpackiego Sedum fabaria. 
Wierzono, że jego korzeń zawieszony na plecach chronił przed reumatyzmem. Z kolei zie-
le zebrane na św. Jana, umieszczane w szparach między belkami a powałą chaty, wróżyć 
miało długie życie - im dłużej zieloną barwę zachowywało, tym dłuższy żywot domowni-
ków zapowiadało. Rozchodnik karpacki wykazuje właściwości cytostatyczne, moczopędne 
i ściągające. Bywa więc stosowany przy biegunce i dysfunkcji nerek, a także w leczeniu 
łagodnych odmian raka (Różański 2009). Z uwagi na jego ozdobny charakter sadzono go 
również w ogrodach – do dziś wprowadzany jest chętnie na skalniaki.

Z lasów nadrzecznych pozyskiwano szyszki chmielu Humulus lupulus, które na daw-
nych weselach warzono przed nocą poślubną, by tak przyrządzony napój w trakcie pokła-
dzin wspólnie wypić. W poezji staropolskiej chmiel pojawia się w kontekście jego skłon-
ności oplatających: Jako się mocno trzyma chmiel gęsty przy tyce / Tak i panna się trzyma 
przy swoim panice (Szymon Szymonowic, „Kołacze”). Chmielowe owocostany od dawna 
kojarzono z uspokajającym działaniem – wyciszającym zarówno nadpobudliwość emocjo-
nalną, jak i seksualną. Dzięki swej roli w kulturze chmiel rozpowszechnił się również poza 
naturalnym siedliskiem łęgowym, obrastając stare szopy, altany i chałupy.

Równie często w strefie łęgowej sięgano po czeremchę Padus avium, która dostarczała 
owoców do sporządzania „szłunkowego czaju” - herbaty zażywanej przy żołądkowo-jelito-
wych dolegliwościach. Krzew ten był związany z pradawnym zwyczajem chroniącym bydło 
przed chorobami. Wierzono, że kwitnąca czeremcha chroni też przed piorunami, czarami 
i robactwem. Dlatego z gałązek smorodyny (czeremchy) w Zielone Świątki robiło się wian-
ki, zakładane krowom na szyję. Użytkowa rola czeremchy przyczyniła się do jej rozsiewania 
w pobliżu dróg i chałupisk.

Symbolika roślinna
Wśród powszechnie przy chałupach sadzonych roślin ozdobnych prym wiodła rudbe-

kia naga Rudbeckia laciniata, którą sprowadzono do Europy z Ameryki Północnej w XVII 
wieku, a która bardzo szybko upowszechniła się w naszej kulturze i karpackich ogrodach. 
Szybko też utrwaliła się w strofach poezji i na obrazach, tworząc sielskie klimaty, a także sta-
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nowiąc symbol domowego ciepła i zmierz-
chu lata. Po kwiat rudbekii sięgano również 
w celach leczniczych – np. do sporządzania 
okładów na oparzenia. Choć przez Indian 
była jadana (Łuczaj 2004), nie spotkałem 
się z kulinarnym wykorzystaniem tej ro-
śliny wśród ludów Podkarpacia. Łany rud-
bekii w Bieszczadach ciągną się czasem po 
kilkaset metrów, w wielu dolinach wyraź-
nie wskazując miejsca dawnych chałupisk. 

Powszechnie sadzono też inną wysoką bylinę, smotrawę okazałą Telekia speciosa. Prze-
noszono ją z łęgów na cerkwiska, gdzie miała symbolizować Chrystusa. Prawdopodobnie 
było to związane z odniesieniem jej dużego, żółtego kwiatu do tarczy słonecznej, którą od 
czasów przedchrześcijańskich obdarzano boskimi konotacjami. Ziele smotrawy wpływa 
przeciwzapalnie i osłaniająco na wątrobę, działając też żółciopędnie i antynowotworowo. 
Po dziś dzień wykorzystuje się je głównie przy schorzeniach wątroby (Różański 2010). Ze-
wnętrznie z odwaru sporządzano okłady na zranienia. Symboliczne, ozdobne i lecznicze 
funkcje smotrawy przyczyniły się do rozprzestrzenienia się tej rośliny w dawnych miej-
scach kultu religijnego, np. w Brzegach Górnych, Caryńskiem czy Wołosatem.

Gatunkiem niedawno do nas przybyłym, lecz równie szybko zyskującym znaczenie, jest 
oman wielki Inula helenium. Korzenie stanowiły ceniony przysmak i lekarstwo. Działa-
ją żółciopędnie i żółciotwórczo, redukując gnilną florę bakteryjną w jelitach, a zarazem 
odznaczając się działaniem przeciwzapalnym i przeciwskurczowym (Wołynczenko 2002), 
przez co oman zalecano głównie na bóle brzucha. Ale sadzono go nie tylko w celach prak-
tycznych. Z uwagi na symbolikę kwiatu, podobną do smotrawy, wprowadzano tę okazałą 
bylinę również w otoczenie kapliczek, co widać np. przy drodze do Dźwiniacza Górnego.

Ze słoneczną (solarną) symboliką był też ściśle związany dziewięćsił bezłodygowy Car-
lina acaulis. W średniowieczu stanowił jedno z podstawowych ziół przeciwko czarom. Pol-
ska nazwa dziewięćsił pochodzi od „dziewięciu tajemnych mocy”, których karpaccy górale 
w nim właśnie się dopatrywali. Był też przez nich w kuchni wykorzystywany: „używają 
na pokarm liści młodych, które siekają do gotowania, a korzenia ani pączków nie używają.” 
(Łuczaj 2008) – czytamy w notatkach Rostafińskiego z 1883 r. Dziś w naturze coraz trud-
niej spotkać dziwięćsiły – zarówno z powodu ich dawnego pozyskiwania, jak też z uwagi 
na zanik tradycyjnego pasterstwa. Tu i ówdzie rosną jeszcze na wypasanych stokach, np. 
u podnóża Połoniny Wetlińskiej.

Długo jeszcze by można snuć gawędę o związkach podkarpackich ludów z dzikimi rośli-
nami, bo niemal każdy gatunek pełnił tu jakąś funkcję gospodarczą czy kulturową. I każda 
z tych roślin za sprawą człowieka znajdowała nowe siedliska. To właśnie dlatego z tutejszej 
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roślinności, niczym z żywej księgi, możemy dziś odczytywać historię podkarpackich ludów. 
Prastare wierzenia i receptury często sięgają fundamentów naszej cywilizacji. Warto więc 
przekazywać tę wiedzę - nawet wtedy, gdy nie znajduje już ona praktycznego zastosowania. 
Chodzi wszak o zachowanie mentalnej łączności z minionymi pokoleniami, które przez 
wieki zamieszkiwały Podkarpacie.
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Krzysztof Kud 
 

 
Korzyści i funkcje oraz konieczność ochrony  
terenów zalewowych

Wprowadzenie 
„Człowiek jest integralną częścią środowiska naturalnego”. To sformułowanie zawiera 

dwojakiego rodzaju przekaz. Z jednej strony podkreśla fakt przynależności człowieka do śro-
dowiska naturalnego, czyni to nieuzasadnionym rozgraniczanie pomiędzy dobrem środowi-
ska, a dobrem człowieka, gdyż te obszary są tożsame, z drugiej strony, formułowanie stwier-
dzenia dotyczącego przynależności (włączenia) człowieka do świata natury, jest przejawem 
konieczności uświadamiania faktów oczywistych, potwierdza funkcjonowanie przekonania 
o niekoherencji (niespójności, antagonizmie) w naturze, w której człowiek stawia siebie w po-
zycji bytu nadrzędnego. Takie semantyczne rozważania wydają się nie posiadać praktycznego 
zastosowania, jednakże świat staje się taki, jakim go sobie wyobrazimy i nazwiemy. Stąd na 
wstępie warto precyzyjnie sformułować zagadnienie, jakie wiąże się z rozwojem gospodar-
czym i zagospodarowywaniem przestrzeni geograficznej.

Na przełomie XX i XXI wieku obserwuje się szereg zmian klimatycznych stawiających 
przed ludźmi nowe wyzwania. Ocieplenie klimatu charakteryzuje się wzrostem intensywności 
opadów przedzielających dłuższe okresy posuszne. Mimo złożoności zagadnienia, upraszcza-
jąc można stwierdzić, że większa intensywność opadów potęguje ryzyko powodziowe. Jed-
nocześnie rośnie obszar występowania silnych susz. Wzrasta ryzyko występowania zjawisk 
ekstremalnych, takich jak wspomniane już powodzie i susze, ale również huraganowe wiatry, 
fale upałów lub mrozów, następują zmiany w systemach biologicznych. Zmianie ulegają formy 
aktywności fauny, terminy faz fizjologicznych roślin, przesuwają się granice występowania ga-
tunków (Kundzewicz 2011). Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu prognozuje w Euro-
pie wzrost strat ekonomicznych wywoływanych przez powodzie. Ma to być głównie związane 
z urbanizacją terenów przybrzeżnych (IPCC 2014b). Zatem bardzo istotne stają się wszelkie 
działania dostosowawcze oraz minimalizujące negatywne konsekwencje zmian klimatu.

Zagadnieniem powiązanym ze zmianami klimatycznymi, bo wynikającym z ilości 
opadów, jest problematyka zasobów wodnych.W Polsce zasoby wód powierzchniowych 
w przeliczeniu na mieszkańca wynosiły w 2016 roku około 1100 m3, w 2000 roku – 1800 m3, 
zaś w 1975 – 2600 m3 (GUS 2017). Na tle krajów Unii Europejskiej zasoby wodne Polski 
należą do jednych z najniższych. UNESCO uznaje, że roczny poziom zasobów wodnych 
na mieszkańca poniżej 1700 m3 oznacza stres wodny (World Water Development Report 
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2015). Zatem zasoby wodne Polski, nawet po włączeniu zasobów wód podziemnych wska-
zują na konieczność oszczędnego gospodarowania tym dobrem.

Wzrost liczby ludności, urbanizacja, migracja i industrializacja, wraz ze wzrostem produk-
cji i konsumpcji, generują stale rosnącą presję na zasoby słodkiej wody. Umiejętność oszczęd-
nego, zrównoważonego gospodarowania tym dobrem, jego poszanowanie i troska o jakość 
może stać się kluczową determinantą dalszego rozwoju. W tym kontekście, bardzo ważnym 
zagadnieniem staje się retencja wody. Konieczność podjęcia intensywnych działań zwiększa-
jących retencję wody wynika nie tylko z przyczyn praktycznych, ale również jest wymuszone 
obowiązkiem implementacji dyrektyw unijnych (Ramowa Dyrektywa Wodna, Dyrektywa Po-
wodziowa, Dyrektywa Azotanowa, Dyrektywa w sprawie Strategii Morskiej).

Tereny nadrzeczne w historii człowieka stanowiły dogodne miejsce do budowy osad 
i miast. Bliskość rzeki zapewniała zaopatrzenie w wodę, pożywienie, surowce, a także stwarza-
ła podstawy systemów obronnych. Należy jednak podkreślić, że dynamika rozwoju ludzkiej 
gospodarki znacznie przyspieszyła. Zaledwie dwa wieki temu populacja ludzka liczyła mniej 
niż miliard osób (Roser & Ortiz-Ospina 2018), natomiast obecnie przekroczyła 7,5 mld. Stąd 
presja na środowisko naturalne wywoływana przez osadnictwo ludzkie (wszelaką zabudowę) 
zwiększyła się w sposób bezprecedensowy.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono funkcjonowanie naturalnych terenów 
nadrzecznych w ochronie i przeciwdziałaniu skutkom ekstremalnych zjawisk klimatycznych 
(powodzie i susze) oraz wskazano na konieczność ochrony tych terenów w celu zachowania 
ich naturalnych właściwości. Wszystko to zaprezentowano w kontekście użytkowania i zabu-
dowy obszarów zalewowych w dolinach Sanu i Wisłoka. 

Specyfika terenów zalewowych
Obszar bezpośrednio przyległy do koryta rzeki nazywany jest terenem łęgowym, zalewo-

wym, nadrzecznym. Wymienione synonimy niosą istotny przekaz wskazujący na ścisły zwią-
zek tych obszarów z rzeką. W powszechnym odbiorze rzeka jest korytem wypełnionym wodą. 
Dla właściwego kształtowania gospodarki na terenach nadrzecznych konieczne jest zrozumie-
nie poważnego błędu takiego rozumowania. Poza tym, że bywają rzeki okresowe, w których 
woda pojawia się jedynie czasowo, warto mocno podkreślić, iż w wilgotnym klimacie kon-
tynentalnym, w jakim leży Polska (Peel et al. 2007), woda okresowo pojawia się na terenach 
nadrzecznych i jest to stan jak najbardziej naturalny. Okresowe wylewy i podtopienia kształ-
tują ekosystemy terenów zalewowych. Dzięki procesowi namulania są to żyzne siedliska, na 
których utrzymuje się roślinność odporna na stres oksydacyjny wywołany hipoksją i anoksją, 
będących wynikiem okresowej stagnacji rozlanych wód. Pozytywny wpływ wylewów powo-
dziowych na tereny zalewowe znany był od starożytności. Ludzie żyjący w dolinie Nilu, na 
terenie Mezopotamii doceniali użyźniający wpływ powodzi. Badania prowadzone w Polsce 
między innymi w dolinie Sanu potwierdzają ten pozytywny mechanizm (Kud 2013). Proces 
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namulania przynosi wymierne korzyści pod warunkiem dostosowania gospodarki na tere-
nach zalewowych do występowania cyklicznych podtopień i powodzi. Trwałe użytki zielone 
stwarzają możliwość wykorzystania niesionych z nurtem rzeki, zasobnych w pierwiastki bio-
genne, świeżych namułów. Zawarte w namułach pierwiastki są istotną pozycją w bilansie bio-
genów i można je wycenić w wolumenie pieniężnym. Przykładowo, cenny biogeochemicznie 
węglan wapnia (CaCO3) wnoszony z namułami na użytkach zielonych w dolinie Sanu, został 
wyceniony na około 290 zł/ha (Woźniak & Kud 2006), a pozostaje przecież jeszcze szereg in-
nych pierwiastków, które wzbogacają siedliska rolnicze.

Doliny rzek pełnią szereg funkcji przyrodniczych, które posiadają również znaczenie go-
spodarcze, walory estetyczne są najbardziej oczywistym tego przykładem. Naturalne doliny 
nieuregulowanych rzek cechuje duża różnorodność struktur przestrzennych. Występują tam 
piaszczyste łachy, skarpy, wyspy i odsypiska. Brzegi o różnym stopniu nachylenia pozwalają na 
rozlewanie się wody poza koryto. W dolinie rzeki występuje mozaika siedlisk, takich jak staro-
rzecza, torfowiska, naturalne wilgotne i suche łąki łęgowe, lasy łęgowe, olsy i grądy. Siedliska 
dolin rzek są skupiskami wysokiej bioróżnorodności i realizują wiele cennych usług ekosyste-
mowych, m.in. stanowią korytarze ekologiczne, którymi przemieszczają się gatunki migrujące. 

Naturalne łąki łęgowe pełnią wiele funkcji trudnych do przecenienia. Poza tym, że prak-
tycznie beznakładowo dostarczają biomasy, która może być wykorzystana w celach paszowych 
lub energetycznych, stanowią wraz z lasami istotny element systemu retencji wody. Pełnią 
również funkcje ekotonów, a także buforu oraz filtru biologicznego, poprzez zatrzymywanie 
substancji niesionych przez wody spływu powierzchniowego (Kud 2013). Są również elemen-
tem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dzięki możliwości spłaszczania i zwalniania fali 
powodziowej (Kud 2015, 2016).

Doliny rzek właściwie zagospodarowane stanowią kluczowy element nowoczesnej strategii 
zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Ciągle jeszcze realizowana w Polsce strategia przeciwpo-
wodziowa polegająca na odsuwaniu wody od ludzi została wielokrotnie, negatywnie zweryfi-
kowana. Budowa wałów przeciwpowodziowych, regulacja rzek, polegająca na prostowaniu ich 
nurtu, utwardzaniu (często betonowaniu) koryta, likwidacji roślinności nadbrzeżnej, budowie 
zapór itp. są podstawowymi środkami technicznymi mającymi odprowadzić do morza wody 
opadowe w jak najkrótszym czasie. W ten sposób zostają „zabezpieczone” znaczne tereny, na 
których powstaje kosztowna infrastruktura techniczna, zabudowa mieszkalna i przemysłowa. 
Techniczna infrastruktura przeciwpowodziowa również jest kosztowna, a w efekcie nie za-
pewnia bezpieczeństwa, gdyż przy ekstremalnych wezbraniach dochodzi do przelania wody 
przez koronę wałów lub ich przerwania. W ten sposób dochodzi do znacznych zniszczeń, 
które następnie są odtwarzane, a zabezpieczenia odbudowywane. Pociąga to za sobą kolejne 
olbrzymie koszty. Przy następnej ekstremalnej powodzi sytuacja się powtarza, ale straty są 
znacznie wyższe. W ten sposób powstaje spirala (błędne koło) zabezpieczeń przeciwpowo-
dziowych (Żelaziński 2011, Kud 2014). 
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Współcześnie realizowana na świecie strategia zabezpieczeń przeciwpowodziowych opiera 
się na pozostawieniu rzekom przestrzeni i wykorzystaniu naturalnych mechanizmów retencji 
oraz działań technicznych polegających na zwolnieniu spływu fali powodziowej, zmniejszeniu 
jej niszczycielskiej siły oraz zatrzymaniu w środowisku jak największej ilości wody (González 
del Tánago et al. 2012; Kud i Kud 2012; Czech et al. 2016). 

Na rysunku poniżej przedstawiono przebieg fali powodziowej w zlewni, w której nastąpiła 
zmiana zdolności retencyjnej. Linia oznaczona literą „a” przedstawia przebieg fali powodziowej 
w zlewni o dużej retencji wody, linią „b” oznaczono sytuację po wylesieniu zlewni i znaczącym 
zmniejszeniu retencji. Przebieg fali powodziowej w zlewni o małej retencji był znacznie bardziej 
niszczycielski, gdyż wysokość fali była większa i zjawisko przebiegało w krótszym czasie. Zatem 
potencjał destrukcyjny fali powodziowej zwiększa się wraz ze spadkiem retencji w zlewni.

W roku 2010 przedstawiciele środowiska naukowego i organizacji społecznych wystoso-
wali list otwarty do Ministra Środowiska, w którym napisano: „powodzie w latach 1997, 2001, 
2008, 2009 i 2010 podważyły wiarę w regulację rzek, budowę obwałowań oraz zbiorników 
zaporowych jako panaceum na zagrożenie. Polski nie stać na dalsze utrzymywanie skompro-
mitowanego systemu ochrony przeciwpowodziowej i zwiększanie strat powodziowych. Na-
szym zdaniem, w Polsce należy tworzyć nowoczesny, zintegrowany system ochrony przeciw-
powodziowej, oparty na współczesnej wiedzy i korzystający z bogatych doświadczeń innych 
państw" (List otwarty do Ministra Środowiska 2010).

W USA utworzono szeroki panel naukowy pod nazwą Gilbert F. White National Flood 
Policy Forum. Po drugim spotkaniu panelu powstał raport dotyczący zarządzania powodzią 
w perspektywie wieloletniej. Autorzy stwierdzili, że obecny niezadowalający stan przeciwpo-

T (dni)

H (m)

a

b

Q (m3.s-1)

Rysunek 1. Przebieg fali powodziowej w zlewni zalesionej (a) oraz po jej wylesieniu (b)
(źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Szamowski, Powodzie - co warto wiedzieć o wodnym żywiole? Poradnik, 
Fundacja Wspomagania Wsi (www.witrynawiejska.org.pl/strona-glowna/edukacja-powodziowa/item/25756-powodzie-
co-warto-wiedziec-o-wodnym-zywiole)
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wodziowy jest efektem dotychczasowych działań i wymaga gruntownych zmian w filozofii 
i myśleniu, usprawnień w praktyce postępowania, programów naprawczych i edukacyjnych. 
By osiągnąć zamierzony, pozytywny efekt zarządzania na terenach zalewowych, konieczne jest 
podjęcie następujących kroków:
•	 stosowanie	nowych	rozwiązań,	w	których	ludzie	mogą	dostosować	się	do	powodzi;
•	 dokonanie	konfrontacji	rozwiązań	w	celu	wskazania	tych	najskuteczniejszych	ze	szczegól-

nym naciskiem na te, które długofalowo zapewnią pozytywne efekty;
•	 znacząca	zmiana	obecnych	rozwiązań	w	celu	podniesienia	ich	skuteczności;
•	 właściwe,	pozytywne	wykorzystanie	zachodzących	zmian	(wzrost	liczby	ludności,	urbani-

zacja, zmiany klimatyczne).
Wszystkie wymienione powyżej postulaty zostały uwzględnione w polityce przeciwpowo-

dziowej USA do roku 2050. Zgodnie z przedstawionymi tam postulatami należy dokonać rze-
telnego przeglądu zabezpieczeń przeciwpowodziowych i nieskuteczne wyeliminować. Jak ma-
wiał Albert Einstein „Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów”. 
Zatem, jeżeli nie jest możliwa inna ochrona terenów zurbanizowanych, jak tylko obwałowanie 
fragmentu rzeki, to należy to uczynić. Jeżeli natomiast wały mają „chronić” obszar niezamiesz-
kały, to należy je zniwelować, a gospodarującym tam rolnikom wynagrodzić realizację działań 
ochronnych służących dobru publicznemu (Bertule 2014). 

Konsekwencje technicznej zabudowy dolin rzek
Czynniki, które czyniły lokalizację nadrzeczną wyjątkowo korzystną dla osadnictwa (do-

stęp do wody pożywienia i surowców), dzięki postępowi technicznemu straciły na znaczeniu. 
Jednocześnie środki techniczne stosowane w celu zabezpieczenia dolin rzek przed powodzią 
stwarzają poczucie bezpieczeństwa, co skutkuje intensywną zabudową terenów nadrzecznych. 
Poczucie bezpieczeństwa okazuje się być złudne, gdyż ekstremalne powodzie, występujące 
coraz częściej, wywołują rosnące straty materialne. Należy wyraźnie podkreślić, że straty po-
wodziowe są kategorią ekonomiczną, gdyż w przyrodzie tereny zalewowe są przystosowane 
do okresowego zalewania. Na terenach zalewowych nie występują gatunki, zarówno flory, jak 
i fauny, wrażliwe na powódź. Proces aluwialny kształtuje żyzne gleby okresowo wzbogacane 
nowymi depozytami świeżych namułów. Duża bioróżnorodność terenów łęgowych, właści-
wości retencyjne, względnie duża dynamika tych siedlisk wpływa na cykl biogeochemiczny, 
zatem konieczna jest ich ochrona i właściwe użytkowanie.

Inteligencja ludzka przejawia się między innymi w zdolności obserwowania i wyciągania 
racjonalnych wniosków. Człowiek potrafi naśladować przyrodę tworząc rozwiązania tech-
niczne, powstają np. powłoki ochronne inspirowane kwiatem lotosu, zabezpieczenia hologra-
ficzne, kosmetyki barwne, a nawet organizacja transportu drogowego („Platooning”) inspi-
rowana grupą migrujących ptaków, rozwija się cała gałąź nauki biomimetyka/biomimikra/
bionika opracowująca rozwiązania różnych problemów technicznych poprzez naśladowanie 
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funkcjonowania organizmów żywych. Gospodarka na terenach zalewowych również powinna 
korzystać z naturalnych rozwiązań występujących w przyrodzie. 

Obserwacje dokonane przez autora podczas ekstremalnej powodzi w 2010 roku potwier-
dzają pozytywną rolę naturalnych łąk łęgowych w łagodzeniu przebiegu zjawiska oraz moż-
liwość ich wykorzystania do produkcji biomasy siana. Po przejściu ekstremalnej powodzi 
obszar naturalnych łąk nad Wisłokiem został zalany. Po pewnym czasie woda ustąpiła, a jej 
poziom zaznaczył się na roślinności łęgowej. Roślinność łąkowa po upływie 20 dni była zdatna 
do koszenia. Rolnik skosił łąkę niespełna miesiąc po powodzi. 

W dolinach Sanu i Wisłoka autor prowadził badania w urzędach gmin oraz wśród rol-
ników gospodarujących na terenach zalewowych. Badania prowadzono w latach 2007, 2012 
i 2016. Z danych uzyskanych w gminach wynika, że liczba gmin wydających pozwolenia na 
budowę na terenach zalewowych powoli maleje, jednak ciągle jest znacząca. Sytuacja taka mia-
ła miejsce przede wszystkim w tych gminach, w których nie powstały lokalne plany zagospo-
darowania przestrzennego wyłączające tereny zalewowe z zabudowy, a decyzje o zabudowie 
urzędnik wydawał na tzw. zasadzie dobrego sąsiedztwa. Inwestor oczywiście był informowany 
o zagrożeniu powodziowym, jednak, gdy mimo to starał się o pozwolenie, w efekcie je uzyski-
wał. W konsekwencji powstająca na terenach zalewowych zabudowa wymagała zabezpieczeń 
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Naturalna łąka zalewowa po powodzi w dolinie Wisłoka 15 czerwca 2010 r.
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przeciwpowodziowych, które gminy planowały w postaci wałów przeciwpowodziowych. Te 
ostatnie, jako kosztowne, techniczne środki przeciwpowodziowe okazały się nieskuteczne, 
zwiększając wielkość strat powodziowych w postaci zniszczonej przez powódź zabudowy zlo-
kalizowanej na zagrożonym terenie. Wyraźnie potwierdziła to powódź w 2010 roku.

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowe Prawo Wodne. Zgodnie z nim, dokumenty 
z zakresu planowania przestrzennego na terenie każdej gminy, muszą być uzgadniane z Pań-
stwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie zagospodarowania i zabudowy 
na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Wcześniej obowiązujące przepisy również 
zabraniały zabudowy na terenach zagrożonych, jednak zakaz ten nie był bezwzględny, a urzęd-
nik gminy mógł wydać pozwolenie, mimo że teren był zagrożony wystąpieniem powodzi. 

Człowiek obserwując naturalne mechanizmy może wiele zyskać zarówno w obszarze eko-
nomicznym, jak i organizacyjnym. Zabudowa terenów zagrożonych zalaniem jest kolokwial-
nie mówiąc proszeniem się o problem. Budynki leżące bezpośrednio nad Sanem niewątpliwie 
zostaną zalane przy większej powodzi. Wiąże się to z nieszczęściem ludzkim, kosztami strat 
wywołanymi przez powódź, kosztami pomocy i ewakuacji oraz kosztami odbudowy.

Niezależnie od regulacji prawnych kluczowym czynnikiem w zagospodarowaniu terenów 
zalewowych jest świadomość ich właścicieli/użytkowników. Prowadzone w dolinach Sanu 
i Wisłoka badania wśród rolników gospodarujących na terenach zalewowych, wskazują na 
niski poziom znajomości skutków powodzi. Funkcjonuje powszechne przekonanie o destruk-
cyjnym wpływie powodzi, nawet w kolejnych latach po zalaniu, respondenci wskazują na spa-
dek plonów. Natomiast nieliczni rolnicy zdają sobie sprawę z użyźniającego oddziaływania 
procesu aluwialnego. Dostosowanie użytkowania terenów zagrożonych polegające na zastą-
pieniu upraw roślin polowych trwałymi użytkami zielonymi nie znalazło poparcia, gdyż opła-
calność produkcji siana jest niska. Rolnicy wolą uprawiać rośliny, na które mają zapewniony 
zbyt, mimo wysokiego ryzyka zniszczenia uprawy przez wody powodziowe.

Jak wskazują badania (Bertule et al. 2014) tzw. zielona infrastruktura jest naturalnym,  
skutecznym sposobem zagospodarowania terenów zalewowych. W celu zapewnienia kontro-
li zaleca się ponowne zalesianie i ochronę lasów, tworzenie buforu nadrzecznego w postaci 
naturalnych łąk zalewowych, odtwarzanie połączeń rzek z obszarami zalewowymi, odtwarza-
nie i ochronę terenów podmokłych, budowę polderów i bezpiecznych terenów zalewowych. 
Koszty związane z zakładaniem i konserwacją pasów buforowych obszarów nadbrzeżnych 
obejmują pozyskiwanie gruntów i wszelkie związane z nimi utracone możliwości gospodar-
cze. Tam, gdzie obszary nadbrzeżne znajdują się na terenie prywatnym, konieczne może być 
poczynienie inwestycji publicznych w celu nabycia gruntów lub ekonomicznych zachęt dla 
prywatnych właścicieli ziemskich do ustanowienia stref buforowych (Bertule et al. 2014). Za-
tem utrzymywanie naturalnych łąk zalewowych można potraktować jako realizację strategii 
zabezpieczeń przed zjawiskami ekstremalnymi (powodzie i susze) i objąć systemem wsparcia 
ekonomicznego (Kud 2017).
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Podsumowanie
Wdrażanie strategii pozostawienia rzekom przestrzeni, poza głównymi celami zwiększe-

nia bezpieczeństwa powodziowego i zmniejszenia strat powodziowych, niesie szereg innych 
korzyści. Należą do nich zwiększona retencja deficytowych zasobów wodnych, zmniejszenie 
szkodliwego zjawiska erozji gleb, zachowanie bogatej bioróżnorodności terenów łęgowych, 
stworzenie możliwości rozwoju turystyki wykorzystującej wysokie walory estetyczne natu-
ralnych terenów zalewowych, zwiększenie potencjału produkcji pasz lub energii. Techniczna 
zabudowa terenów zalewowych przyczynia się do zwiększania strat powodziowych, „nakręca-
nia” spirali błędnego koła zabezpieczeń przeciwpowodziowych, zmniejszania zdolności reten-
cji i przyspieszania odpływu deficytowej wody.

W celu ochrony naturalnych terenów zalewowych, rozsądnego wykorzystywania ich 
znacznego potencjału gospodarczego, niezbędna jest realizacja zakazu zabudowy terenów za-
lewowych oraz szeroka i rzetelna edukacja społeczna.
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Człowiek jako budowniczy domów dla porostów 
- antropogeniczna lichenizacja 

„nie należysz do żadnych roślin
nie przetwarzasz codzienności szarych zdarzeń

i pajęczyn łatwowiernego pająka
daleki krewny świata, który cię zamyka w sobie

a jednak wcale nie jesteś inny…”
(Tadeusz Dawidejt, 1989)

Mowa o organizmach, które istniały „od zawsze”, a jednak nadal są mało poznane i odkry-
wają przed nami swoje kolejne tajemnice. 

Porosty należą do Królestwa Grzybów (Regnum: Fungi). Grzyby zlichenizowane (po-
rosty) były jeszcze w latach 80. XX w. zaliczane do roślin zarodnikowych. Dopiero roz-
wój technologiczny pozwolił na odkrycie ich prawdziwej tożsamości. Kolejne badania 
pozwoliły odkryć ciekawe i intrygujące tajemnice z ich życia. Sama budowa tych orga-
nizmów wysuwa je na prowadzenie w aspekcie niezwykłości, bowiem ich ciało-plecha 
jest zbudowane, z co najmniej dwóch różniących się diametralnie organizmów (Betleja 
& Bielczyk 2000). Strzępki grzyba pełnią funkcję budulcową i odpowiadają za pozyskanie 
wody i soli mineralnych. To grzyb – mykobiont nadaje „formę ciała” i wielkość porostowi. 
Zazwyczaj należy on do workowców Ascomycota. Istnieją także porosty zbudowane przez 
grzyby należącego do podstawczaków Basidiomycota. Drugi komponent – fotobiont, to 
zielenica lub sinica. Ten, jako organizm autotroficzny odpowiada za odżywianie całego 
porostu. Związek tych dwóch partnerów bywa porównywalny do małżeństwa. Nie każde 
z nich jest „kochającym” i współpracującym ogniwem. Bywają także „zgrzyty”, a wręcz 
czysty wyzysk. Dlatego możemy mówić o specyficznej symbiozie (mutualizm) opartej na 
uzależnieniu jednego organizmu od drugiego lub też o helotyzmie (niewolnictwie). Ich 
zależności i korelacje są różne i dość skomplikowane – jak to w małżeństwie bywa. Dla 
wtajemniczonych warto dodać, iż w plechach są jeszcze bakteriobionty (cudzożywne bak-
terie) oraz drożdżobionty (Czarnota 2009).

Nazwanie porostów żywymi skamieniałościami nie będzie przesadą. Ich pojawienie da-
tuje się na ok. 400 mln lat temu (Kiszka 1994). W Polsce istnieje około 1700 gatunków 
porostów (Fałtynowicz & Kossowska 2016). W porównaniu z bogactwem bioty porostów 
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na świecie stanowi to zaledwie ok. 10%. Można powiedzieć, iż porosty są wszędzie. W wa-
runkach skrajnie ekstremalnych dają sobie radę. Wytrzymują bardzo niskie i wysokie tem-
peratury, zalewanie słoną wodą morską oraz duże dawki promieniowania UV. Co więcej, 
są w stanie przetrwać nawet warunki panujące w przestrzeni kosmicznej. Leopoldo Sancho 
z Uniwersytetu Complutense w Madrycie przeprowadził w 2005 roku eksperyment, podczas 
którego na rosyjskiej rakiecie „Sojuz” krążącej na orbicie okołoziemskiej, w otwartej kapsule 
umieszczone zostały dwa gatunki porostów: wzorzec geograficzny Rhizocarpon geographi-
cum i pysznorost wspaniały Rusavskia elegans. Przez 15 dni znosiły one próżnię, duże różni-
ce temperatur i silne promieniowanie UV, a mimo to po powrocie na ziemię wznowiły swoje 
czynności życiowe, a ich DNA nie posiadało śladów uszkodzenia.

Porosty są nazywane także pionierami życia na nowych siedliskach. Pełnią one szereg nie-
zwykle istotnych funkcji w ekosystemach. Są jednym z podstawowych i niezbędnych ogniw 
odpowiadających za funkcjonowanie łańcucha obiegu materii i przygotowują glebę dla roślin 
wyższych. One, jako jedne z pierwszych „zasiedlają” tereny ubogie w substancje organiczne 
(Yuan et al. 2005).

Kilka słów o tym, co możemy zobaczyć na plesze porostów. Owocniki są, można powie-
dzieć jedną z bardziej dekoracyjnych części porostu. Ich tworzenie jest przejawem rozmnaża-
nia płciowego grzyba, który jest komponentem danego porostu. W niektórych przepadkach 
ich występowanie świadczy o dobrej kondycji porostu. Jeżeli grzyb budujący porost należy do 
workowców, wyróżniamy dwa typy owocników:
•	 Apotecja	 –	 owocniki	 otwarte,	 ich	 kształt	 przypomina	miseczkę.	 Ich	wielkość,	występo-

wanie brzeżka lub jego brak, kolor tarczki, przyprószenie owocników są cechami diagno-
stycznymi porostu. 

•	 Perytecja	–	owocniki	zamknięte,	butelkowate.	Są	zagłębione	w	plesze.	Widoczna	jest	tylko	
niewielka część owocnika, jako uwypuklenie.
Już wiemy, że owocniki są efektem „chęci” rozmnażania się grzyba. Owocniki to elementy 

typowe dla rozmnażania płciowego, wewnątrz nich znajdują się zarodniki. Jednak porost to 
nie tylko grzyb. A więc jak rozmnażają się te organizmy?

Pojęcie rozmnażania wegetatywnego jest znane wszystkim ogrodnikom. Poprzez 
fragmentację ciała powstaje identyczny organizm jak osobnik mateczny. Tak samo ra-
dzą sobie porosty. Mają do tego celu wyspecjalizowane organy: soralia i izydia. Na po-
wierzchni plech u większości porostów wytwarzają się one w różnych formach i kształ-
tach. Soredia, czyli urwistki składają się z jednej lub kilku komórek glonów oraz strzępek 
grzyba. Powstają one wewnątrz plechy i są widoczne w spękaniach plechy. Ich skupisko 
nazywamy soraliami. Izydia, czyli wyrostki występują na górnej części plechy. Występują 
one jako drobne fragmenty plechy, rozmaitych kształtów. Zbudowane z komórek glonów 
i strzępek grzyba.
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Bioindykacja – skala porostowa
Są drzewa, na których różnorodność porostów jest bardzo duża, są i takie, które dla poro-

stów nie są „wymarzonym” miejscem zamieszkania. Na liczbę gatunków porostów rosnących 
na drzewach wpływ ma kilka czynników: gatunek drzewa, wiek, siedlisko w jakim rośnie, na-
słonecznienie, rodzaj kory. W przypadku wielu porostów epifitycznych istotnym czynnikiem 
jest stan czystości powietrza. 

Znana jest wrażliwość porostów na zanieczyszczenia powietrza. Przyczyn tak dużej wrażli-
wości jest wiele. Jedną z nich jest brak korzeni. Porosty pobierają wodę i substancje odżywcze 
całą powierzchnią ciała i nie posiadają mechanizmów do zatrzymywania szkodliwych związ-
ków. Drugim ważnym czynnikiem jest niewielka ilość komórek (najczęściej glonu) odpowia-
dających za proces fotosyntezy. Minimalna ilość zanieczyszczeń osłabia komórki glonu, zabija 
je, co skutkuje zamieraniem porostów. Niektóre porosty są zaliczane do stenobiontów pod tym 
względem, czyli organizmów, które mają wąski zakres tolerancji. 

Powstało wiele metod pozwalających dzięki porostom określić stan czystości powietrza, 
a co za tym idzie wody i gleby. Niektóre z tych metod nie wymagają znajomości gatunkowej 
porostów. W zależności od typu morfologicznego plechy różnie reagują na stopień zanieczysz-
czenia powietrza. Wyróżniamy trzy podstawowe:
•	 plechy	skorupiaste	–	ściśle	przylegają	do	podłoża.	Nie	posiadają	chwytników	i	kory	dol-

nej. Mogą mieć formę gładką, proszkowaną, brodawkowatą, ziarenkowatą lub też spękaną 
w tzw. areolki. Są one najmniej wrażliwe na zanieczyszczenia.

•	 plechy	 listkowate	–	wykształcają	 formy	podobne	do	 listków.	Mogą	one	być	pojedyncze,	
złożone, spłaszczone, pofalowane, rurkowate. Rosną w kształcie rozet lub murawek mniej 
lub bardziej regularnie. Do podłoża są przytwierdzone chwytnikami lub fałdem dolnej 
warstwy korowej.

•	 plechy	krzaczkowate	–	rozbudowane	struktury,	o	spłaszczonych	lub	obłych	kształtach,	cza-
sem nitkowate. Przypominające gałązki. Przymocowane do podłoża zazwyczaj w jednym 
miejscu. Mogą przybierać formy zwisające, płożące lub wzniesione. Tego typu plechy są 
najbardziej wrażliwe na zanieczyszczenia.
Metoda wykorzystująca porosty jako biowskaźniki opiera się na wrażliwości poszczegól-

nych form plech na zanieczyszczenia, zwłaszcza na stężenie dwutlenku siarki. Pierwszy wykaz 
gatunków wskaźnikowych został opracowany w Anglii przez Hawksworta i Rose’a. Profesor 
Kiszka opracował skalę dla Polski w 1990 roku. Obecnie wyróżnia się 7 stref czystości po-
wietrza. Od strefy I – brak jakichkolwiek porostów, a w strefie VII - typowa strefa normalnej 
wegetacji (Kiszka 1990).

Zastosowanie porostów w świecie ludzi i zwierząt
Porosty niewątpliwie są ważnym elementem w prawidłowo funkcjonującym środowisku, 

ale także posiadają właściwości wykorzystywane przez człowieka.
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Od stuleci człowiek wykorzystywał porosty w różnych celach. Stosował je w kosmetologii 
do produkcji perfum i nie tylko (Brodo 1998). Pierwsze wzmianki o zastosowaniu porostów 
do tego celu pochodzą z XII w. n.e wieku z Syrii i Egiptu. Obecnie takie porosty jak mąkla tar-
niowa Evernia prunastri i mąklik otrębiasty Pseudevernia furfuracea są surowcami do produk-
cji wysokiej jakości mydeł toaletowych i perfum, a ekstrakty z porostów nadrzewnych służą 
jako utrwalacze zapachu, środki modyfikujące zapach lub jako składnik perfum. Zdolność 
sproszkowanych porostów do absorbowania i utrzymywania zapachów była wykorzystywana 
do produkcji proszków służących do posypywania włosów lub peruk, gdyż niwelowały one 
nieprzyjemny zapach i wilgoć, a także odstraszały wszy i inne pasożyty. Plechy mąkli tarniowej 
po sproszkowaniu używano także jako jednego z podstawowych składników pudru.

Kolejne bardzo istotne zastosowanie porostów w życiu człowieka dotyczy ich właściwości lecz-
niczych (Brodo 1998). Porosty wykorzystywano od najdawniejszych czasów jako środki przeciw-
działające chorobom. W starożytnych Chinach z plech brodaczek Usnea sp. przyrządzano nalewki 
wykrztuśne oraz zasypki przeciw owrzodzeniom. Malajowie stosowali je, jako lek przeciw-przezię-
bieniowy i wzmacniający. Gotowane plechy płucnicy islandzkiej Cetralia islandica i chrobotka re-
niferowego Cladonia rangiferina stosowano w Europie jako lek przeciwko gruźlicy i przeziębieniu. 
Obecnie wyciągi z płucnicy islandzkiej również są powszechnie stosowane, jako składnik syropów 
wykrztuśnych, tabletek do ssania na ból gardła, a także jako środek wzmagający czynności wydziel-
nicze żołądka, pobudzający łaknienie i przeciwwymiotny. Ponadto wiele porostów zawiera sub-
stancje będące naturalnymi antybiotykami oraz hamujące wzrost grzybów pasożytniczych (Uszyń-
ski & Chochlew 1987). Porosty mogą jednak mieć również szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka. 
Gatunki z rodzajów: misecznica, tarczownica, obrost i złotorost mogą powodować choroby skóry, 
takie jak uczulenia i stany zapalne (zwłaszcza u drwali i leśników).

Porosty używa się również do produkcji barwników. W Szkocji barwniki pozyskiwane 
z porostów służyły do barwienia tkanin na kolory od żółtego do brązowego oraz na różne od-
cienie czerwieni i purpury. Barwniki uzyskiwane z porostów były trwałe i nie blakły, a ponadto 
tkaniny nimi zabarwione miały przyjemny zapach i były chronione przed molami, ponieważ 
substancje porostowe nadawały tkaninie gorzki i nieprzyjemny smak.

Porosty były także przydatne w walce z roślinożernymi owadami i ślimakami oraz do spo-
rządzania trucizn. Takim trującym porostem jest jaskrota wilcza Letharia vulpina używana do 
trucia lisów i wilków. 

Porosty pomimo stosunkowo niskiej wartości odżywczej stały się także składnikami po-
traw wielu plemion i narodów, np. w Japonii spożywana jest kruszownica jadalna Umbilicaria 
esculenta, włostka Bryoria pellucida w brytyjskiej Kolumbii, natomiast włostka zwiewna Bry-
oria fremontii w Laponii. Do wypieku chleba dodawane są zmielone plechy płucnicy islandz-
kiej Cetraria islandica lub mąkli tarniowej Evernia prunastri. Prawdopodobnie biblijną manną 
była misecznica jadalna Aspicilia esculenta. Do dziś porost ten spożywany jest przez plemiona 
zamieszkujące półpustynne tereny Azji i północnej Afryki (Beduini; Behera & Makhija 2001).
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Historyczne już zastosowanie porostów dotyczy balsamowania zwłok. W starożytnym Egip-
cie z ciał zmarłych najpierw wyciągano narządy wewnętrzne, a następnie w puste miejsca wkła-
dano porosty, trociny, stłuczoną mirrę i inne zioła. Do tego celu używano najczęściej mąklika 
otrębiastego, ze względu na jego właściwości konserwujące, aromatyczne i absorbujące. Dzięki 
obecności substancji antybiotykowych w porostach, znacznie opóźniały one rozkład ciała.

Porosty odgrywają nie tylko istotną rolę w życiu człowieka, ale także w świecie zwierząt. 
Bezpośrednio wiele grup zwierząt jest powiązanych z występowaniem porostów. Niektóre ga-
tunki nicieni Nematoda, wrotków Rotatoria, owadów Insecta, skąposzczetów Oligocheta, roz-
toczy Acarina, a także mięczaków Mollusca zamieszkują plechy porostów. Są one nie tylko ich 
domem, ale także miejscem żerowania i rozmnażania. Dzięki obecności wtórnych metaboli-
tów porostowych, niektóre gatunki posiadają właściwości bakterio- i grzybobójcze. Są wyko-
rzystywane do budowy gniazd czy wyściełania nor i jam. Pełnią funkcję nie tylko budulcową, 
ale także sanitarną – ograniczając także pasożyty. Ponadto, na terenach tundry są głównym 
pożywieniem roślinożerców. Tereny te, o chłodnym arktycznym i subarktycznym klimacie, 
charakteryzują się dość skąpą szatą roślinną. Zwłaszcza chrobotki, które masowo występują 
w runie są głównym pożywieniem reniferów, wołów piżmowych czy karibu. Badania wykaza-
ły, iż renifer zjada średnio 50 gatunków porostów (Richardson 1974). 

Występowanie porostów
Tych niezwykłych organizmów możemy szukać tak naprawdę wszędzie. Są gatunki zasie-

dlające korę drzew, ziemię, skały, jak i miejsca zalewane przez słodkie wody, na murszejącym 
drewnie. Na liście znajdują się także nietypowe podłoża, do których można zaliczyć smołę, 
asfalt, gumę sznurki czy plastik (Kościelniak 2013).

O ile kora pokryta ,,czymś” może nie budzić zachwytu, to wielkie, kolorowe głazy czy mur-
ki – zdecydowanie tak. Naukowcy podają, że proces zasiedlenia powierzchni skalnych rozpo-
czynają gatunki o plechach proszkowatych. Ich pojedyncze soredia – fragmenty plech – za-
trzymują się na najdrobniejszych nierównościach. Gatunki te rozpoczynają proces wietrzenia 
zasiedlonego przez siebie podłoża. Porostów listkowatych możemy się spodziewać dopiero po 
upływie około 30 lat. 

Znaczna większość gatunków porostów zasiedla skały w miejscach otwartych, oświetlo-
nych, o umiarkowanej wilgotności oraz oddalonych od pól uprawnych i głównych szlaków ko-
munikacyjnych. Jednak istnieją i takie, które preferują wysokie stężenie związków azotu nie-
sionych z pyłem i kurzem. Nitrofilność jest cechą pionierskich porostów porastających skały 
pochodzenia antropogenicznego. Ciekawostką jest to, iż skały pochodzenia antropogeniczne-
go zdecydowanie szybciej są zasiedlane niż naturalne podłoża skalne. Już po kilku latach moż-
na zaobserwować pojawienie się takich gatunków, jak: nocotnik pospolity Myriolecis dispersa, 
nocotnik białawy M. albescens, liszajecznik złocisty Candelariella aurella, czy żółtaczek drobny 
Calogaya pusilla (Fałtynowicz1994). 
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Na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku prowadzono badania lichenolo-
giczne. Na studni, która stanowi niewątpliwie podłoże antropogeniczne oznaczono 12 gatun-
ków porostów. Zasiedlają zaprawy murarskie, beton, cegły, eternity, szkło czy metal. Ale także 
podłoża bardziej naturalne, które powstały przy pomocy człowieka: alejki drzew, sady, drew-
niane ploty czy glebę odsłoniętą w wyniku prowadzonych prac. Sztuczne podłoża  umożliwiają 
zarówno rozprzestrzenianie się porostów, jak również ich przetrwanie w przypadku braku lub 
ograniczonej liczby naturalnych siedlisk i podłoży. Porostów na antropogenicznych podłożach 
w Bieszczadzkim Parku Narodowym stwierdzono 36 gatunków. Wpływ człowieka na bioróż-
norodność porostów jest bardzo duża przy zrównoważonej gospodarce i presji, jaką wywiera 
na środowisko. Pozostałości po działalności człowieka, zapomniane bieszczadzkie wioski, sta-
re sady czy nawet pozostałości po wojennych zmaganiach w niejednym wąwozie są miejscem 
występowania porostów.  Bieszczady dzięki  walorom przyrodniczym, możliwością siedlisk 
oraz swojej historii są bogatym lichenologicznie terenem. Miejsca dawnej bytności człowieka, 
cztery opuszczone bieszczadzkie wsie były poddane badaniom lichenobioty – Hulskie, Krywe, 
Studenne i Tworylne. Podłoża takie jak ruiny cerkwi, niewielki cmentarz z kilkoma zachowa-
nymi nagrobkami, pozostałości młyna wodnego, a także fragment starej drogi były zasiedlone 
przez porosty. Na obszarze dawnego folwarku zachowały się piwnice dworu i fundamenty 
budynków gospodarczych, na których także stwierdzono kilka gatunków. W wyniku przepro-
wadzonych badań na terenie opuszczonych bieszczadzkich wsi stwierdzono występowanie 92 
gatunków porostów epifitycznych (Kapek 2014).
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Przykłady porostów zasiedlające podłoża antropogeniczne
Na drewnianych konstrukcjach występują między innymi:
Chrobotek Floerkego Cladonia floerkeana – plechę ma dwupostaciową, drobne listkowa-

te łuski plechy pierwotnej. Podecje (plecha wtórna) forma wałeczkowata, grubości 1-3 mm 
w szczytowej części, czasem zgrubiała, szarawa, biaława lub oliwkowoszara. Owocniki bardzo 
częste, na zakończeniach podecjów koloru czerwonego. Rośnie na różnych siedliskach: u pod-
staw pni drzew, na glebie czy na drewnie. Dość częsty na terenie całego kraju (Kościelniak 2010).

Tarczownica bruzdkowana Parmelia sulcata – plecha listkowata, bardzo zmienna, naj-
częściej nieregularna, głęboko wcinana, popielato lub niebieskoszara. Często spotykamy ją 
z owocnikami, zwłaszcza w siedliskach wilgotnych. Najczęściej występuje na korze drzew, ale 
także spotkamy ją na starym drewnie, rzadziej na skale lub betonie. Zaliczana jest do gatun-
ków kosmopolitycznych. Pospolita na całym kraju (Grochowski 2015).

Liszajecznik rozproszony Candelariella efflorescens – plecha żółta lub żółto zielonkawa 
złożona z drobnych kulistych ziarenek. Porost nie wykształca urwistków (soralia) i wyrost-
ków (izydia). Gatunek kosmopolityczny występuje na różnych gatunkach drzew, związany jest 
z działalnością człowieka. Występuje na siedliskach zasobnych w związki azotu, najczęściej 
rośnie na przydrożnych drzewach.

Pustułka pęcherzykowata Hypogymnia physodes – plecha listkowata, najczęściej rozetko-
wata, ale bardzo zmienna. Luźno przyczepiona do podłoża, szara do szarozielonej. Odcinki 
plechy wypukłe, zazwyczaj zachodzące na siebie. Dolna strona czarna. Owocniki rzadko spo-
tykane, ale na terenie Karpat częstsze. Koloru od brunatnego do czerwonobrązowego. Gatunek 
zaliczany do wszędobylskich. Zazwyczaj na korze drzew, zarówno iglastych, jak i liściastych. 
Występuje także na drewnie, glebie oraz podłożu skalnym. Pospolita w całym kraju.

Płaskotka rozlana Parmeliopsis ambigua - plecha listkowata, tworząca nieregularne ro-
zetki, ściśle przylega do podłoża. Koloru od żółtozielonej do słomkowożółtej. Odcinki plech 
stykają się ze sobą. Soralia zawsze liczne. Pokrywają zazwyczaj całą plechę, zlewając się ze 
sobą. Owocniki bardzo rzadkie. Występuje na siedliskach nasłonecznionych, na korze drzew 
oraz drewnie. W Bieszczadach gatunek pospolity, zwłaszcza na bukach. 

Cmentarze, podmurówki, kamienne schody czy słupy także mają swoich zwolenników:
Brodawnica czarniawa Verrucaria nigrescens - charakteryzuje się skorupiastą, dość grubą plechą 

od ciemnobrunatnej do prawie czarnej barwy. Widoczne są specyficzne pęknięcia tworzące aureolki. 
Przy użyciu lupy zaobserwować można także czarne przedplesze wrastające w podłoże skalne.

Wielosporek brunatny Acarospora fuscata – plecha gruba, areolkowata, szara do ciemno-
brunatnej. Dolna strona ciemniejsza. Owocniki liczne, nieregularne, czerwonobrunatne do 
prawie czarnych. Gatunek zaliczany jest do porostów nitrofilnych. Rośnie na skałach krze-
mianowych. Występuje na otwartej przestrzeni, np. na głazach narzutowych czy śródpolnych. 
Pospolity w całym kraju (Tobolewski 1953).
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Bezpleszek obojętny Athalia holocarpa – plecha cienka, ziarenkowata od szarej do prawie 
czarnej. Z czasem bywa, że zanika i jest niewidoczna. Owocniki koliste zazwyczaj licznie wystę-
pujące, żółto-pomarańczowe. Występuje na podłożu skalnym. Pospolity na całym obszarze kraju 
zwłaszcza na betonowych barierach, słupach czy murkach drogowych (Tobolewski 1953). 

Obrost modry Physcia caesia – plecha listkowata, najczęściej tworząca regularne rozetki. 
Ściśle przylega do podłoża, tworzy większe skupiska w postaci biało- lub niebieskoszarych 
plam. Dolna strona w środkowej części ciemna do czarnej, na końcach jaśnieje. Chwytniki 
czarne, nieliczne. Wykształca soralia jako charakterystyczne, niebieskawoszare kuliste wypu-
klenia. Występuje na podłożach skalnych, rzadziej na korze drzew. Gatunek pospolity na ob-
szarze całego kraju.

Podsumowanie 
Działalność człowieka zawsze ma wpływ na otaczające środowisko. Gospodarka, przemysł, 

a co za tym idzie  zanieczyszczenia ograniczają zasięgi porostów. W ich ochronie powstają re-
zerwaty,  czerwone listy, klucze do lepszego ich poznania. Na terenie Polski utworzono ścieżki 
edukacyjne poświęcone tym organizmom. Dzięki działalności człowieka powstają także do-
godne warunki dla ich wzrostu i rozprzestrzeniania się. Porosty  towarzyszą nam od zawsze. 
Studnie porostami malowane, stare cmentarze czy zielone strzechy domów powstały dzięki 
ludziom. Ale tak samo łatwo możemy je zniszczyć. Moda na odrestaurowywanie, moderniza-
cje itp. powinna uwzględniać także całe ekosystemy, jakie niszczymy przy zmianie sztachety, 
gontu czy ,,umyciu” kostki brukowej.
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Ruch turystyczny w Magurskim Parku Narodowym

Wstęp
Magurski Park Narodowy (MPN), szósty pod względem wielkości park narodowy w Pol-

sce utworzony został Rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 listopada 1994 r. (Dz. U. Nr 
126 poz. 618). Jako szósty park narodowy na terenie polskich Karpat swą działalność roz-
począł z dniem 1 stycznia 1995 r. MPN o powierzchni 19439 ha leży w środkowej części Be-
skidu Niskiego, najniższego pasma górskiego polskich Karpat i obejmuje swoimi granicami 
około 15% tego pasma, a wraz z otuliną blisko 21%. Przed utworzeniem Magurskiego Parku 
Narodowego Beskid Niski nie był reprezentowany przez obszar chroniony najwyższej ran-
gi. Między Parkami Narodowymi (Gorczańskim, Tatrzańskim, Pienińskim i Babiogórskim) 
Karpat Zachodnich, a Bieszczadzkim Parkiem Narodowym w Karpatach Wschodnich istniała 
luka rozciągająca się na przestrzeni 190 km. Utworzenie MPN spowodowało jej wypełnienie. 
Jednocześnie powstało niezwykle istotne ogniwo w systemie obszarów chronionych polskich 
Karpat. Ochroną objęto pasmo Magury Wątkowskiej i tereny leżące na południe i południowy 
wschód od niego. Osią parku, dzielącą go na część północną i południową, jest rzeka Wisłoka. 
Pod względem administracyjnym park położony jest na terenie województwa podkarpackie-
go i częściowo małopolskiego. Na województwo podkarpackie przypada 17 435 ha, tj. prawie 
90% jego powierzchni, na której są 2 powiaty i 5 gmin. W województwie małopolskim przy-
pada 2004 ha, co daje 10% powierzchni na terenie jednego powiatu i 2 gmin. W sąsiedztwie 
MPN znajdują się 36 miejscowości, z czego 6 leży w obrębie parku, a 30 w otulinie; z tej liczby 
10 miejscowości jest niezamieszkałych. Do większych ośrodków miejskich znajdujących się 
w stosunkowo bliskim sąsiedztwie parku (do 40 km) należą Gorlice, Jasło i Krosno.

Przyroda MPN
Magurski Park Narodowy ma charakter typowo leśny, ponieważ ponad 95% powierzch-

ni porastają lasy. Pozostałe 5% przypada na łąki i pastwiska. Wspaniałe, dobrze zachowane 
drzewostany bukowe i jodłowe zachwycają rozmiarami drzew i ich dobrą kondycją, natomiast 
ekosystemy nieleśne urzekają swą kolorystyką i bogactwem gatunków, w tym wielu rzadkich  
i chronionych.

Szata roślinna ma znamiona obszaru przejściowego między Karpatami Wschodnimi a Za-
chodnimi (Michalik 1987). Na terenie parku opisano dwa piętra roślinne - piętro pogórza (do 
530 m n.p.m.) i regla dolnego (powyżej 530 m n.p.m.), gdzie dominuje żyzna buczyna karpacka.
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W 57 rozpoznanych dotąd zbiorowiskach roślinnych powierzchniowo zdecydowanie 
przeważają zbiorowiska leśne, lecz aż 34 spośród nich opisano w ekosystemach nieleśnych.

Liczba potwierdzonych gatunków roślin naczyniowych to 800 na około 850 gatunków, któ-
rych doliczono się w całym paśmie Beskidu Niskiego. O wartości florystycznej parku świadczy 
pokaźna liczba roślin rzadkich i zagrożonych, w tym 64 gatunki chronione, m.in. 21 gatunki 
storczyków, 4 gatunki widłaków.

Na terenie Magurskiego Parku Narodowego swoją ostoję posiada szereg gatunków fauny 
dolnoreglowej i podgórskiej. Leśne ostępy magurskie wyróżniają się w całym Beskidzie Niskim 
bogatymi populacjami dużych drapieżników puszczańskich. Żyje tu 55 gatunków ssaków,  m.in. 
niedźwiedź, wilk, borsuk, ryś, żbik. Najstarszą w polskich Karpatach ostoję posiada tutaj łoś.

Badania awifauny potwierdziły występowanie 117 ptaków lęgowych. 7 gatunków ma swoje 
miejsce w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Są to: orzeł przedni, włochatka, sóweczka, pusz-
czyk uralski dzięcioł białogrzbiety i trójpalczasty oraz orlik krzykliwy uznany za symbol parku.

Ichtiofauna reprezentowana jest przez 12 gatunków ryb. Wśród podanych gatunków 4 są 
prawnie chronione (strzebla potokowa, głowacz pręgopłetwy, śliz, piekielnica), a głowacz prę-
gopłetwy i piekielnica umieszczone są dodatkowo w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.

Park i jego otulina są również miejscem bytowania płazów (10 gatunków) i gadów (6 ga-
tunków). Jest to jedno z niewielu miejsc w Polsce, w którym można spotkać wszystkie gatunki 
rodzimych traszek.

Badania niektórych grup bezkręgowców potwierdziły obecność ciekawych gatunków, np. 
z motyli pazia żeglarza, modraszka arion, mieniaka tęczowca i niepylaka mnemozyny, z kóz-
kowatych – nadobnicy alpejskiej, zgniotka cynobrowego, zagłębka bruzdkowanego i kozioro-
ga bukowca, a z modliszkowatych – modliszki zwyczajnej.

Ruch i tradycje turystyczne na opisywanym terenie
Zainteresowanie Beskidem Niskim jako regionem turystycznym zaczęło się objawiać do-

piero z początkiem lat 30. okresu miedzywojennego. Zakres tego zainteresowania był jednak 
nieznaczny. Ograniczał się do wybranych, bardziej atrakcyjnych fragmentów gór, istniejących 
tu uzdrowisk i stacji klimatycznych. Beskid Niski – podobnie jak i Bieszczady Zachodnie – był 
przez ówczesne środowiska turystyczne traktowany raczej marginesowo, stad też ruch tury-
styczny był tu stosunkowo mały. Wzrost zainteresowania regionem nastąpił w połowie lat 30. 
XX w., po ukazaniu się pierwszych opracowań na temat Łemkowszczyzny, popularyzującej 
piękno regionu, a przede wszystkim pokazujących osobliwą kulturę ludu zamieszkującego ten 
obszar. W latach międzywojennych uprawiano tu turystykę pieszą i narciarską, sporadycznie 
organizowano obozy harcerskie lub obozy przysposobienia wojskowego. Częściej korzystano 
latem z pobytów wypoczynkowych na wsi, popularnie określano jako letniska. Charakter wsi 
letniskowych miały wówczas Krempna i Kąty. W Krempnej była stacja Towarzystwa Krzewie-
nia Narciarstwa. Skuteczną i konsekwentną akcję znakowania szlaków turystycznych podjął 
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zorganizowany w 1932 r. oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Gorlicach. W latach 
1932-1933 zostały wyznakowane pierwsze szlaki turystyczne na interesującym nas terenie 
przez PTT z Gorlic - szlak zielony z Gorlic przez Wapienne na Magurę Wątkowską i dalej do 
Nowego Żmigrodu oraz szlak czerwony od Banicy poprzez Mareszkę, Magurę Wątkowską, 
Świerzową Ruską, Kolanin, Kąty aż po Duklę.

Działalność PTT z Gorlic przyczyniła się do utworzenia w 1935 r. pomnika przyrody Kor-
nuty oraz opracowania w 1938 r. planu zagospodarowania turystycznego Beskidu Niskiego, 
m.in. podjęto działania zmierzające do budowy schroniska na Magurze Wątkowskiej. Po-
czątki rozwoju ruchu turystycznego przekreśliła zupełnie druga wojna światowa i powojenne 
przymusowe przesiedlenia ludności łemkowskiej. W latach 1948-53 z inicjatywy gorlickiego 
oddziału PTT, a później PTTK znów pojawiły się znakowane szlaki, wyznakowane od nowa 
w dużej części z zachowaniem dawnego przebiegu tras. W tym czasie na opisywanym terenie 
istniały cztery szlaki:
1. Główny szlak beskidzki – znakowany kolorem czerwonym,
2. Gorlice – Magura Wątkowska – znakowany kolorem zielonym,
3. Folusz – Magura Wątkowska – znakowany kolorem żółtym,
4. Szlak graniczny z Wysowej do Nowego Łupkowa – znakowany kolorem niebieskim (wy-

znakowany w latach 60. XX w.).
W okresie powojennym, do połowy lat 80. XX w., w tej części Beskidu Niskiego domino-

wała turystyka piesza. Szczególnie popularna wśród środowisk studenckich (zwłaszcza z War-
szawy, Rzeszowa, Krakowa i Lublina), gdzie na okres wakacji rozbijane były studenckie bazy 
namiotowe, np.: w Radocynie funkcjonuje do dzisiaj (SKPB w Krakowie), czy w Krempnej 
(SKPB Rzeszowie). Powstało również szereg tzw. chatek studenckich, m.in.: Chatka w Niezna-
jowej, Chatka Malucha w Ropiance. Dla potrzeb rozwijającego się spontanicznie w rożnych 
formach masowego ruchu turystycznego, z początkiem lat 60. XX w. zaczęto tworzyć zaplecza 
rekreacyjno-wypoczynkowe organizowane przez zakłady pracy. W miejscowościach Krempna 
(wybudowano sztuczny zbiornik na Wisłoce), Folusz i Wapienne powstały pierwsze ośrodki 
wypoczynkowe organizowane przez zakłady pracy. W Foluszu, Kątach i Bartnym założono 
stacje turystyczne PTTK.

Zagospodarowanie turystyczne MPN
Użytkowanie turystyczne parków narodowych jest silnie zdeterminowane stopniem 

zagospodarowania, umożliwiającym zgodną z prawem penetrację turystyczną obszaru. 
Głównym elementem tego zagospodarowania są szlaki turystyczne, które wyznaczają linio-
wą przestrzeń penetracji parku przez turystów czy odwiedzających, w mniejszym  stopniu 
dotyczy to obiektów noclegowych, takich jak: schroniska, kempingi i biwaki oraz urządzenia 
infrastruktury turystycznej (schrony przeciwdeszczowe) lub dydaktycznej (muzea, ścieżki 
dydaktyczne; Liszewski 2009).



113

Parki narodowe zajmują niewiele ponad 1% powierzchni kraju i pod względem turystycz-
nym należą do najbardziej atrakcyjnych obiektów przyrodniczych. Większość z nich jest ma-
sowo odwiedzana, co wywołuje wielorakie problemy z ich ochroną. Utworzenie nowego parku 
narodowego zwykle powiększa liczbę zwiedzających. Każdy z nich wyróżnia się bowiem swo-
ją specyfiką i różnorodnością przyrodniczą, co podnosi jego walory turystyczne, wpływa na 
wzrost zainteresowania zwiedzających. Rodzi to potrzebę turystycznego zagospodarowania. 
Z chwilą powstania Magurskiego Parku Narodowego zagospodarowanie turystyczne ograni-
czało się wyłącznie do pieszych szlaków turystycznych o łącznej długości 47 km. Był to stan 
zastany, istniejący w momencie utworzenia parku. Po 23 latach funkcjonowania parku długość 
pieszych szlaków turystycznych wynosi 94,20 km. 

Wraz z stopniowym wzrostem ruchu turystycznego były także wyznaczone trasy rowero-
we, trasa konna i ścieżki przyrodnicze. Poza wymienionymi trasami park stopniowo wprowa-
dzał różne formy urządzeń turystycznych. 

Ruch turystyczny na terenie MPN i otuliny
Ruch turystyczny jest zjawiskiem społecznym polegającym na migracji turystycznej do 

miejsc recepcji turystycznej, w celu zaspokojenia przez jednostkę potrzeb społecznych uzna-
wanych za turystyczne, a mianowicie: potrzeb wypoczynkowych, zdrowotnych, poznawczych, 
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Rycina 1. Piesze szlaki turystyczne, ścieżki przyrodnicze, trasy rowerowe,  
trasa konna, na terenie MPN stan na 01.01.2018 r.  (źródło: opracowanie własne)
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kulturowych i rozrywkowych itp. W czasie podróży oraz czasowego pobytu powstaje i jest re-
alizowany popyt turystyczny (Naumowicz 1984). Bez owych potrzeb (wypoczynkowych, po-
znawczych itp.), a więc potrzeb wyższego rzędu – ruch turystyczny nie rozwinąłby się, a co za 
tym idzie nie można by było myśleć o możliwościach rozwoju turystyki na terenach chronio-
nych. Należy pamiętać, że obszar parku może być udostępniony w sposób, który nie wpłynie 
negatywnie na ochronę przyrody (art 12 ust. 1. ustawy o ochronie przyrody).

Ruch turystyczny na terenie MPN jest nieduży i ma charakter wybitnie sezonowy. Trwa 
głównie w sezonie letnim, tj. w okresie od maja do września, ze szczególnym nasileniem 
w miesiącach wakacyjnych. Wielkość tego ruchu jest w dużym stopniu uzależniona od warun-
ków pogodowych. Najczęstszą formą turystyki w MPN jest: 
a) wypoczynkowa (pobytowa) 
 Obejmuje ona ruch związany z pobytem w miejscowych ośrodkach wypoczynkowych oraz 

pobytami na wsi w prywatnych domkach letniskowych i gospodarstwach agroturystycz-
nych. Koncentruje się głównie w Krempnej, a w mniejszym zakresie również w Foluszu 
oraz w miejscowościach posiadających zorganizowane gospodarstwa agroturystyczne.

b) turystyka lecznicza
 Obejmująca osoby korzystające z uzdrowisk, w tym przypadku uczestników pobytów lecz-

niczych w ośrodku wypoczynkowo-uzdrowiskowym w Wapiennym.
c) turystyka weekendowa
 Pod względem ilości uczestników jest formą dominującą, ma charakter żywiołowy pozba-

wiony jakkolwiek ram organizacyjnych. Występuje od kwietnia do października, z nasile-
niem przypadającym na miesiące maj, czerwiec, lipiec i sierpień. Najczęściej ma charakter  
jedno- lub dwudniowych rzadziej trzydniowych pobytów rekreacyjno–wypoczynkowych. 
Ruch weekendowy koncentruje się głownie w rejonie Folusza, Krempnej, rozprzestrzenia 
się także – ale w znacznie mniejszym stopniu – wzdłuż doliny Wisłoki. Często powiązany 
jest też z innymi formami turystyki, pieszymi lub rowerowymi wycieczkami w góry. Naj-
częściej polega jednak na tzw. biernym wypoczynku na łonie natury. W ruchu tym uczest-
niczą głównie mieszkańcy pobliskich miast: Jasła, Krosna i Gorlic.

d) turystyka kwalifikowana piesza, rowerowa, narciarska i konna
 Turystyka wędrowna piesza – ta forma turystyki ma tu już stosunkowo długą tradycję. 

Obejmuje uczestników turystyki kwalifikowanej pieszej, a także amatorów jedno- lub 
dwudniowych wycieczek. Głównie odwiedzane rejony to pasmo Magury Wątkowskiej 
i pasmo graniczne rejon Baraniego. Ruch ten jest nieduży i nie stanowi zagrożenia dla 
środowiska naturalnego parku.

 Turystyka rowerowa – występuje jako kolarska turystyka wędrowna, ale w przypadku 
opisywanego terenu najczęściej przybiera formę aktywnej rekreacji ruchowej, a nawet 
wypoczynku sportowego. Uprawiana dodatkowo przez uczestników turystyki pobytowej 
i weekendowej. Większość jej uczestników przekłada walory emocjonalne wynikające 
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z jazdy rowerami po trudnym górskim terenie ponad walory poznawcze.
 Turystyka konna to forma turystyki obejmująca amatorów jeździectwa. Występuje głów-

nie w rejonie Kotani, gdzie znajdują się gospodarstwa prowadzące hodowlę koni i ofe-
rujące różne formy rekreacji ruchowej (nauka jazdy na koniach, przejażdżki i imprezy 
konne, kuligi, bryczki).

e) turystyka poznawcza (krajoznawcza)
 Obejmuje uczestników zorganizowanych wycieczek autokarowych oraz turystów samo-

chodowych przemieszczających się po terenie drogami publicznymi celem poznania oko-
licy, zwiedzenia zabytków itp.

f) turystyka pielgrzymkowa (religijna)
 Najczęściej ma charakter jednodniowych przyjazdów ze zwiedzaniem miejsc kultu religij-

nego lub z udziałem w uroczystościach religijnych. Miejsca szczególnie odwiedzane przez 
pielgrzymów to położone w obrębie otuliny sanktuarium maryjne w Skalniku oraz kaplica 
w Mrukowej. Po części do tej formy ruchu można także zaliczyć uczestników obchodów 
odpustowych obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (kiermesz) w Olchowcu, a także odpust 
w Hucie Polańskiej.

g) turystyka etniczna
 Spotykana tu jako forma zwiedzania terenów dawniej zamieszkałych przez Łemków. Jej 

uczestnicy pochodzą z zachodnich i północnych regionów kraju oraz przyjeżdżają z zagra-
nicy. Najczyściej poszukują tu korzeni swoich przodków, odwiedzają miejsca pochodzenia 
i zachowane jeszcze pamiątki kultury łemkowskiej. Przejawem tej formy turystyki są do-
roczne spotkania Łemków organizowane od lat w położonych niedaleko miejscowościach 
Zdynia i Zyndranowa. W rejonie parku do tej formy turystyki można zaliczyć kiermesz 
w Olchowcu, łemkowski odpust organizowany od kilkunastu lat w maju.

h) turystyka zimowa, w tym narciarstwo zjazdowe
 Występuje jako narciarstwo śladowe i zjazdowe. Ta ostatnia forma ma charakter rekreacyj-

ny i uprawiana jest jedynie w miejscowościach Świątkowa Wielka i Chyrowa. Wędrówki 
narciarskie, mimo dogodności terenowych i dostępności szlaków pieszych, które zimą sta-
nowią doskonałe szlaki narciarskie, rozwinęły się w części zachodniej (Krzywa, Radocyna, 
Banica, Nieznajowa i Wołowiec) pod nazwą „Śnieżne trasy przez lasy”. 

i) turystyka edukacyjna
 Obejmuje osoby zainteresowane tematyką przyrodniczą, które mają możliwość skorzysta-

nia z oferty edukacyjnej MPN. W Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym im. Jana Szafrańskie-
go w Krempnej znajduje się ekspozycja przyrodnicza udostępniona do zwiedzania. Prowa-
dzone są również liczne zajęcia i warsztaty, zarówno kameralne, jak i terenowe. Ponadto 
w ośrodku prezentowane są wystawy stałe i okresowe, a w ciągu roku odbywa się szereg 
imprez edukacyjnych. Turyści zainteresowani tą formą mają do dyspozycji 5 ścieżek przy-
rodniczych. 
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Monitoring ruchu turystycznego
Zgodnie z zapisami w ustawie o ochronie przyrody zmieszczony jest wymóg określenia 

maksymalnej liczby osób, które mogą przebywać w określonych miejscach parku narodowe-
go. W związku z powyższym, dla prawidłowego funkcjonowania MPN, spełnienia jego zadań 
w zakresie ochrony przyrody, jak i dostępności dla ruchu turystycznego, zostały określone 
następujące 3 parametry:
•	 chłonność	turystyczna	–	maksymalna	ilość	turystów	mogących	bez	szkody	dla	środowiska	

naturalnego przebywać jednoczenie na terenie parku i otuliny,
•	 pojemność	turystyczna	–	maksymalna	ilość	turystów	mogących	jednocześnie	przebywać	

na danym terenie, rozumiana jako pojemność bazy turystycznej,
•	 przepustowość	turystyczna	–	odnosi	się	do	ruchu	liniowego	tj.	dróg	kołowych	i	szlaków	

turystycznych.
Do obliczeń powyższych parametrów autorzy (Wnuk & Kłos 2000) Operatu Zagospoda-

rowanie Turystyczne MPN zgodnie z metodyką stosowaną w literaturze (Baranowska-Jasnota 
et al.) przyjęli następujące wskaźniki:
- Wskaźnik chłonności dla terenów udostępnionych dla ruchu turystycznego określamy 

liczbą osób mogących przebywać w okresie 1 dnia na 1 ha terenu. Dla obszarów parku 
o ekstensywnym ruchu turystycznym dostępnym poprzez sieć szlaków turystycznych 0,25 
osób na ha/dzień. Dla obszarów otuliny o ekstensywnym ruchu turystycznym dostępnym 
poprzez sieć szlaków turystycznych, jak  również swobodną penetrację terenu 0,50 osób 
ha/dzień.

Dla obszaru o szczególnej koncentracji ruchu turystycznego 15 osób na ha/dzień.
Dla pojemności turystycznej równa się ilość bazy noclegowej (ilość miejsc).
- Wskaźnik przepustowości określony ilością osób lub pojazdów przypadający na 1 km szla-

ku lub drogi.
Dla pieszych szlaków turystycznych na terenie parku i otuliny 20 osób na 1 km trasy.
Dla dróg przebiegających prze obszary chronione 10 pojazdów w ruchu (jednocześnie na 

1 km drogi tj. 300 pojazdów na godzinę poruszających się w obu kierunkach). Jest to maksy-
malny ruch obojętny dla otoczenia drogi i może być dopuszczony na drogach przebiegających 
przez obszary chronione. Mając określone wskaźniki, a zarazem aby przestrzegać ich wielko-
ści, niezbędne jest  prowadzenie monitoringu ruchu turystycznego na terenie parku. Daje nam 
to obraz o wielkości ruchu turystycznego i jego rozmieszczeniu przestrzennym.

Określenie wielkości ruchu turystycznego w Magurskim Parku Narodowym na jego obsza-
rze do  2005 roku jest dość trudne – park nie posiadał bazy noclegowej i punktów sprzedaży 
biletów wstępu ani żadnej innej formy rejestracji ruchu turystycznego. Prowadził sporadyczne 
badania monitoringowe ruchu turystycznego, które dawały szacunkowe określenie wielkości ru-
chu turystycznego. Od 2005 r. tych danych jest coraz więcej, co pozwala określić z dużym praw-
dopodobieństwem ilość turystów odwiedzających park. Jedną z ważnych rzeczy jest to, że są 
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prowadzone badania ruchu turystycznego od 2006 r. Badania realizowane każdego roku w mie-
siącu lipcu przez 5 kolejnych dni od środy do niedzieli włącznie, w czterech stałych punktach 
monitoringowych i tym samym zakresie godzinowym. Prowadzone badania monitoringowe na 
dzień dzisiejszy nie wykazały przekroczenia wskaźnika przepustowości turystycznej.

W Magurskim Parku Narodowym stosuje się dwa sposoby zbierania informacji doty-
czących ruchu turystycznego: pośrednie (na podstawie sprzedanych biletów, wydanych ze-
zwoleń) i bezpośrednie (liczenie turystów, liczenie samochodów). Z wyżej wymienionych 
sposobów dane o ruchu turystycznym w MPN zostały pozyskane z punktów sprzedaży bile-
tów na szlak, ilości osób odwiedzających Ośrodek Edukacyjno-Muzealny im. Jana Szafrań-
skiego, wydanych zezwoleń, danych zebranych na punktach monitoringowych, w których 
liczeniu podlegał ruchu pieszy, rowerowy i samochodowy oraz danych przekazanych przez 
Służbę Parku. Jeśli chodzi o dane z sprzedaży biletów należy wyodrębnić dwa okresy: od 
2005 r. do 2012 r. i od 2013 r. W pierwszym okresie bilety obowiązywały tylko na czterech 
szlakach (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie parków 
narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty) i nie ma tu 
przełożenia na cały teren parku. I od 2013 r., w którym (Rozporządzenie Ministra Środo-
wiska z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, 
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gdzie za wstęp pobiera się opłaty) opłaty pobiera się na wszystkich szlakach i trasach udo-
stępnionych. Z opłat wstępu na teren parku zwolnieni są m.in. mieszkańcy siedmiu gmin, 
w których granicach położony jest park narodowy.

Podsumowanie
Głównym miernikiem funkcji turystycznej w przestrzeni geograficznej jest ruch turystycz-

ny, czyli przemieszczanie się człowieka w wybranym obszarze w celach uznawanych dość sze-
roko jako turystyczne. Nie inaczej jest w parkach narodowych, które licznie są odwiedzane 
przez osoby uznające swoją wizytę na terenach jako turystyczną (Liszewski 2009).

Z oficjalnych publikacji statystycznych GUS za 2016 r., 23 parki narodowe w Polsce odwie-
dziło 13,1 mln turystów. Wśród parków o charakterze górskim MPN charakteryzuje się naj-
niższym natężeniem ruchu turystycznego, które zamyka się liczbą 50 tys. osób w ciągu roku. 
Na przestrzeni dwudziestu trzech lat istnienia MPN widoczny jest wzrost ruchu turystycz-
nego. Ruch turystyczny na obszarze MPN wykazuje wyraźną sezonowość w ciągu roku. Jego 
wielkość zależy też od warunków pogodowych. W okresie wycieczkowym młodzież szkolna 
najczęściej odwiedza park w maju i czerwcu oraz wrześniu i październiku. Zgodnie z zapisami 
ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. park narodowy oprócz zasadniczej funkcji ochronnej jest 
również udostępniany społeczeństwu dla celów turystycznych. W niniejszym artykule podano 
najważniejsze informacje o ruchu turystycznym i jego monitoringu oraz zagospodarowaniu 
turystycznym w Magurskim Parku Narodowym.
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Zmiany w zabudowie wsi na obszarze Magurskiego 
Parku Narodowego i jego otuliny od lat 30. XX w. 

Wstęp
Obszar Łemkowszczyzny, podobnie jak Bojkowszczyzny Zachodniej doznał w połowie XX w. 

ogromnych przeobrażeń ludnościowych i przestrzennych (Augustyn 2016). Działania wojenne 
z okresu II wojny światowej oraz następujące podczas jej trwania i w bezpośrednim okresie po jej 
zakończeniu masowe wywózki miejscowej ludności sprawiły, iż znaczna część Beskidu Niskiego 
stała się niemalże bezludna. Liczne wsie zostały opuszczone przez większość mieszkańców. Po-
ciągnęło to za sobą znaczne zmiany w użytkowaniu terenu, co wpłynęło na dzisiejszy krajobraz 
tego obszaru. Tradycyjne zabudowania wiejskie zostały zniszczone podczas trwania wysiedleń, 
bądź w krótkim okresie po nich, ponieważ opuszczone, pozostawione bez opieki budynki szybko 
ulegały niszczeniu i znikały z krajobrazu. W ich miejsce wprowadzona była nowa zabudowa prze-
znaczona dla funkcjonowania Państwowych Gospodarstw Rolnych. Jednak ze względu na plano-
waną wielkopowierzchniową gospodarkę, nowe zabudowania nie nawiązywały architektonicznie 
do tradycyjnego budownictwa łemkowskiego. Na to wszystko nałożyło się jeszcze współczesne 
budownictwo mieszkalne i letniskowe, ponieważ ze względu na walory przyrodnicze i kulturowe, 
obszar utworzonego w 1995 r. Magurskiego Parku Narodowego i jego okolic stanowi cenny teren 
turystyczny. „Nowe” budynki często nie pasują jednak do miejsc, gdzie zostały wybudowane i tłu-
mią mieszczące się obok nich zachowane tradycyjne zabudowania drewniane.

We współczesnym krajobrazie centralnej części Beskidu Niskiego zachowały się jednak 
tradycyjne zabudowania, które zawierają w sobie zapis dawnego budownictwa Łemków, ale 
też ludności polskiej zamieszkującej część miejscowości. Zabudowania te zostały jednak prze-
kształcone w wyniku dobudowy do nich nowych elementów, zmiany pokryć dachowych, czy 
też wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

W artykule omówiono zmiany, jakie zaszły w budownictwie wsi położonych wewnątrz 
Magurskiego Parku Narodowego oraz we wsiach przylegających do jego zewnętrznych granic. 
Skoncentrowano się także na scharakteryzowaniu przyczyn tych zmian oraz dokonano analizy 
rozwoju nowej zabudowy na badanym terenie. 

Rozwój osadnictwa do wybuchu II wojny światowej w 1939 r.
Badany obszar stanowiły pierwotnie jednolite kompleksy leśne, ponieważ aż do końca 

XIII w. zwarte osadnictwo rozwijało się wyłącznie na Pogórzu i nie wkraczało w górski obszar 
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Beskidu Niskiego. Tworzyły się tam jedynie bardzo małe tzw. samorzutne osady, który nie 
były tworzone w ramach zaplanowanej akcji osadniczej. W XIV w. przygraniczny obszar ziem 
królewskich przekazany został szlachcie, Kościołowi oraz rycerstwu, którzy po jego przeję-
ciu starali się podporządkować powstałe tam wcześniej osady. Tamtejsza ludność, podległa 
dotychczas jedynie królowi, zaczęła wkraczać coraz głębiej w obszar Beskidu Niskiego, za-
kładając przy tym nowe samorzutne osady. Jednak jeszcze w tym samym wieku na obszarze 
Małopolski upowszechniło się osadnictwo na prawie niemieckim. I tak w sposób planowany 
zaczęły powstawać nowe osady. Do końca XV w. na obszarze Łemkowszczyzny powstały wsie 
mieszczące się wyłącznie na zachód od rzeki Wisłoki. Do tego czasu kolonizatorami, na tym 
obszarze, była wyłącznie ludność polska. Od XV w. na obszarze położonym nad górną Wi-
słoką zaczęła pojawiać się ludność wołoska, która w XVI w. przyczyniła się do intensywnego 
zaludnienia Beskidu Niskiego. Założono wówczas ponad sto nowych wsi, a część powstałych 
wcześniej na prawie niemieckim, ponownie lokowano na prawie wołoskim. Wołosi zajmowali 
opuszczone tereny po dawnych wsiach, bądź przekształcali istniejące. Jednak większość osad 
założona została na tzw. „surowym korzeniu”, gdzie obszar przeznaczony pod nowo zakładaną 
wieś musiał być wykarczowany w zwartych wówczas kompleksach leśnych. Ostatnie osady 
na prawie wołoskim założono w XVII w. i od tego czasu niemalże cały omawiany obszar zaj-
mowały tereny przypisane konkretnym wsiom. Brakowało już miejsca do tworzenia nowych 
jednostek osadniczych, dlatego jedynie powiększano obszar gruntów rolnych i pastwisk ist-
niejących wsi. Jednak w XVIII w. i na początku XIX w. założono 5 nowych wsi, w tym Hutę 
Polańską, Hutę Krempną i Wilsznię, których funkcjonowanie związane było z działaniem hut 
szkła (Krukar et al. 2012).

Niezwykle ważnym wydarzeniem w dziejach badanego obszaru były wydarzenia z Wiel-
kiej Wojny (1914–1918), podczas której na obszarze Beskidu Niskiego odbywały się ciężkie 
bitwy. Trwały one głównie podczas zimy i wiosny 1915 r., a ich konsekwencją było rozsianie na 
badanym obszarze niezliczonej liczby grobów poległych żołnierzy. Jednak jeszcze tego samego 
roku zaczęto tworzyć zbiorowe mogiły, w których ponownie grzebano poległych wówczas żoł-
nierzy. Dziś cmentarze te stanowią niezwykłe dzieło architektury (Krukar et al. 2012).

Na kilka lat przed wybuchem II wojny światowej, w 1931 r. badany obszar charakteryzo-
wał się stosunkowo dużym zróżnicowaniem pod względem zagospodarowania i zaludnienia 
(Skorowidz... 1935). Większym zaludnieniem cechowały się gminy położone na obszarze Po-
górza i Beskidu Niskiego, niż te które rozciągały się wyłącznie w Beskidzie Niskim. Gminy 
położone w górnych odcinkach dolin charakteryzowały się zdecydowanie najniższą gęstością 
zaludnienia. Najrzadziej zaludnioną była gmina Krempna, którą zamieszkiwało 33,6 osób na 
km2. W przylegających do niej gminach gęstość zaludnienia nie była znacznie wyższa i wy-
nosiła jedynie nieco powyżej 40 osób na km2. Ponadto gminy te charakteryzowały się niskim 
zagęszczeniem zabudowy – na 1 km2 przypadało w nich 5,4–7,9 budynków. Znacznie większą 
gęstością zaludnienia charakteryzowały się gminy położone na północ od wyżej wspomnia-



121

nych, w których zamieszkiwało około 90 osób/km2, a w gminie Żmigród Nowy średnia gęstość 
zaludnienia wynosiła nawet 105 osób/km2. W tych gminach znacznie wyższa była także śred-
nia gęstość zabudowy, która wynosiła 17,0–19,4 budynków/km2  (Skorowidz … 1935). W po-
szczególnych wioskach mieściło się od kilkudziesięciu do kilkuset chałup. W większości były 
one drewniane, kryte słomą lub gontami i tworzyły zwarty układ urbanistyczny, rozciągając 
się w dnach dolin. Jedynie odosobnione przysiółki mieściły się wysoko w obrębie grzbietów 
górskich, bądź na stokach. Zazwyczaj część mieszkalna i gospodarcza znajdowały się w jednej 
chyży. Zdarzało się jednak, że bardziej majętni gospodarze posiadali stodołę lub/i budynek go-
spodarczy (Czajkowski 1969).W centralnej części wsi, często na wzniesieniach, stały cerkwie, 
a we wsiach przy dużym udziale ludności polskiej także drewniane kościoły. Zazwyczaj były 
one drewniane, ale stosunkowo rzadko budowle sakralne były murowane. Jedynymi murowa-
nymi budynkami we wsiach łemkowskich były zabudowania folwarczne należące do dworu.  

Okres zagłady historycznej zabudowy 
Obszar Beskidu Niskiego, a zwłaszcza jego część położona w górnej części dorzecza Wisłoki 

i jej dopływów, uległa w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu ogromnej depopulacji. Do 
pierwszych zniszczeń doszło już podczas kampanii wrześniowej w 1939 r., jednak po przejściu 
frontu na badanym obszarze przez większość trwania wojny panował względny spokój (Dalecki 
2009; Augustyn 2016). We wrześniu 1944 r., podczas przemieszczania się frontu ku zachodo-
wi, wojska sowieckie, w trakcie operacji dukielsko-preszowskiej, starały się złamać punkt oporu 
niemieckiej obrony, który opierał się m.in. o stoki wierchu Nad Tysowym (697 m n.p.m.). Pod-
czas tych działań dużych zniszczeń doznały wsie położone w południowej części obszaru badań, 
gdzie dziś rozciąga się Magurski Park Narodowy. W dniu 8 września 1944 r. rozpoczęło się natar-
cie wojsk radzieckich w kierunku Przełęczy Dukielskiej (500 m n.p.m.) i Żmigrodu. Zmasowane 
siły wojsk radzieckich nacierały na bardzo dobrze rozlokowane i uzbrojone oddziały niemieckie, 
co powodowało przeciąganie się walk. Dopiero 30 września oddziały radzieckie przeprowadziły 
zmasowany ostrzał artyleryjski m.in. na Hutę Polańską i Ciechanię, doprowadzając do wycofania 
się oddziałów niemieckich. Te, opuszczając umocnienia, niszczyły infrastrukturę wsi i podpalały 
pozostałe zabudowania, które przetrwały bombardowania. Ostatnie oddziały niemieckie wypar-
te zostały z górnej części dorzecza Hucianki w pierwszych dniach października, jednak regular-
ne ostrzeliwanie doliny trwało do połowy stycznia 1945 r. (Materiały... 1994). Ślady po ostrzale 
(m.in. kilkumetrowej średnicy zagłębienia) oraz pozostałości pocisków można odnaleźć w te-
renie po dzień dzisiejszy. Wsie położone w południowo-wschodniej części badanego obszaru, 
m.in. Huta Polańska, Ciechania, Wilsznia czy Smereczne zostały niemal całkowicie zniszczone, 
w związku z czym miejscowa ludność nie powróciła już do swoich domostw. Po zakończeniu 
walk we wrześniu 1944 r. ludność ta wyjechała do Ukraińskiej SRR, w ramach umowy między 
PKWN a rządem USRR (Misiło 1993). Komunistyczne władze Polski chciały stworzyć państwo 
jednolite narodowościowo (Kwiek 2002; Wilk 2012). Trwały wówczas dobrowolne wyjazdy lud-
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ności łemkowskiej i Bojków z południowo-wschodniej części Polski, gdzie życie stało się jeszcze 
trudniejsze niż przed wybuchem II wojny światowej. Dobrowolne wyjazdy szybko się jednak 
skończyły i miejscowa ludność zaczęła być do nich przymuszana. Często bowiem rodziny, które 
wyjechały, po zobaczeniu, że w Ukraińskiej SRR życie wcale nie jest łatwiejsze niż w Beskidzie 
Niskim, starały się wrócić do dawnych wsi, co było im utrudniane (Kroh 1990, 2016; Misiło 
1993; Wilk 2012).

W kolejnych miesiącach 1946 r. wraz z nasileniem się aktywności oddziałów UPA (Ukra-
ińskiej Powstańczej Armii) na Łemkowszczyźnie Zachodniej oraz walk polsko-ukraińskich, 
wysiedlania zaczęły przybierać charakter przymusowy i brało w nich udział wojsko. Dążono 
do wysiedlenia jak największej liczby Łemków przed zakończeniem trwania umowy z USRR, 
która kończyła się w lipcu 1946 r. W tym czasie wysiedlono około 480 tys. osób, w tym z Łem-
kowszczyzny około 65 tys. osób (Cebulak 2005; Krukar et al. 2012). Pomimo tego nadal 
w większości miejscowości przebywała duża liczba Łemków. Szacuje się, że było to około 30-
40% ludności łemkowskiej zamieszkującej te tereny przed rozpoczęciem „ewakuacji”  (Cebu-
lak 2005). Dlatego na wiosnę 1947 r. rozpoczęła się akcja przymusowych przesiedleń ludności 
na Ziemie Odzyskane, prowadzona w ramach akcji „Wisła”. Podczas jej trwania wcześnie rano 
wojsko otaczało wieś, aby uniemożliwić ucieczkę miejscowej ludności do lasu. Zwoływano 
ludność w centrum wsi, bądź przekazywano poszczególnym rodzinom informacje o celu wy-
siedlenia. W ciągu maksymalnie pięciu godzin musieli spakować dobytek i przygotować go 
do transportu. Wysiedlenia były prowadzone bardzo konsekwentnie i zgodnie z założeniami, 
w wyniku czego wyżej położone wsie uległy całkowitemu wyludnieniu i przestawały istnieć, 
a w tych położonych w dolinach pozostawały tylko zagrody z ludnością polską. W czasie trwa-
nia akcji „Wisła” wysiedlono łącznie 140,5 tys. osób. Trudno jednak jednoznacznie oszacować, 
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jaka liczba ludności została wysiedlona i w jakiej skali z których wsi, ponieważ oficjalne do-
kumenty nie pokrywają się z wspomnieniami samych przesiedleńców (Misiło 1993; Krukar et 
al. 2012; Krukar 2016). Z południowo-wschodnich krańców Polski wysiedlono w tym czasie, 
w różnym stopniu 320 wsi (Cebulak 2005). Tylko z powiatu gorlickiego wywieziono 11 329 
osób. Z powiatów jasielskiego i krośnieńskiego liczba wysiedlonych była znacznie niższa, po-
nieważ większość ludności łemkowskich wsi wyjechała już podczas wcześniejszych dobrowol-
nych przesiedleń (Misiło 1993). 

Podczas całego okresu wysiedleń (1944–1947) oraz walk UPA z Wojskiem Polskim do-
chodziło do palenia (przez obie strony) zabudowy pozostawionej przez wysiedleńców. Wojsko 
polskie paliło zabudowania, aby pokazać wysiedleńcom, że nie mają do czego wracać i aby nie 
pełniły schronienia dla band UPA. Natomiast oddziały UPA niszczyła zabudowania, aby unie-
możliwić sprowadzenie do nich ludności polskiej. Drewniane zabudowania, które nie zostały 
spalone, z powodu pozostawienia ich bez opieki bardzo szybko popadały w ruinę i ulegały 
rozpadowi (Augustyn 2016).

Po przeprowadzeniu akcji „Wisła” najsilniej wyludniona została centralna część Łem-
kowszczyzny. Nieco większej liczbie ludności udało się zostać w rodzinnych wsiach na jej 
obrzeżach. Część wsi uległa całkowitemu wyludnieniu (zwłaszcza te wsie położone w gór-
nym biegu Wisłoki), inne natomiast nadal liczyły po kilkaset mieszkańców. Dziś symbolem 
wyludnionych wsi np. Ciechani, Nieznajowej, czy Radocyny są symboliczne drzwi umiesz-
czone w miejscach gdzie się one mieściły. Z kolei do grona wsi, które w stosunkowo du-
żym składzie osobowym przetrwały zawieruchę wojenną i akcje wysiedleńcze, zaliczają się 
m.in. Brzezowa, Desznica, Pielgrzymka, Skalnik, które liczyły po wysiedleniach 230–300 
mieszkańców (Misiło 1993). We wsiach, gdzie została duża liczba ludności zachowało się 
najwięcej tradycyjnej zabudowy. Osoby, które pozostały dbały o swoje zabudowania, a także 
adaptowały do własnych potrzeb porzucone budynki po wysiedleńcach, które nie zostały 
zniszczone w trakcie wysiedlania.

Stan zachowania dawnej zabudowy współcześnie
Na obszarze wokół Magurskiego Parku Narodowego zachowało się bardzo mało tra-

dycyjnej zabudowy wiejskiej. Górna część dorzecza Wisłoki została całkowicie wylud-
niona, a obszar dawnej zabudowy wsi porastają łąki, bądź las (Maciejowski 2001; No-
wak  2012). Większość dawnych zabudowań drewnianych, która przetrwała do II połowy 
XX w., została później rozebrana, bądź w znacznym stopniu przebudowana. Pomimo 
tego w obrębie wsi zachowały się przykłady tradycyjnych chyży łemkowskich, które ob-
serwować można m.in. w Bodakach, Męcinie Małej, Bartnem, Polanach czy Olchowcu. 
Rzadko jednak można spotkać stare budynki zachowane w tradycyjnej formie. W więk-
szości przypadków przez ponad pół wieku wykonano większe bądź mniejsze zmiany. Da-
chy często przykryte są blachą, budynki posiadają dodatkowe dobudówki, a okna i drzwi 
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zastąpione zostały nowymi, nienawiązującymi do tradycyjnego stylu. Brak także trady-
cyjnych ornamentów zdobiących elewacje budynków. Ponadto, podobnie jak w innych 
regionach Karpat, na miejscu dawnych drewnianych chyży stoją nowe budynki, wyko-
rzystujące miejsce po starym budynku – takie postępowanie przyśpieszało procedurę 
uzyskania pozwolenia na budowę (Augustyn 2016). 

Dobrze zachowanymi obiektami dawnych wsi Łemkowszczyzny są cerkwie, które stano-
wią połączenie tradycyjnego budownictwa sakralnego Wschodu i Zachodu. Podłużna bryła 
kryta łamanymi zwieńczeniami jest typowa dla cerkwi Karpat Wschodnich, a barokowe 
hełmy i wieże pochodzą od małopolskich kościołów rzymskokatolickich. Jedna z cerkwi 
Łemkowszczyzny, o której pochodzą pierwsze informacje już z 1507 r., mieści się w Kremp-
nej (obecna budowla pochodzi z lat 1778–1782). Bardzo dobrze zachowane cerkwie wy-
konane zgodnie z wypracowanym w XVII w. i na początku XVIII w. kanonem, to obiekty 
mieszczące się m.in. w Świątkowej Wielkiej (z 1757 r.) i Świątkowej Małej (z 1762 r.). Nie 
zachowała się duża liczba cerkwi wykonanych w tradycyjnym stylu z I poł. XVIII w. Przed 
II wojną światową mieściły się one m.in. w Zyndranowej (z 1720 r.), Jasielu (z 1725 r.), Dłu-
giem (z 1745 r.) czy Wołowcu (z XVIII w.; Krukar et al. 2012). Dziś w ich miejscu znajdują 
się jedynie cerkwiska. 

Z upływem dziesięcioleci bryła cerkwi ulegała zmianie, ponieważ dążono do zwiększe-
nia liczby możliwych do przyjęcia wiernych. Takim przykładem jest cerkiew św. Jana Zło-
toustego w Polanach, wybudowana w 1914 r. na miejscu wcześniejszej. W centralnej części 
Łemkowszczyzny zachowała się stosunkowo duża liczba cerkwi, których architektura ubo-
gaca krajobraz Beskidu Niskiego.

Z kolei w krajobrazie Beskidu Niskiego niemalże nie zachowały się obiekty przemysłowe, 
jak młyny i tartaki wodne, które przez wybuchem II wojny światowej pracowały niemalże 
w każdej wsi, a często było ich i po kilka. Ruiny starego tartaku wodnego pracującego do lat 50. 
XX w., zachowały się w górnym biegu potoku Kłopotnica w Foluszu. Był to zakład stosunkowo 
nowoczesny, murowany, wybudowany na początku XX w. 

Podobnie jak w przypadku zabudowy przemysłowej, także zabudowa dworska uległa 
zniszczeniu w czasie działań wojennych oraz ataków oddziałów UPA. Palone były nie tylko 
zabudowania dworskie, ale także przylegające do nich zabudowania folwarczne. 

Nowa zabudowa wokół granic Magurskiego Parku Narodowego
Po wysiedleniach ludności łemkowskiej liczba mieszkańców badanego obszaru drastycz-

nie się obniżyła. Pomimo, że w zachowanych wsiach od ponad 60 lat obserwowany jest stały 
wzrost liczby ludności, to liczba ludności nadal jest znacznie mniejsza niż przed wybuchem 
II wojny światowej. Zwiększeniu uległy dysproporcje pomiędzy wsiami pogórskimi, a położo-
nymi na obszarze Beskidu Niskiego. W 2017 r. gęstość zaludnienia gminy Dębowiec wynosiła 
102 osoby na km2, gminy Osiek Jasielski 89 osób na km2, podczas gdy gminy Krempna zaled-
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wie 9 osób na km2. W jej skład wchodzą wsie, które akcja wysiedleńcza objęła w największym 
stopniu i po dziś dzień zamieszkałe są przez bardzo małą liczbę mieszkańców, bądź wręcz są 
bezludne. W gminie Polany, którą przed wojną zamieszkiwało 3 568 mieszkańców, obecnie  
mieszka niespełna 600 osób. 

Na części wyludnionego obszaru, w latach 50. XX w. zaczęto tworzyć wielkoobszarowe 
Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR). Zajmowały one leżące odłogiem pola na obszarze 
m.in. wsi Żydowskie, Polany, Ożenna i Wyszowatka (Zatorski & Franczak 2016). Szybko oka-
zało się, że ten typ gospodarowania był nieefektywny i po transformacji ustrojowej PGR-y 
upadły. Część gospodarstw przejęli prywatni właściciele, starając się dostosować je do realiów 
rynkowych, inne natomiast stały puste, popadając w ruinę. Po dziś dzień została po nich tylko 
zdewastowana i opustoszała zabudowa, natomiast mieszczące się przy PGR-ach wielorodzinne 
budynki mieszkalne nadal są zamieszkałe.

Od lat 70. XX w. na badanym obszarze zaczęła pojawiać się coraz większa liczba nowych 
budynków, budowanych z pustaków i rzadziej z cegły, a tradycyjne drewniane chyże rozbiera-
no, bądź zamieniano je na budynki gospodarcze. Dziś w krajobrazie Beskidu Niskiego domi-
nują dwu-, trzykondygnacyjne, duże gabarytowo budynki, z wielospadowymi dachami i często 
z różnorodnymi dobudówkami. Budynki te często silnie kontrastują z krajobrazem Beskidu 
Niskiego i tradycyjnym budownictwem drewnianym oraz z małą architekturą sakralną pozo-
stałą po ludności łemkowskiej. Specyfika granic Magurskiego Parku Narodowego sprawia, że 
budynki często mieszczą się bardzo blisko jego granic.
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Analiza przeprowadzona z wykorzystaniem danych BDOT 10k wykazała, że zabudowa-
nia mieszczące najbliżej od granic Magurskiego Parku Narodowego (MPN) znajdują się we 
wsi Kotań (średnio 287 m od granic MPN), a niewiele dalej w Krempnej (306 m). Wynika 
to głównie z faktu, że wsie te rozciągają się w dolinie otoczonej z obu stron granicami par-
ku narodowego. Znacznie ważniejsza od średniego rozmieszczenia zabudowy jest odległość 
od granic parku narodowego najbliższych im obszarów zabudowanych. W kilku miejscowo-
ściach (Folusz, Kotań, Krempna, Polany i Świątkowa Mała) budynki mieszkalne bezpośrednio 
sąsiadują z granicami parku. Często nie dzieli ich od granic parku więcej niż kilka metrów. 
Wpływają przez to na odbiór krajobrazu przygranicznego obszaru parku, ale także i na możli-
wości przemieszczania się zwierząt w tej strefie. Należy jednak pamiętać, że liczba budynków 
i gęstość zabudowy na tym obszarze jest niewielka. W przypadku Wilszni, Ożennej, Mrukowej 
i Smrecznego, najbliższe obszary z zwartą zabudową mieszczą się w odległości ponad 1 km 
od granicy parku. Strefa przygraniczna jest tam szeroka, przez co presja człowieka na obszar 
parku jest wyraźnie ograniczona.

Analizując potencjał mieszkaniowy gmin badanego obszaru można zauważyć, że nie róż-
nią się one pomiędzy sobą w bardzo wyraźny sposób. Do dyspozycji mieszkańców najwięcej 
mieszkań jest w gminie Krempna, gdzie na 1000 osób przypada 307 mieszkań (w 2016 r.). Jest to 
wartość nieznacznie wyższa od średniej dla powiatu jasielskiego (290). W pozostałych gminach 
wskaźnik ten wynosił od 235 (w gminie Osiek Jasielski) do 292 mieszkań (w części wiejskiej gmi-
ny Dukla). Liczba dostępnych mieszkań nie ulega większym zmianom –  od 2005 r. w powiatach 
jasielskim i krośnieńskim zanotowano niewielki (około 3,5%) wzrost liczby mieszkań. Również 
w gminach przylegających do MPN obserwowano niewielki ich przyrost, z wyjątkiem gminy 
Osiek Jasielski, gdzie nastąpił spadek o 12% (z 268 na 235; BDL GUS … 2018). 

W badanych gminach zaobserwowano na przestrzeni ostatnich 10 lat poprawę standardu 
mieszkań. W 2016 r. przeciętny metraż mieszkania wynosił od 75,7 m2 w gminie Krempna do 
89,8m2 i 89,0 m2 w gminach Osiek Jasielski i Nowy Żmigród. We wszystkich gminach zanoto-
wano kilkuprocentowy wzrost średniej powierzchni mieszkań. Wyjątek stanowi jedynie gmi-
na Krempna, gdzie niemalże nie odnotowano zmian w ich powierzchni (BDL GUS … 2018). 
Wynika to z faktu, że z gminy tej obserwowany jest raczej odpływ mieszkańców niż napływ 
nowych, co wpływa na ograniczenie inwestycji w nowe budownictwo mieszkalne.

Obraz współczesnej zabudowy mieszkaniowej okolic MPN dobrze opisują także wskaź-
niki dotyczące liczby izb przypadających na jedno mieszkanie, liczby osób przypadających 
na jedno mieszkanie oraz przeciętnej liczby osób przypadających na jedną izbę. Pod tym 
względem najlepiej prezentuje się obszar wiejski gminy Dukla, z kolei najsłabiej wypada 
gmina Osiek Jasielski. Przeciętnie na jedno mieszkanie, w poszczególnych gminach, przypa-
da od 3,25 do 4,24 osób, a w mieszkaniu znajduje się średnio od 3,8 do 4,3 izby. Natomiast 
każdy mieszkaniec ma do dyspozycji od 21,1 m2 do 23,5 m2 powierzchni użytkowej miesz-
kania (BDL GUS ... 2018).
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Zmiana charakteru zabudowy nie dotyczy jednak wyłącznie budynków mieszkalnych 
i gospodarczych, ale także budynków użyteczności publicznej, m.in. szkół oraz budowli sa-
kralnych. Całkowicie zmieniła się bryła kościołów, które nie przypominają już łemkowskich 
cerkwi oraz rzymskokatolickich drewnianych kościołów, lecz tworzą nowy styl odbiegający 
od tradycyjnych wzorców.

Tradycyjna zabudowa łemkowska nieuchronnie znika z krajobrazu Beskidu Niskiego 
i zastępowana jest nowym budownictwem. Dlatego należy prowadzić działania, aby zacho-
wać jak najwięcej z dawnej zabudowy oraz wprowadzać wymóg budowy nowych budynków 
mieszkalnych nawiązujących bryłą i detalami do tradycyjnej zabudowy łemkowskiej.

Podsumowanie
Wokół granic Magurskiego Parku Narodowego budowanych jest coraz więcej nowych bu-

dynków, które najwięcej nawiązują architekturą do tradycyjnego budownictwa Łemkowszczy-
zny. Czy należy jednak chronić współczesny krajobraz kulturowy Beskidu Niskiego, a przede 
wszystkim obszar wysiedlonych w przeszłości wsi, skoro przed II wojną światową teren ten 
był gęsto zabudowany? Może należy dążyć do odtworzenia sytuacji sprzed II wojny światowej 
poprzez wprowadzanie w miejscach pozbawionej historycznej zabudowy, nowych budynków 
we współczesnym stylu architektonicznym?

Krajobraz kulturowy jest coraz częściej postrzegany jako tło dla działań inwestycyjnych, 
źródło zysku, czy w skrajnych sytuacjach w ogóle nie odgrywa żadnej roli i jest degradowany 
w imię rozwoju obszarów zurbanizowanych. Stąd też wynika potrzeba skutecznej i rygo-
rystycznej ochrony krajobrazów kulturowych. Nie powinno dopuścić się do tego, iż będą 
one niszczone wskutek rozwoju cywilizacyjnego, urbanizacji, komercjalizacji, uprzemysło-
wienia, czy po prostu na skutek zapomnienia i ignorancji. W tym celu niezbędne jest po-
dejmowanie działań ochronnych i to w różnych formach. Mowa tu o działaniach zarówno 
zinstytucjonalizowanych, sformalizowanych, jak i działaniach miękkich w postaci oddzia-
ływania na świadomość społeczeństwa. Potrzebne są również działania prewencyjne, jak 
i naprawcze, jednostkowe i obejmujące większe obszary. Tak kompleksowe działania będą 
prowadzić do osiągnięcia celu głównego – zachowania i pielęgnowania krajobrazu kulturo-
wego Łemkowszczyzny. Należy dążyć do podnoszenia jakości życia ludności zamieszkują-
cej tereny wokół Magurskiego Parku Narodowego przy równoczesnym zachowaniu w jak 
największym stopniu historycznej zabudowy i wprowadzaniu tradycyjnych elementów do 
nowo powstających zabudowań.
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Magurski Park Narodowy a polityka przestrzenna 
graniczących z nim gmin

Wstęp
Polityka przestrzenna na obszarze Polski, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kształtowana jest zarówno przez organy 
administracji rządowej, jak i organy samorządu terytorialnego (Böhm 2016). Najwyższy 
szczebel systemu planowania przestrzennego w Polsce zajmuje Koncepcja Przestrzenne-
go Zagospodarowania Kraju (KPZK), która omawia stan istniejący oraz określa kierun-
ki i cele strategiczne w gospodarowaniu przestrzenią na obszarze całego kraju. Zgodnie 
z wytycznymi KPZK dla każdego z województw opracowywana jest przez samorząd wo-
jewództwa Strategia Rozwoju Województwa. W kompetencji samorządu województwa 
w zakresie polityki przestrzennej pozostaje także opracowanie Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa. Na poziomie powiatów nie prowadzi się w Polsce działań 
związanych z planowaniem przestrzennym. Na najniższym szczeblu w hierarchii znajduje 
się planowanie przestrzenne prowadzone na poziomie gmin, obejmujące sporządzanie 
obligatoryjnego dla każdej gminy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego (SUiKZP) oraz fakultatywnych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego (MPZP). Pierwszy z tych dokumentów powinien obejmować swym zasię-
giem cały obszar gminy, natomiast plany zagospodarowania przestrzennego w zależności 
od rozmiaru gminy mogą być sporządzane dla całych wsi, sołectw bądź niewielkich ich 
fragmentów, a także dla pojedynczych działek. Zgodnie z zasadą subsydiarności polityka 
przestrzenna, w najszerszym zakresie i w sposób najbardziej szczegółowy, realizowana jest 
przez samorząd gminy (Listwan-Franczak & Fiedeń 2017; Niewiadomski 2018; Wierz-
bowski & Plucińska-Filipowicz 2018). Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym z dnia 27 marca 2003 r. mówi wprost, iż ,,Kształtowanie i prowadzenie polityki 
przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego [...] należy do zadań własnych gminy”. To właśnie planowanie na szczeblu 
gminnym z reguły najsilniej oddziałuje na możliwości gospodarowania przestrzenią przez 
lokalne społeczności. W tych dokumentach planistycznych znajdują się zapisy dotyczące 
przeznaczenia konkretnych działek, a nie ogólne zapisy dotyczące większych obszarów, 
jak np. województwo.
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Dostrzegając rosnącą rolę gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego w życiu 
społeczno-gospodarczym, autorzy niniejszego artykułu, dokonali analizy ilościowej i jako-
ściowej prac planistycznych w gminach położonych na obszarze i wokół Magurskiego Parku 
Narodowego (gminy Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski z powiatu jasiel-
skiego oraz gmina Dukla z powiatu krośnieńskiego) w celu dokonania charakterystyki polityki 
przestrzennej na badanym obszarze. W przypadku szczegółowej analizy przeznaczenia terenu 
zapisanego w SUiKZP, ze względu na rozległość obszarową części gmin i oddziaływanie na 
park narodowy jedynie wsi bezpośrednio sąsiadujących z jego granicami, autorzy ograniczyli 
analizę do jedynie tych miejscowości. Opracowanie bazuje na danych statystycznych z Banku 
Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego oraz przeglądzie aktów planistycznych, 
obowiązujących w gminach, stanowiących studium przypadku.

Główne narzędzia kształtowania polityki przestrzennej w gminach 
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. wy-

różnia dwa wiodące narzędzia kształtowania polityki przestrzennej w gminie. Są to: studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (SUiKZP) oraz miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Oba te akty planowania przestrzennego 
w systemie planistycznym zaliczane są do aktów planowania ogólnego. Prawodawca przewi-
dział obok nich instytucję decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decy-
zja WZiZT), które mają charakter indywidualnej decyzji administracyjnej. Wśród nich usta-
wodawca wyróżnia decyzje o warunkach zabudowy (decyzja WZ) oraz decyzje o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego (decyzja ULICP). Te trzy instrumenty prawne stano-
wią główne narzędzia, za pomocą których gmina prowadzi politykę przestrzenną. Również 
w gminach położonych wokół Magurskiego Parku Narodowego planowanie przestrzenne i za-
gospodarowanie przestrzeni opiera się na tych trzech środkach prawnych (Listwan-Franczak  
&  Fiedeń 2017; Niewiadomski 2018; Wierzbowski & Plucińska-Filipowicz 2018). 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy sporządza-
ne jest od 1994 r. obowiązkowo i obejmuje cały obszar administracyjny gminy. Zapisy w nim 
zawarte są wiążące przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego. Niemniej jednak studium nie jest aktem prawa miejscowego, a jedynie aktem kierownic-
twa wewnętrznego. Przekłada się to na sytuację, w której studium nie może być podstawą do 
wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a jego zapisy są wiążące 
jedynie dla autorów planów miejscowych. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego dzieli się na dwie części: uwarunkowań i kierunków. W części opraco-
wania dotyczącej uwarunkowań omawiany jest stan istniejący w gminie i stawiana jest dia-
gnoza aktualnej sytuacji społeczno–gospodarczej gminy. Z kolei w kierunkach określana jest 
orientacja rozwoju przestrzennego i zasady polityki przestrzennej gminy (Listwan-Franczak  
& Fiedeń 2017; Niewiadomski 2018; Wierzbowski & Plucińska-Filipowicz 2018).
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Stan prac planistycznych
Każda z pięciu podkarpackich gmin, których obszar obejmuje Magurski Park Narodowy 

posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP), 
co jest zgodne z wymaganiami stawianymi gminom (Śleszyński 2012). Widoczne jest jednak 
dość duże zróżnicowanie aktualności tych dokumentów. Bez wątpienia system planowania 
przestrzennego najlepiej funkcjonuje w gminie Dukla, gdzie aktualny dokument Studium 
uchwalono w 2013 r. W późniejszym czasie dokonywano również kilku korekt tego dokumen-
tu. SUiKZP w pozostałych gminach omawianego obszaru liczą już niemal 20 lat (najstarsze, 
w Osieku Jasielskim uchwalono w 1999 r.). W każdej z tych gmin dokonywano późniejszych 
korekt, jednak dotyczyły one niewielkich obszarów.

Realny wpływ na kształtowanie zagospodarowania przestrzennego mają miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Również na tym polu wyróżnia się 
gmina Dukla, której cały obszar został pokryty planami miejscowymi. Miało to miejsce 
już w 2005 r., a później plany te były wielokrotnie zmieniane i uaktualniane. Uchwalony 
MPZP jest jedynym narzędziem, którym władze gminy mogą kształtować użytkowanie 
terenów będących poza zasobami komunalnymi. Bez wątpienia wpływa to pozytywnie 
na jakość zagospodarowania i walory widokowe. Spośród omawianych gmin, na wyróż-
nienie zasługuje także gmina Nowy Żmigród, której władze uchwaliły plany miejsco-
we dla 13 z 19 miejscowości w gminie. W gminach Dębowiec uchwalono 2 MPZP dla 
niewielkiego obszaru obejmującego łącznie 4 ha. W gminie Osiek Jasielski funkcjonują 
3 miejscowe plany dla obszaru obejmującego nieco ponad 33 ha oraz części wsi Świer-
chowa. Najgorzej pod względem planowania przestrzennego funkcjonuje gmina Kremp-
na, gdzie nie uchwalono żadnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go. W nawiązaniu do dość już starego dokumentu Studium tej gminy (z 2002 r.), nasuwa 
się pytanie, czy konflikty w zagospodarowaniu przestrzeni, które przecież planowanie 
przestrzenne łagodzi, są w tej gminie tak małe, czy też nie przywiązuje się do nich wagi? 
Gmina ta położona jest w atrakcyjnym miejscu turystycznym, w dolinie Wisłoki i doli-
nach jej dopływów, gdzie rozciąga się obszar Magurskiego Parku Narodowego. W samej 
Krempnej mieści się siedziba parku narodowego, przez co obszar ten stanowi atrakcyjny 
rejon pod rozwój bazy turystycznej i zabudowań wypoczynkowych dla ludzi mieszka-
jących w miastach. Przy braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
gmina politykę przestrzenną musi prowadzić za pomocą decyzji o warunkach zabudo-
wy i zagospodarowania terenu. Natomiast jak podają P. Śleszyński i współpracownicy 
(2012) liczba pozytywnych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
utrzymuje się w skali całego kraju na stałym poziomie – poniżej 200 tys. rocznie. Decy-
zje o warunkach zabudowy stanowią ponad 85% i dotyczą głównie zabudowy jednoro-
dzinnej i właśnie liczba tego typu wydawanych decyzji może w przyszłości wzrosnąć na 
obszarze gminy Krempna. 
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Kategorie 
przeznaczenia 

terenów

Typy przeznaczenia terenów w gminach

Dębowiec Dukla Krempna Nowy Żmigród Osiek Jasielski

M
mieszkaniowe

MW, MN, MN/RM MW, MN, RM -
budownictwo, 

MN, MW
-

MU
Mieszkaniowo

-usługowe
MNU U/MN, MN/U MU MU, MNU MNU, MTR

U
usługowe

U, UC, UK, UC/PU U UC U U

US
sportu i rekreacji

US US UT strefa turystyki UTS, ST

P
przemysłowe  

i górnicze
PU, RU/PU P, PG - przemysł, PW, PU

P, BS, NG, CB, 
PG, PE, EW

R
rolnicze

R, RP R RP, RR rolne, R R, BO

Z
zieleń nieleśna

ZZ, ZC, MPN ZP, ZC, ZN, ZE RL, KE, ZP, ZC
zieleń, cmentarze, 

ZP, ZI
ZP, ZC

ZL 
zieleń leśna

ZL ZL RL, RLp, MPN Lasy, ZL ZL

WP
wody  

powierzchniowe
WP, WS WS RW wody -

K
komunikacyjne

KS KD, KU K komunikacja, KP KD

IT
infrastruktura 
techniczna

IT W, K, E, T, G, O -
infrastruktura 
techniczna, E, 

GPZ
NO, NU

Przeznaczenie terenów
Analiza rysunków przedstawiających kierunki w studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w Magurskim Parku Narodo-
wym i jego najbliższym otoczeniu w pięciu podkarpackich gminach dała możliwość charak-
terystyki przyjętej w nich polityki przestrzennej. Wyznaczone typy zagospodarowania tere-
nu zwektoryzowano w oprogramowaniu ArcGIS Pro, grupując je w 11 kategoriach według 
przyjętego klucza (por. Listwan-Franczak & Fiedeń 2017).

Większość omawianego obszaru  w dokumentach planistycznych przeznaczono pod 
zieleń leśną (ok. 63%). W dużej mierze takie właśnie jest przeznaczenie terenów położo-
nych w Magurskim Parku Narodowym (poza gminą Dębowiec). Na pozostałym obsza-
rze okolic parku dominującą funkcją terenów powinno być rolnictwo (55%; łącznie 20%) 

Tabela 1. Kategorie i typy przeznaczenia terenów w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
dla gmin Dębowiec, Dukla, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski (źródło: opracowanie własne)



133

i zieleń nieleśna (22%; łącznie 9%). Mniej niż 1/5 analizowanego obszaru przeznaczono 
pod zainwestowanie, z czego ponad połowę stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej 
i mieszkaniowo-usługowej. Stosunkowo duży obszar został przeznaczony na cele sporto-
wo-rekreacyjne, na co bez wątpienia wpłynęło położenie parku. 

Warto szczegółowo przyjrzeć się przeznaczeniu terenów w gminie Krempna – której cały 
obszar objęto analizą. Gmina ta to głównie lasy (79%). Wyraźnie zaznaczają się tu tereny rolni-
cze, które obejmują 14% terenu gminy. Pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługo-
wą przeznaczono jedynie 2% obszaru gminy. Najwięcej tego typu terenów znajduje się w Ko-

Rycina 1. Przeznaczenie terenu gmin Dębowiec, Dukla, Krępna, Nowy Żmigród i Osiek w SUiKZP 
(źródło: opracowanie własne na podstawie SUiKZP)
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tani (6% obszaru wsi), Świątkowej Wielkiej i Małej (po 3,8%) oraz we wsi gminnej – Krempnej 
(2,5%). Spośród wsi w gminie, pod względem planowania przestrzennego wyraźnie wyróż-
nia się Myscowa, gdzie aż 10% przeznaczono na wody powierzchniowe. To właśnie w tej wsi 
w najbliższych latach powstanie na Wisłoce zbiornik wodny Kąty-Myscowa.

Wnioski i rekomendacje
Gminy na obszarze, których utworzono Magurski Park Narodowy stanowią bardzo cen-

ny zasób przyrodniczo-krajobrazowy. Z tego względu bardzo ważny jest sposób prowadzenia 
na ich obszarze przemyślanej polityki przestrzennej. Powinna się ona cechować szczególną 
dbałością o kreowanie ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, zachowaniem 
walorów architektonicznych i krajobrazowych oraz zagwarantowaniem ochrony środowiska.

 Obecny stan prac planistycznych na obszarze gmin położonych wokół Magurskiego Par-
ku Narodowego uznać należy za bardzo zróżnicowany. Wszystkie gminy posiadają studia 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jednakże czas ich opracowa-
nia i uchwalenia jest bardzo zróżnicowany. Jedynie gmina Dukla posiada aktualne Studium 
uchwalone w 2013 r. Opracowania te dla innych omawianych gmin są już mocno przestarzałe 
i być może zdezaktualizowane, ponieważ uchwalone zostały w latach 1999–2002, a zmiany 
jakie w nich dokonywano były niewielkie. Pod względem aktualności oraz pokrycia obsza-
ru gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na tle pozostałych gmin 
ponownie wyraźnie wyróżnia się Dukla. Posiada ona 100% pokrycia obszaru gminy miejsco-
wymi planami zagospodarowania przestrzennego. Zadawalający jest również stan pokrycia 
planami miejscowymi obszaru gminy Nowy Żmigród, która uchwaliła je dla 13 z 19 miejsco-
wości. Niepokoić natomiast może brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzenne-
go dla obszaru gminy Krempna, która posiada tereny bardzo atrakcyjne turystycznie, przez co 
może w przyszłości podlegać niekontrolowanemu rozwojowi zabudowy.

Pozytywnym zjawiskiem obserwowanym na badanym obszarze jest zwartość zabudo-
wy obserwowana w badanych wsiach. Rzadko zaobserwować można zjawisko rozprasza-
nia zabudowy, które jest niewątpliwie negatywne, szczególnie w tak cennym przyrodniczo 
obszarze. Przyczynia się to również do obniżania kosztów dostarczenia do gospodarstw 
domowych mediów oraz prowadzenia gospodarki komunalnej. Zwartość zabudowy 
w dnach dolin powoduje także skracanie czasu dojazdu do pracy oraz dowozu dzieci 
i młodzieży do szkół.

Ze względu na fakt, iż analizowany obszar szczyci się wysokimi walorami krajobrazo-
wymi postulowane jest wykorzystanie instrumentów prawnych służących ich ochronie. 
Zasadne wydaje się rozważenie uchwalenia na obszarze wokół Magurskiego Parku Naro-
dowego uchwał o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, podejmowanych na mocy ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem na-
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rzędzi ochrony krajobrazu (tzw. uchwały krajobrazowej). Uchwalenie tych aktów prawa 
miejscowego wzmocniłoby ochronę krajobrazu oraz pozytywnie wpłynęło na zachowanie 
ładu przestrzennego i jakości przestrzeni publicznej.
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Występowanie nośników reklamy zewnętrznej  
wzdłuż dróg dojazdowych do Bieszczadzkiego  
Parku Narodowego oraz na obszarze parku  
i jego otuliny na tle innych karpackich  
parków narodowych

Wstęp
Park narodowy jest najstarszą formą organizacyjną ochrony przyrody, a jednocześnie naj-

wyższą z nich (Gruszecki 2002). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Usta-
wa … 2004) definiuje park narodowy jako obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami 
przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie 
mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. 
Katalog wartości, których ochronie ma służyć park narodowy, jest różnorodny, co ma zapew-
nić kompleksową ochronę walorów naukowych, przyrodniczych, krajobrazowych i kulturo-
wych tego obszaru. 

Istotnym elementem podlegającym ochronie na terenie parku narodowego są jego wa-
lory krajobrazowe. Art. 5 pkt 23 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
określa walory krajobrazowe jako wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, este-
tyczno-widokowe obszaru oraz związane z nimi rzeźbę terenu, twory i składniki przyrody 
oraz elementy cywilizacyjne, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowie-
ka. Walory krajobrazowe (jak i pozostałe wartości) narażone są obecnie na zagrożenia, 
których źródło może być zlokalizowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz parku na-
rodowego. Ustawa o ochronie przyrody w art. 5 pkt 29 definiuje zagrożenie zewnętrzne 
jako czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub 
biologicznych zasobów, tworów i składników chronionej przyrody, walorów krajobra-
zowych oraz przebiegu procesów przyrodniczych, wynikających z przyczyn naturalnych 
lub z działalności człowieka, mający swe źródło poza granicami obszarów lub obiektów 
podlegających ochronie prawnej (analogicznie zagrożenia wewnętrzne mają swe źródło 
w granicach obszarów lub obiektów podlegających ochronie prawnej). W świetle przyto-
czonych definicji normatywnych uznać należy, iż zagrożeniem dla wartości chronionych 
na obszarach parków narodowych, a zwłaszcza dla ich walorów krajobrazowych, są no-
śniki reklamy zewnętrznej.
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Zagęszczenie nośników reklamy zewnętrznej w regionach Polski jest różne, dlatego ich 
wpływ na fizjonomię i estetykę krajobrazu jest także niejednakowy. Wielorakie są też czyn-
niki lokalizacji nośników. Za jeden z głównych należy uznać natężenie ruchu turystycznego 
na danym obszarze, generowane przez obecność parku narodowego. W ten sposób tworzy 
się swoiste ,,błędne koło'': obecność parku narodowego generuje duży ruch turystyczny, co 
powoduje gęstą lokalizację nośników reklamowych na drogach dojazdowych do parków na-
rodowych, gdyż reklamodawcy chcą dotrzeć do dużej liczby odbiorców. Z kolei wzrost licz-
by nośników reklamowych na drogach dojazdowych do parku (zwłaszcza w jego otulinie, 
a nawet i na jego obszarze) powoduje zagrożenie dla walorów krajobrazowych, dla których 
ochrony park został utworzony.

Bieszczadzki Park Narodowy (BdPN) utworzony został rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 4 sierpnia 1973 r. (Rozporządzenie … 1973). Funkcjonuje on na podstawie ustawy 
o ochronie przyrody oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1994 r. w spra-
wie Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Rozporządzenie … 1994). Obejmuje on 29 201,1 ha, 
a otulina wokół dalsze 55 782,6 ha (Projekt rozporządzenia ... 2016). Bieszczadzki Park Na-
rodowy odwiedza 300–350 tys. turystów rocznie (Prędki 2009, 2012; Prędki & Demko 2015).

Celem autorki było poznanie rozmieszczenia, a także typu oraz wielkości nośników re-
klamy zewnętrznej na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jego otuliny, zlokalizo-
wanych wzdłuż głównych dróg prowadzących w jego kierunku i wewnątrz niego. Ponadto, 
jako cel równorzędny, porównano zebrane informacje na tle innych karpackich parków na-
rodowych w Polsce i innego ważnego rejonu turystycznego w Bieszczadach, jakim jest rejon 
Zbiornika Solińskiego.

Metody badań
Pierwszym etapem badań była inwentaryzacja i klasyfikacja nośników reklamy zewnętrznej 

wzdłuż dróg publicznych na wskazanym obszarze BdPN. Badania terenowe wykonano w różnej 
skali przestrzennej. Rozmieszczenie nośników reklamy zewnętrznej na obszarze i w bezpośred-
nim sąsiedztwie Bieszczadzkiego Parku Narodowego zbadano na 10 odcinkach dróg publicz-
nych, z których każdy miał po 5 km długości. Dodatkowo, w celu uszczegółowienia informacji 
o tym rozmieszczeniu na poszczególnych odcinkach, każdy z nich podzielono na pięć 1-kilo-
metrowych pododcinków, prowadzących przez obszary o różnym zagospodarowaniu. Początek 
większości odcinków lokowano w odległości 2 km od zwartej zabudowy rozciągającej się wzdłuż 
dróg. Wyjątek stanowiły obszary gęsto zabudowane, gdzie nie było możliwości wyznaczenia ja-
kiegoś fragmentu odcinka badawczego na niezurbanizowanym obszarze. Dlatego na tych obsza-
rach dokonano proporcjonalnego wytypowania odcinków badawczych.

W drugim etapie badań terenowych skatalogowano nośniki reklamy zewnętrznej znaj-
dujące się wzdłuż głównych dróg dojazdowych do innych polskich karpackich parków na-
rodowych – Babiogórskiego, Tatrzańskiego, Gorczańskiego, Pienińskiego, Magurskiego 
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i Bieszczadzkiego. W promieniu do 20 km od granic każdego z nich wyznaczono wzdłuż dróg 
publicznych po 5 odcinków badawczych, na których przeprowadzono badanie nośników re-
klamy zewnętrznej. 

W trzecim etapie badań zinwentaryzowano nośniki reklamy zewnętrznej wzdłuż głównych 
dróg dojazdowych prowadzących do miejscowości turystycznych znajdujących się nad Zbiorni-
kiem Solińskim. Wszystkie te badania terenowe przeprowadzono w lipcu i sierpniu 2014 r.

Pomiarom podlegały główne rodzaje nośników reklamy zewnętrznej: billboard, megabo-
ard, citylight, cityscroll, banner, szyld, reklama remontowo-budowlana, tablica ogłoszeniowa, 
słup ogłoszeniowo-reklamowy, reklama LED i LCD – nie uwzględniono reklamy tranzytowej 
(nośnikami tej reklamy są środki komunikacji: autobusy, busy, taksówki, samochody prywat-
ne czy też specjalne samochody reklamowe, przyczepy transportowane za samochodami, itp.). 
Wydzielono reklamy duże (>12 m2), średnie (2–12 m2) i małe (<2 m2). Prócz wielkości inwen-
taryzowanych nośników i ich rodzaju, sklasyfikowano je też ze względu na typ reklamowa-
nego produktu/usługi, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (21 sekcji; Rozporządzenie 
... 2007). Pozwoliło to stwierdzić, czy umieszczone nośniki reklamy zewnętrznej są związane 
z rozwijającą się turystyką wokół parków narodowych.

Prawne uwarunkowania występowania reklamy zewnętrznej
Za reklamę zewnętrzną (outdoorową) należy uznać, zgodnie z ustawą z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, upowszechnianie w jakiej-
kolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, 
przedsięwzięcia lub ruchy społeczne, za pośrednictwem tablicy reklamowej lub urządze-
nia reklamowego. Tablica reklamowa to przedmiot materialny przeznaczony lub służący 
ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, o płaskiej 
powierzchni służącej ekspozycji reklamy, w szczególności baner reklamowy, reklama na-
klejana na okna budynków i reklama umieszczana na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wypo-
sażeniu placu budowy, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wyko-
rzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem (Ustawa ... 2003). Ta sama ustawa definiuje 
urządzenie reklamowe jako przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji 
reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, inny niż tablica re-
klamowa, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych 
zgodnie z ich przeznaczeniem. Reklama zewnętrzna jest więc przekazem marketingowym, 
umieszczanym w przestrzeni publicznej, w celu dotarcia do nieograniczonej liczby od-
biorców, którzy (świadomie bądź nieświadomie) odbierają jej przekaz. Nie ma poza tym 
możliwości jej niezauważania w przestrzeni ani wyłączenia, co ma miejsce w przypadku 
reklamy internetowej, telewizyjnej czy radiowej. W ten sposób reklama outdoorowa speł-
nia swój cel, jakim jest identyfikacja produktu oraz utrwalenie go w świadomości konsu-
menta (Mikosz 2010).
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Wydaje się, że nośniki reklamy zewnętrznej mogą być zagrożeniem dla parku narodowego, 
zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Lokuje się je bowiem zarówno w obrębie parku, 
jak i poza jego granicami, a przede wszystkim w otulinie. Trzeba zaznaczyć, że na terenie parku 
narodowego i w jego otulinie obowiązują odmienne reżimy prawne. Park narodowy objęty jest 
bowiem szczególnym reżimem prawnym, wyznaczonym przez art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie 
przyrody, a zawierającym listę zakazów obowiązujących z mocy samego prawa. Oprócz zaka-
zów ustawowych, dla parków narodowych tworzy się plan ochrony, zawierający m.in. dzia-
łania ochronne. Otulina nie jest zaś formą ochrony przyrody, gdyż osłania ona jedynie park 
przed zagrożeniami zewnętrznymi. W konsekwencji na jej terenie nie obowiązują zakazy, które, 
w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, obowiązują na terenie parku narodowego, 
a sam teren otuliny nie jest obejmowany planem ochrony tego parku (Radecki 2007). Cen-
nym obostrzeniem w sytuowaniu nośników reklamowych w otulinie parku narodowego może 
być jednoczesne ustanowienie na jej obszarze parku krajobrazowego lub obszaru chronionego 
krajobrazu. Odmienne reżimy prawne, obowiązujące w granicach parku narodowego i w jego 
otulinie implikować będą inną sytuację infrastruktury reklamowej na tych dwóch obszarach. 
Już z samej ustawy o ochronie przyrody wynika zakaz umieszczania (w parku narodowym)
tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną przyrody, 
udostępnianiem parku albo rezerwatu przyrody, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków 
drogowych i innych znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku powszechnego. 
Do nośników reklamowych, spełniających warunki klasyfikujące je jako obiekty budowlane, 
zastosowanie ma też art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody: w parkach narodowych 
oraz w rezerwatach przyrody zabrania się budowy lub przebudowy obiektów budowlanych 
i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowe-
go albo rezerwatu przyrody. Komercyjna reklama zewnętrzna, pod jakąkolwiek postacią, jest 
w parkach narodowych, co do zasady, całkowicie zakazana. Wydaje się bowiem mało prawdo-
podobna sytuacja, w której dopuści się na lokalizację reklamy outdoorowej na obszarze par-
ku narodowego, na podstawie generalnych zwolnień przewidzianych w art. 15 ust. 2 u. ochr. 
przyrody. Nie jest więc dopuszczalne usytuowanie nośnika reklamowego w parku narodowym, 
niezależnie czy spełnia on kryteria obiektu budowlanego (wtedy zastosowanie będzie miał art. 
15 ust. 1 pkt 1 u. ochr. przyr.), czy nie (wtedy odnieść należy się do art. 15 ust. 1 pkt 19; Listwan 
2014). Analiza przytoczonych przepisów pozwala stwierdzić, iż zawierają one zakazy w zasadzie 
bezwzględne, ale dopuszczające wyjątki, jeżeli czynności służą celom ochronnym; są to zakazy: 
budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów 
i urządzeń służących celom parku narodowego (pkt 1) oraz umieszczania tablic, napisów, ogło-
szeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem parku, 
edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochro-
ną bezpieczeństwa i porządku powszechnego (pkt 19; Radecki 2007). W praktyce oznaczać 
to może sytuację, w której na obszarze parku narodowego powstaną wielkopowierzchniowe 
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nośniki, których obecność uzasadniać będzie jeden z celów parku narodowego lub nośnik ten 
będzie służyć eksponowaniu informacji dotyczących ochrony przyrody, udostępniania parku, 
edukacji ekologicznej, bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Jest to niewątpliwie wyjątek 
dyskusyjny, mając na uwadze fakt, iż walorom krajobrazowym i pozostałym wartościom parku 
narodowego nie zagraża przekaz umieszczany na nośniku, ale sam nośnik – jego konstrukcja, 
powierzchnia, elementy mocujące. Dodatkowym działaniem zabezpieczającym przed degra-
dacją walorów parku narodowego, jest ustalenie w planie ochrony parku działań ochronnych, 
polegających na przeciwdziałaniu praktyce lokalizacji nośników reklamowych w granicach tej 
powierzchniowej formy ochrony przyrody.

Uwzględniając wyjątki od zakazu sytuowania nośników reklamy zewnętrznej na obszarze 
parku narodowego należy stwierdzić, iż reżim prawny na jego terenie jest znacznie bardziej re-
strykcyjny niż reżim prawny otuliny parku narodowego. Dwa przepisy obowiązującego prawa 
mają tu szczególne znaczenie: art. 10 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, według którego pro-
jekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego 
województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, 
morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w części dotyczącej parku narodowego 
i jego otuliny wymagają uzgodnienia z dyrektorem parku narodowego w zakresie ustaleń tych 
planów, mogących mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody parku narodowego, oraz art. 
53 ust. 4 pkt 7 wraz z art. 64 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Ustawa … 2003), według których zarówno decyzję o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego, jak i decyzję o warunkach zabudowy (co dotyczy innych inwestycji), wydaje 
się po uzgodnieniu z dyrektorem parku narodowego – w odniesieniu do obszarów położo-
nych w granicach parku i jego otuliny (Radecki 2007). Oznacza to w praktyce, iż ograniczenia 
w lokalizacji nośników reklamowych na obszarze otuliny parku narodowego wynikać mogą 
wyłącznie z zakazów określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
lub obecnie także w uchwale rady gminy o zasadach i warunkach sytuowania obiektów ma-
łej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, 
standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wyko-
nane. Jest to podejście liberalne w stosunku do osób mierzących się z zamiarem usytuowania 
nośnika reklamowego w otulinie parku narodowego. Wynika to z faktu, iż często obszar otu-
liny nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a jeśli nawet jest, 
w miejscowych planach rzadkością są zapisy dotyczące ograniczania liczby nośników reklamy 
zewnętrznej. Uchwała o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościo-
wych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, jest narzędziem 
prawnym stosunkowo młodym, wprowadzonym na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. 
o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Usta-
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wa ... 2015). Przez to jest ona w praktyce jeszcze niewykorzystywana do porządkowania prze-
strzeni publicznej w zakresie reklamy zewnętrznej. 

Wyniki i dyskusja
Bieszczadzki Park Narodowy i jego otulina charakteryzują się słabym zdegradowaniem 

krajobrazu przez obecne wzdłuż dróg publicznych nośniki reklamy zewnętrznej, nieznaczne 
jest też zróżnicowanie ich rozmieszczenia. Najwięcej  ich ulokowano przy drodze Smerek–We-
tlina, co wynika zapewne z pełnienia przez tę dużą wieś funkcji ważnego ośrodka turystyczne-
go. Średnio na każdy kilometr tej drogi przypada 12,6 nośników, choć ich rozmieszczenie nie 
jest tam równomierne i wynosi od 6 do 18 nośników/1 km. Na obszarze BdPN i w jego otu-
linie średnia gęstość nośników reklamowych jest znacznie mniejsza, bo wynosi 0,4-4,4/1 km. 
Wpływ stosunkowo dużej liczby nośników umieszczonych na dojazdach do Wetliny zauważal-
ny jest również na odcinku prowadzącym z tej wsi na Przełęcz Wyżną, gdzie koncentruje się 
największy ruch turystyczny w Bieszczadzkim Parku Narodowym (Prędki 2009, 2012; Prędki  
& Demko 2015). W poszczególnych pododcinkach tej trasy nośników reklam nie ma, bądź 
ich liczba nie przekracza 5, natomiast w pierwszym z nich (znajdującym się jeszcze na obsza-
rze Wetliny) jest ich aż 18. Najmniejsze zagęszczenie nośników reklamy zewnętrznej cechuje 
drogi łączące Nasiczne z Brzegami Górnymi oraz Chmiel z Zatwarnicą, gdzie na całej długości 
badanych odcinków stwierdzono ich tylko po 2, czyli 0,4/1 km.

Inwentaryzacja nośników reklamowych wzdłuż innych odcinków dróg prowadzących do 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego wykazała, że ich gęstość jest raczej mała, jakkolwiek wyraźnie 
wyższa, niż w samym BdPN. Średnio na każdy kilometr drogi, przypada tam ich od 2,6 do 6,6, 
jedynie wzdłuż drogi z Cisnej do Dołżycy ich zagęszczenie jest większe: 14,6/1 km. W porównaniu 
z innymi drogami prowadzącymi w kierunku karpackich parków narodowych zagęszczenie to na 
trasach do Bieszczadzkiego Parku Narodowego jest więc małe – średnio 6,5/1 km. 
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Nośniki reklamy o treści związanej z turystyką w Cisnej 
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Największe zagęszczenie nośników reklamy zewnętrznej występuje wzdłuż dróg prowa-
dzących do Tatrzańskiego Parku Narodowego (34,2 nośniki/1 km; Listwan-Franczak & Fran-
czak 2015b; Listwan-Franczak 2016b). Związane jest to z pełnieniem przez Zakopane funkcji 
drugiego po Krakowie ośrodka turystycznego w województwie małopolskim (Badanie ruchu 
... 2015), do którego przybywa rocznie ponad 2 mln turystów (Żabińska 2012). Natomiast Ta-
trzański PN odwiedza rocznie ponad 3 mln osób (Mika et al. 2015). Większość z nich jadąc do 
Tatr tzw. zakopianką stanowi grupę potencjalnych odbiorców reklam, dlatego pomimo prze-
sycenia przestrzeni wzdłuż tej drogi reklamą zewnętrzną, ciągle umieszczane są  nowe nośniki. 
Ponadto, bardzo duże ich zagęszczenie występuje wzdłuż dróg prowadzących do Parków: Ba-
biogórskiego (18,5 nośników/1 km) i Pienińskiego (17,7 nośników/1 km). Nieco większa ich 
gęstość niż w BdPN występuje także wzdłuż tras w kierunku Gorczańskiego Parku Narodowe-
go (8,2 nośniki/1km). Najrzadziej reklamy rozmieszczone są przy drogach prowadzących do 
Magurskiego Parku Narodowego (2,7 nośniki/1 km; Listwan-Franczak 2016a). 

Na poszczególnych odcinkach prowadzących do karpackich parków narodowych (po-
dobnie jak w przypadku dróg dojazdowych do BdPN) występuje wewnętrzne zróżnicowanie 
rozmieszczenia nośników reklamy. Wzdłuż dróg biegnących do Tatrzańskiego PN różnica 
w rozmieszczeniu nośników jest około dziesięciokrotna (8,8–82,6 nośników na 1 km). Naj-
większe ich nagromadzenie występuje wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych do Parków: 
Tatrzańskiego i Gorczańskiego, na których średni dobowy ruch samochodowy sięga 17 tys. 
pojazdów, a podczas długich weekendów nawet 50 tys. (Generalny Pomiar Ruchu ... 2010; Li-
stwan-Franczak & Franczak 2015a). Duża liczba nośników istnieje także w silnie rozwiniętych 
turystycznie miejscowościach Parków: Pienińskiego, Babiogórskiego i Tatrzańskiego. Nato-
miast przy drogach o mniejszym natężeniu ruchu ich liczba jest znacznie mniejsza.

Zagęszczenie nośników reklam w BdPN i wzdłuż dróg prowadzących jest znacznie mniejsze 
niż w sąsiedztwie Zbiornika Solińskiego, który dla Bieszczadów jest równie popularnym rejo-
nem turystycznym (Bielak 2009; Duda-Gromada 2009; Bajda 2012). Nagromadzenie nośników 
reklamy zewnętrznej dochodzi tam do 24,2 /1 km, będąc kilkakrotnie wyższe, niż na obszarze 
BdPN. Jest tam tylko kilka pododcinków dróg o większym nagromadzeniu urządzeń reklamo-
wych, przy których ich liczba dochodzi do 46/1 km (np. w Polańczyku).

Nośniki reklamowe wzdłuż dróg prowadzących do Bieszczadzkiego Parku Narodowego są 
znacznie mniejsze gabarytowo niż te przy drogach prowadzących do Tatrzańskiego PN i Gor-
czańskiego PN, dlatego ich obecność mniej szpeci krajobraz. Na badanych odcinkach dróg 
w Bieszczadzkim Parku Narodowym i w jego bezpośrednim sąsiedztwie większość nośników 
ma powierzchnię reklamową rzędu 2–12 m2. Nośniki o dużej powierzchni reklamowej (po-
wyżej 12 m2) ustawiono jedynie wzdłuż drogi z Wetliny na Przełęcz Wyżną (9,1% wszystkich 
reklam). Obiekty duże mają także niewielki udział przy drogach w bezpośrednim sąsiedztwie 
granic BdPN (9,5–14,3%) oraz wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych prowadzących do 
BdPN (3,0–6,8%). Jest ich tam znacznie mniej, niż wzdłuż dróg prowadzących do Parków: 
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Tatrzańskiego i Gorczańskiego (Listwan-Franczak & Franczak 2015a), gdzie ich udziały sta-
nowią odpowiednio do 49% i 56%. Na tamtych odcinkach ich wpływ na odbiór krajobrazu 
więc jest znacznie większy, niż ma to miejsce w sąsiedztwie BdPN. Jednak w przypadku dróg 
prowadzących do Parków: Babiogórskiego i Pienińskiego także dominują nośniki o małej po-
wierzchni. W większości na wykonanych przez prywatne osoby nośnikach reklamowych re-
klamowane są lokalne produkty usługowe i handlowe, podczas gdy wzdłuż głównych arterii 
komunikacyjnych umieszczane są wielkogabarytowe nośniki wykonane przez profesjonalne 
firmy outdoorowe przeznaczone na reklamy produktów i usług o zasięgu ponadregionalnym.

Spośród kilkudziesięciu typów nośników reklamy zewnętrznej stosowanych w Polsce 
przez branżę outdoorową zidentyfikowano na badanym obszarze zaledwie trzy ich rodza-
je (billboardy, bannery i szyldy). Zdecydowana ich większość nie jest jednak wykonywana 
przez profesjonalne pracownie reklamy zewnętrznej, tylko powstaje w sposób amatorski 
tzw. „metodą chałupniczą”. Takie właśnie dominują w Bieszczadzkim Parku Narodowym 
i jego otulinie zwłaszcza wzdłuż dróg prowadzących przez miejscowości o mniejszym zna-
czeniu turystycznym – z udziałem 80,1–100%; np. w Zatwarnicy i Dwerniku. Na obszarach 
zabudowanych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie parku bardzo duży udział stano-
wią szyldy (38,1–100%). Z kolei wzdłuż ciągów komunikacyjnych prowadzących do głów-
nych ośrodków turystycznych najpowszechniej wykorzystywanym nośnikiem reklamy są 
bannery (42,8–71,4%), które są także powszechnie ustawione wzdłuż dróg prowadzących 
nad Zbiornik Soliński (32,2–57,6%). Podobnie jak na obszarach silnie zurbanizowanych 
Podhala, najczęściej stosowanymi tam nośnikami reklamy zewnętrznej są szyldy i bannery, 
natomiast billboardy stoją raczej wzdłuż przestrzeni otwartych, o większym polu widzenia 

Wykres 1. Średnie natężenie nośników reklam zewnętrznych wzdłuż głównych dróg prowadzących do karpackich parków 
narodowych w Polsce (źródło: opracowanie własne)
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(Listwan & Franczak 2014, 2015). Najwięcej szyldów (30–42%) znajduje się w zachodniej 
części Karpat, podczas gdy w części wschodniej ich udział spada do 2–12%. Największy 
udział mają tam bowiem bannery – do 62%. Zazwyczaj rozwieszane na ogrodzeniach, bądź 
elewacjach budynków, zamiast na specjalnie wykonanych konstrukcjach, znacznie bardziej 
zaznaczają się w krajobrazie. W centralnej części polskich Karpat, gdzie przebiegają najważ-
niejsze główne trasy tranzytowe, dominującym nośnikiem reklamy są billboardy (43–46%).

Bieszczady są obszarem o bardzo bogatych walorach przyrodniczych i kulturowych, dla-
tego od lat są miejscem licznego napływu turystów. W sąsiedztwie Bieszczadzkiego PN (po-
dobnie jak w przypadku innych karpackich parków narodowych) rozwinęły się ośrodki tury-
styczne, a w ich obrębie oraz przy prowadzących do nich drogach bardzo duży udział stanowią 
reklamy związane z turystyką i rekreacją. Na większości z nich reklamowane są usługi związa-
ne z zakwaterowaniem i gastronomią (38,9–100%). Jednak w większości odcinków, w których 
udział tego typu reklam jest niższy, dużą część (18,2–28,6%) stanowią nośniki reklamujące 
działalności związane z kulturą, rozrywką i rekreacją. Od tych średnich wartości odbiegają 
odcinki Dwernik-Nasiczne, gdzie udział tych reklam wynosi 62,0% (mała liczba nośników 
reklam) oraz Brzegi Górne-Przełęcz Wyżna, na którym znaczny udział stanowią reklamy nie-
związane z regionem (np. lodów lub browarów; 87,5%). Udział reklam promujących produkty 
i usługi związane z turystyką i rekreacją na obszarze Bieszczadzkiego PN i jego otuliny jest 
wyraźnie wyższy niż wzdłuż dróg prowadzących w jego kierunku, gdzie stanowią one od 32,5 
do 64,3%. Ich udział jest bardzo podobny jak na odcinkach badawczych położonych w okolicy 
Zbiornika Solińskiego, gdzie stanowią one od 72,5 do 85,9%. 

Analogicznie przedstawia się sytuacja w innych regionach Karpat. Reklamy prezen-
tujące produkty związane z turystyką i rekreacją największy odsetek mają wzdłuż dróg 
dojazdowych do parków: Pienińskiego (68%) i Tatrzańskiego (65%). Wyjątek stanowi je-
dynie odcinek wzdłuż „zakopianki”, gdzie udział ten stanowi zaledwie ok.15%. Są tam 
nośniki outdoorowe, reklamujące produkty i usługi związane z różnymi gałęziami go-
spodarki o krajowym zasięgu odbioru. Taki sam niski udział (10–20%) mają one przy 
innych drogach tranzytowych prowadzących w sąsiedztwie parków: Gorczańskiego i Ma-
gurskiego. Natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie parków narodowych ich udział wyraź-
nie rośnie. U północnych podnóży Masywu Babiej Góry ich udział stopniowo rośnie wraz 
z zbliżaniem się do granic BgPN z 5% do 57%. Natomiast po stronie orawskiej Masywu 
Babiej Góry wzrost ten wynosi z 21% do 52%. 

Ponieważ nośniki reklamy zewnętrznej umieszczone w Bieszczadzkim Parku Narodowym 
i w jego bezpośrednim sąsiedztwie w głównej mierze promują obiekty związane z turystyką 
i rekreacją (m.in. obiekty agroturystyczne) to ich forma odbiega od tradycyjnej. Bardzo często 
przybierają one oryginalne kształty, zazwyczaj wykonane są z materiałów lokalnych (m.in. 
z drewna), dlatego nie wpływają negatywnie na odbiór krajobrazu. Tradycyjne nośniki rekla-
my zewnętrznej występują tam rzadziej. 
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Wnioski
Bieszczadzki Park Narodowy i jego otulina należą do obszarów o znacznie mniejszym za-

gęszczeniu nośników reklamy zewnętrznej niż inne obszary w Karpatach o tak dużym ruchu 
turystycznym. Także wzdłuż dróg prowadzących w kierunku tego parku jest znacznie mniej 
nośników reklamy zewnętrznej, niż w przypadku innych karpackich parków narodowych. 
Krajobraz tego obszaru, pomimo dużego już ruchu turystycznego, jest również mniej prze-
kształcony przez reklamę zewnętrzną niż okolica Zbiornika Solińskiego, która jest drugim 
ważnym rejonem turystycznym w Bieszczadach.

W Bieszczadzkim Parku Narodowym i jego otulinie największy udział mają nośniki rekla-
my wykonane bezpośrednio przez ich właścicieli tzw. „metodą chałupniczą”, a nie przez profe-
sjonalne firmy outdoorowe. W miejscowościach położonych w otulinie tego parku przeważają 
szyldy reklamowe, natomiast przy drogach prowadzących do głównych ośrodków turystycz-
nych więcej jest bannerów. Bez względu na typ nośnika reklamowego i jego położenie, na 
badanym obszarze największy udział mają nośniki o małej i średniej powierzchni reklamowej 
(do 12 m2) – reklamy wielkopowierzchniowe występują tam dość rzadko. Stosunkowo często 
spotykanym typem reklamy (odróżniającym ten region od innych) jest obecność na rekla-
mach obiektów noclegowych bądź gastronomicznych, drewnianych imitacji postaci ludzkich, 
pełniących funkcję „witaczy”.  

Na obszarach turystycznych zauważa się duży wzrost udziału reklam związanych z turystyką 
i rekreacją. Na badanym terenie największy ich udział stwierdziła autorka w obrębie i w bezpo-
średnim sąsiedztwie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Duże ich zagęszczenie jest też wzdłuż 
dróg prowadzących do tego parku, jednak ich udział jest tam znacznie mniejszy niż wzdłuż szla-
ków komunikacyjnych biegnących w kierunku Tatr i Pienin. Na większości tych nośników wid-
nieją reklamy związane z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, jednak stosunkowo 
dużą ich część stanowią także reklamy produktów i usług związanych z rekreacją.

Obszary parków narodowych i ich otulin stanowią cenny zasób krajobrazowo-przyrod-
niczy i wymagają od władz samorządowych podejmowania działań, służących zachowaniu 
i ochronie ich walorów krajobrazowych przed intensywną reklamą zewnętrzną degradują-
cą krajobraz. Wydaje się słuszne zarekomendowanie samorządom gminnym praktyczne-
go wykorzystania narzędzi stworzonych przez tzw. ustawę krajobrazową (Ustawa z dnia 24 
kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony 
krajobrazu), zwłaszcza podejmowanie uchwał w sprawie ustalenia zasad i warunków sy-
tuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowla-
nych, z jakich mogą być one wykonane. Dzięki temu narzędziu prawnemu, lokalne władze 
mogą tworzyć strefy, w których sytuowanie nośników reklamowych będzie ograniczone, 
zabronione lub dozwolone tylko pod warunkiem spełnieniu określonych wymogów. Tym 
samym może to wpłynąć na ograniczenie negatywnego oddziaływania nośników reklamo-
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wych na krajobraz parków narodowych i ich otulin. Podjęcie wyżej wspomnianej uchwały 
wpłynąć może także na utworzenie katalogu dopuszczalnych formatów, gabarytów i styli-
styki nośników – w zależności od specyfiki poszczególnych obszarów danej gminy. Podjęcie 
tzw. uchwały krajobrazowej może także uprawniać do wprowadzenia opłaty reklamowej, 
stanowiącej dodatkowy dochód do budżetów gmin i jednocześnie zaplecze finansowe dla 
realizacji inicjatyw na rzecz ochrony krajobrazu. Niezwykle istotnym narzędziem ochrony 
krajobrazu, wprowadzonym przez ustawę krajobrazową, jest kara pieniężna za umieszczenie 
tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodnie z przepisami uchwały krajo-
brazowej. Za pomocą tej instytucji właściwe organy będą mogły zapewnić przestrzeganie 
przepisów uchwały przez podmioty umieszczające reklamy w przestrzeni publicznej oraz 
skutecznie egzekwować samowolę w sytuowaniu nośników reklamowych.
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Tam, gdzie można doświadczyć przyrody

W ostatnich latach w naszym kraju miało miejsce kilka głośnych konfliktów na styku „człowiek 
– przyroda”. Niektóre z nich przykuły uwagę znacznej części społeczeństwa, jak chociażby sprawa 
Puszczy Białowieskiej, która stała się tematem ważnym również szeroko poza granicami Polski. 
Podkarpacie nie jest wyjątkiem, toczą się tu dyskusje na temat projektowanego Turnickiego Parku 
Narodowego, które zdają się adwersarzy bardziej dzielić niż łączyć. W wielu przypadkach prze-
strzeń tych konfliktów bardzo szybko ulegała polaryzacji i w mediach sprowadzana była do kon-
fliktu dwóch światów - świata człowieka i świata przyrody. Ta retoryka pozwala dostrzec szerszy 
problem, który ma zasadniczy wpływ na nasze relacje ze środowiskiem naturalnym, jednocześnie 
wskazując jedno ze źródeł konfliktów. Oddzieliliśmy przyrodę od człowieka, wyznaczając pomię-
dzy nimi granice i uwierzyliśmy, że to dwa oddzielne światy. A przecież świat człowieka i świat 
przyrody jest dokładnie tym samym miejscem, jednak utrata tej świadomości zmienia naszą per-
cepcję. Wtedy do konfliktu na linii człowiek–przyroda już bardzo blisko. 

Skutki braku więzi
Współcześnie kondycja relacji człowieka 

z przyrodą pozornie mogłaby się wydawać 
bardzo dobra. Lubimy przebywać na łonie na-
tury. GUS zbadał, że jedną z najbardziej popu-
larnych form spędzania wolnego czasu wśród 
Polaków jest relaks na świeżym powietrzu. 
Chętnie wyjeżdżamy w góry czy  nad jeziora, 
a duży ogród przy domu podnosi jego wartość 
na rynku nieruchomości. Równocześnie oka-
zuje się, że niewiele o przyrodzie wiemy i po-
siadamy jej wyidealizowany obraz. W 2014 
roku dr Marta Jermaczek-Sitak przeprowa-
dziła ankietę wśród rodziców dzieci w wie-
ku szkolnym, którzy deklarowali istotną rolę 
przyrody w ich rozwoju. Jej wyniki ujawniły 
rozdźwięk, jaki towarzyszy współczesnemu 
człowiekowi, który z jednej strony ceni przy-
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Trop niedźwiedzia - żadne zdjęcia nie zastąpią wrażeń 
płynących z obcowania z przyrodą
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rodę, a z drugiej strony napawa go ona lękiem. Okazało się, że tolerowana przez ankietowanych 
odległość między ich miejscem zamieszkania a miejscem występowania dzikich zwierząt wynosiła 
średnio... kilkanaście kilometrów! Wśród zwierząt, o które byli oni pytani w ankiecie znalazły się 
takie gatunki, jak bobry, dziki czy żmije, które powszechnie występują w środowisku naturalnym 
(Jermaczek-Sitak 2016).

Te dane skłaniają do refleksji, że przyroda została sprowadzona do roli dekoracji, ładnego bi-
belotu, który owszem - cieszy oczy - ale z którym nie nawiązujemy już więzi. A to właśnie ta re-
lacja przez wieki kształtowała wzajemne stosunki człowieka z naturą. Eliza Orzeszkowa w „Nad 
Niemnem” wymienia około 140 gatunków roślin, których nazwy usłyszała od mieszkańców Wi-
leńszczyzny. Również prof. Łukasz Łuczaj podaje ok. 150 gatunków roślin, które były użytkowane 
przez ludność polską i mniejszości słowiańskie na obecnym obszarze Polski od połowy XIX w. do 
czasów obecnych (Łuczaj 2016). Ile roślin dzisiaj potrafi rozpoznać przeciętny mieszkaniec naszego 
kraju? Ta znajomość lokalnej flory przez starsze pokolenia nie była bynajmniej skutkiem ukończe-
nia przez nich studiów botanicznych, ale praktycznego wykorzystania zasobów przyrodniczych 
w życiu codziennym. Wiedza ta była naturalnym skutkiem życia w bliskości z przyrodą i wzajem-
nego przenikanie się tych dwóch obecnie oddzielonych od siebie światów. Ta cenna informacja nie 
powinna umknąć tym, którzy chcą prowadzić skuteczną edukację ekologiczną.

Oddalenie od przyrody powoduje, że niewiele o niej wiemy, a z reguły to, czego nie znamy, 
budzi w nas lęk. W przytoczonej już ankiecie dr Marty Jermaczek-Sitak okazało się, że blisko 20% 
rodziców nie pojechałoby z dzieckiem na wakacje w miejsce, gdzie występują szczury i dziki - zwie-
rzęta pospolite w każdym mieście i na wielu przedmieściach (Jermaczek-Sitak 2016). Richard Louv, 
autor słynnej książki „Ostatnie dziecko lasu” pisze nawet o „syndromie Baby Jagi”, czyli o postrze-
ganiu przyrody jako swojego wroga, zastępując w ten sposób inne, trudniejsze do zidentyfikowania 
powody do strachu (Louv 2014). W sytuacji, kiedy otaczający nas świat odbieramy jako czyhające 
na nas zagrożenie, trudno o postawę otwartości czy szacunku wobec niego. 

Tłumaczyć sercu
Problem zanikającej relacji na linii człowiek-przyroda i konieczność przeciwdziałania temu 

zjawisku zauważono już dawno. Rozwiązaniem miała być edukacja ekologiczna, która obecnie 
realizowana jest zarówno w edukacji formalnej na wszystkich etapach kształcenia, jak również 
w edukacji pozaformalnej. Tych inicjatyw jest bardzo wiele i można się spodziewać, że wraz z ko-
lejnymi latami prowadzenia działań edukacyjnych będą się zmieniać na lepsze postawy wobec śro-
dowiska naturalnego, a ilość konfliktów na tym tle będzie się zmniejszać. Jak pokazuje praktyka, 
tradycyjnie prowadzona edukacja ekologiczna nie zawsze gwarantuje sukces. 

Bardzo dobrze obrazuje to przykład małych dzieci, które już w przedszkolu poznają metody 
segregacji śmieci i doskonale wiedzą, jaki kolor pojemnika przeznaczony jest dla konkretnego ro-
dzaju odpadów. Natomiast pomimo zdobycia tej wiedzy zdarza się, że wyrzucane przez nie śmieci 
w ogóle nie lądują w koszu, tylko na ziemi. I nie jest to wynikiem braku informacji, tylko braku oso-
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bistej motywacji do ich zastosowania w praktyce. Wszystko wzorowo wytłumaczono rozumowi, 
ale zabrakło informacji dla serca. Cóż z tego, że dzieci dowiedziały się w jaki sposób mogą się trosz-
czyć o otaczający nas świat, skoro nie wiedzą dlaczego warto to robić i nie czują takiej potrzeby?

Edukacja ekologiczna do tej pory koncentrowała się na przekazywaniu informacji. W Encyklo-
pedii Leśnej czytamy, że celem edukacji jest upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o środo-
wisku leśnym, wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej oraz budowanie zaufania spo-
łecznego do leśników. Praktyka pokazuje jednak, że sam fakt posiadania wiedzy jest bezużyteczny, 
jeżeli nie mamy przekonania o tym, że warto tę wiedzę czy umiejętności wykorzystać. Przekaz 
informacji jest ważny, ale stanowi tylko jeden krok w kierunku wykształcenia postawy szacunku 
wobec przyrody. Trzeba mówić także do serc i dążyć do nawiązania więzi z otaczającym nas świa-
tem. David Sobel z Antioch University New England twierdzi, że pozytywną relację z przyrodą da 
się zbudować jedynie na podstawie bezpośrednich kontaktów z najbliższym otoczeniem (Miko-
łuszko 2012). Taką potrzebę dostrzegają także ogólnoeuropejskie instytucje zajmujące się edukacją 
ekologiczną, wprowadzając modele edukacji oparte o doświadczanie bliskości przyrody.

Edukacja jako doświadczenie
W norweskim Instytucie Rozwoju Leśnictwa w 2013 roku opracowano model stopni dojrzało-

ści środowiskowej. Opisuje on rozwój kompetencji w drodze do wykształcenia postawy odpowie-
dzialności człowieka za przyszłość, która jest celem edukacji ekologicznej. Pierwszym i podstawo-
wym elementem tego schematu jest odczuwanie radości z przebywania w przyrodzie. Bez niego 
pozostałe działania edukacyjne nie będą skuteczne. Aby podejmować świadome decyzje i być od-
powiedzialnym za środowisko, należy się wpierw utożsamić z otaczającym światem, dlatego wszel-
kie zmiany w świadomości ekologicznej rozpoczynają się od wyjścia w teren. Chociaż bieganie 
dziecka po lesie nie oznacza, że dorosły będzie miłośnikiem przyrody czy ekologicznym aktywistą, 
to wydaje się ono niezbędne, aby tak się mogło stać (Jermaczek-Sitak 2016). Model stopni dojrza-
łości środowiskowej jasno pokazuje, że brak bezpośredniego doświadczenia i polubienia przyrody 
może się okazać największą przeszkodą w trosce o nasze środowisko życia.

O bezpośrednie doświadczenie opiera również edukację ekologiczną europejska sieć Real 
World Learning, powstała w 2012 roku. Takie podejście umożliwia przede wszystkim odtworzenie 
więzi między człowiekiem a przyrodą, która ułatwia odpowiedź na pytanie: dlaczego ja również 
powinienem/powinnam się troszczyć? Nie można osiągnąć tego efektu wyłącznie opowiadając 
o otaczającym świecie, nawet ilustrując te opowieści najpiękniejszymi albumami. To, czego czło-
wiek doświadcza, staje się dla niego ważne. Osobiste doświadczenie bliskości przyrody jest fun-
damentalnym elementem procesu edukacji i chociaż nie może ono zapewnić sukcesu, to sukces 
nie nastąpi bez niego. Zapewnienie możliwości obcowania z przyrodą jest zatem najważniejszym 
zadaniem edukacji przyrodniczej i w tym kontekście rola parków narodowych, krajobrazowych 
czy Lasów Państwowych jest nie do przecenienia. To tam zaczyna się kluczowy proces edukacyjny, 
którego celem jest wykształcenie w społeczeństwie postawy odpowiedzialności za otaczający nas 
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świat. To również tam rozpoczyna się rozwiązy-
wanie przyszłych konfliktów na linii „człowiek 
– przyroda”. Jeżeli w ogóle się pojawią.

Zielone zaplecze
Przyroda w działaniach edukacyjnych nie 

może pełnić roli tła lub dodatku, ale musi być 
ich podmiotem. Takiej roli nie spełnią jed-
nak miejsca, gdzie przyroda została uporząd-
kowana, wygładzona i włożona w ramy, jak  
chociażby ogrody z przystrzyżonymi równo 
trawnikami czy podwórka, gdzie posadzono 
jedno drzewo. Z tego powodu instytucje ad-
ministrujące wielkoobszarowymi formami 
ochrony przyrody są niejako predestynowane 
do prowadzenia edukacji ekologicznej. Parki 

narodowe, krajobrazowe czy Lasy Państwowe dysponują najlepszym zapleczem edukacyjnym - 
dużymi obszarami dzikiej przyrody - zabezpieczając możliwość bezpośredniego kontaktu z nią. 
W ten sposób w zasadzie niezależnie od programów edukacyjnych realizowanych przez te instytu-
cje, zapewniają one możliwość wykształcenia podstawowej kompetencji ujętej w prezentowanym 
powyżej modelu. Człowiek szukając kontaktu z przyrodą w naturalny sposób wybierze właśnie te 
miejsca, w których cenne walory przyrodnicze i krajobrazowe są zachowane w najlepszy sposób. 
Rozsądne udostępnianie ich dla społeczeństwa jest podstawowym działaniem edukacyjnym, bez 
którego zapewnienie właściwej troski o przedmiot ochrony nie będzie możliwe. 

W instytucjach zajmujących się ochroną dziedzictwa przyrodniczego edukacja jest nie tylko 
działaniem ukierunkowanym na odbiorców, ale wpisuje się w działalność konserwatorską. Poniż-
szy schemat wyjaśnia znaczenie bezpośredniego doświadczenia w zachowaniu obiektu będącego 
przedmiotem troski. Zadaniem instytucji zarządzających dziedzictwem przyrodniczym jest jego 
zachowanie i ochrona, ale zadanie to wymaga zaangażowania nie tylko pracowników do tego 
powołanych, ale wszystkich osób, które korzystają zasobów przyrodniczych. W przypadku wiel-
koobszarowych form ochrony przyrody konieczna jest akceptacja i wsparcie takich działań przez 
społeczeństwo. Aby tak się stało, należy zadbać o to, aby ludzie docenili dane dziedzictwo i znaleźli 
własną motywację do jego ochrony. Doświadczenia edukacji ekologicznej wskazują na to, że naj-
ważniejszą rzeczą w tym procesie jest bezpośredni kontakt z przyrodą i za jego zapewnienie odpo-
wiedzialne są instytucje administrujące terenami chronionymi. W ten sposób realizują pierwszy 
krok według modelu stopni do dojrzałości środowiskowej. Prowadzona zgodnie z takim modelem 
przez parki narodowe, krajobrazowe czy Lasy Państwowe edukacja staje się działaniem niezbęd-
nym do właściwego funkcjonowania i zachowania przedmiotu ochrony. Trzeba podkreślić jed-

Rycina 1. Model stopni dojrzałości środowiskowej (źródło: 
Bjørnstad 2013)

1. Cieszyć się przebywaniem w przyrodzie

3. Rozumieć sieć połączeń w naturze

5. Podejmować decyzje dotyczące środowiska

2. Doświadczać i obserwować przyrodę

4. Rozumieć wzajemne oddziaływanie  
człowieka i przyrody

6. Być odpowiedzialnym za przyszłość
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nak, że efekty tych działań są odłożone w czasie 
i jedynie długoterminowa strategia jest w stanie 
przynieść pożądany efekt. Wiele konfliktów na 
linii „człowiek – przyroda” spowodowanych 
jest zaburzeniem tego cyklu.

Na Podkarpaciu
W 2016 roku turyści krajowi i zagraniczni 

najbardziej usatysfakcjonowani byli walorami 
przyrodniczymi Polski, a przyroda jest wska-
zywana przez obcokrajowców jako jeden z naj-
ważniejszych aspektów wypoczynku w naszym 
kraju. Na Podkarpaciu właśnie ona decyduje 
o atrakcyjności turystycznej regionu. Wszystkie 
południowe powiaty województwa podkarpac-
kiego posiadają wśród walorów turystycznych 
dominujące walory środowiskowe, a ogólno-
polskim liderem wśród powiatów o najwyż-
szych wartościach wskaźnika atrakcyjności 
środowiskowej WAS jest powiat bieszczadzki. 
Ponad 44% powierzchni województwa stanowią różne formy ochrony przyrody, co wskazuje na 
ważną rolę regionu w tym systemie. Na Podkarpaciu znajdują się 2 parki narodowe, 10 parków kra-

Wysokie (697 m n.p.m.) zimą w Magurskim Parku Narodowym

Rycina 2. Rola edukacji poprzez bezpośrednie doświad-
czenie w ochronie dziedzictwa

Zachowanie 
dziedzictwa dla 

przyszłych pokoleń

Spotkanie
z dziedzictwem

Dziedzictwo

Szacunek dla 
dziedzictwa

2. Aby zachować dziedzictwo 
musimy je szanować

3. Aby szanować 
dziedzictwo musimy je 
poznać i znaleźć wasną 
motywację

1. Aby istnieć, dziedzictwo  
musi być otoczone troską

4. Zarządcy miejsc 
dziedzictwa powinnni 
zapewnić dostęp do 
nich. Jest to niezbędne 
do rozpoczęcia procesu 
prowadzącego do jego 
ochrony.

   M
. K

uś
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jobrazowych i 96 rezerwatów przyrody, oprócz nich wiele innych form ochrony przyrody, a w tym 
również pozostałe wielkoobszarowe, których ochrona w sposób szczególny związana jest z działa-
niami edukacyjnymi.

W obydwu podkarpackich parkach narodowych rośnie liczba odwiedzających. Magurski Park 
Narodowy w roku 2016 odwiedziło 50 tys. turystów, o 10 tys. więcej niż w latach poprzednich. 
W przypadku Bieszczadzkiego Parku Narodowego wzrost jest jeszcze większy, od 355 tys. osób 
w roku 2014 do 487 tys. w 2017. Taki trend utrzymuje się w całym kraju, co pokazuje wzrost licz-
by odwiedzających wszystkie polskie parki narodowe w tym okresie z 11 799 000 do 12 900 000. 
Zapewniając możliwość kontaktu z dziką przyrodą wszystkim tym odwiedzającym poprzez udo-
stępnianie parków siecią szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych, instytucje te realizują naj-
ważniejszy etap edukacji. Parki narodowe stanowią najwyższą formę ochrony w Polsce obejmując 
swoim obszarem najcenniejsze jej fragmenty. Obecność takich miejsc jest najważniejszym i naj-
większym ich potencjałem edukacyjnym. 

Z tego względu wśród wszystkich instytucji w województwie podkarpackim zajmujących się 
edukacją ekologiczną to właśnie parki narodowe mają najlepsze możliwości do realizacji takich 
działań. Jest to również ich obowiązkiem, ponieważ ustawodawca dostrzegł doniosłą rolę parków 
narodowych w edukacji przyrodniczej społeczeństwa, zobowiązując je do prowadzenia działań 
z tego zakresu. Jest to jedno z trzech podstawowych zadań parku narodowego wymienione w usta-
wie o ochronie przyrody.

Lesistość województwa podkarpackiego jest jedną z najwyższych w kraju, a większość obsza-
rów leśnych zarządzana jest przez PGL Lasy Państwowe. Na terenie krośnieńskiej RDLP znajdu-
je się ponad 550 tys. ha lasów, co stanowi duży potencjał do prowadzenia działań edukacyjnych 
opartych o bezpośredni kontakt z naturą. Zlokalizowana w lasach infrastruktura turystyczna za-
chęca do wędrówek i poznawania przyrody regionu. Udostępnianie lasów czy wielkoobszarowych 
form ochrony przyrody jest niezbędne do prowadzenia skutecznej edukacji przyrodniczej, jednak 
nie są to jedyne działania podejmowane przez instytucje administrujące tymi terenami. Kontakt 
z przyrodą jest pierwszym działaniem, na którym opiera się edukacja przyrodnicza, jednak zadanie 
i wyzwanie, jakie stoi przed wszystkimi instytucjami zajmującymi się edukacją, to profesjonalne 
przeprowadzenie całego procesu. Wyjaśnianie procesów zachodzących w środowisku, tłumacze-
nie zależności czy wskazywanie praktycznych działań na rzecz ochrony przyrody jest naturalną 
konsekwencją zachęcenia odbiorców do zainteresowania się otaczającym ich światem. Na tym eta-
pie uczestniczą na równych prawach zarówno instytucje, jak i organizacje pozarządowe, które nie 
posiadają zaplecza w postaci zarządzanych i udostępnianych przez siebie cennych przyrodniczo 
terenów. A jest co robić, bo okazuje się, że dzieci lepiej rozpoznają zwierzęta z egzotycznych krajów 
i z bajek, niż te żyjące w ich  najbliższym sąsiedztwie (Mikołuszko 2012). Trudno jest chronić coś, 
czego się nie zna i z czym nie ma się żadnej więzi, dlatego edukatorzy starają się, aby oprócz rozpo-
znania na zdjęciach słonia, żyrafy czy lwa ludzie potrafili dostrzec w swoimi otoczeniu chociażby 
kumaka górskiego, ziębę czy niezapominajkę. Nawet najbardziej spektakularny gatunek oglądany 
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w telewizji nie zastąpi bezpośredniego spotkania z lokalną przyrodą, ponieważ to wówczas tworzy 
się więź, a jej jakość ma znaczenie dla wykształcenia postawy szacunku wobec otaczającego świata.

Realizowane przez parki narodowe i krajobrazowe, Lasy Państwowe, a także organizacje po-
zarządowe programy edukacyjne na Podkarpaciu skierowane są do szerokiego grona odbiorców, 
zapewniając uczestnictwo w nich jak największej ilości społeczeństwa. Naturalną konsekwencją 
budowania relacji między człowiekiem a przyrodą jest wzbudzenie w ludziach troski o otaczający 
świat i jego ochrona. Takie działania pozwalają mieć nadzieję, że z czasem konfliktów na linii czło-
wiek-przyroda będzie coraz mniej. Organizacje, które nie posiadają zaplecza przyrodniczego w po-
staci zarządzanego przez siebie obszaru, pomimo najlepszych programów edukacyjnych muszą 
korzystać z takich miejsc. To pokazuje, że rola instytucji zarządzających obszarami chronionymi 
jest kluczowa i spoczywa na nich duża odpowiedzialność za kondycję relacji między człowiekiem 
a przyrodą. Są one powołane do prowadzenia edukacji przyrodniczej przez sam fakt administro-
wania takim obszarem. Dostęp do przyrody przez społeczeństwo to nie przywilej, ale prawo i ko-
nieczność w czasach, kiedy mamy świadomość, że odtworzenie wspólnej więzi leży u źródła odpo-
wiedzialności za przyszłość naszego wspólnego świata.
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Małgorzata Jaźwa
 

 
Czy edukacja może wzbudzić zachwyt nad przyrodą? 
– przykład Magurskiego Parku Narodowego

Aby chronić – trzeba poznać. Trzeba wiedzieć, jakie gatunki roślin i zwierząt są zagrożone 
i dlaczego. Trzeba wiedzieć, jaka jest ich rola w ekosystemie i jak mogą wpłynąć na nas - lu-
dzi. Nie wiadomo do końca, co pojawia się jako pierwsze: zachwyt czy zrozumienie. Zapew-
ne pierwszy zachwyt powoduje wzrost chęci zrozumienia – mogą o tym świadczyć pierwsze 
nieporadne pytania o przyrodę: nasze, a potem naszych dzieci: od fundamentalnego „a co to 
jest?” przez „dlaczego komar mnie gryzie?”, kończąc na pytaniach w stylu: „Czy śluźnia może 
zjeść cały las?”

Pomimo dynamicznego rozwoju pozaszkolnych systemów nauczania, niska świado-
mość przyrodnicza społeczeństwa to nadal istotne zagrożenie dla ochrony przyrody (Cza-
derna 2009). Szczególną rolę w zrozumieniu i poznaniu przyrody pełnią parki narodowe 
i proponowana przez nie oferta edukacyjna. Na Podkarpaciu mamy jedynie dwa parki na-
rodowe: Bieszczadzki i Magurski. O ile ten pierwszy jest znany chyba każdemu, o tyle drugi 
pomimo 23 lat istnienia dalej walczy o miejsce w świadomości Polaków. I odnosi sukcesy. Jest 
stosunkowo młody, a jednak posiada całkiem rozbudowaną ofertę dydaktyczną, skierowaną 
nie tylko do dzieci i młodzieży, ale i do społeczności lokalnej. Położenie na granicy między 
wschodnią a zachodnią częścią Karpat sprawia, że jest to obszar cenny przyrodniczo (Czader-
na 2009) – może nie tak spektakularny jak Bieszczady, a jednak swoim spokojnym urokiem 
próbujący zachować różnorodność dla przyszłych pokoleń.

W MPN mieści się ośrodek edukacyjny wraz z Muzeum im. J. Szafrańskiego w Krempnej. 
Główną atrakcję stanowi tu sala ekspozycyjna z ponad półgodzinnym spektaklem przyrodni-
czym. Spektakl przenosi w świat przyrody za pośrednictwem wszystkich zmysłów. Seans po-
kazuje cztery pory roku zaklęte w czterech dioramach przedstawiające rok w Magurskim Par-
ku Narodowym – odpowiednie elementy ekspozycji są podświetlane, widza otaczają dźwięki 
przyrody. Największe chyba zainteresowanie budzi jesień - płynący strumyk, widoczne grzyby, 
para łani, dostojny jeleń, a do tego odgłosy rykowiska – potężny basowy ryk - mylony nieraz 
przez turystów z rykiem niedźwiedzia. Poza spektaklem wyświetlany jest krótki film obra-
zujący historię kształtowania się obszaru oraz wprowadzenie z podstawowymi informacjami 
o parku. Ponadto w budynku znajdują się sale ze sprzętem do prowadzenia warsztatów – za-
równo pod dachem, jak i w terenie. Sale i korytarze wypełniają wystawy czasowe, wśród któ-
rych trafiają się wystawy lokalnych fotografów, rzemiosła itp.
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W budynku mieści się także zaciszna czytelnia, w której można zapoznać się z m.in. z wy-
dawnictwami parku: albo przed wyruszeniem na wycieczkę, by wiedzieć za czym się rozglądać, 
albo po – aby przeanalizować czy udało nam się zobaczyć coś szczególnego. Oferta wydaw-
nicza MPN jest szeroka. Przede wszystkim dysponuje wyczerpującą monografią, poruszającą 
chyba wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z obszarem (Górecki & Zemanek 2009): 
od historii przez kleszcze, rośliny, ptaki do zagospodarowania przestrzennego. Ponadto do-
stępne są liczne mapy, foldery dotyczące ścieżek przyrodniczych, plakaty na cztery pory roku, 
przewodnik po Magurskim Parku Narodowym i okolicach oraz wszystkie numery czasopi-
sma Magura, dostępne także online  – stanowiące formę dialogu między instytucją, a lokalną 
społecznością, ale i stanowiące nie lada gratkę dla osób interesujących się przyrodą i historią 
regionu. Ośrodek od wtorku do piątku jest czynny już od siódmej rano; więc można z niego 
skorzystać przed wyruszeniem na górską wycieczkę.

W programie przewidziana jest także oferta dla osób niepełnosprawnych – wystawa drzew 
– każdy półtorametrowy pień podpisany jest językiem braille'a; obok znajdują się wyszlifowane 
przekroje – można nauczyć się rozpoznawać gatunki po dotyku kory i drewna. Ciekawa umiejęt-
ność, także dla widzących. Warto zaznaczyć, że pnie reprezentują wszystkie drzewa występujące 
na terenie Magurskiego PN i ułożone są w kolejności zgodnej z procentem ich występowania – 
a więc od buka i jodły począwszy – na jabłoniach i rzadszych wierzbach kończąc.

Dla grup zorganizowanych, głównie dzieci i młodszej młodzieży, pracownicy parku przygo-
towali liczne zajęcia tematyczne. Np. o kontrowersyjnym ostatnio wilku Canis lupus – na któ-
rych można się dowiedzieć, czy rzeczywiście wilk zagraża człowiekowi i jego gospodarce, czy 
przewidziane są odszkodowania za szkody wyrządzone przez drapieżniki, jak odróżnić wilka 
od psa i czy zawsze jest to możliwe „gołym okiem” i ile faktycznie tych drapieżników kryje się 
w polskich lasach, a ile z nich wybrało na swój dom Beski Niski. Na zajęciach o orliku krzykli-
wym Clanga pomarina uczestnicy dowiadują się wielu ciekawostek na temat biologii tego ptaka 
zwanego królem magurskiego nieba i będącego jednocześnie jego symbolem, „przelatującym” 
nad krajobrazem łagodnych wzniesień w logo parku. Martwe drewno – to kolejny temat warsz-
tatów – i zarazem kolejny kontrowersyjny. Uczestnicy dowiadują się dlaczego „zabałaganiony” 
las jest lepszy niż „posprzątany”. Poznają pnie i kłody wielkowymiarowe jako bogate siedlisko dla 
licznych organizmów: od ptaków w dziuplach, przez nieprzeliczony wręcz świat owadów, drobne 
rośliny zielne, paprotniki, mszaki, grzyby i porosty aż do tajemniczych śluzowców z pogranicza 
świata grzybów i zwierząt. Ofertę uzupełniają zajęcia o parkach narodowych.

W ramach zajęć możliwe jest przejście ścieżkami przyrodniczymi zlokalizowanymi na te-
renie MPN – pracownicy opowiadają nie tylko o tym, co aktualnie dzieje się w przyrodzie, ale 
też o historii użytkowania terenu, która niewątpliwie wpłynęła na aktualny stan zachowania 
tych szczególnych obszarów Beskidu Niskiego. Łemkowie, stare sady, nieistniejące wsie, fa-
scynująca i wabiąca niemal mistycznie Dolina Ciechani, którą można zobaczyć kilka razy do 
roku, w ramach specjalnego zezwolenia, poza tym przez kilka wyznaczonych dni w roku oraz 
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w sezonie: w każdy weekend w ramach wycieczki z pracownikiem parku. Na co dzień teren 
jest niedostępny. Dlaczego? Otóż jest to obszar unikatowy, szczególnie cenny przyrodniczo. 
I pomimo, że bardzo kusi, pozwólmy czasem takim miejscom trwać, w miarę bez zbędnej 
ingerencji człowieka – chociażby po to, żeby kiedyś jeszcze móc je zobaczyć, choćby w te wy-
znaczone kilka dni w roku.

Od marca 2017 Magurski Park Narodowy realizuje projekt„Przybliżyć naturę”. Realizację 
programu rozpoczęła konferencja „Przybliżyć naturę – dobre praktyki przyrodnicze w co-
dziennym życiu”, w której wzięło udział 84 osoby (Pichura 2017a). W programie konferen-
cji i później na poszczególnych etapach realizacji znalazło się coś dla każdego: mieszkańców 
gmin, podopiecznych domów pomocy społecznej, samorządowców, lokalnych grup działania: 
kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, no i dla chyba najpodatniejszej na 
edukację grupy: przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, nauczycieli oraz 
turystów odwiedzających okolicę.

Dalszy etap projektu stanowił cykl warsztatów „Szlak dobrych praktyk przyrodniczych”. 
W ramach zajęć uczestnicy (zarówno lokalni mieszkańcy, jak i turyści) mogli poszerzać swoją 
wiedzę na tematy okołoprzyrodnicze, a także nabywać przydatne umiejętności do życia w zgo-
dzie z naturą. Zajęcia obejmowały spacery dendrologiczne, botaniczne, mikologiczne, entomo-
logiczne oraz warsztaty o tradycjach pszczelarskich, ziołach, dzikich roślinach jadalnych, prze-
widywaniu pogody, tworzeniu naturalnej biżuterii, czy obserwacjach nocnego nieba. Do lipca 
wzięło w nich udział ponad 680 osób, niektóre z nich były gośćmi z sąsiednich województw.

Warsztaty botaniczne przebiegały w formie spacerów po wcześniej zaplanowanych trasach. 
Prowadzone były w atmosferze turystycznego bądź rodzinnego wędrowania i niezależnie od 
wieku każdy znalazł w nich coś dla siebie. Dorośli uczestnicy zazwyczaj interesowali się wła-
ściwościami roślin; młodzież pochłaniała z uwagą wzmianki o truciznach i chmielu Humulus 
lupulus, a dzieci z radością oplątywały się przytulią czepną Galium aparine i rysowały po rę-
kach sokiem z glistnika jaskółcze ziele Chelidonium majus. Podczas zajęć uczestnicy pozna-
wali problematykę zanikających siedlisk, gatunków rzadkich i chronionych, dowiadywali się 
o grożących również w tym rejonie inwazjach roślinnych. W towarzystwie pracownika parku 
i specjalisty botanika dla celów edukacyjnych - można było poznać roślinę wszystkimi zmy-
słami – dotknąć, powąchać, obejrzeć elementy struktury pod lupką – np. elajosomy u niepo-
zornych kwiatów kopytnika. Poza tym uczestnicy dowiedzieli się dokładnie co można zbierać 
i gdzie, a jeśli nie, to dlaczego. Podczas spacerów były prezentowane liczne gatunki chronione 
występujące w Beskidzie Niskim: np. storczyki, wzbudzające niezmienne zdziwienie, „że nie 
takie jak w markecie” - kruszczyk błotny Epipactis palustris, podkolan biały Platanthera bifo-
lia, storczyk męski Orchis mascula i storczyk samiczy Orchis morio oraz inne ciekawe gatun-
ki, jak: dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis, lilia złotogłów Lilium martagon, kłokoczka 
południowa Staphylea pinnata czy czosnek niedźwiedzi Allium ursinum. Spacerując wśród 
wonnych kwiatów, unoszących się nad nimi wielobarwnych motyli, przy dźwiękach ptaków 
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i bzyczących owadów uczestnicy odkrywali bogactwo gatunków magurskich łąk. Z innej per-
spektywy można było spojrzeć na to samo siedlisko przy okazji spaceru entomologicznego 
- wtedy to owady przestawały być tłem dla roślin, a stawały się mistrzami pierwszego planu. 
Zapylały, żerowały, budowały, hodowały grzyby, przepoczwarzały się, składały jajka, machały 
skrzydłami i bzyczały, szeleściły, cykały – tym razem już na temat – ujawniając sekrety swojej 
wielkiej roli w ekosystemie. Oczywiście za pośrednictwem specjalisty…. W końcu, zgodnie 
z północnosłowiańską tradycją, obudził się zew grzybobrania i zaczęły się spacery mikolo-
giczne (Pichura 2017b) – podczas spaceru z dziką radością wśród mchów i opadłych liści wy-
patrywano okazów jadalnych, ale też świeżo porażeni mikologiczną pasją uczestnicy poznali 
gatunki rzadkie i chronione, o niespotykanym bogactwie kolorów i kształtów, pogłębili swoją 
wiedzę o roli grzybów – no bo przecież mniej-więcej wiedzieli co się je, wiedzieli o chorobach, 
wiedzieli o penicylinie, ale już o mikoryzie czy roli w rozkładzie materii organicznej - nie 
wszyscy. Temat współżycia grzybów z innymi organizmami nawiązuje do kolejnego tematu 
spacerów – dendrologicznego. Uczestnicy nauczyli się rozpoznawać drzewa w otaczającym 
krajobrazie i poznali ich ekologiczną rolę, w tym wpływ na klimat i mikroklimat. Wiedzą jakie 
drewno jest najlepsze na opał, jaka choinka kłuje, a jaka jest miła w dotyku... i że w zasadzie 
biologicznie nie ma takiego drzewa jak choinka...

   M
. J
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Zajęcia botaniczne w Magurskim Parku Narodowym 
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Zajęcia o ziołach odbywały się częściowo w terenie, częściowo na sali. Pod czujnym okiem 
specjalisty botanika uczestnicy zbierali własne bukiety ziół i tworzyli aromatyczne kompo-
zycje herbaciane, a nawet komponowali mydełka o ziołowych nutach zapachowych. Oczy-
wiście pilnując, by w zbiorach nie znalazły się rośliny o zbyt silnym działaniu lub nieodpo-
wiednie. Królowały niepodzielnie oregano Origanum vulgare i macierzanka Thymus sp. Poza 
tym uczestnicy nauczyli się rozpoznawać m.in. przywrotniki Alchemilla sp., dziurawce Hyperi-
cum sp., dziewanny Verbascum sp., marchew zwyczajną Daucus carota, bluszczyk kurdybanek 
Glechoma hederacea oraz żywokosty Symphytum sp. Botaniczną wiedzę uzupełniły warsztaty 
o dzikich roślinach jadalnych, czyli modna ostatnio kuchnia survivalowa, ale nie tylko. Po-
znano rośliny, których można używać jako atrakcyjnych dodatków do żywności; a także takie 
dość zaskakujące, na co dzień trujące, które stają się jadalne dopiero po odpowiedniej obrób-
ce. Na warsztatach tego typu zawsze padały ostrzeżenia, że zbieramy, przetwarzamy i jemy 
na własne ryzyko – które pozostaje, niezależnie od tego, jak pewni w rozpoznawaniu roślin 
i grzybów się czujemy. Znacznie bezpieczniej jest testować różne rodzaje miodów, można też 
nimi doprawić ziołowe herbatki. Na warsztatach o tradycjach pszczelarskich o pożytecznych 
i pracowitych pszczołach, wartości miodu i sekretach ula opowiadał doświadczony pszcze-
larz (Pichura 2017b). Aby włóczenie się po beskidzkich szlakach było nie tylko beztroskie, ale 
i bezpieczne, odbyły się warsztaty o przewidywaniu pogody – umiejętność ważna szczególnie 
podczas górskich spacerów, więc warto wziąć udział w tego typu zajęciach, zanim wyruszy-
my na długi szlak...Uczestnicy warsztatów szkolili się tym razem w obserwacji nieba, chmur, 
zachodów słońca, mgły, tęczy i wiatru. Wprawili się we wnikaniu kolejnymi zmysłami w przy-
rodę – uczyli się z niej na powrót tego, co zdążyli zapomnieć, spiesząc się na co dzień i szuka-
jąc odpowiedzi na wszystko w przepastnej studni Internetu. Obserwacje dzienne uzupełniały 
obserwacje nocnego nieba – bo gdzie jest niebo równie piękne, jak nie nad Beskidem? No 
dobrze, może w paru miejscach jest, ale Beskid Niski ma idealne warunki do takich obser-
wacji – przede wszystkim czyste niebo, czyli nie „zaśmiecone” ludzkim światłem, praktycznie 
uniemożliwiającym ciekawe obserwacje. Zaćmienie księżyca jeszcze w mieście zobaczymy, ale 
już by obserwować gwiazdy, Drogę Mleczną czy Perseidy warto wybrać się w bardziej dziki 
teren. W ramach spotkania odbywała się prelekcja ilustrowana zdjęciami kosmosu, by potem 
każdy uczestnik mógł przez profesjonalny teleskop, na własne oczy, zobaczyć ciała niebie-
skie – te najbliższe i te nieco dalsze (Świętnicki 2018). A jako ozdoba do tego wszystkiego, 
swoista wisienka na torcie, warsztaty które odbywały się wielokrotnie, za każdym razem cie-
sząc się popularnością: tworzenie naturalnej biżuterii to moduł łączący wiedzę przyrodniczą 
z elementami rękodzieła. Po krótkim spacerze, na którym uczestnicy zbierali potencjalny ma-
teriał do wyrobów, następowała część na sali: a więc wyplatanie łapaczy snów, bransoletek, 
plecionek, kolczyków i wisiorków. Konstrukcje poza naturalnym sznurkiem uzupełniał często 
jakże naturalny (choć glutenowy) makaron oraz dary natury, m.in. owoce róży, głogu, olch, 
fragmenty szyszek, słomki. Zajęcia łączące pokolenia – nie raz można było zaobserwować, 
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jak siedmiolatek pomaga w czymś ambitnej emerytce i odwrotnie, i co ciekawe były to zajęcia 
wcale nie tylko dla dziewczynek, jak mógłby sugerować temat. Każdy, kto tam był wie, że nic 
nie podkreśli naturalnego piękna, jak sama natura, biżuteria z włókien, nasion i kamieni może 
stać się cennym i unikatowym dodatkiem (Pichura 2017b). 

Minął ledwie ponad rok, warsztaty zatoczyły krąg jak pory roku, opowiedziały magurski 
świat, pomogły go zrozumieć, dotknąć. Od najmniejszego robaczka – po największą gwiazdę – 
pokazały, że nie jesteśmy sami, że zależymy od przyrody w większym stopniu, niż się niekiedy 
wydaje. Był pot i zmęczenie, było dużo śmiechu, były pytania i odpowiedzi, pozostaje mieć 
nadzieję, że zostanie świadomość i pamięć.

Wiosną 2018 roku na terenie gmin leżących w otulinie parku posadzono siedem żywych 
altan wierzbowych z wierzby wiciowej Salix viminalis. Właśnie ten gatunek jest najlepszy do tego 
typu konstrukcji – ze względu na elastyczność, odporność na skrajne warunki atmosferyczne, 
małe wymagania glebowe, szybkie ukorzenianie się i dużą dynamikę wzrostu w kolejnych sezo-
nach wegetacyjnych oraz przede wszystkim łatwość pozyskania surowca – gatunek uprawiany 
jest na plantacjach (Wygonik 2017). Z różnej długości pędów, przy użyciu specjalnych narzędzi 
i odpowiednich węzłów, powstały niepowtarzalne, ażurowe konstrukcje (Pichura & Wygonik 
2018). To urokliwe miejsca na chwile wytchnienia od tegorocznych upałów. A przy okazji cał-
kowicie naturalne, wykonane bez jednego gwoździa czy innych metalowych, bądź plastikowych 
elementów.  Wyplecione wiosną, z początku uwidaczniały swoją konstrukcję, potem pokryły się 
gęstymi liśćmi tworząc źródło cienia. W altanach lokalni animatorzy prowadzą spotkania po-
święcone zagadnieniom przyrodniczym, a także praktycznemu korzystaniu z zasobów przyrody 
oraz zajęcia rękodzielnicze. W warsztatach budowania altan uczestniczyło niemal 200 osób. Po-
dobnie jak projekt „Ochrona Zasobów Przyrodniczych Magurskiego Parku Narodowego”, któ-
ry także obejmuje warsztaty. Z tego projektu zrealizowano konkurs na przepisy na tradycyjne 
przetwory. Zwycięzcy, wyłonieni w głosowaniu internetowym, zostali nagrodzeni, a najlepsze 
przepisy zostały opublikowane w „Przepiśniku na przetwory z owoców sadu”.

Na terenie Magurskiego PN odbywają się również zajęcia edukacyjne z projektów nie or-
ganizowanych przez park, a przez inne grupy np. przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia”.  Są to 
np. warsztaty przyrodnicze, fotografii przyrodniczej, zastosowania i korzystania z metod GIS. 
W sierpniu tego roku zakończył się cykl ośmiu warsztatów terenowych „Poznaj by zachować”, 
zorganizowanych w ramach projektu „Razem dla Zielonego Podkarpacia - budowanie potencja-
łu i integracja różnych grup interesariuszy mających duży wpływ na przyrodę”. Głównym zało-
żeniem cyklu było przeprowadzenie zajęć w różnych miejscach województwa podkarpackiego, 
w różnych porach roku i w zróżnicowanych obszarach, tak by pokazać różnorodność biologicz-
ną na terenie województwa podkarpackiego, razem odkryć najcenniejsze obszary województwa 
i nawzajem pokazywać perełki przyrodnicze na terenach, na których gospodarują.

Dzieje się w Magurskim Parku Narodowym, oj dzieje! Kolejny rok przeminął, kolejni 
uczestnicy licznych warsztatów poznali sekrety magurskiej przyrody. Niektórzy „łapią bakcy-
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la” i wracają po więcej. Pokazanie świata od podszewki, wyjaśnienie skomplikowanych mecha-
nizmów zależności, sprawiają, że przyroda staje się bardziej przyjazna, zrozumiała, przestaje-
my się bać wilków połykających Czerwone Kapturki i pająków wciągających za szafę – wręcz 
chcemy o nich wiedzieć więcej i więcej. Im więcej wiemy, tym więcej jesteśmy świadomi za-
wiłej plątaniny zależności między roślinami, zwierzętami, grzybami, przyrodą nieożywioną 
a nami i naszym miejscem w tym wszystkim. Wiemy więcej, patrzymy głębiej, kucamy nad 
rządkiem mrówek i zastygamy w zachwycie i zdumieniu nad doskonałością i pięknem.

W artykule, poza przytoczoną literaturą, wykorzystano informacje własne związane z pro-
wadzeniem warsztatów oraz uzyskane od Pracowników Magurskiego Parku Narodowego, któ-
rym serdecznie dziękuję!
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Człowiek dla przyrody - przyroda dla człowieka,  
czyli rzecz o edukacji przyrodniczej

Człowiek dla przyrody - przyroda dla człowieka - te zależności wydają się być oczywiste, 
ale czy są prawidłowo rozumiane i odczytywane?

Już od samego początku dziejów człowiek był zależny od przyrody, która odgrywała w jego 
życiu niezwykle istotną rolę, a wręcz warunkowała jego przetrwanie: dawała schronienie (np. 
jaskinie), była źródłem pokarmu (woda, rośliny, zwierzęta), pozwalała na podtrzymanie ognia 
(drewno), co było także gwarantem bezpieczeństwa. Ludzie pierwotni zajmując się przede 
wszystkim zbieractwem i łowiectwem, choć odgrywali w przyrodzie rolę ostatecznego kon-
sumenta, to przez tysiące lat nie naruszyli równowagi środowiska, w którym przyszło im żyć. 
Najprawdopodobniej miało to związek z jednoznacznym i niezmiennym w tym długim okre-
sie, stosunkiem do otoczenia i swego rodzaju świadomością jego roli. Można wręcz pokusić 
się o stwierdzenie, że były to czasy, kiedy zdecydowanie przyroda była dla człowieka. W miarę 
rozwoju cywilizacji i osadnictwa apetyt społeczeństwa oraz jego zakusy na dobra naturalne 
zaczęły niesłychanie szybko rosnąć. Konsumpcyjne nastawienie do życia, nadmierne i nieroz-
ważne korzystanie ze środowiska przyrodniczego, nieliczenie się z konsekwencjami, stworzyły 
sytuacje, w których to człowiek zaczął regulować funkcjonowanie ekosystemów, ingerować 
w biotopy, a nawet całkowicie je zmieniać (Malinowski 1985). 

Pierwsze formy ochrony przyrody na ziemiach dzisiejszej Polski wynikały z wierzeń plemion 
słowiańskich, a dotyczyły głównie pojedynczych obiektów, np. starych drzew, dzikich gajów czy 
dużych form skalnych, które uznawano i czczono jako święte. Natomiast świadome i celowe z przy-
czyn użytkowych czy obronnych poczynania ochronne zostały zapoczątkowane wraz z powsta-
niem państwa polskiego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi na przestrzeni wieków 
obejmowano ochroną, będące własnością panujących oraz możnowładców, lasy, zwierzynę łowną, 
ryby, a z czasem razem. Wraz z rozwojem nauk przyrodniczych, także i w czasach nowożytnych za-
częto chronić poszczególne gatunki roślin, zwierząt, grzybów, całe ekosystemy, a także wody, gleby 
i klimat. Choć motywy ochrony przyrody były i są różne - od pobudek religijnych, przez estetyczne 
i historyczno-pamiątkowe, po przyrodniczo-naukowe - to zmierzają do jednego celu, jak go okre-
ślił Jan Gwalbert Pawlikowski - ochrony „oblicza ziemi” (Symonides 2008). 

Obecnie troska o środowisko przyrodnicze stała się jednym z najistotniejszych zadań 
współczesnego społeczeństwa. Skończył się bezpowrotnie etap „przyrody dla człowieka”, a na-
stał czas rozwijania troski o otaczające go środowisko, opartej na poszanowaniu praw przyrody. 
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W efekcie wielowiekowych zmian biosfery, zasoby przyrodnicze uległy znacznemu zubożeniu. 
Wprowadzony i funkcjonujący system ochrony przyrody pozwolił na zachowanie niektórych 
fragmentów środowiska przyrodniczego w stanie niemal zbliżonym do naturalnego. Obszary 
te koncentrują się głównie w rejonach słabo zurbanizowanych i zindustrializowanych. Zasoby 
i walory przyrodnicze tych terenów są nie do przecenienia. Zachowana tam przyroda została 
objęta różnego rodzaju formami ochrony. Jeden z takich obszarów stanowi teren Podkarpacia. 
Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonują takie formy ochrony, jak parki naro-
dowe (2), rezerwaty przyrody (96), parki krajobrazowe (10), obszary chronionego krajobrazu 
(13), obszary Natura 2000 (62), pomniki przyrody (1262), użytki ekologiczne (365), stano-
wiska dokumentacyjne (27), zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (9) oraz stanowiska roślin, 
grzybów i zwierząt objętych ochroną gatunkową, spośród których 50 odnotowano w Polskiej 
Czerwonej Księdze Roślin. Województwo podkarpackie należy więc uznać za jeden z wyjąt-
kowo cennych przyrodniczo regionów naszego kraju, a jego system ochrony przyrody za roz-
budowany i dobrze funkcjonujący, bowiem różnymi formami ochrony przyrody objęto niemal 
45% powierzchni województwa.

Ochrona przyrody, aby mogła być skutecznie realizowana potrzebuje, oprócz nakładów 
finansowych i wykwalifikowanej kadry, także akceptacji społecznej. Objęte ochroną, najcen-
niejsze przyrodniczo tereny są udostępniane do zwiedzania, turystyki, nauki czy edukacji. 
Odpowiednie przygotowanie odwiedzających stanowi więc bardzo istotne dla ochrony zagad-
nienie, którym zajmuje się edukacja przyrodnicza. Skuteczna ochrona przyrody w przypadku 
wielu form musi zostać wsparta pewnymi ograniczeniami i zakazami, nie sposób sobie bo-
wiem wyobrazić oddania do pełnej dyspozycji, np. całego obszaru kopuły szczytowej jakiej-
kolwiek z polskich gór. Tego rodzaju obostrzenia mogą, zwłaszcza przy znacznej powierzchni 
chronionej, budzić niezadowolenie i sprzeciw. Przykładem mogą być konflikty, z którymi bo-
rykają się niektóre parki narodowe (np. Babiogórski PN czy Magurski PN) czy administrato-
rzy obszarów sieci Natura 2000 oraz próby ich rozwiązania poprzez organizowanie spotkań 
o charakterze edukacyjno-mediacyjnym.  Reakcje te najczęściej wynikają z niewiedzy i braku 
informacji, dlatego istotnym rodzajem działań instytucji sprawujących nadzór nad formami 
ochrony są działania edukacyjne. To właśnie dzięki nim można wykształcić odpowiednie 
zachowania i postawy służące przyrodzie oraz pozwalające racjonalnie, w oparciu o zasady 
zrównoważonego rozwoju z niej korzystać, realizując przekaz przyroda dla człowieka - czło-
wiek dla przyrody. Niekiedy bywa to skomplikowane, bowiem trudno zmienić od lat funkcjo-
nujące przekonania i utarte opinie, zwłaszcza u osób starszych. 

Działania edukacyjne mające na celu zmianę świadomości społeczeństwa są istotą edu-
kacji ekologicznej. Realizowana jest ona najpełniej w koncepcji całościowej, gdy w przekazie 
edukacyjnym uwzględnionych zostanie wiele aspektów: biologii oraz innych nauk, nawet hu-
manistycznych. Często też termin „edukacja ekologiczna” utożsamiany jest z działaniami na 
rzecz ochrony wód, gleb, powietrza, czy też na rzecz gospodarki odpadami. Zdecydowanie 
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bliższy szerzeniu wiedzy o ochronie zasobów przyrodniczych i funkcjonowaniu różnych form 
ochrony przyrody zdaje się być termin „edukacja przyrodnicza”. W szerszym kontekście „edu-
kacji ekologicznej” można odnaleźć powiązania z innymi dziedzinami nauk, np. pedagogiką, 
psychologią, filozofią, czy socjologią. Jeśli bowiem wyjść poza ścisły krąg nauk przyrodniczych 
i poszerzyć obszar zainteresowań o kwestie geograficzne i społeczne, termin ten staje się inter-
dyscyplinarny i jako taki stawia czoła problemom ochrony środowiska, które są obecnie kwe-
stią najbardziej fundamentalną dla dalszego rozwoju i losów życia na ziemi. Problemem są nie 
tylko biologiczne konsekwencje zagrożeń, ale i wpływ negatywnych przemian w środowisku 
przyrodniczym na psychikę ludzi, a co za tym idzie, i ich postawy wobec przyrody. Opraco-
wywane na całym świecie plany i strategie ochrony środowiska nie dadzą jednak pożądanych 
rezultatów bez zaangażowania w ich realizację pojedynczych osób (Parys 2001). 

Przeciwdziałanie już istniejącym zagrożeniom oraz zapobieganie powstawaniu kolejnych 
wymaga prowadzenia odpowiednich działań edukacyjnych przygotowujących społeczeństwo 
do przemyślanego korzystania z zasobów przyrody oraz, co bardzo istotne, podejmowania 
decyzji i działań korzystnych dla środowiska. Dobra znajomość własnego otoczenia, jego za-
sobów przyrodniczych, wzajemnych zależności, zasad nim rządzących buduje poczucie odpo-
wiedzialności za stan przyrody w najbliższym otoczeniu (Parczewska 2009).  

Wspomniany już termin „edukacja przyrodnicza” funkcjonuje także w szkolnictwie 
i oznacza nauczanie przedmiotów przyrodniczych. W procesie edukacji szkolnej, czy to na 
poziomie przedszkola, szkoły podstawowej, pozostałych po reformie ostatnich oddziałów 
gimnazjalnych, ponad gimnazjalnym (licea i technika), na poziomie szkolnictwa wyższego 
czy nawet podyplomowego przekazuje się określone treści i realizuje założenia programowe 
nauczania wyznaczone dla każdego typu placówek oraz poziomów. Ten typ edukacji to edu-
kacja formalna prowadzona systemem szkolnym przez placówki oświatowe. Ważne miejsce 
zajmuje w jej obrębie edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, w której treści można prze-
kazywać w oparciu o nauczanie zintegrowane. Daje to możliwość szczególnego oddziaływa-
nia na młodego człowieka nie tylko poprzez przekazywanie wiedzy o środowisku przyrod-
niczym, zachodzących w nim zjawiskach i problemach z jego przeobrażeniami, ale przede 
wszystkim przez kształtowanie proekologicznego systemu wartości, rozbudzanie sumienia 
i wrażliwości na piękno natury oraz wyzwalanie aktywności na rzecz środowiska przyrodni-
czego. Edukacja prowadzona na tym etapie rozwoju kształtuje cechy osobowościowe dziec-
ka, jego postawy, nawyki i poglądy, a skierowana winna być nie tylko na intelekt, ale i inne 
sfery (Parczewska 2009).  

W sukurs edukacji przyrodniczej przychodzi pedagogika przeżyć jako propozycja wyjąt-
kowego uczenia się. Stanowi swego rodzaju ucieczkę od monotonii i samotności, od murów 
szkolnych, podręczników i zeszytów, od pozycji siedzącej i biernego przyswajania informacji. 
Ta forma pracy zwana też „edukacją na zewnątrz” opiera się na  doświadczaniu, człowiek 
bowiem nie uczy się jedynie statycznie, ale także poprzez działanie i zaangażowanie. Pedago-
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gika przeżyć bazuje w znacznym stopniu na zabawie, która jest formą aktywności niezwykle 
ważnej w życiu człowieka (Ryszka 2016). Czytany tekst jest bowiem zapamiętywany w 10%, 
usłyszany w 20%, prezentacja w 30%, a uczenie poprzez aktywne działanie, którym może być 
także zabawa w 75, a nawet 95%. Krótki lub dłuższy pobyt w terenie (w lesie, na łące, nad 
rzeką, czy choćby na trawniku) z uczestnikami zajęć umożliwia wykorzystanie potencjału me-
tody przeżywania w edukacji ekologicznej. Stanowi bowiem okazję do obserwacji, cieszenia 
się własnym zaangażowaniem i aktywnością, poznawania tajników przyrody w grupie, wza-
jemnej wymianie odczuć i doświadczeń, może nawet rywalizacji. Taki sposób realizacji treści 
przyrodniczych w szkole wydaje się być wciąż niedoceniany (Ryszka 2016). Z powodzeniem 
jednak znalazł poczesne miejsce wśród metod stosowanych w takich instytucjach jak np. parki 
narodowe, parki krajobrazowe czy nadleśnictwa i organizacje pozarządowe. Przyroda podczas 
tego rodzaju zajęć odgrywa główną rolę, stanowi nieocenioną pomoc dydaktyczną, z jednej 
strony darmową, z drugiej bezcenną (Abderwald 2007). 

W obliczu coraz większego tempa życia, ukierunkowaniu na sukces, dążeniu do dosko-
nałości i zaspokajania wielu podyktowanymi trendami „potrzeb” wzrasta liczba problemów, 
a wręcz zachorowań psychicznych. Przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych badania wska-
zują, że kontakt z przyrodą pomaga w leczeniu np. zespołu nadpobudliwości. Zalecany jest 
częstszy bezpośredni kontakt z przyrodą z uwagi na wskazanie jako jednego z czynników wa-
runkujących wystąpienie zaburzeń uwagi u dzieci „zespołu deficytu natury” (Louv 2014).

   K
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Rola zmysłów w poznawaniu przyrody odgrywa istotną rolę zwłaszcza w edukacji najmłodszych 
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Zdecydowanie elastyczniejszą od edukacji formalnej, tak pod względem treści, jak i sto-
sowanych form jest edukacja nieformalna, którą definiuje się, jako trwający przez całe ży-
cie proces kształtowania się postaw, wartości, umiejętności i wiedzy na podstawie różnych 
doświadczeń oraz wpływu edukacyjnego otoczenia (rodziny, znajomych, środowiska pracy, 
zabaw, rynku) oraz oddziaływania „mass mediów”, w który może łączyć się z zabawą lub roz-
rywką. Edukacja ta, prowadzona najczęściej poza placówkami oświatowymi przez podmioty 
inne niż szkoły czy przedszkola staje swego rodzaju atrakcją. Ma jeszcze jedną niezwykle waż-
ną zaletę - nie kończy się wraz z procesem dydaktycznym i adresowana jest do ludzi w każdym 
wieku, o różnych zainteresowaniach i różnych potrzebach. 

Mówiąc o edukacji ekologicznej nie wolno zapomnieć o osobach niepełnosprawnych. Bez 
względu na rodzaj niepełnosprawności (intelektualna, ruchowa, słuchowa, wzrokowa) każ-
da z osób ma prawo do korzystania z dóbr przyrody i edukacji ekologicznej. Niemal 15% 
społeczeństwa Polski dotkniętych jest niepełnosprawnością. Grupa ta dzięki postępującej 
integracji i większej akceptacji coraz pełniej uczestniczy w życiu społecznym, stąd rodzi się 
potrzeba zapewnienia jej optymalnych warunków do korzystania z tego rodzaju edukacji (Błę-
dowska 2007). W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną edukacja ekologiczna 
jest sprzymierzeńcem na drodze do rewalidacji, czyli przywrócenia człowiekowi niepełno-
sprawnemu możliwie pełnej sprawności. W procesie tym konieczne jest stymulowanie całej 
osobowości, wspomaganie zarówno sfery poznawczej, jak i emocjonalnej i społecznej. Takie 
podejście współgra z założeniami edukacji ekologicznej, która też wykorzystuje poznawanie, 
przeżywanie i działanie, a obraz rzeczywistości kształtowany jest w oparciu o doznania wielo-
zmysłowe (Parys 2001). 

Edukacja ekologiczna, szczególnie ta nieformalna, stanowi bardzo ważne narzędzie w bu-
dowaniu społecznej otuliny dla różnych form ochrony, czyli zdobywaniu akceptacji przede 
wszystkim wśród mieszkańców najbliższego sąsiedztwa, a także całego społeczeństwa. Może 
także być wykorzystana w szeroko pojmowanej ochronie środowiska do wskazywania zagro-
żeń związanych np. z bezpośrednim jego zanieczyszczeniem oraz tych, które pociąga za sobą 
np. ekspansywny pojaw gatunków inwazyjnych. Może w końcu stanowić wsparcie i doskonałe 
uzupełnienie edukacji formalnej poprzez pokazanie w naturze przekazywanych teoretycznie 
treści, np. w postaci zajęć terenowych dla studentów wyższych uczelni.

Nie sposób wręcz odseparować od siebie przyrodniczej edukacji formalnej i nieformalnej 
na etapie nauczania przedszkolnego i szkolnego. Zdobywane w szkole wiadomości z zakresu 
przyrody z łatwością mogą zostać uczniom pokazane w terenie. Wówczas edukacja ekologicz-
na prowadzona na łonie natury, w bezpośrednim kontakcie z przyrodą odniesie dużo więk-
szy skutek. Stanie się nie tylko obowiązkiem, ale i przygodą. Przedziały czasowe oraz zakres 
programu nauczania niejednokrotnie sprowadzają naukę przedmiotów przyrodniczych do 
niezbędnego minimum, często ograniczającego się do  wyłożenia samej tylko wiedzy przy-
rodniczej. Jak powszechnie wiadomo, edukacja przynosi najlepsze efekty, kiedy opiera się nie 
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na teorii, ale i na doświadczeniach oraz doświadczaniu. Te pierwsze rozumiane są jako eks-
perymenty i ćwiczenia, drugie zaś jako osobiste przeżywanie, a oba doskonale sprawdzają się 
w edukacji ekologicznej.  Optymalnym rozwiązaniem byłoby więc wzajemne uzupełnianie się 
obu przyrodniczych form edukacji - formalnej i nieformalnej. Skuteczna edukacja ekologicz-
na jest uzależniona bowiem od kilku czynników: wiedzy i sposobu jej przekazania, dostępu 
do publikacji zarówno wydawanych tradycyjnie - drukiem, jak i elektronicznych, dostępu do 
strategii i programów ochrony środowiska, danych i informacji, sprzętu i szeroko rozumianej 
bazy dydaktycznej, terenu do prowadzenia zajęć, wykwalifikowanej i dobrze współpracującej 
kadry, współpracy z społecznością i władzami lokalnymi, współpracy ze środowiskiem ro-
dzinnym lub opiekuńczym, współdziałania z instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się 
ochroną środowiska (Parczewska 2009). 

Ekologiczna edukacja nieformalna prowadzona jest całkiem nieświadomie od pierwszych 
lat życia przez rodziców czy opiekunów. Czyż nie jest nią obserwacja przez niemowlę leżące 
w wózku pod drzewem promieni słońca grających niezliczonymi odcieniami zieleni w liściach 
korony drzewa? Czyż nie jest nią bieganie bosymi stopami po trawie lub  szuranie jesienią 
po szeleszczących opadłych liściach? Czyż nie jest nią jest łaskotanie źdźbłem trawy wnętrza 
dłoni? Czyż nie jest nią jest wąchanie świeżo zebranych malin czy nasłuchiwanie piania kogu-
ta lub szczekania psa? Całkowicie nieświadomie od najmłodszych lat człowiek współistnieje 
z przyrodą, obserwuje ją, uczy się jej. Początkowo jego kontakt z otaczającym go środowiskiem 
przyrodniczym jest bardzo żywiołowy i entuzjastyczny. Z wiekiem ów entuzjazm ginie, zatraca 
się. Nieformalna edukacja dzięki swej elastyczności jest w stanie na nowo obudzić w człowieku 
ciekawość i zachwyt przyrodą, pokazać jej potencjał i korzyści, jakie niesie kontakt z nią. 

Niesłychane znaczenie dla każdego człowieka ma właśnie bezpośredni kontakt.  Nie trzeba 
wszak nikogo przekonywać, że na łonie przyrody można w pełni odpocząć, nabrać sił wi-
talnych, czy poprawić kondycję fizyczną. Otaczające człowieka środowisko przyrodnicze nie 
tylko więc zapewnia pożywienie, opał, budulec, pracę czy inspirację twórczą, ale także wpływa 
na zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne, a także na wytworzenie pewnej więzi między 
przyrodą a człowiekiem. Ta zaś sprzyja budowaniu w ludziach postaw przyjaznych i respek-
tujących niepisane prawa przyrody.  Z jednej więc strony, przyroda daje człowiekowi bardzo 
wiele materialnych naturalnych dóbr oraz niematerialnych korzyści i pozytywnych bodźców. 
Z drugiej natomiast człowiek winien jest jej troskę oraz szacunek, w pełnym przekonaniu 
o jej pięknie i o jej znaczeniu. Dobrze, a więc skutecznie poprowadzona edukacja ekologiczna 
(zwłaszcza nieformalna) da podstawy do korzystania z dóbr przyrody w pełni poszanowania 
jej praw, czyli zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Kształtowana w procesie edukacji ekologicznej świadomość ekologiczna jest niezwykle 
ważna. Rozumie się ją jako „zespół informacji i przekonań na temat środowiska, a także stan 
środowiska przyrodniczego a warunkami i jakością życia człowieka”, stąd więc nieodzownymi 
elementami tej świadomości są: wiedza o środowisku przyrodniczym, system wartości i prze-
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konań, który decyduje o jakości i sposobie życia człowieka oraz reguły i zasady postępowania. 
Pierwszy element - wiedza - to strefa poznawcza, która jest realizowana zarówno w ramach pro-
cesu edukacji formalnej i nieformalnej, drugi zależy w znacznym stopniu od oddziaływania na 
sferę emocjonalną, trzeci natomiast odnosi się do strefy działań i aktywności (Parczewska 2009). 

Nie sposób jednak uzyskać pozytywne zmiany w kwestiach szeroko pojętej ochrony śro-
dowiska bez rozbudzenia chęci reagowania. Wiele przemian zachodzących w najbliższym oto-
czeniu przyrodniczym, czasami całkowicie nieświadomie, jest generowanych lub wspieranych 
przez ludzi. Obserwuje się np. w ostatnich latach ekspansję gatunków inwazyjnych, tak we 
florze, jak i w faunie Polski. Skutki rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych uwa-
żane są, wraz z likwidacją naturalnych siedlisk, za jedną z najistotniejszych przyczyn spadku 
bioróżnorodności. Efekty rozprzestrzeniania się najgroźniejszych gatunków nie mogą spotkać 
się z „cichym przyzwalaniem” na ich szerzenie się i zajmowanie przez nie nowych stanowisk. 
Flora roślin naczyniowych Polski szacowana jest na około 3500 gatunków. Grupa gatunków 
obcych zadomowionych na stałe w granicach Polski liczy ok. 527 gatunków, z których ok. 35 
stanowią gatunki inwazyjne. Niemal wszędzie spotkać można już takie gatunki, jak niecierpek 
gruczołowaty Impatiens glandulifera czy rdestowiec ostrokończysty Reynoutria japonica, któ-
rych obecność może mieć związek z tworzeniem nowych siedlisk przez niszczenie wydawało-
by się dotąd stabilnych i trwałych, a niekiedy i ich wprowadzaniem z przyczyn estetycznych. 
Z pewnością obszarami, od których należy rozpocząć działania mające na celu ograniczenie 
gatunków inwazyjnych są obiekty najcenniejsze pod względem przyrodniczym, m.in. w woje-
wództwie podkarpackim, gdzie wydano już walkę takim gatunkom jak barszcz Sosnowskiego 
Heracleum sosnowskyi (Tokarska-Guzik et al. 2012) czy norka amerykańska Neovison vison.

Pożądane i przyjazne środowisku postawy proekologiczne powiązane są ze systemem war-
tości. W praktyce przejawiać się będą m.in. w respektowaniu regulaminów, czy naśladownictwie 
zachowań przyjaznych przyrodzie, czyli postawie „człowiek dla przyrody”. Relacja „przyroda dla 
człowieka”, jak już wspomniano, znana od zarania dziejów człowieka na ziemi, dziś ma o wie-
le więcej obliczy, np. mozaika pól uprawnych, danie rybne na talerzu, bukiet polnych kwiatów 
ozdabiający stół, opis przyrody w „Panu Tadeuszu”, pole namiotowe nad jeziorem, domek na 
drzewie, „Cztery pory roku” Vivaldiego, naturalnie barwiony len na spódnicę, miejsce do upra-
wiania joggingu czy żywopłot broniący prywatności gospodarza terenu. Wydaje się, że w dzisiej-
szych czasach relacja „człowiek dla przyrody” wcale nie jest równoważna relacji „przyroda dla 
człowieka”. Przeważający trend do korzystania z dóbr przyrody nie jest już możliwy do odwró-
cenia, ale z pewnością możliwy do ograniczenia. Zrozumienie i poszanowanie praw rządzących 
przyrodą pozwoli dłużej cieszyć się jej darami i urokiem.
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Jak efektywnie edukować?  
Pozytywne praktyki na obszarach przyrodniczo 
cennych województwa podkarpackiego

Na przestrzeni ostatnich lat bardzo rozwinęła się debata społeczna nad ochroną środowi-
ska, której integralną częścią jest szeroko pojęta edukacja przyrodnicza. Największym wyzwa-
niem jest przekazanie informacji,  że człowiek jest częścią świata przyrody i nie może sobie 
pozwolić na degradację otaczającego go środowiska naturalnego. Tylko jak dotrzeć do poten-
cjalnego odbiorcy? Jak sobie z tym radzą instytucje związane z ochroną środowiska na terenie 
województwa podkarpackiego?

Przyrodnicze cele edukacyjne można jedynie osiągnąć  wychodząc ze swoimi akcjami bez-
pośrednio do potencjalnych odbiorców tj.: szkół, przedszkoli, samorządów lokalnych oraz po-
jedynczych ludzi (Pigan 2009). Aby każdy z nich poczuł osobistą odpowiedzialność za ochro-
nę środowiska naturalnego kampanie edukacyjne muszą wzbudzić zachwyt oraz ciekawość. 
Tego typu działania prowadzą instytucje związane z ochroną przyrody. 

Do prowadzenia działań związanych z edukacją przyrodniczą zobowiązane są m.in. parki 
narodowe oraz krajobrazowe zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.). Z oferty edukacyjnej parków narodowych najczę-
ściej korzystają szkoły podstawowe i gimnazja, rzadziej szkoły średnie i uczelnie. Prowadzą 
one cykliczne projekty dla dzieci i młodzieży, które są realizowane we współpracy ze szkołami 
lub innymi instytucjami (Szary 2008). 

Dzięki akcjom edukacyjnym w społeczeństwie wzrasta świadomość ekologiczna, a co za 
tym idzie instytucje związane z ochroną środowiska starają się wykorzystać ten potencjał. 
Również parki krajobrazowe organizują wszelkiego rodzaju akcje edukacyjne, choć jest to 
prowadzone na mniejszą skalę niż w przypadku parków narodowych, gdyż większość polskich 
parków krajobrazowych nie ma oddzielnych dyrekcji, lecz jest połączona w zespoły, a środki 
budżetowe są mniejsze niż w parkach narodowych (Zawilińska 2007). 

W ostatnich latach obserwujemy rosnącą popularność nowoczesnych metod edukacyj-
nych, jak np. interaktywne gry edukacyjne (wykorzystywane np. w Wolińskim Parku Narodo-
wym), questing (m.in. w Magurskim Parku Narodowym), czy aplikacje mobilne (np. w Sło-
wińskim Parku Narodowym). Dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszów Ochrony Środowiska bazy edukacyjne 
w parkach narodowych są coraz lepiej wyposażone.
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Również Lasy Państwowe prowadzą aktywną działalność związaną z edukacją przyrodni-
czą. Odbywa się ona głównie w nadleśnictwach, a także w Leśnych Kompleksach Promocyj-
nych. Obiektami wykorzystywanymi przez Lasy Państwowe do edukacji leśnej są m.in. ośrodki 
edukacji przyrodniczo-leśnej, izby edukacji leśnej, wiaty edukacyjne, czy ścieżki edukacyjne. 
Według danych z roku 2016 (Raport z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych 2016) 
największą popularnością cieszyły się akcje, takie jak: akcje edukacyjne (np. z okazji „Sprzą-
tania Świata”, „Dnia Ziemi”), zajęcia terenowe, zajęcia w izbie edukacji leśnej oraz ośrodkach 
edukacji, lekcje w szkole (Chrzanowski 2017). 

Najbardziej aktywne w działalności edukacyjnej są nadleśnictwa usytuowane w Leśnych 
Kompleksach Promocyjnych, gdzie liczba obiektów edukacyjnych oraz osób korzystających 
z różnych form edukacji jest większa niż nadleśnictwach znajdujących się poza Leśnymi Kom-
pleksami Promocyjnymi. Uczestnikami zajęć są najczęściej uczniowie szkół podstawowych 
oraz młodzież szkolna (Kruk 2015). 

Szeroką działalność edukacyjną prowadzą również ekologiczne organizacje pozarządowe. 
Do najbardziej znanych z prowadzenia działań z zakresu edukacji przyrodniczej należą m.in.: 
Liga Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Pta-
ków, Klub Przyrodników, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Polskie Towarzy-
stwo Ochrony Przyrody „Salamandra”. 

Wymienione organizacje realizują różnego rodzaju akcje edukacyjne, prowadzą warszta-
ty, zajęcia terenowe, wydają różnego rodzaju publikacje podnoszące świadomość ekologiczną 
społeczeństwa, a także współpracują z innymi instytucjami mającymi za zadanie ochronę śro-
dowiska naturalnego.

A jak to wygląda na Podkarpaciu?

Parki narodowe
Na terenie województwa podkarpackiego są zlokalizowane dwa parki narodowe: Biesz-

czadzki Park Narodowy i Magurski Park Narodowy. W obu mamy liczne przykłady pozy-
tywnych praktyk edukacyjnych. Bardzo ważną rolę edukacyjną na terenie parków pełnią 
ścieżki przyrodnicze, a także związana z nimi infrastruktura turystyczna. Z danych Biesz-
czadzkiego Parku Narodowym wynika, że w 2017 roku z 14 ścieżek skorzystało łącznie aż 
607 749 osób. Patrząc pod kątem ilości uczestników biorących udział w zajęciach tereno-
wych na ścieżkach przyrodniczych w 2017 roku w Bieszczadzkim Parku Narodowym wzięło 
udział 701 osób (Sprawozdanie z działalności edukacyjnej BdPN 2017), natomiast w Ma-
gurskim Parku Narodowym, posiadającym 5 ścieżek przyrodniczych z edukacji skorzystały  
1603 osoby (Opracowanie wewnętrzne MPN 2018). Oczywiście jedną z najpopularniejszych 
form edukacyjnych parków jest działalność wydawnicza. Obydwa parki wydają różnego ro-
dzaju publikacje począwszy od monografii przyrodniczych, a skończywszy na przewodni-
kach dotyczących  ścieżek przyrodniczych. 
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Bieszczadzki Park Narodowy  ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze co roku przy-
ciąga rzesze turystów. Dlatego też instytucja ta od 1992 roku  aktywnie działa w zakresie edu-
kacji przyrodniczej. Większość programów skierowana jest do dzieci i młodzieży. Na terenie 
parku prowadzone są zajęcia na terenie czterech baz edukacyjnych: Ośrodek Naukowo-Dy-
daktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego  w Ustrzykach  Dolnych, Terenowa Stacja Edu-
kacji Ekologicznej w Suchych Rzekach, Ośrodek Informacyjno-Turystyczny w Lutowiskach, 
Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej w Wołosatem. 

Bieszczadzki Park Narodowy  prowadzi zarówno stałe programy edukacyjne, jak i czaso-
we. Do stałych należy ekspozycja muzealna „Fauna i Flora Bieszczadów” znajdująca się  w Mu-
zeum Przyrodniczym Bieszczadzkiego Parku Narodowego, będącego częścią Ośrodka Nauko-
wo-Dydaktycznego Bieszczadzkiego Parku Narodowego z siedzibą w Ustrzykach Dolnych. 
W roku 2017 Muzeum Przyrodnicze BdPN odwiedziło 19 983 osoby (na ekspozycjach prze-
prowadzono 303 lekcje muzealne; Sprawozdanie z działalności edukacyjnej BdPN 2017).  Co 
roku organizowane są zajęcia plastyczne dla dzieci, a podczas Światowego Dnia Ziemi przygo-
towywana jest wystawa ich prac plastycznych. Uczestnicy otrzymują w nagrodę dyplom, sło-
dycze oraz wydawnictwa parku, co jest dodatkowym bodźcem wzmacniającym postawę pro-
ekologiczną. Program „Moje Bieszczady” co roku jest prowadzony w parku i wywołuje spore 
zainteresowanie nauczycieli i uczniów bieszczadzkich szkół. Dzieci otrzymują pakiety zadań 
(na cztery pory roku), z których większość dotyczy świata roślin i zwierząt. Są w nim zagadki, 
kolorowanki, krzyżówki, miejsce na notatki i obserwacje, tabelki do zapisu wyników badań, 
ciekawostki ze świata bieszczadzkiej przyrody. Program ten jest realizowany zarówno podczas 
zajęć terenowych, jak i w ramach zajęć pozalekcyjnych, np. podczas kółek przyrodniczych.  
Dzięki zachęcaniu dzieci do prowadzenia samodzielnych obserwacji i angażowaniu przez nie 
członków rodziny, program ten służy również do wzrostu zainteresowania ochroną przyrody 
wśród osób dorosłych. Programem całorocznym, w którym odnotowujemy zainteresowanie 
uczniów szkół gimnazjalnych oraz samych nauczycieli jest program „Zachowamy piękno 
i walory przyrodnicze Bieszczadów”. Jest to program zajęć mających zaktywizować młodzież 
gimnazjalną poprzez gry i układanki dydaktyczne, prezentacje multimedialne, eksponaty oraz 
przy wsparciu różnych pomocy dydaktycznych. Zajęcia te odbywają się zarówno w terenie, jak 
i w Sali Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej w Suchych Rzekach. Tematyka ćwiczeń obej-
muje między innymi: rozpoznawanie fauny i flory parku, zagadnienia z zakresu ekologii czy 
określenie czystości wód i powietrza atmosferycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym. 
Podsumowaniem programu jest konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Park prowadzi również 
edukację dla dzieci przedszkolnych (program „Kolorowe rozmowy z mieszkańcami naszej 
Ziemi”) oraz program dla młodzieży licealnej w ramach fakultetu biologiczno-chemicznego.

W 2017 roku Bieszczadzki Park Narodowy rozpoczął we współpracy z sąsiadującym na 
Słowacji Parkiem Narodowym „Połoniny” innowacyjny program „Strażnicy Gór”. Jest on 
przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych. Ideą projektu jest przygotowanie jego uczestni-
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ków do kształtowania świadomości ekologicznej turystów na szlaku poprzez ukazanie wyjąt-
kowości bieszczadzkiej przyrody. Przyszli strażnicy, pod opieką pracowników edukacyjnych 
i naukowych, poznawali walory przyrodnicze Parku Narodowego „Połoniny” oraz Bieszczadz-
kiego Parku Narodowego, by na koniec móc edukować na jednym ze szlaków Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego (Biuletyn BdPN 2017). Na koniec niezwykle bogatej oferty edukacyjnej 
parku warto wreszcie wspomnieć o akcji „Wakacyjne spotkania z przyrodą”. Jest to cykl let-
nich, bezpłatnych prelekcji, podczas których zaproszeni goście opowiadają o swoich przyrod-
niczych i kulturowych pasjach. Prelekcje te wzbogacane materiałami multimedialnymi cieszą 
się dużą popularnością wśród turystów i lokalnej ludności.

Magurski Park Narodowy realizuje szeroki program edukacyjny koordynowany w Ośrod-
ku Edukacyjnym wraz z Muzeum im. Jana Szafrańskiego w Krempnej (Górecki & Zemanka 
2009).  Chlubą ośrodka jest sala wystaw, na której prezentowany jest multimedialny spektakl 
przyrodniczy. Możemy zobaczyć film o historii geologicznej Beskidu Niskiego, a następnie 
ujrzymy cykl czterech dioram (trójwymiarowych ekspozycji) przedstawiających życie biesz-
czadzkiej przyrody w różnych okresach (od przedwiośnia do jesieni). Na każdej z ekspozycji 
znajdziemy ukazany w nowatorski sposób unikalny ekosystem parku wraz odpowiednimi pro-
filami glebowymi (Przewodnik po sali wystaw ... 2005). Światło i dźwięk dodatkowo nadają 
spektaklowi dynamiki oraz widowiskowości. Dzięki takiej formie edukacja jest skierowana 
do odbiorców w różnych grupach wiekowych (Górecki & Zemanka 2009). Po obejrzeniu 
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Zajęcia dla dzieci i młodzieży w Magurskim Parku Narodowym 
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wystawy dodatkowo można rozszerzyć wiedzę w czterech kioskach multimedialnych, gdzie 
znajdziemy zdjęcia, filmy oraz quizy na temat wiedzy o parku. Nowatorskim rozwiązaniem 
edukacyjnym, z którego korzysta Magurski Park Narodowy (oprócz niego m.in. Białowieski 
oraz Kampinoski Park Narodowy) jest tzw. „questing”. Jest to odkrywanie dziedzictwa danego 
miejsca poprzez przemierzanie nieoznakowanych szlaków. Celem wędrówek jest rozwiązy-
wanie zagadek głównie historycznych i terenowych, po to by na końcu trasy odkryć ukryty 
skarb. Jest to niewątpliwie idealny sposób na poznawanie świata przyrody z dziećmi. W parku 
prężnie rozwijają się akcje edukacyjne. Jedną z nich są otwarte warsztaty pt. „Szlak dobrych 
praktyk przyrodniczych". Głównym celem projektu jest współpraca pomiędzy społeczno-
ścią lokalną a Magurskim Parkiem Narodowym oraz ukazanie pozytywnych postaw wśród 
lokalnej ludności czerpiącej korzyści z sąsiedztwa parku. W każdej gminie na terenie parku 
realizowane są bezpłatne zajęcia o tematyce przyrodniczej. Podczas nich uczestnicy mogą za-
znajomić się np.: z owadami podczas spacerów entomologicznych, technikami fotografowania 
przyrody, czy mają okazję zapoznać się ze szlakami migracyjnymi zwierząt. Łącznie od marca 
2017 roku do czerwca 2018 roku w warsztatach „Szlak dobrych praktyk” wzięło udział 684 
osoby (Opracowanie wewnętrzne MPN 2018). Programem podtrzymującym relacje między 
lokalną społecznością a parkiem są warsztaty budowania żywych altan wierzbowych. Jest to 
cykl zajęć podczas, których wszyscy chętni mieszkańcy i goście, pod okiem specjalistów mogą 
zgłębiać tajniki tworzenia żywej konstrukcji z pędów wierzby, a także poznać znaczenie drzew 
dla zachowania lokalnych ekosystemów. Do połowy 2018 roku w tym programie wzięło udział 
186 osób (Opracowanie wewnętrzne MPN 2018). Jednym z najdłużej trwających i zarazem 
najpopularniejszych programów edukacyjnych jest „Akcja Żaba”. Uczestniczą w niej ucznio-
wie i nauczyciele ze szkół na terenie parku. Rozpoczęła się w 2005 roku i polega na rozłożeniu 
i wkopaniu siatki wzdłuż wybranego odcinka drogi. Następnie umieszczane są wiaderka-pu-
łapki, do których wpadają migrujące płazy, które uczniowie wyłapują, liczą oraz rozpoznają 
gatunki. Akcja prócz wartości edukacyjnych ma także wartości naukowe i na pewno stanowi 
pozytywny przykład efektywnych praktyk edukacyjnych. Dzięki tej akcji uczniowie mają moż-
liwość kontaktu z żywą przyrodą.

Parki krajobrazowe
Działania edukacyjne są prowadzone nie tylko w parkach narodowych. Na terenie woje-

wództwa podkarpackiego znajduje się 10 parków krajobrazowych. Aż 5 z nich (Jaśliski PK, 
PK Doliny Sanu, Ciśniańsko-Wetliński PK, Czarnorzecko-Strzyżowski PK, PK Pasma Brzan-
ki) należy do Zespołu Parków Krajobrazowych w Krośnie. Organizuje on akcje edukacyjne 
w szkołach, wystawy,  zajęcia terenowe na obszarze parków wchodzących w skład  ZPK, zajęcia 
w tamtejszej sali edukacyjnej, posiada ścieżki przyrodnicze wraz z infrastrukturą edukacyjną 
oraz wydaje publikacje. Kolejnych 5 parków (PK Gór Słonnych, PK Pogórza Przemyskiego, 
Południoworoztoczański PK, PK Puszczy Solskiej, PK Lasy Janowskie) przynależy do Zespołu 
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Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Również ta instytucja prowadzi działania z zakresu 
edukacji przyrodniczej cieszące się zainteresowaniem uczestników. Do najważniejszych akcji 
prócz szeroko zakrojonych akcji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży należy „Wiosenny Rajd 
Ekologa”. Podczas akcji dzieci i młodzież gimnazjalna zapoznają się z walorami przyrodniczy-
mi wybranego parku krajobrazowego, przy okazji organizowany jest konkurs na najpiękniej-
szą Marzannę oraz konkurs wiedzy przyrodniczej z nagrodami.

Podkarpacka młodzież z Gwoźnicy Górnej może pochwalić się zwycięstwem w 2017 roku 
w ogólnopolskim konkursie „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Jest on corocznie orga-
nizowany przez Porozumienie Parków Krajobrazowych Polski i ma za zadanie pobudzić cie-
kawość względem otaczającego świata przyrody i przede wszystkim pogłębić wiedzę na temat 
parków krajobrazowych w Polsce.

Lasy Państwowe oraz organizacje pozarządowe
Ponadto nie możemy zapominać o działalności związanej z edukacją przyrodniczo-leśną 

prowadzoną przez Lasy Państwowe na Podkarpaciu. Prócz tradycyjnych form edukacyjnych, 
takich jak: lekcje terenowe, zajęcia w salach obiektów edukacji leśnej znajdziemy również niesza-
blonowe, jak np. czasowa ekspozycja prac laureatów IX Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek 
Satyryczny i Animację Filmową dla Szkół Plastycznych pt. „Zagrożenia środowiska naturalnego 
człowieka” w Ośrodku Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Birczańskie". Tego typu wysta-
wy ze względu na swój humorystyczny charakter przyciągają młodych ludzi kształtując świado-
mość  ekologiczną poprzez ukazywanie przyczyn degradacji środowiska naturalnego.

Dla wielu ekologicznych organizacji pozarządowych edukacja przyrodnicza jest pod-
stawowym elementem działalności. Nie inaczej jest na Podkarpaciu i warto tu nadmienić 
o działaniach Ligi Ochrony Przyrody. Na pewno pozytywnym przykładem działań, który 
daje impuls do rozwoju zarówno wokalnego, jak i w dziedzinie ochrony środowiska jest 
Konkurs Piosenki Ekologicznej organizowany przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody 
w Tarnobrzegu. Ma on swoją bogatą tradycję, a młodzi wokaliści reprezentujący szkoły z ca-
łego regionu za udział w konkursie otrzymują nagrody oraz sadzonki drzew i krzewów, co 
ma dodatkowy aspekt edukacyjny.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, a zwłaszcza jego Podkarpacka Grupa Lo-
kalna działa od lat aktywnie edukując różne grupy wiekowe na terenie województwa podkar-
packiego. Co roku organizowane są wycieczki w ramach Europejskich Dni Ptaków, czy Zimo-
wego Ptakoliczenia. Pod wodzą doświadczonych ornitologów i pasjonatów ornitologii młodzi 
„ptasiarze” uczą się rozpoznawać gatunki oraz poznawać ich zwyczaje. W 2017 roku podczas 
Europejskich Dni Ptaków przeprowadzono łącznie 7 wycieczek, w których uczestniczyło kil-
kadziesiąt osób.  Podkarpacka Grupa Lokalna OTOP przeprowadziła zakrojoną na szeroką 
skalę akcję edukacyjna w szkołach, gdzie wręczono materiały edukacyjne dla nauczycieli oraz 
scenariusze zajęć dla dzieci. Miało to miejsce łącznie w 25 szkołach na terenie województwa 
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m.in.: Rzeszowa, Boguchwały, Dębicy, Brzostka, Mielca, Leżajska, Nowej Sarzyny, Nowej Dęby 
czy Przeworska. Dodatkowo w ramach Dni Otwartych w rzeszowskich szkołach organizowa-
ne są stoiska edukacyjne o ptakach.  Projektem o działaniu obejmującym całą polską część 
Karpat był projekt „Ptaki Karpat” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskie-
go programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Był to projekt 
koncentrujący się na trzech obszarach działań: inwentaryzacji ptaków, zaangażowaniu miej-
scowych leśników, rolników oraz przedstawicieli samorządów i edukacji przyrodniczej. 

W zakresie edukacji przyrodniczej działania obejmowały m.in. wydanie w 2012 r. przewod-
nika krajoznawczego „Przyroda Polskich Karpat”, czy warsztaty dla nauczycieli. Wspomniany 
przewodnik zawierał informacje jak odpowiedzialna turystyka przyrodnicza realizuje aspekty 
związane z kształtowaniem świadomości ekologicznej społeczeństwa (Wilk et al. 2013).  

Efektywnie, czyli jak? Wnioski i proponowane działania
Wszystkie opisane formy edukacyjne służą aktywnej ochronie przyrody, często nastawio-

ne są na bezpośredni kontakt z naturą. Uczestniczą w nich tysiące osób, którzy częstokroć 
przekazują najbliższemu otoczeniu wiedzę nabytą podczas zajęć przyrodniczych. Nowoczesne 
akcje edukacyjne nie powinny być sztampowe, powinny budować emocje, które motywują do 
nowych odkryć. Takimi akcjami na Podkarpaciu są na pewno: program Strażnicy Gór w Biesz-
czadzkim Parku Narodowym, Akcja Żaba, warsztaty budowania żywych altan wierzbowych 
oraz otwarte warsztaty „Szlak dobrych praktyk przyrodniczych” (w Magurskim Parku Na-
rodowym), czy Europejskie Dni Ptaków i Zimowe Ptakoliczenie organizowane przez OTOP. 
Żeby poznać opinię o danej akcji należy po jej skończeniu przeprowadzać ankiety, a w nich 
zawrzeć pytania do uczestnika: czego się nauczyłeś oraz co zrobić by zajęcia uatrakcyjnić? 
Tego często brakuje nie tylko w skali podkarpackiej, ale również ogólnokrajowej. Efektyw-
ność edukacji bardzo dobrze obrazują ankiety przeprowadzone przez Ośrodek Badań Społecz-
nych „INDEKS” w ramach realizacji projektu pn. „Człowiek, środowisko, integracja. Aktywna 
edukacja na obszarach chronionych”. Badania te były prowadzone dwukrotnie, przed rozpo-
częciem udziału w zajęciach oraz na sam koniec projektu, w celu zbadania wzrostu wiedzy 
i świadomości ekologicznej uczestników. Porównując wiedzę uczestników ankiety początkowe 
i końcowe składały się z tych samych pytań. Wyniki badań jednoznacznie wykazały znaczny 
wzrost wiedzy oraz świadomości ekologicznej uczestników w różnych grupach wiekowych po 
zakończeniu warsztatów. Pokazuje to, że różnego rodzaju akcje opisane już powyżej przynoszą 
pozytywny efekt. 

Proponowanymi działaniami, które pobudzają ciekawość oraz kształtują świadomość eko-
logiczną są:
•	 pikniki, warsztaty naukowe (takie jak np. Noc Biologów),
•	 teatrzyki ekologiczne skierowane do młodych odbiorców,
•	 kamery internetowe pokazujące podgląd na żywo z gniazd rzadkich gatunków ptaków,
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•	 cykliczne audycje radiowe o przyrodzie regionu (środki masowego przekazu są świetnym 
nośnikiem informacji),

•	 tablice zawierające kody QR (aplikacje mobilne) umożliwiające np.: uzyskanie informacji 
o danym siedlisku i gatunkach roślin, odsłuchanie głosów spotykanych ptaków, obejrze-
nie krótkich filmów pokazujących wybrane zwierzę w środowisku, czy ukazujących hi-
storię danego miejsca.

Powyższe działania nie są obecnie wystarczająco wykorzystywane przez instytucje chro-
niące przyrodę, zarówno na Podkarpaciu, jak i w całym kraju. Mimo to, edukacja prowadzona 
przez instytucje związane z ochroną środowiska dociera do zróżnicowanych odbiorców zapo-
znając ich z problemami dotyczącymi ochrony środowiska, przybliżając świat roślin i zwierząt 
oraz zaznajamiając z zabytkami regionu zachęcając do aktywnej turystyki. 
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Katarzyna Fujak

 
Edukując dla przyrody, czyli o formach edukacji 
przyrodniczej i roli instytucji oraz organizacji 
pozarządowych zajmujących się szeroko pojętą 
ochroną przyrody 

Lokalizacja poszczególnych form ochrony przyrody na mapie Polski jednoznacznie 
wskazuje na obszary o najlepiej zachowanych i najcenniejszych walorach przyrodniczych. 
Niewątpliwie należy do nich Podkarpacie, które na swym terenie skupia zarówno parki 
narodowe, jak i rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, 
obszary Natura 2000, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, 
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe czy pojedyncze stanowiska roślin, grzybów i zwierząt 
objętych ochroną gatunkową. Administracyjną pieczę sprawują nad obszarami ochrony 
różne instytucje. Swoje dyrekcje i zarządy posiadają parki narodowe i krajobrazowe, ob-
szary Natura 2000 w zależności od położenia nadzorują parki narodowe, krajobrazowe, 
nadleśnictwa Lasów Państwowych lub Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, władze 
samorządowe w porozumieniu ze stosownymi Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowi-
ska i wojewódzkim konserwatorem przyrody nadzorują pomniki przyrody, użytki ekolo-
giczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe czy pojedyncze 
stanowiska roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną gatunkową (Dz.U. 2004, Nr 92 
poz. 880, ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.). Szeroko pojętą ochroną 
przyrody zajmują się także w różnych aspektach i zakresach organizacje pozarządowe, 
spośród których należy wymienić działające na terenie województwa podkarpackiego, 
m.in. oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Ligi Ochrony Przy-
rody, a także Stowarzyszenie EKOSKOP i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji 
Podkarpacia „Pro Carpathia” z Rzeszowa. Wszystkie wymienione podmioty wśród po-
dejmowanych działań uwzględniły także zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Sposób 
ich realizacji, obrany kierunek, stosowane metody i formy zależą od wielu czynników, 
m.in. od zasobów finansowych, dostępnej kadry, a także możliwości logistycznych i tere-
nowych. Zdecydowanie w najkorzystniejszej sytuacji są Lasy Państwowe, parki narodowe 
i parki krajobrazowe. Nie dyskwalifikuje to jednak pozostałych jednostek, które w ramach 
swej działalności inicjują wiele wydarzeń, włączają się w akcje innych podmiotów, bądź 
realizują swoje zamierzenia we współpracy z innymi placówkami. 
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Wymienione wyżej podmioty różnią także cele, dla realizacji których zostały utworzone. 
Głównym i nadrzędnym celem takich instytucji jak parki narodowe jest ochrona przyrody. 
Pomimo, że przed jednostkami Lasów Państwowych stoją także i inne, nawet ekonomiczne za-
dania, to edukacja leśna, która wpisuje się w edukację ekologiczną stanowi jeden z priorytetów 
ich działań, a jej celem jest upowszechnienie wiedzy o środowisku leśnym i zrównoważonej 
gospodarce leśnej (Referowska-Chodak 2017). Parki krajobrazowe, narodowe i jednostki la-
sów państwowych łączy możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą oraz łatwość orga-
nizowania i prowadzenia edukacji na zewnątrz. Wszystkie powyżej wymienione podmioty 
łączą wspólne cele - uświadomienie odwiedzającym i uczestnikom wydarzeń korzyści, jakie 
daje zrównoważony rozwój, ochrona przyrody i rozważne obcowanie z naturą oraz dbałość 
o kształtowanie postaw proekologicznych.  

Warto wspomnieć także o innych instytucjach, które choć nie mają edukacji ekologicznej 
w swym zakresie działania, mogą w istotny sposób ją wspierać i jej służyć (Parczewska 2006). 
Wiele gospodarstw rolnych zajmuje się dziś hodowlą bądź uprawą „ekologiczną” rozumia-
ną jako naturalną, pozbawioną sztucznego wsparcia chemicznego. W gospodarstwach tych 
także realizowana jest edukacja ekologiczna, zwłaszcza w aspekcie zrozumienia powiązań, ja-
kie występują pomiędzy człowiekiem a elementami przyrody oraz poszanowania żywności 
i zwierząt. Produkty z tego rodzaju gospodarstw mogą trafiać do odbiorców poprzez handel 
bezpośredni, targowiska lub też restauracje czy kawiarnie. Te ostatnie także stanowić mogą 
ogniwa łańcucha edukacji ekologicznej, a dysponując lokalem, mogą także stać się miejscem 
działalności wystawienniczej. Ekologicznych działań edukacyjnych można też upatrywać 
w działalności twórczej. Ryciny wiernie odzwierciedlają naturę, opis łąki czy rzeźba w drewnie 
może stać się jej elementem. 

Odrębną grupą działań edukacyjnych zajmują się mass media. Radio i telewizja stanowią 
nie tylko źródło informacji, ale także są bardzo istotnym czynnikiem opiniotwórczym. Podobną 
rolę pełnią też ogólno dostępne popularne czasopisma i prasa codzienna (Łukowski et al. 2017).

Do szerzenia wiedzy i postaw proekologicznych mogą także przyczyniać się zakłady pracy, 
organizując dla swych pracowników wycieczki lub wyjazdy integracyjne, korzystając z ofert 
edukacyjnych z okazji festynów czy imprez rodzinnych (Parys 2001). 

Szczególnie na obszarach wiejskich bardzo istotną instytucją, która może wspomóc dzia-
łania proekologiczne jest Kościół. W wielu wypadkach ma on duże znaczenie opiniotwórcze, 
a zasady racjonalnego korzystania z dóbr naturalnych są nie tylko zgodne z nauką kościoła, ale 
wręcz znajdują w jego historii gorących popleczników, jak np. św. Franciszek (Kijas 2001), czy 
św. Jan Paweł II (Ostrowski 2001). 

Edukacja ekologiczna realizowana przez każdy z wymienionych podmiotów jest edukacją 
nieformalną, stąd może przyjmować różne, niekiedy niekonwencjonalne nawet formy.

Instytucje, które statutowo zajmują się edukacją ekologiczną starają się o wypracowanie 
zestawu nie tylko optymalnych, ale i oryginalnych i atrakcyjnych ofert edukacyjnych. Nie 
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wiąże się to jedynie z chęcią pozyskania opłat od największej liczby odwiedzających (niektó-
re z instytucji, np. parki narodowe czerpią z tego rodzaju działalności dochody), ale przede 
wszystkim z troską o dotarcie z kształtowaniem postaw prośrodowiskowych do największej 
grupy odbiorców (Śledzińska 2009). 

Wykorzystywane formy edukacji ekologicznej można podzielić w zależności od odbior-
ców na indywidualne i grupowe. Tym pierwszym służyć będą przede wszystkim wystawy 
i ekspozycje, ogrody botaniczne i zoologiczne, trasy edukacyjne w postaci ścieżek lub szlaków 
turystycznych, imprezy plenerowe, spacery przyrodnicze czy questy, publikacje i przekazy 
w mediach, także społecznościowych. Do zorganizowanych grup odbiorców adresowane będą 
takie formy, jak spotkania terenowe, prelekcje, prezentacje, konkursy, rajdy i złazy. Odrębną 
grupę stanowić będą przedstawiciele władz samorządowych, organizacji społecznych i poza-
rządowych, mieszkańców, naukowców czy przewodników. Choć przybędą indywidualnie to 
łączyć ich będzie wspólny interes lub temat. Na tego rodzaju spotkaniach przeważającymi me-
todami pracy będą prezentacje, burze mózgów i dyskusje. 

Grupami, do których powinny zostać specjalnie przygotowane i przemyślane oferty są 
osoby starsze, niepełnosprawne oraz przedszkolaki. Prowadzenie zajęć z tymi adresatami wy-
maga szczególnego podejścia, empatii, elastyczności i zrozumienia, a przede wszystkim dosto-
sowania przekazywanych treści do możliwości percepcyjnych odbiorców. 

   K
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Rola zmysłów w poznawaniu przyrody odgrywa istotną rolę zwłaszcza w edukacji najmłodszych 
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Prowadzone działania edukacyjne da się także posegregować  w zależności od miejsca pro-
wadzenia na stacjonarne i terenowe. Tu także prym wiodą instytucje, które dysponują własną 
bazą edukacyjną, bądź to w postaci pomieszczeń wystawienniczych, centrów czy choćby sal 
edukacyjnych, jak również zapleczem terenowym w postaci kompleksów leśnych, ścieżek edu-
kacyjnych czy szlaków turystycznych.

Wśród popularnych form dominują ekspozycje przyrodnicze. Salami wystawienniczymi 
w województwie podkarpackim dysponują oba parki narodowe - Bieszczadzki i Magurski. 
Prezentowane zagadnienia dotyczą przyrody ożywionej i nieożywionej. Organizowane są tu 
także wystawy czasowe. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w swej sie-
dzibie udostępnia ekspozycję edukacyjno-przyrodniczą. Salami edukacyjnymi z wystawami 
przyrodniczymi dysponują także Nadleśnictwo Mielec (Powiatowe Centrum  Edukacji Przy-
rodniczo – Leśnej), Nadleśnictwo Rymanów (Ośrodek Edukacji Ekologicznej Hrendówka), 
Nadleśnictwo Kołaczyce (Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Bierówce) oraz Leśnictwo Pust-
ków (Izba leśna) czy Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Birczańskie" (Leśnictwo Bircza Ośro-
dek Edukacji Leśnej i Izba Edukacji Leśnej). 

Ekspozycje administrowane przez Lasy Państwowe zwykle obok eksponatów typowo 
przyrodniczych gromadzą zbiory związane z pozyskaniem drewna i pracą leśniczego. W tych 
samych miejscach prowadzone są także spotkania edukacyjne. Salą edukacyjną zaadaptowa-
ną z pomieszczeń piwniczych dysponuje także od niedawna Zespół Parków Krajobrazowych 
w Przemyślu. Wiele spotkań, prelekcji czy konkursów z racji problemów lokalowych lub lo-
gistycznych odbywa się w zaprzyjaźnionych szkołach czy przedszkolach, np. w szkole podsta-
wowej w Cisnej (ZKPK w Krośnie). Odrębne pomieszczenia przeznaczone jedynie do prowa-
dzenia działań edukacyjnych posiadają m.in. parki narodowe, np. Magurski w Krempnej oraz 
Bieszczadzki w Ustrzykach Dolnych i Wołosatem.  

Zdecydowanie największym powodzeniem cieszą się zajęcia prowadzone w terenie, w bez-
pośrednim kontakcie z przyrodą. Takiej formie edukacji dedykowane są liczne w wojewódz-
twie podkarpackim ścieżki przyrodnicze oraz szlaki turystyczne. Na spotkanie edukacyjne 
można się udać z pracownikiem nadleśnictwa, parku narodowego lub krajobrazowego. Każda 
z instytucji ma w swojej ofercie tego typu zajęcia. Nie do przecenienia są bowiem osobiste 
doświadczenia uczestnika zajęć, oparte na obserwacji i przeżywaniu, wspomagające przyswo-
jenie zagadnień przyrodniczych. 

Przy dużym wsparciu nauczycieli, zgodnie z niemal oczywistym w edukacji ekologicznej 
algorytmie: poznać - zrozumieć – pokochać – chronić, młodzi ludzie przekonują się w ZPPK 
w Przemyślu, że krajobraz jest także integralną częścią otaczającego ich środowiska. Takie 
same intencje przyświecały zapewne organizatorom spaceru grzyboznawczego z Magurskiego 
Parku Narodowego czy zorganizowanej nieco wcześniej wycieczki ornitologicznej. Spośród 
imprez terenowych wiele emocji budzi organizowanie na terenach chronionych rajdów czy 
zlotów. Imprezy te wymagają szczególnego nadzoru, aby udostępnianie terenów odbywało się 
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bez uszczerbku dla przyrody i przy jej szczególnym poszanowaniu (np. XXXIV Ogólnopolski 
Bieszczadzki Rajd Narciarski - Bieszczadzki Park Narodowy oraz Grupa Bieszczadzka GOPR).

Wśród form edukacji przyrodniczej często przewijają się konkursy, bądź to organizowane 
przez same podmioty, bądź też przez nie wspierane czy propagowane. Do tych pierwszych za-
liczyć należy m.in. organizowane przez Bieszczadzki Park Narodowy ogólnopolskie konkursy 
fotograficzne (VII edycja w 2017 roku), czy konkursy plastyczne Magurskiego Parku Narodowe-
go (XII edycji „Ptasie historie” w 2017 roku). Podkarpackie parki krajobrazowe (Krosno) z kolei 
promują swą działalność wspierając organizacje konkursów w zaprzyjaźnionych szkołach. 

W organizacji plenerowych imprez, festynów czy pikników zdają się przodować w ostat-
nich latach zarówno samorządy lokalne, szkoły, jak i organizacje pozarządowe. We współpracy 
z innymi podmiotami realizowane są przedsięwzięcia gromadzące wielu uczestników i nie-
jednokrotnie prezentujące także treści ekologiczne czy przyrodnicze. Przykładem może być 
Dzień Ziemi na Lisiej Górze organizowany przez Stowarzyszenie EKOSKOP z Rzeszowa lub 
działania realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro 
Carpathia”, np. szkolenia i warsztaty w ramach projektu „Zielone Podkarpacie - popularyzacja 
różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym”. 

Dostęp społeczeństwa do informacji jest dziś powszechny. Strony internetowe i portale spo-
łecznościowe wielu instytucji (m.in. Lasy Państwowe, organizacje pozarządowe, zespoły parków 
krajobrazowych czy parki narodowe) szeroko informują tak o przyrodzie regionu, jak i o aktual-
nych wydarzeniach. Na stronach można znaleźć nie tylko zaproszenia do udziału w imprezach, 
ale zapoznać się z ofertą edukacyjną czy wręcz zgłosić udział w proponowanych zajęciach. Wiele 
instytucji poprzez tego rodzaju media stara się przekazać najistotniejsze z ich punktu widzenia 
informacje, a więc np. regulaminy udostępniania terenów chronionych, oferty turystyczne czy 
edukacyjne, ciekawostki ze świata przyrody, czy też informacje dotyczące realizowanych przez 
te podmioty zadań. Niektóre z instytucji udostępniają do pobrania, bezpłatnie, publikacje o cha-
rakterze popularno-naukowym o znacznym wymiarze edukacyjnym. Lasy Państwowe na stro-
nie internetowej Generalnej Dyrekcji LP, wspólnej dla wszystkich nadleśnictw zamieszczają sze-
reg interesujących publikacji popularnych o treściach aktualnych także dla nadleśnictw leżących 
na obszarze Podkarpacia. Natomiast na stronie Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych 
w Krośnie znaleźć można publikację elektroniczną omawiającą zasoby przyrodnicze, kulturowe 
oraz infrastrukturę turystyczną czterech, wchodzących w jego skład parków krajobrazowych, 
czyli Jaśliskiego, Czarnorzecko-Strzyżowskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego oraz Parku Krajobra-
zowego Doliny Sanu z pominięciem leżącego jedynie tylko w części na terenie województwa 
podkarpackiego Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. Bieszczadzki Park Narodowy z kolei na 
swojej stronie internetowej zamieszcza numery Internetowego Biuletynu BdPN.

We współczesnym świecie portale społecznościowe stanowią bardzo popularną formę ko-
munikacji, z której korzysta także wiele podmiotów (np. Bieszczadzki Park Narodowy i Sto-
warzyszenie „Pro Carpathia”) informując potencjalnych gości czy adresatów o podejmowanych 
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działaniach czy organizowanych wydarzeniach. Taka forma kontaktu pozwala także na zgroma-
dzenie wielu sympatyków i popleczników, czyli zbudowanie swego rodzaju otuliny społecznej. 

Niektóre instytucje podejmowane szeroko zakrojone działania edukacyjne opierają o filmy 
i filmiki. Te pierwsze realizowane są najczęściej w ramach projektów, te drugie natomiast za-
mieszczane są na portalach społecznościowych np. Bieszczadzkiego PN. 

Do jednej z kolejnych form należy zaliczyć gry edukacyjne. Grami edukacyjnymi nazywa 
się zarówno elementy infrastruktury edukacyjnej w postaci np. wymagających od odbiorcy 
aktywności tablic (typu „dopasuj”) lub też gry planszowe. Gra planszowa „Podkarpackie wę-
drówki” adresowana do dzieci w wieku przedszkolnym pokazuje wybrane miejsca o dużych 
walorach przyrodniczych (np. Magurski czy Bieszczadzki Park Narodowy), a została wydana 
przez Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin. 

Coraz popularniejsze stają się też mobilne aplikacje, które pełnią nie tylko rolę przewodni-
ka turystycznego, ale i swego rodzaju edukatora. Przygotowana na początku 2018 roku przez 
Bieszczadzki Park Narodowy zintegrowana z mapą aplikacja „Bieszczady & MRB Karpaty 
Wschodnie” przedstawia dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe nie tylko Bieszczadzkiego Par-
ku Narodowego, ale i sąsiednich Parków Krajobrazowych: Ciśniańsko-Wetlińskiego i Doliny 
Sanu oraz leżących poza granicami Polski: Użańskiego Parku Narodowego i Nadsańskiego 
Regionalnego Parku Krajobrazowego z Ukrainy oraz Parku Narodowego Połoniny ze Słowacji. 
O jego roli edukacyjnej może świadczyć chociażby encyklopedia rzadkich i charakterystycz-
nych dla Karpat gatunków roślin i zwierząt.

Formą, która łączy turystykę i edukację jest questing, który oferuje odwiedzającym, szcze-
gólnie rodzinom Magurski Park Narodowy. Ten sposób wędrowania i zwiedzania terenów 
w ostatnim czasie staje się bardzo popularny. Aktywizuje uczestników, skłania do bacznych 
obserwacji oraz niejednokrotnie zmusza aktywnego do pozyskiwania informacji.  

Do jednej z najstarszych i najbardziej tradycyjnych form edukacji ekologicznej należy bez 
wątpienia zaliczyć wszelkiego rodzaju publikacje wydawane drukiem. Każdy z podmiotów 
zajmujących się szeroko pojętą ochroną środowiska i edukacją ekologiczną ma na swym kon-
cie wydawnictwa. W jednym przypadku stanowić je będą biuletyny czy broszury, a w innym 
przewodniki, czy publikacje popularno-naukowe. Tego typu realizacje cieszą się nadal dużym 
uznaniem. W publikacjach o charakterze przyrodniczym dużą rolę odgrywa szata graficzna 
i wysoka jakość wydawnicza publikacji. Część z nich adresowana jest do szerokiego grona 
odbiorców (np. wydany w 2010 roku przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia” Leksykon pod-
karpackiej przyrody), część do osób udających się na piesze wędrówki (np. przewodnik po 
wybranych ścieżkach przyrodniczych Województwa Podkarpackiego z 2016 roku tego same-
go Stowarzyszenia lub cykl przewodników po ścieżkach edukacyjnych Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego, część natomiast w połączeniu z akcją edukacyjną do najmłodszych pn. „Przyja-
ciel parku narodowego”. Odrębną grupę publikacji tworzą takie pozycje, jak wydawany przez 
Bieszczadzki Park Narodowy periodyk naukowy „Roczniki Bieszczadzkie”.
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Mówiąc o edukowaniu ekologicznym społeczeństwa nie sposób pominąć dwóch przed-
sięwzięć: wiosek tematycznych i zagród edukacyjnych. Wioski tematyczne są jednostkami 
osadniczymi rozwijającymi się w oparciu o oryginalne idee, przez co stają się unikatowe 
i niezwykle atrakcyjne dla turystów. Przekłada się to bezpośrednio na możliwość oddziały-
wania edukacyjnego. Wioska tematyczna stanowi nową formę aktywności w mocno osadzo-
nej w dziedzictwie przyrodniczym turystyce wiejskiej, choć jej oryginalność nie zawsze musi 
opierać się na walorach przyrodniczych. Jeśli jednak na nich bazuje to stanowi jedną z form 
edukacji przyrodniczej (Chojnacka-Ożga et al. 2014). Na krańcach północno-wschodnich wo-
jewództwa podkarpackiego powstaje Wioska Kozacka, w której do elementów z zakresu edu-
kacji ekologicznej zaliczyć będzie można planowany zielnik i realizowane na jego podstawie 
zajęcia. Druga nowa forma to poznawanie przyrody w zagrodach edukacyjnych, których na 
terenie Podkarpacia działa już 16. Zagadnienia z zakresu edukacji przyrodniczej splatają się 
w nich z historią osadnictwa i gospodarowaniem ziemią, a więc także z wypasem, pszczelar-
stwem, owocami i ziołami. 

Przedstawiony powyżej przegląd stosowanych przez różne instytucje form edukacji ekolo-
gicznej zapewne nie wyczerpuje całego wachlarza działań. Jego dobór w każdym z podmiotów 
jest inny i wynika z jego specyfiki. Stanowi wypadkową kadry, jaką instytucja dysponuje, za-
sobów finansowych, możliwości lokalowych, zaplecza edukacyjnego, czy to w postaci sprzętu 
czy terenu i infrastruktury. Dużą szansą dla sfinansowania wielu przedsięwzięć są konkursy 
wniosków w ramach projektów tak krajowych, jak i zewnętrznych. Oferowane i realizowane 
formy zależą także od profilu podmiotu. Łączy je natomiast we wszystkich przypadkach rola 
szerzenia wiedzy przyrodniczej i budowania poinformowanego i świadomego społeczeństwa. 
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Edukacja ekologiczna w parkach narodowych 
wzmacniająca bezpośrednie działania w zakresie 
ochrony przyrody na przykładzie Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego

Wprowadzenie
Szeroko rozumiane motywy edukacyjne towarzyszyły działaniom prowadzącym do two-

rzenia parków narodowych w Polsce (Andrzejewski 1996; Sokołowski 1923). Jednakże reali-
zowana przez dziesięciolecia w polskich parkach narodowych hierarchia celów przyczyniła 
się często do zachwiania proporcji między poszczególnymi funkcjami pełnionymi przez ob-
szary chronione i ugruntowała przeświadczenie, że już sam fakt istnienia parku w stopniu 
wystarczającym spełnia cele edukacyjne i nie ma potrzeby podejmować aktywności w zakresie 
kształtowania świadomości ekologicznej (Hibszer 2005). Niewątpliwie wielu sytuacjom kon-
fliktowym na linii: człowiek – przyroda na obszarach chronionych, można byłoby zapobiec, 
gdyby stan świadomości ekologicznej zaangażowanych stron był wyższy i gdyby też włożono 
więcej trudu w edukację ekologiczną (Kalinowska 1999). Większą aktywność w tym zakre-
sie parki narodowe rozpoczęły od 1991 r. i stale ją rozwijają poprzez różne formy edukacji 
(NIK 2014). Autorka artykułu próbuje na przykładzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
poszukać odpowiedzi na pytania o cele i sposoby realizowanych zadań edukacyjnych w parku 
narodowym, czy warto angażować wysiłek parku w programy stałe dla mieszkańców regionu, 
czy bardziej w szeroko pojętą edukację ekologiczną osób zwiedzających park narodowy? Jakie 
są formy i kierunki prowadzonej edukacji? Kto jest adresatem oferty edukacyjnej parku na-
rodowego? Czy działalność edukacyjna przyczynia się do rozwiązywania konfliktów, których 
przedmiotem jest chroniona przyroda?

Parki narodowe w Polsce 
– znaczenie dla ochrony przyrody krajowej i ogólnoświatowej

Park narodowy jest najwyższą formy ochrony i obejmuje obszar o powierzchni nie mniej-
szej niż 1000 ha, wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, 
społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi. Według Ustawy o ochronie przyrody w artyku-
le 8.2. park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, 
tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia wła-
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ściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk 
przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów (UOP 2004). Wskazuje 
to wyraźnie, iż z jednej strony parki narodowe są obszarami charakteryzującymi się ponad-
przeciętnymi wartościami, które stanowią narodowe dziedzictwo. Z drugiej zaś strony wynika, 
że względami ochronnymi winien być objęty całokształt zasobów i zjawisk, jakie w parkach 
narodowych występują.

W Polsce istnieją 23 parki narodowe, zajmujące łącznie ok. 1% powierzchni kraju. Dzie-
więć z nich zostało wpisanych na listę Światowych Rezerwatów Biosfery (Babiogórski PN, Bia-
łowieski PN, Bieszczadzki PN, Bory Tucholskie PN, Kampinoski PN, Karkonoski PN, Poleski 
PN, Słowiński PN i Tatrzański PN). Białowieski PN ma ponadto status Obiektu Światowego 
Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. Konwencją Ramsarską zostało objętych siedem parków na-
rodowych - Biebrzański PN, Słowiński PN, Narwiański PN, Poleski PN, Wigierski PN, PN 
„Ujście Warty” oraz część Karkonoskiego PN. Wszystkie polskie parki narodowe są włączone 
do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Bieszczadzki PN jest wyróżniony Dyplomem 
Rady Europy (jedyny wśród polskich parków narodowych). To prestiżowe wyróżnienie park 
otrzymał w 1998 roku w dowód uznania za ochronę wyjątkowo cennych zasobów przyrodni-
czych przy znaczącym udostępnianiu tych zasobów dla zwiedzających. Ważność tego wyróż-
nienia została przedłużona do 2028 roku.

Bieszczadzki PN położony jest w Bieszczadach Zachodnich, będących najbardziej na zachód 
wysuniętą częścią Karpat Wschodnich. Utworzony został w 1973 roku dla ochrony jedynego 
w Polsce fragmentu przyrody Karpat Wschodnich oraz jego wyjątkowych walorów, takich jak:
- osobliwy krajobraz z charakterystycznym układem pięter roślinno-klimatycznych,
- wysoką różnorodność gatunkową i fitocenotyczną z silnie zaznaczonym elementem wschod-

niokarpackim i wysokogórskim (szczególnie w świecie roślin i bezkręgowców),
- naturalne biocenozy puszczańskie z fauną dużych drapieżnych ptaków i ssaków,
- połoniny ze swoistymi zbiorowiskami roślinnymi i florą,
- malownicze tereny dawnych wsi zwane „krainą dolin” z torfowiskami wysokimi i półnatural-

nymi łąkami, pastwiskami, ziołoroślami i szuwarami. 
Powierzchnia parku wynosi obecnie ok. 29 202 ha i podzielona jest na trzy strefy ochro-

ny: ochrony ścisłej (ok. 63,6% powierzchni parku), czynnej (ok. 36,2%) i krajobrazowej 
(0,2%). Bieszczadzki PN do czasu zatwierdzenia dwudziestoletniego planu ochrony reali-
zuje na swoim obszarze działania ochronne w oparciu o zarządzenia Ministra Środowiska 
w sprawie zadań ochronnych.

Zadania stojące przed edukacją ekologiczną na przykładzie Bieszczadzkiego PN
Mimo, że podstawy prawne regulują funkcjonowanie parków narodowych, jednakże mają 

one wiele problemów, zależnych głównie od lokalnych uwarunkowań. Spośród nich należy 
wymienić m.in. wielkość i kształt parku narodowego, niekorzystną strukturę własnościową, 
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usytuowanie parku w sąsiedztwie większych aglomeracji, nadmierne natężenie ruchu tury-
stycznego i presję osadnictwa, w tym wyznaczanie nowych terenów budowlanych w otulinie 
parków (por. Łuczyńska-Bruzda 1985; Żółciak et al. 2009; PROP 2016; Partyka 2017). Wysoka 
atrakcyjność parków narodowych prowadzi często do ekspansji funkcji rekreacyjnych. Są one 
w strefie zainteresowań zarówno osób poszukujących kontaktu z przyrodą, jak i wrażeń este-
tycznych, walorów kulturowych czy po prostu wypoczynku (m.in. Spychała, Graja-Zwolińska, 
Prędki, Demko 2015). 

Polskie parki narodowe odwiedza rocznie ponad 12 mln turystów (GUS 2016). Stosunkowo 
wysoką frekwencję odnotowuje Bieszczadzki PN, w którym liczba osób odwiedzających piesze 
szlaki z roku na rok jest coraz wyższa, a w 2017 r. (w okresie II poł. IV do początku XI) przekroczyła 
500 000. Ta wzrostowa tendencja ma istotne znaczenie dla funkcjonowania i ochrony naturalnych 
ekosystemów, gdyż często prowadzi do powiększania się uszkodzeń darni roślinnej i gleby w oto-
czeniu przyrodniczym szlaków turystycznych czy płoszenia fauny. Ważnym problemem dla parku 
jest ponadto nierównomierny rozkład ruchu pieszego związany z przeciążeniem najbardziej popu-
larnych szlaków (Wołosate - Tarnica, Przełęcz Wyżna - Połonina Wetlińska, Przełęcz Wyżniańska 
- Połonina Caryńska) oraz jego koncentracja w węzłowych punktach – szczególnie podatnych na 
zniszczenia przełęczach oraz kopułach szczytowych. Dużym problemem staje również presja wy-
sokiej dobowej frekwencji pojazdów samochodowych na drogach (Prędki 2015). 

Niepokojącym zjawiskiem jest ponadto zły stan wiedzy przyrodniczej społeczeństwa i ne-
gatywny stosunek do ochrony przyrody (PROP 2016). Stan ten jest wynikiem m.in. margi-
nalizowania zagadnień ochrony przyrody w procesie edukacji oraz infantylizacja przekazu 

Rycina 1. Frekwencja wejść do Bieszczadzkiego PN (źródło: opracowanie własne)
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medialnego dotyczącego ochrony przyrody. Władze lokalne, które na mocy prawa mają decy-
dujący głos w sprawie powiększania czy utworzenia parku narodowego, często nie biorą pod 
uwagę tego, że przyroda parku narodowego to dobro ogólnonarodowe, a także i ogólnoświa-
towe. Efektem tego niedobrego zjawiska były m.in. negatywne wyniki konsultacji Bieszczadz-
kiego PN z radnymi gmin nad planowanym włączeniem „Lasów o charakterze pierwotnym 
w Bieszczadzkim Parku Narodowym” na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (STOP dla 
UNESCO 2017). Starania dotyczyły dołączenia lasów o charakterze pierwotnym w Biesz-
czadzkim PN i rozszerzenia wpisu z 2007 i 2011 r. obejmującego m.in. sąsiadujące z parkiem 
fragmenty lasów po stronie słowackiej i ukraińskiej. Takie działanie utwierdza administrację 
parku w przekonaniu, że potrzebne jest wzmocnienie szeroko pojętej działalności edukacyj-
nej, skierowanej szczególnie do otuliny społecznej.

Edukacja ekologiczna w Bieszczadzkim Parku Narodowym  
Prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą jest jednym z ważniejszych za-

dań parków narodowych (art. 8b ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody), które powinno 
przyczyniać się do realizacji celu, w jakim park został utworzony. Działalność Bieszczadzkie-
go Parku Narodowego w zakresie edukacji ekologicznej koncentruje się w Ośrodku Edukacji 
Ekologicznej w Ustrzykach Dolnych, który powstał w roku 1991. W ośrodku funkcjonuje dział 
edukacji ekologicznej, który – w oparciu o operaty edukacji ekologicznej w Planie Ochrony 
(Winnicki 1997; Holly 2010) i roczne programy – realizuje działania edukacyjne mające na 
celu: kształtowanie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej; edukację ekologiczną 
osób zwiedzających park oraz doskonalenie kadr związanych z ochroną przyrody, edukacją 
ekologiczną i udostępnianiem parku do zwiedzania. 

1. Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej
Działania edukacyjne Bieszczadzkiego PN ukierunkowane są w pierwszej kolejności na 

tych, którzy przyrodę mają na co dzień, a więc ludność mieszkającą w parku oraz w jego 
otulinie. Szczególnie podatne na realizację celów edukacyjnych są dzieci oraz młodzież oko-
licznych szkół, którzy stają się najczęściej „ambasadorami” idei ochrony przyrody w swoich 
domach. Budzenie dumy z walorów przyrodniczych miejsca, w którym przyszło im żyć, 
może przynieść pozytywne efekty w kreowaniu lokalnej tożsamości. Bieszczadzki PN duży 
nacisk kładzie więc na stałą współpracę ze szkołami znajdującymi się w jego otoczeniu. Ma 
to duże znaczenie w kreowaniu opinii o parku, a zwłaszcza akceptacji tej formy ochrony 
przyrody, która wymaga różnych ograniczeń w gospodarczym wykorzystaniu obszaru par-
ków narodowych i ich otuliny. 

Większość programów edukacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej ma charak-
ter stały, a ich realizacja trwa od przeszło dwudziestu lat, poprzez wznawianie i doskonalenie 
w kolejnych edycjach rocznych. Programy te skierowane są do różnych grup wiekowych i za-
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wodowych – od dzieci przedszkolnych, poprzez uczniów szkół podstawowych i licealnych po 
osoby dorosłe. Mają charakter komplementarny, gdyż polegają na całościowym poznaniu i ro-
zumieniu funkcjonowania przyrody parku narodowego oraz jego dziedzictwa kulturowego.

Istotnym elementem realizowanych programów jest rozbudzenie czynnego zainte-
resowania przyrodą przez bliższe z nią obcowanie. Nabycie umiejętności obserwowania 
elementów przyrody może najskuteczniej przebiegać w miejscach, gdzie ta przyroda jest 
naturalna i wzbudza zachwyt. Z tego też względu większość stałych programów składa się 
z zajęć kameralnych oraz zajęć terenowych na ścieżkach przyrodniczych w Bieszczadzkim 
PN. Zdarza się, że udział w zajęciach terenowych stanowi dla dziecka pierwszy kontakt 
z górami i parkiem narodowym. 

Dla najmłodszych mieszkańców regionu skierowany jest program „Kolorowe rozmowy 
z mieszkańcami naszej Ziemi”. Jest on realizowany od 1995 r., w edycjach rocznych. Uczestni-
czą w nim dzieci w wieku 5-6 lat z powiatów bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego. Program 
ma na celu rozbudzenie w dzieciach zainteresowania tematyką przyrodniczą, a także uwrażli-
wienie na losy roślin i zwierząt. Jego realizacja obejmuje zwiedzanie ekspozycji muzealnej, gry 
i zabawy dydaktyczne oraz zajęcia plastyczne na ekspozycji muzealnej. Program kończy się 
uroczystym wernisażem prac plastycznych dzieci w Światowym Dniu Ziemi. Zainteresowanie 
programem z roku na rok rośnie, o czym świadczy rosnąca frekwencja.

Dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych kierowany jest program „Moje Bieszczady”. 
Program realizowany jest od 1999 r. przez cały rok szkolny (od września do czerwca). Ma na 
celu rozwijanie zainteresowań tematyką przyrodniczą, uwrażliwianie na piękno przyrody oraz 
kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego. Co roku uczest-
niczy w rocznych edycjach około 400 dzieci. Uczniowie, w oparciu o wydane przez Bieszczadzki 
PN pakiety ćwiczeń z zadaniami na poszczególne pory roku, prowadzą obserwacje i rozwiązują 
różne zadania o tematyce geograficznej, przyrodniczej, historycznej i krajoznawczej. Program 
ten poddawany był kilkakrotnie badaniom ankietowym potwierdzającym osiągnięcie zakłada-
nych celów, a wyniki badań zostały opublikowane w „Rocznikach Bieszczadzkich” (Szary 2010). 

Dla uczniów klas gimnazjalnych, a obecnie klas VI-VIII, skierowany jest program „Zacho-
wamy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów”. Program ten realizowany jest od 1992 r., 
a w jego corocznych edycjach uczestniczy średnio ok. 300 uczniów z ponad 25 szkół. Celem 
programu jest popularyzacja i pogłębianie wiedzy z zakresu podstaw ekologii, ochrony przyro-
dy oraz wiedzy o zasobach przyrodniczych Bieszczadów i problematyki ich ochrony. Realizacja 
przebiega w kilku etapach: cyklu zajęć kameralnych dotyczących charakterystyki geograficznej 
i przyrodniczej Bieszczadów, warsztatów wiosennych i jesiennych na ścieżkach przyrodniczych 
w Bieszczadzkim PN oraz konkursu podsumowującego program. Ocena programu była przed-
miotem prac licencjackich i innych opracowań, które potwierdzają, że grupa uczniów uczestni-
czących w programie posiada większą wiedzę szczegółową na temat bieszczadzkiej przyrody, jej 
zagrożeń i problematyki jej ochrony (Górecki et al. 1995; Smotryś 1996). 
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Dla uczniów szkół średnich park prowadzi program „Człowiek i Przyroda” mający na celu 
pogłębianie wiedzy z zakresu ekologii, biologii oraz geografii Karpat Wschodnich i problema-
tyki ochrony przyrody. Składa się z zajęć kameralnych oraz warsztatów terenowych na ścież-
kach przyrodniczych i powierzchniach eksperymentalno-dydaktycznych na terenie parku. 
Dla klas drugich prowadzone są zajęcia, podczas których poznają nowoczesne metody inwen-
taryzacji i monitoringu zasobów przyrodniczych oraz zagadnienia ich ochrony. 

Bieszczadzki PN realizuje również program dla samorządów lokalnych, mając na uwadze fakt, 
że skuteczna ochrona zasobów przyrodniczych parku zależy od stanu środowiska przyrodniczego 
w jego otoczeniu i świadomości ekologicznej mieszkańców (Górecki et al. 1997). Edukacja ekolo-
giczna społeczności lokalnej nabiera szczególnie wysokiego znaczenia w związku z uzyskaniem 
przez samorządy wysokich kompetencji. Niewłaściwe pojmowanie funkcji i działań ochronnych 
parku może doprowadzać do sytuacji konfliktowych, a gotowość społeczności lokalnej do wyrze-
czeń na rzecz ochrony przyrody jest z reguły bardzo mała, głównie z powodu trudnej sytuacji ma-
terialnej wielu mieszkańców. Na samorządach spoczywa też obowiązek określania celów i form 
edukacji oraz współfinansowanie placówek oświatowych w swoim regionie. Dlatego Bieszczadzki 
PN organizuje szkolenia i seminaria popularyzujące wiedzę ekologiczną oraz propagujące modelo-
we rozwiązania techniczne, które mogłyby być realizowane w gminach bieszczadzkich.

   G
. H

ol
ly

Zajęcia dla dzieci i młodzieży w Bieszczadzkim Parku Narodowym 
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2. Edukacja ekologiczna osób zwiedzających Bieszczadzki Park Narodowy
Przeciętny turysta odwiedzający park nastawiony jest na ogół na relaks i atrakcyjne spę-

dzanie czasu, często nie posiadając wiedzy dotyczącej rangi odwiedzanego miejsca. W chwili 
przekroczenia granicy parku powinien mieć świadomość, że odwiedza wyjątkowy „dom” przy-
rody, w którym poruszanie się wymaga odpowiedniego zachowania. W tym celu, na terenie 
Bieszczadzkiego PN utworzono system ścieżek przyrodniczych, by zapewnić zwiedzającym 
bliższy kontakt z przyrodą oraz ułatwić poznanie i zrozumienie przyrodniczych procesów. 
Dzięki nim piesze wędrówki można w doskonały sposób połączyć z poznawaniem występu-
jących tu roślin i zwierząt oraz obserwować interesujące zjawiska przyrodnicze, które można 
pominąć podczas zwykłej wycieczki. Do ścieżek zostały opracowane przewodniki w formie 
książeczek i zeszyt ćwiczeń. Obecnie funkcjonuje 14 ścieżek przyrodniczych, z czego trzy bie-
gną poza szlakami, a dwie przechodzą na stronę słowacką – do Parku Narodowego „Połoniny”. 
System ścieżek przyrodniczych liczy łącznie ok. 120 km i składa się z 362 przystanków. Warto 
nadmienić, że system ścieżek w Bieszczadzkim PN zyskał uznanie i został wyróżniony nagrodą 
„Złotego Liścia” na targach EKO MEDIA FORUM. W 2009 r. park otrzymał tytuł „Krzewiciela 
edukacji przyrodniczej i ekologicznej” przyznanego przez Polski Klub Ekologiczny w ramach 
realizowanego projektu „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju” oraz wyróżnienie I stopnia 
w konkursie pt. „Ścieżki edukacyjne parków narodowych”.

3. Doskonalenie kadr związanych z ochroną przyrody, edukacją ekologiczną i udostępnia-
niem parku do zwiedzania.

Efektywna edukacja ekologiczna nie byłaby możliwa bez współpracy ze środowiskiem na-
uczycielskim i innymi instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody i edukacją ekologiczną. 
Bieszczadzki PN organizuje co roku warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich, 
w których uczestniczą m.in. opiekunowie zespołów szkolnych uczestniczących w programach 
stałych. Celem organizowanych przez park warsztatów jest poszerzanie wiedzy o walorach 
i zasobach przyrodniczych Karpat Wschodnich oraz doskonalenie umiejętności interpretacji 
zjawisk i procesów przyrodniczych w terenie. Nauczyciele zapoznają się także z metodyką 
prowadzenia zajęć terenowych na ścieżkach przyrodniczych w Bieszczadzkim PN, by móc 
następnie samodzielnie je prowadzić. W warsztatach uczestniczy jednorazowo ok. 40 osób. 
Ponadto park organizuje szkolenia dla przewodników turystycznych, specjalistyczne szkole-
nia wewnętrzne dla pracowników BdPN, a także szkolenia i warsztaty dla innych grup zawo-
dowych związanych z ochroną przyrody. 

Metody i formy edukacji
Ważnym czynnikiem decydującym o skuteczności edukacji jest dobranie odpowiedniej 

formy przekazu i metody realizacji zajęć, w zależności od rodzaju, poziomu i zainteresowań 
poszczególnych odbiorców. Pracownicy Bieszczadzkiego PN są w tej korzystnej sytuacji, że do 
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prowadzenia edukacji ekologicznej dysponują wyjątkową bazą dydaktyczną, jaką są zasoby przy-
rodnicze parku. Umożliwia to realizację atrakcyjnych zajęć w bezpośrednim kontakcie z przyro-
dą, z wykorzystaniem autorskich metod i form dydaktycznych. Ich podstawą są czynne metody 
stymulujące aktywność uczestników w trakcie zajęć poprzez m.in. samodzielne wykonywanie 
ćwiczeń, obserwacje i doświadczenia, rozwiązywanie problemów za pomocą układanek i gier 
dydaktycznych, czy udział w praktycznych zabiegach ochronnych i monitoringu. Formy aktyw-
nej edukacji wspierane są działaniami o charakterze biernym, poprzez działalność wydawni-
czą, konkursy, wystawy, redakcję strony internetowej i portali społecznościowych, współpracę 
z mediami itp. Ponadto działalność edukacyjna realizowana jest w Muzeum Przyrodniczym 
w Ustrzykach Dolnych. Na ekspozycjach prowadzone są lekcje muzealne dla wszystkich grup 
zorganizowanych oraz odbywają się zajęcia w ramach programów stałych. Muzeum przyrod-
nicze odwiedza ok. 30 000 turystów rocznie. Ponadto park otworzył się na udział w otwartych 
imprezach lokalnych, prowadząc edukację z użyciem atrakcyjnych pomocy dydaktycznych i gier 
edukacyjnych. Dzięki tej aktywności jest szansa dotarcia do większej grupy odbiorców.

Obiekty Bieszczadzkiego PN służące edukacji ekologicznej
Działania edukacyjne w parku realizowane są przede wszystkim w oparciu o następują-

ce zaplecze: Ośrodek Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum Przyrodniczym w Ustrzykach 
Dolnych, Terenowe Stacje Edukacji Ekologicznej w Suchych Rzekach i w Wołosatem oraz 
ścieżki przyrodnicze. 

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ustrzykach Dolnych zlokalizowany jest na przedpolu 
parku, w głównym węźle komunikacyjnym, co sprzyja szerokiemu oddziaływaniu na otulinę 
społeczną i edukację turystów. W ośrodku koncentruje się działalność edukacyjna parku, re-
alizowana jest tu większość stałych programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (zajęcia 
kameralne) oraz szkolenia dla przewodników, konferencje itd. W obiekcie znajdują się ekspo-
zycje stałe poświęcone m.in. faunie i florze Bieszczadów. 

Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej w Suchych Rzekach jest obecnie gruntownie mo-
dernizowana i zostanie oddana do ponownego użytku w 2019 r. W otoczeniu stacji funk-
cjonują ścieżki przyrodnicze o wysokich walorach edukacyjnych. Terenowa Stacja Edukacji 
Ekologicznej w Wołosatem powstała na początku 2016 r., a jej lokalizacja stwarza dobre 
warunki do prowadzenia edukacji ekologicznej, ze względu na dostępność do ekosystemów 
typowych dla Karpat Wschodnich z całym bogactwem gatunków wschodniokarpackich, 
alpejskich, leśnych i torfowiskowych. W sąsiedztwie stacji prowadzona jest hodowla za-
chowawcza konia huculskiego, która daje możliwość poszerzenia oferty edukacyjnej parku 
o zagadnienia związane z ochroną ginących ras i odmian hodowlanych. W oparciu o ten 
obiekt realizowane są obecnie wiosenne i jesienne warsztaty terenowe dla dzieci i młodzieży 
szkolnej, uczestniczącej w stałych programach, a także praktyki studenckie, szkolenia oraz 
zamawiane zajęcia terenowe i warsztaty.
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Ponadto niektóre funkcje z zakresu edukacji przyrodniczej społeczeństwa pełnią Ośro-
dek Informacji i Edukacji Turystycznej w Lutowiskach oraz salka edukacyjna ulokowana przy 
parkingu BdPN w Wołosatem. W przyszłości zadania takie będzie wykonywał również grun-
townie remontowany obiekt na Połoninie Wetlińskiej (dawna „Chatka Puchatka”), którego 
przebudowa w latach 2018-2020 będzie finansowana z RPO Województwa Podkarpackiego.

Działalność wydawnicza
Bieszczadzki PN posiada bogatą ofertę wydawniczą, która jest systematycznie uzupełniana 

o nowe publikacje i pomoce dydaktyczne. W ofercie znajdują się publikacje książkowe dla dzieci, 
młodzieży szkolnej i osób dorosłych, a także informatory, broszury, foldery i wydawnictwa mul-
timedialne oraz periodyki naukowe. Osiągnięciem Bieszczadzkiego PN są wydawane od 1991 r. 
„Roczniki Bieszczadzkie” – seria wydawnicza liczy obecnie 26 tomów. Czasopismo utworzono 
w celu publikowania referatów z corocznych konferencji naukowych pod hasłem: Ochrona za-
sobów przyrodniczych Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Ponadto 
w Rocznikach publikowane są oryginalne prace naukowe, krótkie doniesienia, projekty doty-
czące ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz materiały poświęcone innym czę-
ściom Karpat Wschodnich, które mogą mieć znaczenie dla analiz porównawczych. To naukowe 
wydawnictwo osiągnęło wysoki poziom merytoryczny dzięki recenzowaniu wszystkich nadsy-
łanych artykułów. W celu spopularyzowania kompleksowych opracowań naukowych prowadzo-
nych w parku ukazuje się od 1997 r. seria wydawnicza pt. „Monografie Bieszczadzkie” – obecnie 
liczy 16 tomów. Ponadto wydano serię przewodników książkowych do ścieżek przyrodniczych 
oraz autorski klucz do oznaczania roślin „Flora wiosenna lasów”, nagrodzony przez Ministra 
Środowiska. Uczestnicy różnych zajęć edukacyjnych korzystają z pomocy dydaktycznych m.in. 
w formie zeszytów ćwiczeń i pakietów zadań. W ofercie park posiada także plakaty, kalendarze 
przyrodnicze, przewodniki multimedialne, mapy, filmy, diaporamy itp. Rośnie również aktyw-
ność parku w zakresie informowania i edukacji społeczeństwa poprzez różne media. Tak ob-
szerny zakres działalności wydawniczej jest możliwy dzięki wsparciu finansowemu NFOŚiGW 
w Warszawie i WFOŚiGW w Rzeszowie oraz dotacji unijnych. 

Podsumowanie
Edukacja ekologiczna w parkach narodowych jest bardzo ważnym elementem wspomaga-

jącym działania ochronne. Prowadzenie działań edukacyjnych jest procesem długofalowym, 
ale dającym największe gwarancje zachowania przyrody dla przyszłych pokoleń poprzez pod-
noszenie kultury przyrodniczej społeczeństwa i kształtowanie pozytywnych postaw społecz-
nych wobec środowiska naturalnego, a zwłaszcza wobec samego parku. W Bieszczadzkim PN 
został opracowany system wzajemnie uzupełniających się stałych programów edukacyjnych, 
skierowanych do różnych grup wiekowych i zawodowych społeczności lokalnej. Programy te 
mają już przeszło 25-letnią tradycję i są ciągle weryfikowane oraz doskonalone pod względem 
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dydaktycznym i merytorycznym. Park posiada dobre zaplecze do prowadzenia zajęć eduka-
cyjnych i wykwalifikowaną kadrę, wspieraną specjalistami z ośrodków akademickich. Bada-
nia ankietowe potwierdzają właściwy kierunek działań edukacyjnych, a wysoka frekwencja 
dzieci i młodzieży szkolnej w poszczególnych działaniach potwierdza atrakcyjność i trafność 
przygotowanej oferty edukacyjnej parku. Z doświadczenia Bieszczadzkiego PN wynika po-
trzeba ścisłego związku realizowanej edukacji ekologicznej w parku narodowym z ochroną 
przyrody oraz prowadzenie zajęć w jej bezpośrednim otoczeniu. Efektywność prowadzonych 
zajęć w krótkiej perspektywie czasu jest trudna do oceny, ponieważ na jej efekty trzeba będzie 
oczekiwać wiele lat. Ze względu na działania związane z kształtowaniem postaw edukacja eko-
logiczna może spełniać pozytywną rolę w zapobieganiu konfliktów, ale w rozwiązywaniu spo-
rów na tle ochrony przyrody jej skuteczność wydaje się ograniczona. W takich sytuacjach nie-
zbędne jest wsparcie za pomocą zapisów prawnych, regulujących problemowe kwestie. Warto 
też podkreślić konieczność wystrzegania się w edukacji ekologicznej infantylizacji przekazu 
medialnego dotyczącego ochrony przyrody oraz nadmiernego odejścia w nowoczesne środki 
multimedialne kosztem przekazywania rzetelnej wiedzy w bezpośrednim kontakcie z przyro-
dą oraz w oparciu o badania przyrodnicze i monitoring. Występują też niekorzystne zjawiska, 
które nie dają stabilności i gwarancji prowadzenia edukacji zgodnie z przyjętymi priorytetami 
i zdiagnozowanymi problemami. 

Należy mieć nadzieję, że przyniesie owoce wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II: ...do 
tych, którym powierzona została odpowiedzialność za ten kraj [...], aby nie zapomnieli o obo-
wiązku chronienia go przed ekologicznym zniszczeniem... (Pielgrzymka Papieska; Zamość, 12 
czerwca 1999 r.).
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