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Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, 
Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do 

zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych 
oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami 

beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują 
z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym (Porozumienie EOG).
W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy 

norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia 
zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze 
są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji 

badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego 
i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach 

członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich 
ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami 

z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być 
wdrażane do 2016 r.

Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę 
środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, 

społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla 
dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe. 

Więcej informacji: www.eeagrants.org

Na te i dziesiątki innych pytań 
postaramy się odpowiedzieć 
przez najbliższe miesiące wyda-
jąc cztery kolejne numery perio-
dyku „Biznes i Etos”, tym razem 
o zielonym, czyli ekologicznym 
„zabarwieniu”. W każdym z nich 
znajdzie się miejsce na kilkana-
ście pytań dla decydentów chro-
niących podkarpacką/polską 
przyrodę. Tych z „najwyższych” 
dyrektorskich półek, ale i tych 
z poziomu leśniczówek.

Będą popularyzowane ciekawe ścieżki i szlaki turystycz-
no-przyrodnicze. Zwrócimy uwagę na nasze podkarpackie 
atrakcje, o których tak szybko w codziennym pędzie zapomi-
namy – teraz na tapecie Park Gwiezdnego Nieba „Bieszcza-
dy”, który w tym roku obchodzi dwulecie istnienia, a nadal 
jest ewenementem i to w skali kraju. Arboretum i Zakład 
Fizjografii w Bolestraszycach tak naprawdę promocji nie wy-
maga, ale każdy tekst o nim, skreślony ręka jego dyrektora 
Narcyza Pióreckiego wart jest lektury i pamięci.

Polecam także materiał przygotowany przez organizację 
ekologiczną WWF Polska o zagrożeniach i konfliktach 
związanych z naszymi bieszczadzkimi niedźwiedziami. 
Fascynują nas drzewa, szczególnie olbrzymy z kilkusetlet-

nim rodowodem. Dlatego warto zapoznać się z tekstem, 
w którym prezentujemy najstarsze, które można znaleźć 
w parkach i w otoczeniu zabytkowych budowli. „Edukacja 
nade wszystko”, stąd potrzeba zamieszczania informacji 
o podstawowych elementach ochrony przyrody, np. użyt-
kach ekologicznych, co to jest, jak je zrobić i gdzie wystę-
pują w Podkarpackiem.

Mocną stroną naszych redakcyjnych działań muszą być 
„przypominajki” czy opowieści z historii. A to, że Jan 
Gwalbert Pawlikowski z podprzemyskiej Medyki był oj-
cem polskiej ekologii. A to, że mieliśmy niezwykle cenne 
osiągnięcia w architekturze ogrodowej, czyli wszelkiego 
typu figiarnie, oranżerie, pomarańczarnie czy palmiarnie, 
które kiedyś były liczne w zespołach pałacowo- i dworsko-
-parkowych na obszarze dzisiejszego Podkarpackiego. 
A szczególną perełką jest opowieść historii o osadnictwie 
na terenie dawnych wielkich kompleksów leśnych, a więc 
Puszczy Karpackiej i Puszczy Sandomierskiej, w efekcie 
których powstały  przemysły puszczańskie. Zapomniane 
już całkowicie - tak liczne jeszcze w XIX w. - smolarnie, 
maziarnie, huty szkła czy wytwórnie potażu, a nawet huty 
rud żelaznych, przetrwały jedynie w archiwach oraz… 
nazwach miejscowości.

Małgorzata Draganik

Stowarzyszenie PRO CARPATHIA



3

B
IZ

N
ES

 I 
ET

O
SInwestorzy kontra

ochrona środowiska 4 Jacek Stachiewicz

Gdzie jest Kassiopeja? 8 Patryk Musiał

Ojciec polskiej ekologii 10 Izabela Fac

Co zagraża
bieszczadzkim niedźwiedziom? 12 www.wwf.pl

Użytki ekologiczne - szansą na
lokalne działanie na rzecz ochrony

bioróżnorodności
14 Rafał Salach

Arboretum i Zakład Fizjografii
w Bolestraszycach 16 Narcyz Piórecki

Pracuję w przyrodzie 20 Jacek Stachiewicz

Przez Internet do lasu 22 Jacek Stachiewicz

Zielona
infrastruktura 24 Komisja Europejska

Koralowy bez  
w Cierpiszu 28 Alicja Sroka

Trzy ścieżki tożsamości
– środowisko, historia, kultura 30 Krzysztof Zieliński

O podkarpackich drzewach słów kilka 32 Kinga Pomes

Wiekowe oranżerie dworskie 33 Tomasz J. Filozof

Dawne przemysły puszczańskie 34 Tomasz J. Filozof

Projekt „Zielone Podkarpacie” 36 Małgorzata Draganik

Szkolenia dla przewodników beskidzkich 38 Grzegorz Sitko

SPIS TREŚCI

3

B
IZ

N
ES

 I 
ET

O
S



4

Rozmowa z Agnieszką Marcelą - zastępcą dyrektora  
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 
Regionalnym Konserwatorem Przyrody.
Jacek Stachiewicz: Jest 
pani zadowolona z efektów 
swojej pracy?

Agnieszka Marcela: Po 
dwudziestu latach pracy na 
różnych stanowiskach zwią-
zanych z ochroną przyrody 
i środowiska mogę powie-
dzieć, że mam satysfakcję. 

Pytam panią w tym kontekście, czy nasze społeczeństwo 
rozumie ideę ochrony przyrody i czy wzrasta wśród nas 
świadomość, że ochrona przyrody jest konieczna.

Mogę powiedzieć, że świadomość ta jest coraz bardziej 
powszechna. Aktywny udział społeczeństwa w postępowa-
niach administracyjnych, liczba udzielanych informacji na te-
mat ochrony przyrody wyraźnie wskazują na systematyczny 
wzrost świadomości społecznej w tym zakresie.

A skoro tak, to jest to efekt zarówno pani pracy, jak i wszyst-
kich innych osób, które działają na rzecz ochrony przyrody. 

Dostrzeganie konieczności ochrony przyrody jest zasługą 
funkcjonowania całego systemu. Bardzo istotną rolę od-
grywają w nim edukacja ekologiczna, jak również media. 
Z pewnością kluczowe było również nasze wejście do Unii 
Europejskiej. Ale… Czy będziemy rozmawiać o ochronie 
środowiska, czy o ochronie przyrody?

A to nie jest tożsame?

W polskiej konstytucji zawarto zapis dotyczący ochrony 
środowiska, natomiast ochrona przyrody jest jednym z ele-
mentów ochrony środowiska. Środowisko może być przy-
rodnicze, czyli naturalne, a także antropogeniczne, czyli 
przekształcone przez człowieka.

Pozostańmy przy definicji nadrzędnej, czyli przy ochronie 
środowiska, przy czym oczywiście głównym tematem roz-
mowy będzie środowisko przyrodnicze.

W uproszczeniu - ochrona środowiska zajmuje się tym, 
co człowiek przekształca, wykorzystuje, zmienia, a przed-

Inwestorzy kontra  
ochrona środowiska 

miotem ochrony przyrody jest zachowanie tego bogactwa, 
które stworzyła natura. Ochrona środowiska zajmuje się 
rozsądnym gospodarowaniem zasobami i minimalizacją 
negatywnych oddziaływań generowanych przez człowie-
ka. Jest to ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami, 
wody, powierzchni gleby, ochrona przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym, hałasem, przed świetlnym smogiem 
też. Ochrona środowiska, co warte podkreślenia, to również 
ochrona zdrowia człowieka. Pamiętajmy, że niezbędnym 
elementem życia człowieka jest środowisko naturalne. Za-
chowanie jego bogactwa nie służy wyłącznie ochronie przy-
rody jako takiej, ale szerszemu celowi, jakim jest stabilność 
ekosystemów oraz zachowanie bioróżnorodności. W moim 
przekonaniu gwarantujące dobrą jakość życia człowieka. 

Jeśli budujemy nową drogę w sąsiedztwie zabudowań 
mieszkalnych, to naruszamy naturalne środowisko, w któ-
rym ci ludzie mieszkają i żyją?

Oczywiście, bo wprowadzamy tam ruch samochodowy, czyli 
hałas, także zanieczyszczenie powietrza spalinami, zanie-
czyszczenie ziemi solą, którą zimą posypuje się drogi. Zada-
niem ochrony środowiska jest podejmowanie takich działań, 
które zniwelują lub zmniejszą szkodliwość oddziaływania no-
wej inwestycji na środowisko człowieka. W przypadku drogi 
będą to na przykład ekrany dźwiękochłonne, które chronią 
przed hałasem, a w mniejszym stopniu także przed rozprze-
strzenianiem się spalin. Przed przystąpieniem do realizacji 
tego typu inwestycji zarówno zadaniem inwestora, jak i po 
części naszym – Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
- jest przedstawienie takiego wariantu budowy tej drogi, by 
w jak najmniejszym stopniu ingerowała w naturalne środo-
wisko i była dla niego jak najmniej uciążliwa.

Wymieniła pani słowo „inwestor”, a więc ten podmiot, który 
stoi w opozycji do reprezentowanej przez panią instytu-
cji, ponieważ musi wypełnić warunki, jakie pani instytucja 
przed wykonawcą inwestycji postawi. Inwestor jest więc 
w kontrze do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 
Ilekroć pytałem różnych inwestorów, dlaczego nie rozpo-
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czynają realizacji takiej czy innej inwestycji, za każdym 
razem słyszałem „bo nie mamy jeszcze założeń środowi-
skowych”. Zgodzi się pani z tym, że jej instytucja opóźnia 
realizację wielu inwestycji?

Nie mogę się z tym zgodzić. Działamy w ramach obowią-
zującego prawa, które przewiduje pewne ograniczenia dla 
realizacji nadrzędnego prawa obywateli, czyli prawa do ży-
cia w czystym środowisku. Inwestor też zna prawo i wie cze-
go ono od niego wymaga. Nie jesteśmy w kontrze, naszym 
zadaniem nie jest blokowanie inwestycji, lecz weryfikacja 
przewidzianych rozwiązań minimalizujących wpływ na śro-
dowisko i w razie konieczności określenie pewnych ograni-
czeń. Gdy więc na przykład budujemy most na Sanie, to nie 
sprzeciwiamy się tej inwestycji, nie mówimy: „nie da się tam 
wybudować tego mostu”, tylko pytamy, jaki jest zakres tego 
przedsięwzięcia, jaka będzie ingerencja w koryto rzeki i inne 
elementy środowiska, jakie warunki zostaną zapewnione 
podczas budowy i eksploatacji. Pewne kwestie i rozwiąza-
nia podpowiadamy inwestorowi lub osobom, które przygoto-
wują raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Bar-
dzo często w trakcie takiej współpracy inwestor wprowadza 
rozwiązanie bardziej przyjazne dla środowiska…

… i to trwa, trwa, i trwa…

Wbrew pozorom nie trwa to tak długo. Trwa tyle, ile musi. 
Podstawową przyczyną wydłużania czasu jest kiepska 
dokumentacja.

Inwestorzy twierdzą co innego, poza tym mówią, że rygory 
związane z ochroną środowiska pomnażają koszty finanso-
we wielu inwestycji. W przypadku budowy autostrad, jak mi 
powiedziano, nawet o 20-30 procent. Pytanie jest takie – czy 
warto i czy to się opłaca?

Jeżeli mówimy o ochronie środowiska w kontekście zdro-
wia człowieka, to chyba nie ma takiej ceny, której nie warto 
byłoby za to zapłacić. Planowana inwestycja powinna być 
optymalizowana również pod kątem ochrony środowiska. 
Jeśli więc planujemy budowę nowych dróg, to już na wstęp-
nym etapie staramy się je poprowadzić po terenach słabiej 
zabudowanych i gruntach jak najmniej wartościowych pod 
względem rolniczym czy przyrodniczym, co bardzo często 
przekłada się również na efekt ekonomiczny. Pamiętajmy, 
że przedstawiany wariant najkorzystniejszy dla środowiska 
nie zawsze będzie wariantem realizacyjnym. Aspekty spo-
łeczne i gospodarcze, a nade wszystko nadrzędny interes 
publiczny, są bardzo istotne na etapie wyboru wariantu. Au-
tostrada, która przebiega przez Podkarpackie, jest tego naj-
lepszym przykładem. Jeśli planowana droga biegnie przez 
tereny zamieszkałe, to inwestorzy najbardziej obawiają się 
protestów mieszkańców, czyli konfliktu społecznego.

Wyburzenie nie dotyczy przecież kwestii związanych 
z ochroną środowiska.

Wcale nie jest poza środowiskiem. Każdy raport o oddziały-
waniu przedsięwzięcia na środowisko ma rozdział dotyczący 
analizy konfliktów społecznych związanych z planowanym 
przedsięwzięciem. Dlatego obecnie planowanie wielu trud-
nych inwestycji odbywa się kilka lat przed ich realizacją. Jeśli 
za przykład służy nam budowa drogi, to planując ją, wybiera 
się korytarz jej przebiegu, który będzie najlepiej realizował 
cele i wymagania techniczne inwestycji, a równocześnie jak 
najmniej ingerował w środowisko. Także w środowisko spo-
łeczne, czyli na przykład w zabudowania mieszkalne. 

Żadna inwestycja nie może powstać bez udziału Regional-
nej Dyrekcji Ochrony Środowiska?

W obecnie obowiązującym systemie prawnym każda 
większa inwestycja, aby mogła zostać zrealizowana, musi 
uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Dla dużych przedsięwzięć, na przykład budowy dróg eks-
presowych czy inwestycji przeciwpowodziowych, wydaje 
ją regionalny dyrektor ochrony środowiska, a dla innych 
inwestycji wydaje ją wójt danej gminy lub burmistrz czy 
prezydent miasta. Z tym, że wójt nie może wydać decyzji 
środowiskowej bez uzgodnienia z nami. I ta decyzja jest 
niezwykle ważna, ponieważ określa się w niej różnego ro-
dzaju aspekty, nie tylko związane z charakterystyką przed-
sięwzięcia, ale również z działaniami minimalizującymi jej 
negatywne oddziaływanie na środowisko.

Czy w decyzji środowiskowej można odmówić realizacji ja-
kiejś inwestycji?

Tak, można w tej decyzji odmówić realizacji inwestycji. 

Kiedy ostatni raz odmówiła pani wydania decyzji?

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
wydaje średnio kilkadziesiąt decyzji środowiskowych rocz-
nie. Ostatnia odmowa wydana była w 2012 r., natomiast 
w latach 2013 i 2014 odmów nie było. Znacznie więcej 
uzgadniamy projektów decyzji środowiskowych wydawa-
nych przez wójtów – około 200 rocznie. W tych przypad-
kach odmowy uzgodnienia są częstsze - na przykład cztery 
w 2013 r. i dziewięć w roku następnym. W skali wszystkich 
uzgodnień nie stanowi to więcej niż dwa do pięciu procent, 
a więc bardzo rzadko się zdarza. Dodam, że są dwa rodza-
je decyzji. Tak zwana „z oceną”, kiedy to przeprowadzana 
jest pełna procedura oceny oddziaływania inwestycji na 
środowisko i opracowany raport – tu w grę wchodzi uzgod-
nienie RDOŚ i możliwość odmowy. Drugi rodzaj decyzji 
środowiskowej, zwany „bez oceny”, nie ma pełnej proce-
dury oceny oddziaływania na środowisko i nie ma raportu, 
nie ma też uzgodnienia RDOŚ. Zdecydowana większość 
inwestycji w województwie realizowana jest na podstawie 
tych drugich, prostszych decyzji, gdzie już na początku 
w swojej opinii RDOŚ daje zielone światło inwestorowi do 
realizacji zamierzenia. Warto podkreślić rolę pełnej proce-
dury oceny oddziaływania, która umożliwia udział społe-
czeństwa w ochronie środowiska. Opracowany wówczas 
raport oddziaływania na środowisko jest newralgicznym 
dokumentem, ponieważ opisuje cały kompleks spraw z tym 
związanych. Jest w nim także opis możliwych konfliktów 
społecznych. Ten raport w swojej istocie ilustruje postrze-
ganie człowieka, zarówno jego zdrowia, jak i uwarunkowań 
społecznych z nim związanych. Każde wydanie decyzji 
środowiskowej jest uzgadniane z powiatowym inspektorem 
sanitarnym, który odpowiada za zdrowie człowieka…

… to jest straszna biurokracja.

Pan to nazywa biurokracją, a ja uważam, że jest to bardzo 
dobry system, który pozwala na to, by w krajach o dużej 
świadomości społecznej i ekologicznej społeczeństwo mo-
gło uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących jego 
środowiska i otaczającej przestrzeni. 

I nasze społeczeństwo uczestniczy?

Oczywiście, że uczestniczy. 

Bo droga przebiegać ma przez moją działkę…

Tak.

A nie dlatego, że zniszczy ona środowisko czy będzie miała 
na nie negatywne oddziaływanie.

Są ludzie, a nawet grupy ludzi, dla których istotne jest wła-
śnie negatywne oddziaływanie danej inwestycji na środowi-
sko przyrodnicze i dają temu wyraz w kontaktach z nami. 
Gdy planowane są inwestycje, które mogą mieć negatywny 
wpływ na dane środowisko czy na zdrowie mieszkających 
tam ludzi, to społeczna świadomość ochrony środowiska 
gwałtownie wzrasta, wzrasta również aktywność społeczna 
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na tym polu. Tym bardziej, że my jesteśmy zobligowani in-
formować społeczeństwo o planowanych inwestycjach. 

Przychodzi do was grupa ludzi i jej przedstawiciele mówią: 
- Nie godzimy się na wybudowanie w naszej okolicy farmy 
wiatrowej, bo drgania powietrza przyspieszą w naszych or-
ganizmach zmiany miażdżycowe albo zwiększą groźbę za-
chorowania na raka. I co wtedy?

Wtedy my mówimy: - Proszę państwa, mamy opracowany 
raport oddziaływania tej inwestycji na środowisko, są robio-
ne konsultacje społeczne, możecie pewne treści wyczytać 
w raporcie, możecie go zakwestionować i prosić o uzupeł-
nienie, możecie wyrazić swoją opinię podczas konsultacji 
społecznych. I w ten sposób dokonywany jest rozwój świa-
domości społecznej…

…edukacyjny?

Ale także sprawczy, ponieważ ci ludzie nie tylko dowiadują 
się czym jest dana inwestycja, ale także mogą wpływać na 
warunki jej realizacji. Ludzie najbardziej zagrożeni, czyli tak 
zwane „strony postępowania administracyjnego” mogą się 
odwołać od wydanych decyzji. 

Lektura raportu przełamuje opór społeczny?

Raport zawiera wszystkie informacje o przedsięwzięciu 
i jego skutkach, ma więc możliwość przekonywania. Bardzo 
istotny jest również wspominany „udział społeczny”, pod-
czas którego każdy może wnosić swoje uwagi do inwestycji. 
Niektórzy inwestorzy zanim przeprowadzą jakąś inwestycję 
robią nieformalne konsultacje społeczne, czyli bezpośrednie 
rozmowy informujące społeczeństwo o danej inwestycji.

Na przykład?

Na przykład pracownicy rzeszowskiego oddziału General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad planując budowę 
nowego, południowego odcinka drogi S19, już w latach 
2006-2008 jeździli do gmin, przez które ma on przebiegać, 
prezentując mieszkańcom warianty tej trasy. To były niefor-
malne, ale bardzo dobre konsultacje. 

Chuchali na zimne?

Powiem inaczej - informowali społeczeństwo, oswajali 
je, że taka inwestycja tam będzie. I bardzo dobrze, że 
to robili. Czytał pan strategię rozwoju województwa pod-
karpackiego?

Nie doczytałem do końca, zniechęciło mnie wodolejstwo. 
Zastanawiam się, kiedy zlecający opracowanie strategii za-
czną płacić jej autorom nie „za hektary”, czyli za objętość, 
tylko za konkrety. Przed II wojną światową strategie rozwoju 
pisało się na dwóch kartkach formatu A4. W dzisiejszych 
czasach takie opracowanie jest przysłowiowym „marzeniem 
ściętej głowy”. 

Do kwestii objętości nie będę się odnosić. Ale chciałam panu 
zwrócić uwagę, że kładzie się w tej strategii potężny nacisk 
na to, aby zachować nasze wartości przyrodnicze. 

Podejrzewam, że strategia rozwoju każdego innego woje-
wództwa kładzie na to nacisk. Bo to w pozytywnym świetle 
ukazuje samorządowe władze. Ekologia jest modna. 

W strategii naszego województwa napisano, że wartości 
przyrodnicze są podstawą rozwoju regionu, który swoją 
szansę upatruje między innymi w rozkwicie turystyki, zaś 
nasze zasoby powinny być racjonalnie wykorzystywane. 

Z pierwszą strategią rozwoju województwa spotkałem się 
ponad 20 lat temu i tam też napisano, że szansą rozwoju 
Podkarpackiego jest turystyka, tylko niewiele w tej kwestii 
zrobiono. Gdyby nie działania oddolne, to nic by się nie dzia-
ło. Na papierze wszystko wygląda ładnie. 

Czyżby był pan malkontentem?

Może, ale też uważnym obserwatorem. Jest pani regional-
nym konserwatorem przyrody, a dlaczego nie ma konserwa-
tora ochrony środowiska?

Konserwator przyrody był wpisany we wcześniejsze akty 
prawne – pojawia się już w ustawie o ochronie przyrody 
z 1949 r. 

W pani działalności zawodowej więcej czasu zajmuje środo-
wisko czy przyroda?

Jedno z drugim jest nierozerwalnie związane.

Dobrze jest chronione środowisko w naszym województwie?

Myślę, że tak.

A przyroda?

Pamiętajmy o tym, że mamy bardzo dużo form ochrony 
przyrody, więc przedsięwzięcia i działania w tej dziedzinie są 
wieloaspektowe. Mamy bardzo dużą powierzchnię obsza-
rów Natura 2000. To jest na pewno nasza wielka zaleta. 

Jaki jest procent odmów realizowania jakichś przedsię-
wzięć inwestycyjnych ze względu na konieczność ochro-
ny środowiska?

Tak jak mówiliśmy, nie przekracza kilku procent. To na-
prawdę niewiele, mając na względzie duże bogactwo 
przyrodnicze Podkarpacia. Nasza działania nie są kontrą 
w stosunku do inwestorów. Staramy się zaplanowaną 
przez nich działalność poprowadzić w taki sposób, by 
w jak najmniejszym stopniu szkodziła przyrodzie, była 
bezpieczna dla człowieka oraz uwzględniała wymogi 
związane z ochroną środowiska.

W pani gestii są również, jak można wyczytać na stronie 
internetowej, działania związane z inwazją obcych, agre-
sywnych przedstawicieli flory i fauny, zagrażających naszym 
rodzimym gatunkom. To jest zjawisko bardzo widoczne?

Przywędrował do nas jenot, natomiast norka amerykańska 
jest nieliczna. Nie są to jednak gatunki obce uznawane w pol-
skim prawie za inwazyjne. Natomiast znacznie trudniejsza 
sytuacja dotyczy obcych, inwazyjnych gatunków roślin. 

Barszcz Sosnowskiego - inwazyjny gatunek
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Barszcz Sosnowskiego?

Nie tylko. Dotyczy to wielu gatunków, które w przypadku 
uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagro-
zić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym. 
Tu jest ich spis.

To kilkadziesiąt gatunków!!!

Owszem. Oczywiście nie wszystkie dotarły do nas. W na-
szym województwie najgroźniejszymi gatunkami są barsz-
cze kaukaskie, niecierpek gruczołowaty, kolczurka klapo-
wana i rdestowce. Wszystkie te rośliny wchodzą na tereny 
zajmowane pierwotnie przez nasze gatunki roślin. Rdestow-
ce pojawiają się np. w dolinach rzek. Mamy tam ich całe 
łany. I zamiast rodzimej wielogatunkowej roślinności mamy 
monokulturę przyrodniczą złożoną z jednego tylko gatunku, 
w dodatku obcego.

Barszcze zostały sprowadzone do Polski w latach 70. XX 
wieku świadomie, miały być doskonałą rośliną na kiszonki, 
czyli zimową paszę dla bydła. Nic z tego nie wyszło, poza 
tym, że ich uprawy wyszły spod kontroli. A kto sprowadził 
rdestowce?

Trudno powiedzieć dokładnie kto, natomiast na sto procent 
przywiezione zostały w celach ozdobnych do ogrodów. Też 
wyszły spod kontroli człowieka i się rozprzestrzeniły. 

Kiedy zapytałem, czy środowisko jest w naszym wojewódz-
twie chronione dobrze, odpowiedziała pani twierdząco, 
a gdy zapytałem o to samo w odniesieniu do przyrody, od-
powiedziała pani, że…

…również dobrze.

Nie, odpowiedziała pani, że są to przedsięwzięcia – działa-
nia wieloaspektowe. W czym rzecz?

Patrząc na system ochrony w naszym województwie 
mogę powiedzieć, że jest on bardzo dobrze zorganizo-
wany. To jest zasługa jeszcze lat wcześniejszych, kiedy 
w województwie podkarpackim modelowo funkcjonował 
wielkoprzestrzenny system obszarów chronionych. Mam 
na myśli strefowanie - na południu, w górach mieliśmy 
i mamy najwartościowsze formy ochrony przyrody, czyli 
parki narodowe, potem, jako otulina parków narodowych, 
przede wszystkim Bieszczadzkiego Parku Narodowego, 
funkcjonują parki krajobrazowe, a następnie, także na 
północy województwa, funkcjonują obszary chronionego 
krajobrazu. Patrząc na rozwój form ochrony przyrody i ich 
wzajemne powiązania, trudno mieć zastrzeżenia. A po 
wejściu do Unii Europejskiej utworzone zostały również 
obszary Natura 2000. Równocześnie ochrona przyrody 
to działania ochrony czynnej, skierowane na przykład 
na ochronę łąk i muraw kserotermicznych, związanych 
z nimi gatunków, ochrona drożności korytarzy ekologicz-
nych i wiele innych działań prowadzonych przez różne 
instytucje czy organizacje. Ochrona przyrody, to także 
bardzo dobrze funkcjonująca w województwie edukacja 
ekologiczna.

Jeśli powiem, że wszystkie te parki i obszary chronionego 
krajobrazu uniemożliwiają rozwój gospodarczy, to co mi pani 
powie? Że trzeba dostosować do nich właściwe formy go-
spodarowania, na przykład rozwój turystyki.

To się już odbywa i wiele różnych inwestycji powstaje na 
terenach chronionych. Czasami ten rozwój turystyki jest dla 
środowiska jednak zbyt inwazyjny.

Co ma pani na myśli?

Na przykład, że na najwartościowszych przyrodniczo tere-
nach mocno rozbudowujemy zabudowę jednorodzinną.

Przecież to nie ma nic do rzeczy?

Ma i to bardzo dużo. Nie wszyscy chcą zamieszkać w terenie 
już zabudowanym i blisko mieć sąsiada. Często spotykamy 
plany zabudowy z dala od istniejącej sieci osadniczej, wśród 
lasów i łąk. Ludzie chcą zamieszkać w cennym przyrodniczo 
terenie i na przykład część pomieszczeń przeznaczają na 
agroturystykę.

I jak szkodzą środowisku przyrodniczemu?

Ingerują w nie przez samą swoją obecność i związane z tym 
oddziaływania. To jest kwestia związana z planowaniem 
przestrzennym, a konkretnie z jego brakiem. I nie dotyczy 
tylko naszego województwa, ale całej Polski. 

Zabudowa naszych wsi i miasteczek jest bardzo rozrzu-
cona, rozproszona. Gdy się przekroczy granicę ze Słowa-
cją, nagle spostrzegamy inny krajobraz - skupiska ludzkie 
i ogromne, puste przestrzenie. U nas tego nie ma. Jedna 
wieś przechodzi w drugą. To jest problem przyrodniczy czy 
środowiskowy?

To jest problem przyrodniczy, środowiskowy i ogólnospo-
łeczny, ponieważ kluczem do wszystkiego jest dobre plano-
wanie przestrzenne. 

U nas go nie ma?

Na razie nie ma u nas obowiązku wykonywania miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Jak taka rozproszona zabudowa negatywnie oddziaływa na 
środowisko?

Jest to oddziaływanie wieloaspektowe i bardzo niedoceniane. 
Jeśli w siedlisku przyrodniczym, jakim może być na przykład 
kompleks użytkowanych łąk, pojawia się dom, to nie jest to już 
łąka. Jest dom, infrastruktura wokół domu, trawnik, droga do-
jazdowa. Pojawia się kwestia zaopatrzenia w wodę, ścieków, 
odpadów, dojazdu, odśnieżania w zimie, oświetlenia. Biorąc 
pod uwagę obowiązki gminy w dziedzinach, o których powie-
działam, rozproszona zabudowa jest również ekonomicznie 
nieracjonalna z punktu widzenia podatnika i samorządu. Tak 
zabudowana łąka, otoczona kompleksem leśnym, przestaje 
być żerowiskiem dla dzikich zwierząt i zaczyna być miejscem 
przeznaczonym dla człowieka. Przyroda zostaje ze swojego 
środowiska wyparta. I jeśli nie mamy mechanizmów w posta-
ci miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
bardzo trudno jest nam ustalić granice - gdzie jest miejsce 
dla człowieka, gdzie dla łąk, zwierzyny, gdzie dla korytarza 
migracyjnego zwierząt. I to jest bardzo negatywna ingerencja 
w naturalne środowisko przyrodnicze. Pozbawia też część 
tego środowiska naturalnej roślinności…

…i może stworzyć warunki dla rozwoju obcych gatunków ro-
ślin, które, jak mówiliśmy, będą wypierać gatunki rodzime.

Brak planów zagospodarowania przestrzennego uniemoż-
liwia wytyczenie granicy między terenami przeznaczonymi 
dla człowieka i jego działalności, a terenami, które mają po-
zostać zielonymi. 

Ostatnie pytanie - spotkała się pani z przypadkami perfidne-
go i bezmyślnego niszczenia przyrody?

Tak. Z głosów, które do nas docierają i są to głosy pełne 
wzburzenia, takimi przykładami bezmyślnego niszczenia 
przyrody są quady i motocykle crossowe. Ich właścicie-
le i użytkownicy rozjeżdżają łąki, lasy, doliny potoków, 
niszczą trasy turystyczne. Quady i motocykle crosso-
we nie mają numerów rejestracyjnych. Trudno ustalić 
ich właścicieli. Niestety, częste są przypadki, że łamią 
oni wszelkie zakazy i niszczą w sposób bezmyślny, acz 
skuteczny, środowisko przyrodnicze - zarówno florę, 
jak i faunę. Jest to zjawisko narastające, które wymaga 
przeciwdziałania. Bardzo ważne jest zatem zwiększanie 
świadomości społecznej w tym zakresie. 
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„Niebo gwiaździste nade mną, prawo 
moralne we mnie”, to oczywiście Kant 
(Immanuel). Ale gdy pierwszy człon słyn-
nej maksymy królewieckiego filozofa wy-
powie współczesny mieszkaniec Europy, 
a szczególnie Europy Zachodniej, to też 
będzie to kant, ale oczywiście już z małej 
litery, czyli - kłamstwo, oszustwo. 

JEDNO JEST TAKIE NIEBO
Nad przeważającą częścią Europy nie ma już bowiem 
gwiaździstego nieba. Niebo jest zaśmiecone sztucznym 
światłem, fachowcy mówią już nawet o „świetlnym smogu”. 
Gdyby mieszkaniec Niemiec, czy krajów Beneluksu chciał 
zobaczyć jak wygląda najpopularniejszy chociażby gwiaz-
dozbiór północnego nieba - Wielkiej Niedźwiedzicy, mu-
siałby się wybrać w podróż i to daleką. Najlepiej w nasze 
polskie Bieszczady. Aby pozachwycać się urokiem ulubio-
nej Kassiopei (zwanej też „Gwiazdą Królowej Etiopii”) trzeba 
zapakować się do auta i jechać w ciemności, których nie 
będą rozmywać żadne światła miast, miasteczek i wsi. Ich 
światło bowiem także rozpraszają ciemności i to nawet do 
100 kilometrów. Toteż na niebie nad naszymi głowami jeśli 
już dostrzegamy jakieś światło, to poza światłami sygnaliza-
cyjnymi samolotów widzimy zazwyczaj tylko planety. Gwiaz-
dy, a szczególnie ów zachwycający „pył gwiezdny” jest dla 
naszych oczu nieosiągalny. Droga Mleczna czy Mgławica 
Andromedy są dla przeważającej liczby mieszkańców Eu-
ropy abstrakcją. 

Pewnego lata, gdy przebywałem w jednym z krajów Połu-
dnia Europy, doszło nocą do jakiejś sporej awarii elektrycz-
nej i w promieniu kilkudziesięciu kilometrów zgasło światło. 
Noc była bezksiężycowa, ale nie ciemna. Doszło do nieco-
dziennej sytuacji. Tysiące ludzi poszło na znajdującą się 
tuż obok plażę, położyło się na nagrzanym podczas upal-
nego dnia piasku i zaczęło podziwiać niebo. To niebo, któ-
re normalną nocą było niewidoczne, w sytuacji dla naszej 

Gdzie jest Kasjopeja?

cywilizacji niecodziennej, bo przecież sztuczne światło jest 
jej nieodłącznym atrybutem, stało się przedmiotem podzi-
wu. Tysiące ludzi nagle dostrzegło piękno gwiaździstego 
nieba. Gdy leżeliśmy na tej plaży wpatrzeni w niesamowity 
pył gwiezdny iskrzący się światłem jaśniejszych gwiazd wy-
dawałoby się tuż, tuż w zasięgu reki, słyszeliśmy zachwyt 
ludzi wypowiadany w różnych językach, w różnych językach 
starających się odnaleźć i odczytać na niebie znane z lekcji 
fizyki gwiazdy i gwiazdozbiory. Spektakl trwał chyba ze dwie 
godziny i skończył się w ułamku sekundy, gdy jakiś elektryk 
usunął awarię. I wtedy dał się słyszeć jęk zawodu. Bo niebo 
znów stało się nijakie, takie czarne, gdzie od czasu do czasu 
coś błysnęło. Ten jęk zawodu był dowodem na to, jak rzad-
ko ludzie mają możliwość podziwiania pięknego nocnego 
nieba. W dawnych czasach, gdy człowiekowi nieznana była 
możliwość korzystania ze sztucznego światła, rozgwież-
dżone niebo było przedmiotem adoracji poetów, filozofów, 
artystów. Nie dziwi więc, że większość gwiazdozbiorów ma 
nazwy wzięte z greckiej mitologii. 

Gwiaździste niebo, jako jeden z najpiękniejszych skład-
ników natury zaczęło znikać ze sfery wzrokowych doznań 
człowieka od 1882 r., gdy w Nowym Jorku uruchomiona 
została według projektu Tomasza Edisona pierwsza elek-
trownia cieplna. Rok później miały ją już Mediolan i Peters-
burg, po dwóch latach Berlin i posypały się następne. W Pol-
sce zaczęło się od Huty Królewskiej, jak dawniej nazywał 
się dzisiejszy Chorzów, w której wybudowano elektrownię 
w 1895 r. Potem były Lwów, Radom, Warszawa, a w na-
szym Podkarpackiem Męcinka koło Krosna, gdzie prąd był 
produkowany na potrzeby bujnie rozwijającego się na tych 
terenach przemysłu naftowego. Człowiek przestawał poty-
kać się w ciemnościach, ale też zachwycając się sztucznym 
światłem pod nogami, w mieszkaniach i miejscach pracy, 
bezwiednie przechodził do porządku dziennego nad tym, że 
eliminuje ono z jego krajobrazu gwiaździste niebo.

Oczywiście nikt z współczesnych nie wyobraża sobie po-
wrotu do sytuacji sprzed owego 1882 r., bo bez energii 
elektrycznej nasza cywilizacja zginie, ale kilka lat temu 
rozpoczął się duży, nabierający siły ruch społeczny, któ-
rego głównym celem jest tworzenie rezerwatów czystego 

  A
gn

ie
sz

ka
 G

an
ca

rz



9

B
IZ

N
ES

 I 
ET

O
S

od sztucznego światła nieba. Szczególnie silny jest on 
w Stanach Zjednoczonych i w Europie. 

Europa niemal cała, Stany Zjednoczone we wschodniej po-
łowie kraju fotografowane z satelitów, wyglądają jak jedna 
wielka żarówka. Enklawy czystego od sztucznego światła 
nieba tworzy się, by człowiek mógł nadal oglądać gwiezd-
ny spektakl. I tego oddolnego ruchu wcale nie zainicjowali 
astronomowie penetrujący niebo za pomocą teleskopów 
optycznych, dla których zaśmiecone sztucznym światłem 
niebo jest przekleństwem, generuje koszty, zabiera czas, 
bo aby wykonywać swą pracę muszą wędrować po świecie 
w poszukiwaniu ciemnego nieba. Zainicjowali ten ruch lu-
dzie, którym bliska jest przyroda w jej naturalnym kształcie.

Pierwszy „park nocnego nieba” powstał w kanadyjskim re-
zerwacie Terrance Barrens w 1999 r. Inicjatywa ma więc 
młodziutki rodowód, ale spotkała się z silnym odzewem. 
Dziś jest już tych „parków” ponad trzydzieści, z tego najwię-
cej w USA i w Europie. W Polsce pierwszy powołano w 2009 
r. i ma on charakter transgraniczny. Jest efektem wspólnej, 
polsko-czeskiej inicjatywy, jako że znajduje się w Górach 
Izerskich na pograniczu obu naszych krajów. Parki mają 
także Słowacy i Węgrzy. I mamy go także my, w Podkarpac-
kiem, konkretnie w Lutowiskach. Jego oficjalna nazwa to:

PARK GwIEZDNEGO NIEBA 
„BIESZCZADY”
Powołany został 8 marca 2013 r., a w „świadectwie uro-
dzenia” jako „ojcowie założyciele” figurują przedstawiciele 
lokalnego samorządu, instytucji ochrony przyrody, środo-
wisk naukowych (z Krakowa, nikogo z Rzeszowa), działa-
jące w Bieszczadach fundacje i agencje, także miejscowa 
placówka szkolna. Zaskakujący jest brak lokalnych instytucji 
zajmujących się turystyką. 

Cele przyświecające jego powołaniu łączą w sobie ochro-
nę naturalnego środowiska, popularyzowanie w społeczeń-
stwie istnienia parku, sposobów ochrony środowiska przed 
zanieczyszczeniem światłem, właściwego oświetlenia. Te 
cele, jak napisali „ojcowie założyciele”, mają „lepiej chronić 
zasoby przyrodnicze, promować i rozwijać „zieloną” turysty-
kę, przyjazną przyrodzie i dającą miejsca pracy mieszkań-
com”. I tą ostatnią kwestią doszliśmy do sedna sprawy.

Bieszczady są największym turystycznym magnesem 
w naszym regionie, ale jego siła przyciągająca uzależnio-

na jest od nowych form wypoczynku. Stary, pobytowy jego 
model, kiedy jechało się do jakiegoś punktu docelowego 
i nie ruszało z niego przez tydzień lub dwa, należy już do 
przeszłości. Ludzie szukają atrakcji, a zmęczeni „wyści-
giem szczurów” coraz częściej konstatują, że najlepszego 
relaksu i wypoczynku doznaje się w kontakcie z przyrodą. 
Z przyrodą, od której swoim codziennym rytmem pracy 
i życia domowego są izolowani.

Przewodnicy wycieczek po Bieszczadach mogą długo 
opowiadać o zachwytach przyjezdnych nad bieszczadzką 
florą i fauną, krajobrazami i… ciemnymi, cichymi nocami. 
Już nie tylko Niemcy, Holendrzy i Francuzi mówią, że jesz-
cze nigdy w życiu nie spali tak dobrze, jak w Bieszczadach 
i nigdy nie czuli się tak wyspani i wypoczęci. Niby nic, a jed-
nak to jeden z istotniejszych magnesów przyciągających 
turystów w Bieszczady. 

Park Gwiezdnego Nieba „Bieszczady” jest tego kojącego 
relaksu i wypoczynku uzupełnieniem. Bardzo istotnym. Tym 
bardziej, że dynamizuje swoją działalność. W tym roku już 
od niedzieli 15 lutego organizowane są każdej bezchmur-
nej nocy pokazy astronomiczne w trzech najciemniejszych 
miejscowościach Bieszczadów: Stuposianach, na Przełę-
czy Wyżnej i w Dwerniku. Warto tam odbić nie tylko wtedy, 
gdy się jest gdzieś w pobliżu, ale nawet wybrać się tylko 
w tym jednym celu. Podróżowanie do parków ciemnego 
nieba ma już swoją nazwę - astroturystyka.

Dlaczego warto ją uprawiać? Bo o każdej porze roku mamy 
na niebie inny układ gwiazdozbiorów i planet. Nie zdajemy 
sobie z tego na co dzień sprawy. Tego nie widzimy i „u sie-
bie w domu” nie zobaczymy. Natomiast w trzech wymie-
nionych bieszczadzkich miejscach mamy najciemniejsze 
niebo w Polsce. Nad Soliną i w Polańczyku już nie, także 
nie w Cisnej, Baligrodzie, nawet nie w Wetlinie. Trzeba je-
chać do Parku Gwiezdnego Nieba „Bieszczady”, bo tylko 
tam, jak piszą zaangażowani w jego działalność fascynaci 
„możemy bez teleskopu zobaczyć nawet gwiazdy o jasności 
7.4 magnitudy. To znaczy, że każdej bezchmurnej nocy, gdy 
na niebie nie świeci księżyc, zobaczycie aż 7000 gwiazd. 
Dla porównania - w terenach wiejskich, gdzie jest tylko kilka 
lamp ulicznych, zobaczycie jedynie 2500 gwiazd. Kiedy nad 
głową migocze 7000 gwiazd, jest to całkiem inny, niezapo-
mniany widok na nocne niebo”. 

Warto wziąć udział takim widowisku, które za darmo fun-
duje nam przyroda. 

Patryk Musiał 



10

„Idea ochrony przy-
rody poczyna się 
tam dopiero, gdzie 
chroniący nie czyni 
tego ani dla celów 

materialnych, ani dla związanej z tworem 
przyrody obcej mu jako takiemu, histo-
rycznej czy innej pamiątkowej wartości, 
ale dla przyrody samej, dla upodobania 
w niej, dla odnalezionych w niej wartości 
idealnych […]” Nie są to słowa jakiegoś 
współczesnego działacza ekologicznego, 
powstały niemal 100 lat temu i nie straciły 
nic ze swojej aktualności. Napisał je czło-
wiek, który współtworzył tradycję edukacji 
ekologicznej, był duchowym ojcem ruchu 
ochrony przyrody, a jego prace stały się 
podstawą uchwalonej w 1934 r. pierwszej 
polskiej ustawy o ochronie przyrody.
Przyszedł na świat w 1860 r. w słynnym na całą Europę 
ośrodku kultury i nauki, nowoczesnego rolnictwa i ogrod-
nictwa – podprzemyskiej Medyce. Należał do rodziny „me-
dyckich Medyceuszy”, znanej i zasłużonej rodziny Pawli-
kowskich, która od XVIII w. w każdym pokoleniu wydawała 
wybitne postacie. Jedną z nich był właśnie autor zacytowa-
nych słów – Jan Gwalbert Pawlikowski – wszechstronnie 
wykształcony, ekonomista, historyk literatury i krytyk literac-
ki, publicysta i wydawca, polityk, pedagog, rolnik teoretyk 

Ojciec polskiej ekologii

i praktyk, działacz społeczno–polityczny, taternik i speolog, 
pionier ochrony przyrody i turystyki w Polsce. 

Miłość do gór, przyrody i jej ochrony to mało znane rysy 
działalności Pawlikowskich. Jan Gwalbert w góry wędro-
wał wraz z ojcem już jako nastolatek, a w okresie stu-
diów swoją pasję jeszcze rozwinął. Ukochane taternictwo 
uprawiał krótko, kiedy z powodu postępującej choroby 
oczu musiał zrezygnować z forsownych wypraw. Wiele 
ważniejszych tatrzańskich szczytów i jaskiń zdobył jako 
pierwszy. Szybko też zyskał wielkie uznanie jako znawca 
gór, rzecznik ochrony przyrody, obrońca podhalańskich 
tradycji i folkloru. To właśnie jemu zawdzięczają Pawlikow-
scy wybudowanie według projektu Stanisława Witkiewi-
cza na Kozińcu w Zakopanem „Domu pod Jedlami”, który 
wraz z Medyką i domem we Lwowie stał się wspaniałym, 
tętniącym życiem twórczym ośrodkiem kultury polskiej. 
„Jeździło się więc do Zakopanego na lato” – wspominał 
syn twórcy Domu, a gdy po wybuchu II wojny światowej 
rodzina nie miała już do czego wracać ani w Medyce, ani 
we Lwowie, dom na Kozińcu – „w czysto góralskim stylu 
utrzymane dworzyszcze, urządzone z wielkim smakiem” 
stał się przedłużeniem tamtych miejsc.

Jan Pawlikowski całe życie bardzo mocno angażował się 
praktycznie, propagandowo, naukowo, organizacyjnie 
i prawnie w ochronę przyrody, stając się jej pionierem 
nie tylko w Polsce. W 1913 r. wydał rozprawę „Kultura 
a natura”, która stworzyła podstawy dla działalności ru-
chu ochrony przyrody. Napisał tekst wspomnianej pierw-
szej ustawy o ochronie przyrody w Polsce. Dołożył starań 
o wypracowanie ustawodawstwa ochronnego, umożli-
wiającego chronienie przyrody niezależnie od woli wła-
ściciela lub posiadacza praw użytkowania ze względu na 
cel naukowy, estetyczny, historyczno–pamiątkowy oraz 
zachowanie swoistego charakteru danego terenu. Z dru-

Jan Gwalbert Pawlikowski
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giej strony wyjaśniał, że ustawa to jeszcze nie ochrona 
i że dopiero propagowanie ochrony przyrody wśród spo-
łeczeństwa, aby stała się ochroną dobrowolną, rzeczy-
wistą, niebędącą przymusem, ale ugruntowaną kulturo-
wo, normami i nawykami postępowania, będzie dawało 
prawdziwe możliwości chronienia naturalnych skarbów 
państwa. „Ochronie podlegają twory przyrody, jako to: 
ziemia, jej ukształtowanie i formacje, jaskinie, wody sto-
jące i płynące, wodospady, brzegi tych wód, zwierzęta, 
rośliny, minerały, skamieniałości […]” wskazywała ustawa 
w artykule 1. Władza państwowa uznała za podlegające 
ochronie gatunki, zbiorowiska i poszczególne okazy, któ-
rych zachowanie leży w interesie publicznym „ze wzglę-
dów naukowych, estetycznych, historycznych, pamiątko-
wych, albo też ze względu na swoiste cechy krajobrazu”. 
Ustawa Pawlikowskiego obowiązywała do 1949 r.

Właściciel „medyckiego Wersalu” pracował również nad po-
krewnymi ustawami, np. leśną, łowiecką, walczył o utworze-
nie Tatrzańskiego Parku Narodowego i ochronę Bieszczadów. 
Z jego inicjatywy powstało Międzynarodowe Biuro Ochrony 
Przyrody w Brukseli, którego działalność dziś kontynuuje 
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów. Był 
autorem wielu prac z zakresu problematyki ochrony przyrody 
(np. „Problemy prawne ochrony przyrody” w 1912 r., „Prawo 
ochrony przyrody” w 1927 r., czy „Prawodawstwo ochronne” 
w 1932 r.). W „Domu pod Jedlami” odbywały się założyciel-
skie zabrania pierwszej w Polsce organizacji zajmującej się 
ochroną przyrody i w ten sposób w 1912 r. powstała Sekcja 
Ochrony Tatr przy Towarzystwie Tatrzańskim, a dzięki jej dzia-
łalności wysunięto projekt utworzenia w Tatrach rezerwatu 
przyrody, uregulowania spraw wycieczek turystycznych oraz 
powołano Ochotniczą Straż Górską. Wielkim dziełem Jana 
Gwalberta było powstanie Ligi Ochrony Przyrody z inicjatywy 
Państwowej Rady Ochrony Przyrody, za czasów kiedy był jej 
wiceprezesem w latach 1925 - 1935.

„Człowiek pierwotny żył w zespole z przyrodą, stanowił z nią 
jedność i nie zdawał sobie sprawy, jak ona jest mu drogą. 
Potem oddalił się od niej, zatęsknił i poczuł ku niej miłość. 
Zapragnął powrotu… Ale ten powrót nie jest przywróceniem 
stosunku pierwotnego, wytworzył on stosunek zgoła nowy. 
[…] Stan dawny minął bezpowrotnie, ten co przyjdzie, bę-
dzie zgoła czymś innym” – pisał Pawlikowski w dziele „Kul-
tura a natura”, starając się uświadomić społeczeństwu gra-
nice dopuszczalnej ingerencji człowieka w przyrodę, a całe 
życie systemowo wpajał mu istotę turystyki górskiej i nie 
tylko. Można powiedzieć, że jego obawy i przestrogi speł-
niły się, bo miejsce ochrony przyrody coraz częściej zajmu-
je niszczenie jej pod hasłem udostępniania dla człowieka. 
Stoczył choćby – niestety daremny – trud walki z pomysłem 
budowy drogi do Morskiego Oka zakończonej schroniskiem, 
przystosowaniem Orlej Perci do masowej turystyki, czy ko-

lejkami na Gubałówkę i Kasprowy Wierch, wywożącą tłumy 
turystów na to jedno z najcenniejszych miejsc Tatr. Na znak 
protestu podał się wówczas do dymisji wraz z całym skła-
dem Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

W licznych artykułach walczył o pierwotność góralszczyzny 
i tatrzańskiej przyrody oraz o zahamowanie procesu, który 
można dzisiaj określić jako macdonaldyzacja przyrody. Paw-
likowski uważał, że nie można połączyć „filisterskiego”, jakże 
dzisiaj świetnie znanego turystyczno–banalnego zwiedzania 
gór, z przerwami w eleganckich hotelach, nie psując przy tym 
przyrody, charakteru miejsca, jego piękna i porządku. „Krzyk 
i zgiełk filistrów, wszędzie […] nienawistne ich ślady, aroganc-
kie podpisy, głupie wierszydła, puszki po sardynkach, tablice 
pamiątkowe, zatłuszczone gazety i potłuczone butelki” – pisał 
i słowa te dzisiaj są chyba jeszcze bardziej aktualne niż na 
początku XX w. Do końca życia, choć prawie już niewidomy, 
angażował się w propagowanie ochrony przyrody, pisał ape-
le, protesty, podkreślał nieustannie, że człowiek jest częścią 
przyrody, stanowi z nią jedność, wzywał do uczenia się racjo-
nalnego gospodarowania zasobami naturalnymi, wskazywał, 
że chronienie środowiska przekracza granice pojedynczych 
państw. Sam świetnie znał ustawodawstwo innych krajów 
w zakresie ochrony przyrody i przetłumaczył wiele zagranicz-
nych ustaw z tego zakresu. Dzięki perfekcyjnej znajomości 
międzynarodowych realiów i aspektów ochrony przyrody, był 
czołową postacią tego ruchu w skali światowej.

Pawlikowski uczy nas, a może raczej wzywa, do pojedna-
nia kultury z naturą poprzez obcowanie z wolną przyrodą 
przez jej poznawanie, budzenie miłości ku niej i w rezultacie 
ku własnej ojczyźnie, ochrony piękna przyrody, jej skarbów 
i zabytków przez kształtowanie krajobrazu łączącego har-
monijnie elementy natury i kultury, przez rozwijanie twórczo-
ści opartej o rodzime pierwiastki, tkwiące w polskiej przyro-
dzie i w polskiej duszy… „Hasło powrotu do przyrody to nie 
hasło abdykacji kultury – to hasło walki kultury prawdziwej 
z pseudokulturą, to hasło walki o najwyższe kulturalne do-
bra” – pisał twórca polskiej ekologii. Przyroda nie wyklucza 
kultury, ale wręcz się jej domaga, jest z nią nierozłączna. 
W przeciwnym razie staniemy się tymi znienawidzonymi 
przez Pawlikowskiego wrzeszczącymi na górskich szlakach 
„filistrami”, którym góry „jedyną korzyść, jaką dać mogą jest 
przyjemność powiedzenia, że się tam było”.

Dzisiaj można dodać, że przyroda, kultura i rozwój gospo-
darczy powinny harmonijnie współistnieć. Nie można do-
puścić, żeby współczesny człowiek stał się takim „filistrem”, 
który zniszczy przyrodę, zmacdonaldyzuje kulturę i nie do-
prowadzi do rozwoju gospodarczego. 

dr Izabela Fac 

Grobowiec Pawlikowskich na Pęksowym Brzysku w Zakopanem

Kamień poświęcony pamięci Jana Gwalberta Pawlikowskiego  
w Medyce
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W Bieszczadach będzie dochodziło coraz częściej do sytuacji konfliktowych mię-
dzy niedźwiedziami a człowiekiem, jeśli nie zostaną już teraz wprowadzone odpo-
wiednie środki zapobiegawcze. Rozproszona zabudowa, drogi publiczne i leśne, 
karmiska łowieckie, a także przydomowe kompostowniki mają negatywne oddzia-
ływanie na te największe polskie drapieżniki. Takie wnioski wynikają z raportu 
przygotowanego przez doktora Wojciecha Śmietanę w ramach projektu „Ochrona 
niedźwiedzia brunatnego w polskiej części Karpat”, prowadzonego przez organi-
zację ekologiczną WWF Polska.
Badania były możliwe dzięki monitoringowi za pośrednic-
twem specjalnych nadajników zakładanych zwierzętom. 
W tym celu zostało odłowionych dziewięć bieszczadzkich 
niedźwiedzi – dwa dorosłe samce, trzy samice i cztery 
osobniki młodociane. Siedem spośród nich zostało wy-
posażonych w specjalne obroże i poddanych obserwacji. 
Specjalne nadajniki GPS pozwalały śledzić trasy ich wę-
drówek, rekordowy osobnik „nadawał” przez 378 dni.

Monitoring dostarczył wielu cennych danych. Zaobro-
żowane samce zajmowały areał osobniczy 2-4-krotnie 
większy, od areału samic, ponad 400 km2. Niedźwiedzie 
z polskiej części Bieszczad nie przemieszczały się też 
w głąb terytorium Ukrainy, zatrzymując się w pasie do  
1 km od granicy z Polską, a to może mieć związek z po-
zostałościami płotu granicznego. Co niezwykle istotne, na 
podstawie zebranych danych można wyróżnić dwa skrajne 
typy zachowań niedźwiedzi. Można mówić o niedźwiedziach 
„płochliwych” (tj. o osobnikach, na które obecność człowieka 
wpływa odpychająco), takich jak Wołosaty, i „ośmielonych”, 
takich jak Ząbek (tj. niedźwiedziach mogących stać się 
osobnikami problemowymi, które są skłonne do szukania 
pokarmu w pobliżu miejsc obecności / aktywności ludzi). 
Liczba osobników problemowych w populacji zależy od na-
szych zachowań. Szczególnie ważne były wyniki monitorin-
gu usamodzielniającego się samca, „Ząbka”. Z zebranych 
informacji wynika, że niedźwiedź korzystał z karmisk łowiec-

Co zagraża  
bieszczadzkim niedźwiedziom?

kich i często odwiedzał sąsiadujące z zabudowaniami kom-
postowniki. Mogą stanowić one całoroczne źródło pokarmu 
dla niedźwiedzi. Całoroczne dokarmianie w karmiskach, jak 
i niezabezpieczone odpadki organiczne grożą zarzuceniem 
poszukiwania pokarmu w naturze i prowadzą do oswajania 
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się tych drapieżników z obecnością człowieka. Negatywne 
oddziaływanie mogą mieć też drogi leśne. Ułatwiają one pe-
netrację najbardziej dzikich części ostoi niedźwiedzia, a co 
za tym idzie przyczyniają się do przyzwyczajania się tych 
drapieżników do bliskiej obecności ludzi.

Z raportu WWF Polska jasno wynika, że szczególnemu nad-
zorowi powinny być poddane wszelkie elementy, tak odpy-
chające niedźwiedzie (zabudowania i drogi publiczne), jak 
i te przyciągające (karmiska łowieckie, drogi leśne). Budowa 
domu w odosobnionym miejscu lub jednego kilometra nowej 
drogi publicznej powoduje ograniczenie użytkowania terenu 
przez niedźwiedzia w promieniu odpowiednio - 900 i 600 
metrów. Dlatego inwestycje człowieka poza obszarem zwar-
tej zabudowy przyczyniają się do utraty siedlisk. Karmiska 
łowieckie i przydomowe kompostowniki stanowią kolejne 
zagrożenie dla przetrwania niedźwiedzi, prowadząc do ich 
uzależniania się od pokarmu dostarczanego przez człowie-
ka, co w efekcie prowadzić będzie do zaostrzania się sytu-
acji konfliktowych i w konsekwencji konieczności eliminacji 
problemowych osobników.

Dlatego należy dostrzec wpływ działań człowieka na siedli-
sko i zachowania niedźwiedzi – mówi Natalia Kryt z WWF 
Polska. – Zignorowanie wniosków wynikających z rapor-
tu może prowadzić do nasilenia się konfliktów, co będzie 
miało negatywny wpływ zarówno na mieszkańców terenów 
zajmowanych przez niedźwiedzie, jak i zachowanie stabil-
nej populacji tego gatunku na obszarze Polski. 

Pilnego rozwiązania wymaga kwestia kompostowników, 
które, jak pokazują dane, mogą stanowić atrakcyjne źró-
dło pokarmu dla osobników „ośmielonych”, a to oznacza, 
że takie niedźwiedzie pojawiają się w bezpośrednim oto-
czeniu ludzi. W miejscach występowania niedźwiedzi we 
współpracy z samorządami należy doprowadzić do wpro-
wadzenia nowych zasad zarządzania tymi odpadami, tak, 
aby nie wiązało się to z dodatkowymi obciążeniami dla 
lokalnej społeczności. Zmian wymaga też kwestia dokar-
miania zwierzyny łownej. Pokarm atrakcyjny dla niedźwie-
dzi, taki jak ziarna kukurydzy, buraki cukrowe, marchew nie 
powinien być wykładany przez cały rok, bo prowadzi to do 
uzależniania się niedźwiedzi od sztucznego dokarmiania. 
Dodatkowo należy bezwzględnie unikać lokalizowania kar-
misk w odległości mniejszej niż 900 metrów od zabudowań 
i 600 metrów od dróg publicznych. W Bieszczadach poja-
wił się też nowy problem związany z zakładaniem nęcisk 
przez osoby prywatne. Służą one wabieniu zwierząt w celu 
ich obserwacji i fotografowania.

Wyniki Raportu WWF Polska zostały zaprezentowane 
przedstawicielom Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska w Rzeszowie, Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowe-
mu, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie 
i Polskiemu Związkowi Łowieckiemu. Liczymy, że wnioski 
sformułowane w raporcie zostaną wykorzystane w obecnie 
przygotowywanym dla regionu Bieszczadów planie ochro-
ny obszaru Natura2000. Bieszczady są największą ostoją 
niedźwiedzi w Polsce. Występuje tam około 80 spośród 100 
niedźwiedzi zamieszkujących polską część Karpat.

WWF chroni niedźwiedzie w ramach projektu nr PO-
IS.05.01.00-00-342/10 pt. „Ochrona niedźwiedzia brunat-
nego Ursus arctos w polskiej części Karpat”, współfinanso-
wanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowano 
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Źródło: http://www.wwf.pl/

Ślady obecności niedźwiedzia
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Użytki ekologiczne - szansą na 
lokalne działanie na rzecz ochrony 
bioróżnorodności
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Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony przyrody w Polsce dają możliwość usta-
nawiania różnorodnych form ochrony cennych elementów środowiska naturalnego 
i krajobrazu. Jedną z ustawowych form są użytki ekologiczne, stanowiące doskona-
łe wsparcie w zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego w wymiarze lokalnym. 
Użytki ekologiczne, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody to „zasługujące na 
ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla 
zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorni-
ki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew 
i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej 
roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamień-
ce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub 
chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje 

oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego prze-
bywania”. Z przytoczonej definicji wynika zatem, że użytek 
ekologiczny jest zazwyczaj formą małoobszarową, ograni-
czoną do niewielkiego elementu krajobrazu, odznaczające-
go się cennymi w skali regionu zasobami przyrodniczymi. 
Powoływanie użytków ekologicznych odbywa się wyłącznie 
poprzez uchwałę rady gminy. Uchwała ta określa nazwę 
użytku, jego lokalizację, sprawującego nadzór, cele ochrony 
oraz wskazania dotyczące jego czynnej ochrony, jak rów-
nież zakazy właściwe dla tego obiektu lub jego części. Co 
istotne, uchwała powołująca, jak również znosząca użytek 
ekologiczny uzgadniana jest każdorazowo z właściwym 
miejscowo Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. 

UżYTKI EKOlOGICZNE  
NA PODKARPACIU
Na terenie woj. podkarpackiego, wg stanu na 2013 r. znaj-
dowało się 431 użytków ekologicznych (Raport o stanie 
środowiska w województwie podkarpackim, WIOŚ) na 
łącznej powierzchni ok. 2,1 tys. ha. Liczba ta z roku na rok 
rośnie, choć należy zaznaczyć, że świadomość samorzą-
dów lokalnych w województwie dotycząca znaczenia i roli 
użytków ekologicznych jest niewystarczająca. Stan ten 
niejednokrotnie wynika z obaw gmin i właścicieli gruntów, 
na których planowany jest użytek, wynikających z wprowa-

Storczyca kulista Traunsteinera globosa – rzadki przedstawi-
ciel flory Polski, którego stanowisko może być podstawą do 
utworzenia użytku ekologicznego.
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dzenia i konieczności przestrzegania określonych zakazów 
na terenie formy ochrony przyrody, jak również zwolnienia 
jej powierzchni z podatku rolnego, co wpływa na uszczu-
plenie dochodów gminnych. W tym miejscu istotne jest zro-
zumienie, że użytki ekologiczne nie oznaczają całkowite-
go zakazu gospodarowania na gruntach znajdujących się 
w ich obrębie. Podobnie, istnienie użytków ekologicznych, 
oprócz oczywistej roli w postaci ochrony stanowisk i sie-
dlisk występowania cennych gatunków fauny i flory, wpły-
wa również na zauważalny wzrost potencjału turystycz-
nego miejscowości bądź całych gmin, co w perspektywie 
długofalowej rekompensuje utracone korzyści z podatku 
na rzecz wyższych dochodów z sektora turystycznego.

SZANSE wYNIKAJĄCE  
Z ISTNIENIA UżYTKów 
EKOlOGICZNYCh
Województwo podkarpackie z punktu widzenia krajowego 
i europejskiego systemu ochrony przyrody jest ważnym 
centrum dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego. 
Powołane na terenie województwa formy ochrony przy-
rody pozwalają na ochronę i zachowanie najcenniejszych 
przyrodniczo fragmentów tej części kraju. Znaczącą rolę 
w ochronie atrakcyjnych przyrodniczo elementów krajo-
brazu odgrywają użytki ekologiczne, pozwalające niejed-
nokrotnie na czynną ochronę pojedynczych, aczkolwiek 
równie cennych stanowisk rzadkich bądź ginących przed-
stawicieli krajowej fauny i flory. Istnienie użytków ekolo-
gicznych podnosi zatem rangę gmin, jeśli chodzi o zaan-
gażowanie samorządów w ochronę lokalnego dziedzictwa 
przyrodniczego. Istnienie użytku ekologicznego można 

również wykorzystać jako swoiste centrum lokalnej edu-
kacji ekologicznej. Działania edukacyjne w obrębie użyt-
ku, nakierowane przede wszystkim na dzieci i młodzież 
szkolną mogą być niepowtarzalną szansą na wzbudzanie 
świadomości ekologicznej oraz naukę odpowiedzialno-
ści za ochronę przyrody we własnym otoczeniu. Kolejną 
szansą wynikającą z istnienia użytków ekologicznych jest 
możliwość oparcia produktu turystycznego gmin o lokalne 
zasoby i jakość środowiska naturalnego. Sprawdzonym 
sposobem na przyciągnięcie turystów jest ich zachęcenie 
do eksploracji przyrody i aktywnego wypoczynku w jej oto-
czeniu, czemu sprzyjają istniejące użytki ekologiczne jako 
miejsca oferujące pewne walory poznawcze regionu. 

JAK ODNAlEźć mIEJSCA 
POD PRZYSZłY UżYTEK 
EKOlOGICZNY?
Powoływanie użytku ekologicznego wymaga szeregu pro-
cedur prawno–administracyjnych. Kluczowym etapem jest 
zlokalizowanie i udokumentowanie określonych walorów 
przyrodniczych, stanowiących podstawę do ustanowienia 
tej formy ochrony przyrody. Na tym etapie istotny jest udział 
przyrodników specjalizujących się w ekspertyzach przyrod-
niczych. Dzięki zaangażowaniu przyrodników posiadają-
cych odpowiednie doświadczenie w badaniach terenowych 
możliwe jest wstępne wytypowanie miejsc cennych z uwagi 
na walory przyrodnicze, a także ich dokładny opis i doku-
mentacja, wymagane na etapie składnia wniosku o powoła-
nie użytku ekologicznego przez radę gminy. 

mgr inż. Rafał Salach

BIOSPHERE

Staw ze stanowiskiem kotewki orzecha wodnego Trapa natans przy Zbiorniku Rzeszowskim – przykład odpowiedniej lokalizacji dla 
planowania użytku ekologicznego.
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16 Należy do czołowych instytucji w Polsce 
zajmujących się utrzymaniem, groma-
dzeniem oraz czynną ochroną roślin. 
W Arboretum niezależnie od groma-
dzenia i utrzymania kolekcji roślin, Mu-
zeum Przyrodniczego, stałych i okre-
sowych wystaw, dokumentowane są 
przemiany dziedzictwa przyrodniczo-
-kulturowego regionu podkarpackiego. 
Prowadzona jest czynna ochrona rzad-
kich, zagrożonych i ginących gatunków 
flory polskiej oraz działa centrum edu-
kacji ekologicznej. 
Arboretum założone zostało przez prof. Jerzego Pióreckie-
go w 1975 r. Opuszczone i zniszczone budynki gospodar-
cze wraz ze zdewastowanym dworem oraz 8,91 park o po-
wierzchni 8,91 ha ówczesne władze powiatowe w Przemyślu 
przekazały Zakładowi Fizjografii i Arboretum sekcji przyrod-
niczej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, który do 
1990 r. działał w strukturach organizacyjnych Towarzystwa. 
Początkowo Zakład utrzymywał się z własnych środków, a po 
1990 r. budżet pochodził z dotacji przekazywanych przez były 
Urząd Wojewódzki w Przemyślu i ze środków Polskiej Akade-
mii Nauk. Od czasu reformy administracyjnej w 1999 r. Arbo-
retum podlega samorządowi Województwa Podkarpackiego. 

Położone jest 7 km na północny-wschód od Przemyśla. 
W latach 1975–2014 powiększono wielokrotnie jego obszar, 
głównie przez zakup od Agencji Własności Rolnej Skar-
bu Państwa gruntów w Cisowej – o powierzchnię 283 ha 

Arboretum i Zakład Fizjografii  
w Bolestraszycach
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w 1996 r. Od Urzędu Gminy w Żurawicy zakupiono błonia 
na dolnym tarasie, a od Skarbu Państwa przejęto fort XIIIb. 
Obecnie łączna powierzchnia Arboretum wynosi 311 ha, 
w tym 28 ha w Bolestraszycach oraz 283 ha w miejscowości 
Cisowa (gm. Krasiczyn).

W okresie 40 lat utworzono liczne specjalistyczne kolek-
cje roślin, m.in.: dendrologiczną, pomologiczną, roślin 
wodnych, bagiennych, zagrożonych i ginących we florze 
polskiej, roślin z rodziny wrzosowatych,  jadalnych dzi-
ko rosnących, barwierskich, Narodową Kolekcję Irysów 
z grypy Laevigatae, użytkową, roślin biblijnych, roślin o ja-
dalnych owocach oraz szklarniowych. 

Kolekcja dendrologiczna obejmuje dziś kilka tysięcy tak-
sonów, m.in. cisa, jałowców, żywotników, magnolii, róża-
neczników oraz cypryśnika, metasekwoi, kłokoczki i mi-
łorzębu. W kolekcji rzadkich, zagrożonych i chronionych 
gatunków roślin naszej flory zgromadzono ponad 160 
taksonów pochodzących głównie z Polski południowo-
-wschodniej. W Arboretum utworzono duże kolekcje ro-
ślin z różnych grup ekologicznych, m.in. roślin kseroter-
micznych i górskich. Wiodącą w skali kraju jest kolekcja 
roślin wodnych i bagiennych, zwłaszcza zgromadzone 
irysy i lilie wodne. W kolekcji roślin szklarniowych gro-
madzone są głównie gatunki pochodzące ze strefy śród-
ziemnomorskiej. W kolekcji pomologicznej w Bolestraszy-
cach, jak i w Cisowej zgromadzono wiele gatunków drzew 
i krzewów owocowych (jabłoni, gruszy, derenia jadalnego, 
czereśni ptasiej). Są to stare odmiany, formy i rasy ja-
błoni charakteryzujące się wyjątkową zdrowotnością, od-
pornością na niskie temperatury i długowiecznością. Na 
obszarze Fortu XIIIb, włączonego do Arboretum w 1996 r.  
prowadzone są prace rekultywacyjne w celu utworzenia 

nowych kolekcji roślin oraz działu historyczno-dydaktycz-
nego fortyfikacji. 

Jednym z zadań ogrodów botanicznych jest ratowanie 
bioróżnorodności i ochrona poszczególnych gatunków 
roślin w warunkach ex situ, tj. zachowanie poza miejscem 
ich naturalnego występowania. W dzisiejszych czasach, 
kiedy skala wymierania gatunków roślin, jak i zwierząt 
przybrała katastrofalne rozmiary, rola ogrodów botanicz-
nych i arboretów jest nadzwyczaj istotna. 
W Arboretum zgromadzono szereg gatunków roślin rzad-
kich, chronionych i zagrożonych.  Ze względu na swoje 
geograficzne położenie Arboretum zajmuje się szczególnie 
gatunkami roślin pochodzących z dorzecza Sanu i Karpat 
Wschodnich. Do flagowych gatunków roślin, nad których 
biologią i ekologią prowadzone są długoletnie badania na-
leżą m.in.: różanecznik żółty, szachownica kostkowata, ko-
tewka orzech wodny, wisienka stepowa i marsylia czterolist-
na, pszonak pieniński, ostrożeń siedmiogrodzki.
Różanecznik żółty jest jedną z najrzadszych roślin flory pol-
skiej wpisaną do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. W Ar-
boretum w Bolestraszycach prowadzi się uprawę zastępczą 
z materiału genetycznego pochodzącego z rezerwatu „Ko-
łacznia” koło Woli Żarczyckiej. 

Dzięki wieloletnim badaniom nad kotewką orzechem wod-
nym udało się przeprowadzić skuteczną reintrodukcję tego 
gatunku w warunkach naturalnych. Ponadto udało się stwo-
rzyć hodowlę zastępczą w miejscowości Sośnica koło Jaro-
sławia oraz w Arboretum w Bolestraszycach, skąd od wielu 
lat pozyskiwany jest materiał do Index Seminum. 
Szachownica kostkowata w Arboretum uprawiana jest od 
1976 r., dzięki temu możliwe jest poznanie wielu elementów 
biologii tego gatunku oraz warunków, w jakich rośnie na sta-
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nowiskach zastępczych. Prowadzone są także badania nad 
jej biologią w warunkach naturalnych.

Wisienka stepowa pochodzi ze stanowiska Ciemny Kąt pod 
Rozwadowem oraz z Przemyśla. W Arboretum dobrze ro-
śnie i wydaje obficie nasiona. Na początku tego wieku na 
zlecenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego podjęto 
próbę reintrodukcji tego gatunku do rezerwatu na Winnej 
Górze w Przemyślu, gdzie gatunek ten wyginął w drugiej 
połowie XX wieku. Próba reintrodukcji się powiodła, co 
stwarza nadzieję na powrót tego gatunku na miejsce hi-
storycznego występowania. 

Marsylia czterolistna utrzymywana była w Ogrodzie Bota-
nicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W drugiej połowie 
lat 80. XX wieku rośliny z tej populacji zostały przeniesione 
do Arboretum w Bolestraszycach, gdzie znalazły doskonałe 
warunki dla rozwoju. Po zniknięciu tego gatunku z warszaw-
skiego ogrodu, przez pewien czas jedynie w Bolestraszy-
cach utrzymywano rośliny z rodzimej populacji. Wszystkie 
obecne stanowiska zastępcze w Polsce pochodzą z kęp 
roślin, które przetrwały w Arboretum w Bolestraszycach. 

Pszonak pieniński jest endemitem, tzn. że naturalnie wy-
stępuje na kilku izolowanych stanowiskach w Pieninach. 
W 1986 r. wprowadzono pszonak do uprawy w Arboretum. 
Introdukcja powiodła się: roślina corocznie obficie kwitnie 
i owocuje. Ten narażony na wyginięcie gatunek uprawiany 
jest na coraz większej powierzchni w Arboretum, co gwaran-
tuje jego utrzymanie na stanowisku zastępczym. 

Ostrożeń wschodniokarpacki jest gatunkiem rzadkim w Pol-
sce. To również endemit wschodniokarpacki, naturalnie wy-
stępujący na łąkach i połoninach bieszczadzkich. Innym 

gatunkiem endemicznym Karpat Wschodnich jest chaber 
Kotschyego. Jest to bylina o wyjątkowo pięknej i rzadko spo-
tykanej barwie kwiatów. Z sukcesem uprawiany jest w Ar-
boretum. Na Pogórzu Przemyskim ostrożeń siedmiogrodzki 
występuje na kilku blisko siebie położonych stanowiskach. Są 
to jedyne stanowiska tego gatunku w Polsce. W Arboretum 
roślina ta kwitnie i owocuje, wydając nasiona, które rozsyłane 
są do innych ogrodów botanicznych i arboretów w Polsce i na 
świecie.

Wawrzynek główkowy jest gatunkiem europejskim, reliktem 
trzeciorzędowym, występującym na obszarach wyżynnych 
środkowej i południowej Europy. W Polsce rośnie na Wy-
żynie Lubelskiej, Wyżynie Sandomierskiej i w Kotlinie San-
domierskiej. Kwitnie w maju i czerwcu. Jest rośliną trującą. 
Gatunek jest objęty ścisłą ochroną gatunkową i umieszczo-
ny jest w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin.  

Ciemiernik czerwonawy kwitnie jako jeden z pierwszych 
gatunków wczesnowiosennych w Karpatach Wschodnich. 
Należy do endemitów Karpat Wschodnich. Ze względu na 
to, że w warunkach arboretum doskonale się rozwija i obfi-
cie kwitnie, corocznie zwiększana jest populacja otrzymana 
z własnych siewek. 

Oprócz ochrony bioróżnorodności gatunków roślin dziko 
rosnących, niemniej ważnym zagadnieniem jest ochrona 
roślin użytkowych. W Arboretum tworzenie kolekcji starych 
odmian drzew owocowych rozpoczęto w 1986 r. Materiał 
wyjściowy pochodził z sadów zlokalizowanych na terenie 
dorzecza Sanu oraz terenów przygranicznych Ukrainy. 
W kolekcji pomologicznej znajduje się łącznie ponad 2000 
zaszczepionych drzew jabłoni. Dotychczas oznaczono 
ponad 100 odmian. Szczególnie cenne są genotypy po-
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chodzące z regionu Podkarpackiego. Materiał ten posłu-
ży w przyszłości do hodowli nowych odmian użytkowych. 
Równie unikalna jest kolekcja derenia jadalnego, bowiem 
zgromadzony materiał pochodzi w większości z drzew sa-
dzonych jeszcze w XIX wieku. W ostatnich latach w Arbore-
tum udało się wyselekcjonować dwanaście nowych odmian 
wielkoowocowych derenia jadalnego. W ostatnich latach 
rozpoczęto również inwentaryzację terenową i gromadzenie 
starych odmian gruszy. Ponadto prowadzona jest uprawa 
genotypów czereśni ptasiej. 

Jak widać korzyści z uprawy w warunkach ex situ są bardzo 
wyraźne. Zabiegi takie pozwalają na utrzymanie w kontrolo-
wanych warunkach wielu gatunków  roślin, które w natural-
nym środowisku są na skraju wymarcia. Następnie można je 
reintrodukować według ściśle określonych reguł, na stano-
wiska naturalne, wspomagając lokalną populację roślin. 
W Arboretum – Cisowa na rozległych polanach porol-
nych prowadzone są badania nad wtórną sukcesją leśną 
oraz nad ochroną różnorodności biologicznej i zakła-
dane są zwarte nasadzenia drzew rodzimych i obcego 
pochodzenia, np.: dębu, tulipanowca amerykańskiego, 
miłorzębu dwuklapowego, kłokoczki południowej oraz 
sady pomologiczne (jabłonie, dereń jadalny). W Cisowej 
udostępniona jest przyrodnicza ścieżka dydaktyczna pn. 
Dolina Cisowej. 
W 2008 r. oddano do użytku Sensualny Ogród Uniwersal-
ny, tj. specjalistyczny ogród „bez barier” przystosowany 
do swobodnego i samodzielnego poruszania się w nim 
osób niepełnosprawnych. Jest jednocześnie obiektem 
uniwersalnym, gdzie prowadzone są zajęcia edukacyjne 
dla wszystkich grup odwiedzających Arboretum. Ogród 
sensualny znajduje się na dolnym tarasie, blisko od 
miejsc parkingowych i wejścia głównego, a płaski teren 
umożliwia łatwy dostęp. Najciekawsze rośliny zostały 
zgromadzone i wyeksponowane w przyjaznej przestrze-
ni dostępnej i bezpiecznej zarówno dla osób na wózkach 
inwalidzkich, jak i dla osób z dysfunkcjami wzroku po-
ruszających się samodzielnie. Każda z roślin opatrzona 
została tablicą informacyjną zarówno w piśmie Braille’a, 
jak i w kontrastowym druku powiększonym, które za-
wierają podstawowe wiadomości oraz ciekawostki. Na 
terenie ogrodu sensualnego działa Galeria przez Dotyk 
służąca m.in. osobom niewidomym. 
W Arboretum zwiedzającym udostępniony jest także 
Dom z Kalwarii - odrestaurowany zabytkowy dom wraz 
z ogrodem wiejskim

Corocznie w Arboretum w ramach popularyzacji dziedzictwa 
przyrodniczo-kulturowego Podkarpacia i promocji produk-
tów regionalnych i tradycyjnych  organizowane są imprezy 
m.in.: Festiwal Derenia, Festiwal Ogrodów i Majówka pod 
dereniem i jabłonią. 

Festiwal Derenia jest imprezą promującą podkarpackie 
produkty regionalne i tradycyjne w tym powstałe z derenia 
jadalnego, jabłek oraz prezentującą Arboretum i kolekcje 
pomologiczne. 

Festiwal Ogrodów jest imprezą promującą najnowsze dzia-
łania z pogranicza sztuki i projektowania przestrzeni ogrodo-
wych. Wpisał się na stałe w kalendarz imprez kulturalnych 
Podkarpacia i jest on wydarzeniem kulturalnym o charakterze 
unikalnym nie tylko w skali kraju, ale również Europy. Nawią-
zuje bowiem do największych wydarzeń tego typu organizo-
wanych w Londynie czy festiwalu ogrodów we Francji.

Majówka pod dereniem i jabłonią 
jest imprezą której głównym ce-
lem jest upowszechnianie wiedzy 
na temat starych odmian drzew 
owocowych, ich uprawy i zasto-
sowania oraz promocja produktów 
tradycyjnych, w powstałych z ja-
błek i derenia jadalnego. Majówka 
odbywa się na terenie sadów po-
mologicznych w okresie kwitnienia 
jabłoni co dodatkowo wpływa na 
popularyzację drzew owocowych 
jako roślin użytkowych, a jedno-
cześnie ozdobnych. 

Corocznie w sezonie Arboretum 
w Bolestraszycach odwiedza oko-
ło 55 tys. osób.

dr Narcyz Piórecki
Ogród Sensualny zimową porą.

Dwór Piotra Michałowskiego
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Rozmowa z Marcinem Sceliną, leśniczym w Roztokach - Nadleśnictwo Baligród. 
Jacek Stachiewicz: Długo pan wraca do domu.

Marcin Scelina: Skąd pan wie?

Dzwoniłem do domu, żona powiedziała, że meldował się 
pan ponad godzinę temu i mówił, że zaraz pan będzie, 
a zeszło ponad godzinę właśnie.

Czasem tak schodzi.

I żona powiedziała, że pewnie coś ciekawego do sfotogra-
fowania pan zobaczył. 

No właśnie. Trochę nam zeszło. Wracaliśmy z kolegą z lasu 
z szacunków brakarskich i akurat zachodzące słońce wy-
malowało na przełęczy tak piękne kolory, jakich wcześniej 
nie widziałem, więc musiałem to sfotografować.

Obfotografowuje pan wszystko, co się dzieje w pańskim 
leśnictwie?

Wszystko, co uważam za ciekawe.

Ile tysięcy razy naciskał pan już w swoim leśnictwie migaw-
kę aparatu?

Trudno zliczyć. Przyroda każdego dnia, o każdej godzinie 
i minucie jest inna, potrafi zaskakiwać swym pięknem, nie-
zwykłością, kolorami i odcieniami idącymi w tysiące. Jak nie 
starać się tego uchwycić, a przynajmniej zarejestrować.

Jak duże jest pańskie leśnictwo?

Ma blisko1800 hektarów. To dużo. Leśnictwa w górach liczą 
zazwyczaj od 1200 do 1500 hektarów. Dodatkowo jest dość 
rozwlekłe, bo na jego terenie jest wiele miejscowości.

I w tym swoim leśnictwie zna pan każdy jego zakątek?

A pan nie zna swojego  miejsca pracy?

Moje ma metr kwadratowy, a pańskie 15 kilometrów kwa-
dratowych. Spora różnica.

No cóż… Mamy inne miejsca pracy i inne zawody. Pan ko-
cha ten swój metr kwadratowy, ja swoje 15 kilometrów kwa-
dratowych.

Pańskie zawodowe obowiązki obejmują ochronę przyrody?

Pracuję w przyrodzie

Leśnik pracuje w przyrodzie, to po pierwsze. Po drugie 
- moje obowiązki obejmują przede wszystkim działa-
nia związane z pozyskaniem drewna, hodowlą i ochroną 
lasu, jak i ochronę przyrody. Bo praca leśnika odbywa się 
z uwzględnieniem przepisów ochrony przyrody i środowi-
ska. Po trzecie wreszcie – ochrona środowiska i przyrody 
jest obowiązkiem każdego obywatela. 

Jak pan kwalifikuje drzewa do wycięcia, to też pan chroni 
przyrodę?

Oczywiście. Wycinkę drzew poprzedzają tak zwane sza-
cunki brakarskie, czyli analizowanie, które drzewa trzeba 
wyciąć, aby pozostałe miały lepsze warunki do wzrostu, 
a których nie wolno ruszać.

A jak ścięte czy powalone drzewo gnije w lesie, to nie ma 
pan skurczu serca na widok takiego marnotrawstwa?

Gnijące drzewo też ma wartość dla lasu – zatrzymuje 
wodę, staje się siedliskiem owadów, grzybów, różnych 
mikroorganizmów. Las proszę pana to jest wieloskład-
nikowy ekosystem, na który składają się drzewa, także 
te gnijące, krzewy, rośliny zielne, mszaki, grzyby i liczne 
zwierzęta oraz mikroorganizmy.Wszystko kiedyś umrze 
i zgnije, my również.

Jest pan w stanie wymienić z nazwy wszystkie rośliny ro-
snące na terenie pańskiego leśnictwa.

Mam nadzieję.

A zwierzęta?

Tego chyba nikt nie umie, bo zwierzęta to bardzo wiele 
różnych grup systematycznych i każda ma swoich spe-
cjalistów. Często to bardzo wąskie specjalizacje. Kto inny 
zna się na chrząszczach, a kto inny na powiedzmy skoczo-
gonkach. Bogactwo przyrody uczy pokory wobec ludzkich, 
ograniczonych zdolności poznawania świata. Nie da się 
wiedzieć wszystkiego.

Pan kocha las?

Lubię - to bardziej odpowiednie słowo.
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Mam znajomego, który skończył technikum leśne i po kilku 
latach uciekł z tego zawodu. Gdy go zapytałem dlaczego, 
odpowiedział, że większość ludzi zna las z ciepłych, sło-
necznych pór roku, a nie z tych miesięcy, gdy pada deszcz, 
jest szaruga, błoto albo mróz i śniegi po pas.

Są pory roku uciążliwe w naszym zawodzie, praca nie jest 
lekka, ale dla mnie fascynująca. Każda pogoda ma swoje 
plusy i minusy, a piękno otaczającego nas świata warto 
umieć dostrzegać niezależnie od pogody. Widocznie pań-
ski znajomy nie kochał swojej pracy. Ja pracuję już dzie-
sięć lat i nie zamieniłbym swojej pracy na inną. 

Pan jest z tych stron, czy przyjezdny?

Z Leska.

Bardzo blisko lasu. 

I szkoły. Natychmiast po podstawówce poszedłem do tech-
nikum leśnego, a później na studia leśne. W moim przy-
padku nie mogło być inaczej, nie wyobrażałem sobie siebie 
w innej pracy.

Co pan mówi turystom, gdy ich spotyka w swoim lesie?

Zawsze „dzień dobry”.

Nie o to mi chodzi. Mówi im pan, żeby szanowali las?

Turyści zazwyczaj szanują las. Nie przyjeżdżają tutaj, by 
go niszczyć. Szukają kontaktu z przyrodą, ciszy, spokoju.

Społeczna świadomość, że przyrodę trzeba szanować 
wzrasta?

W większości tak, ale trudno generalizować, bo są różni lu-
dzie. Ten wzrost widać, ale nie wszyscy szanują przyrodę.

Wartość szkód wyrządzanych w lasach jest niższa, czy wyż-
sza niż na przykład dziesięć lat temu, gdy rozpoczynał pan 
pracę? 

Inna. Szkody powodowane w lesie zależą przede wszyst-
kim od zamożności społeczeństwa. 

Las jest ten sam, a szkody inne?

Dziesięć lat temu częściej zdarzały się podpalenia traw, 
wyrzucanie śmieci do lasów, w większości przypadków 
bezmyślne, wykopywanie roślin, obecnie spotyka się ko-
lekcjonerów łapiących często rzadkie gatunki owadów, no 
i przede wszystkim teraz częściej lasy rozjeżdżają quady, 
motocykle crossowe i samochody terenowe. 

Przecież obowiązują zakazy wjazdu do lasu tego typu po-
jazdami.

Są ludzie, którzy uważają, że zakazy ich nie obowiązują.

Czują się bezkarni?

Bezkarni, a często sama świadomość łamania przepisów 
jest dla nich frajdą. Straż Leśna oraz terenowi pracowni-
cy Służby Leśnej organizują różnego typu akcje, używają 
nowoczesnego sprzętu, ale trudno być w lesie 24 godziny 
na dobę. Dużo większy efekt dają działania edukacyjne 
w szkołach, ale również poza nimi.

Zagraniczni turyści, którzy przyjeżdżają w Bieszczady dzi-
wią się, że nie umiemy sobie poradzić z tymi, którzy nisz-
czą tak unikalną przyrodę.

Wiem, ale u nich jest inna świadomość i drakońskie kary za 
nieprzestrzeganie zakazów. 

Ochroniarze przyrody mówią, że leśnicy też niszczą las.

Wszyscy żyjąc niszczymy przyrodę. Każdy żywy organizm 
żyjąc korzysta z zasobów przyrody. Człowiek również. Waż-
ne, żeby mieć świadomość tego i starać się negatywne od-
działywania minimalizować. I to właśnie czynią leśnicy.

Ochroniarze przyrody twierdzą, że lasy są rozjeżdżane 
ciężkim sprzętem do zrywki drewna.

Zarówno pozyskiwanie drewna, jak i prace związane 
z pielęgnacją lasu, wykonuje zakład usług leśnych, któ-
ry na te usługi wygrywa przetarg. My zlecamy im prace 
i rozliczamy z efektów. Obecnie prace związane z pozy-
skiwaniem drewna i jego zrywka trwają cały rok. Czasem 
nie da się uniknąć rozjeżdżania szlaków zrywkowych, bo 
ciężko zaplanować pogodę. Ale w obowiązkach ZUL leży 
również poprawa uszkodzonych podczas zrywki szlaków 
zrywkowych. W lesie prowadzi się działalność gospodar-
czą i pewnych ubocznych, negatywnych, często krótko-
okresowych skutków tej działalności, nie da się uniknąć. 
Ale my robimy też sporo dla turystów. 

Co na przykład?

Budujemy obiekty małej architektury drewnianej dla tury-
stów, utrzymujemy ścieżki turystyczne. Ostatnio wybu-
dowaliśmy wieżę widokową na szczycie Korbani, z której 
można podziwiać wspaniałą panoramę tej części Biesz-
czadów.

Dużo pieniędzy na to przeznaczacie?

Ostatnio wybudowaliśmy sporo nowych obiektów i zmo-
dernizowaliśmy stare dzięki wsparciu funduszy unijnych.

Co pan poleca turystom, gdy zapytają, co ciekawego warto 
w pańskim leśnictwie zobaczyć?

Dolinę potoku Rabskiego i dolinę Łopienki. Ostatnio ukazał 
się przewodnik po tych dolinach. Z pierwszej szlak prowa-
dzi między innymi na szczyt Chryszczatej.

Jeziorka Duszatyńskie to u pana, czy już w administracji Ko-
mańczy?

One już są w Nadleśnictwie Komańcza, ale po naszej stronie 
jest jeziorko Bobrowe pod Chryszczatą, w leśnictwie Karo-
lów. Uważam, że równie urokliwe. No i coś, o czym mało kto 
wie - na naszym terenie rośnie najgrubsza w Polsce jodła. 
Na wysokości 1,3 metra, na tak zwanej pierśnicy, czyli miej-
scu, w którym mierzy się grubość  drzewa, ta nasza rekordo-
wa jodła ma 519 cm obwodu. Trzech-czterech ludzi trzeba, 
by ją objąć. Trafić można do niej idąc ścieżką z Jabłonek.

Co jutro będzie pan robił?

Idę do swojej pracy. W przyrodzie.

Leśniczy Marcin Scelina
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Na internetowej stronie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie 
zamieszczono informację, że trwa okres rui wśród żbików - takich naszych ko-
ciąt, tyle tylko, że dwa, a nawet trzy razy od nich większych, tyle że znacznie 
sroższych. „Rozwścieczony żbik kładzie uszy płasko po głowie, otwiera szeroko 
czerwoną paszczę, przeraźliwie parska, jeży sierść i wygina grzbiet w łuk, co 
sprawia, że olbrzymieje”, a człowiek na jego widok bierze nogi za pas i spieprza, 
gdzie ów przysłowiowy pieprz rośnie. 
Opis zachowania rozwścieczonego żbika wziąłem oczy-
wiście z Internetu, nie ze strony RDLP w Krośnie. Na tej 
stronie znalazłem natomiast informację, jak to lesie komu-
nalnym w Nowosiółkach, tuż koło Baligrodu, znaleziono 
szczątki żubra, a badania przeprowadzone z udziałem le-
karza weterynarii pozwoliły ustalić, że król bieszczadzkich 
lasów padł ofiarą watahy wilków. 

Na tę stronę wszedłem trochę z przymusu, ale pozosta-
wałem na niej i jej stronach pokrewnych z przyjemno-
ścią przez całe dwa dni. Można bowiem dowiedzieć się 
z niej o lasach dużo, o lasach polskich jeszcze więcej, ale 
chciałoby się więcej informacji o lasach naszych, podkar-
packich, do których możemy zrobić w każdej chwili skok 
w bok, jako że zajmują one aż 39 procent powierzchni na-
szego województwa. Pod tym względem, czyli lesistości, 
jesteśmy na drugim miejscu w kraju i jest się czym szczy-
cić, wszak las, to zielone płuca, czyste powietrze, aura 
sprzyjająca wypoczynkowi, a więc wabiąca turystów. A na 
turystach nam zależy. Pytanie brzmi – czy Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie i wchodzącym 
w jej skład nadleśnictwom też na tym zależy? Ale naj-
pierw rozstrzygnijmy odpowiedź na pytanie, czy turyści, 
to jest „broszka” leśników?

Uważam, a jest to oczywiście moje subiektywne zdanie, że 
nawet jeśli Lasy Państwowe nie mają tego zapisanego w sta-
tucie, to w tworzenie turystycznej infrastruktury powinny się 
angażować. Z tego, co robią niektóre nadleśnictwa podległe 
RDLP w Krośnie, a co można zobaczyć na ich stronach inter-
netowych, wynika, że sporo jest szefów nadleśnictw, którzy 
uważają, że powinni czynić dobro na rzecz turystów, a kon-
kretnie turystycznej infrastruktury. I to się chwali. Nie od rzeczy 
jest bowiem przypomnienie, że w wielu regionach wojewódz-
twa nadleśnictwa i leśnictwa są najmocniejszymi gospodar-
czo zarówno firmami, jak i instytucjami państwa, i prowadzą 
działalność, która daje pracę tysiącom ludzi. Skoro każdego 
roku sadzi się w Polsce pół miliarda nowych drzew, to nie 
robią tego krasnoludki, podobnie jak nie one prowadzą dzia-
łalność związaną z pozyskiwaniem drewna. 

Przykładem pierwszym z brzegu zaangażowania w two-
rzenie infrastruktury turystycznej jest Nadleśnictwo Bali-
gród. Na jego stronie pojawiła się 19 grudnia br. informa-
cja, że szczyt góry Korbani (sterczy nad poziomem morza 
o 894 m) wyrósł o kilkanaście metrów, jako że postawiono 
tam nową wieżę widokową. I jak się kliknie to pojawia się 
panorama, rozpościerająca się z owej Korbani i… natych-
miast chce się tam jechać. Problem w tym, że to, co jest 

Przez Internet do lasu

  Iw
on

a M
uz

yk
a



23

B
IZ

N
ES

 I 
ET

O
S

oczywiste dla nadleśników z Baligrodu, nie jest oczywiste 
dla przeciętnego turysty i nie ma on pojęcia, gdzie owa 
Korbania się znajduje. Powinna być tam także mapka 
i droga na ową Korbanię. 

Strona każdego nadleśnictwa jest wykonana według iden-
tycznego projektu, który nadleśnictwo wypełnia swoją tre-
ścią. I dobrze, bo buszujący internauta nie gubi się, wie 
gdzie i czego może oczekiwać. Każda strona ma więc dział 
„Turystyka”, a w nim zakładkę „wirtualne wycieczki i prezen-
tacje”. Dlaczego więc panorama z Korbani i zdjęcia małej 
architektury drewnianej nie znajdują się tam właśnie, tylko 
trzeba tego szukać gdzieś po bokach? Skoro jest szablon, 
bardzo dobrze zaprojektowany, to lepiej się go trzymać. 

Poświęciłem dużo miejsca Nadleśnictwu Baligród, ale to 
atrybut „pierwszego na liście”. Projekt strony i dział „Tury-
styka”, a także dokonania w tej sferze Nadleśnictwa Bali-
gród wskazują, że instytucja zarządzająca polskimi lasami 
ma na uwadze tę gałąź gospodarki. Rzecz w tym, że chcia-
łoby się, aby wszystkie nadleśnictwa działały na rzecz tury-
styki tak, jak to w Baligrodzie. Przez dwa dni „przeleciałem 
się” przez strony internetowe wszystkich 26 nadleśnictw 
podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Krośnie, ze szczególnym uwzględnieniem działu „Tury-
styka”, a w nim wnikliwie przeglądałem zakładkę „wirtualne 
wycieczki i prezentacje”. No i właśnie ta wnikliwość naka-
zuje mi stwierdzić, że zajmowanie się turystyką przez po-
szczególne nadleśnictwa ma różne oblicza. 

Zakładki tej nie mają w ogóle leżące w niezwykle atrak-
cyjnych przyrodniczo terenach nadleśnictwa w Birczy, 
Komańczy, Lesku, Lutowiskach, a także w Lubaczowie 
i Narolu (zakładka jest, ale pusta), a więc na terenach 
urokliwych, których władze widzą swoją szansę w rozwoju 
turystyki. Strona internetowa nadleśnictwa w Ustrzykach 
Dolnych jest niedostępna, a Sieniawa, Strzyżów, Leżajsk, 
Kańczuga, Dukla, Cisna i Brzozów także treści w niej żad-
nej nie umieściły. 

W tej sytuacji wzorem pozostają te nadleśnictwa, które 
zakładkę „wirtualne wycieczki i prezentacje” wypełniają in-
formacjami, a przykładem niedościgłym w tej kwestii jest 
Nadleśnictwie Rymanów, które dodało kolejną pt. „Atrak-
cje turystyczne w Nadleśnictwie Rymanów” podzieloną 
tematycznie na: Ekomuzeum, Artykuły, Szlaki turystyczne 
i tematyczne, Trasy rowerowe i konne, Ścieżki edukacyj-
no-przyrodnicze. Przy studiowaniu strony Nadleśnictwa 
Rymanów dowiedzieć się można także, że to właśnie przy 
znaczącym, o ile nie największym, udziale tego nadleśnic-
twa, wybudowano i ostatnio właśnie otwarto biegową trasą 
narciarską w Puławach Górnych. Ma ona 1650 m długości, 
w tym 700 m zjazdów, a zaczyna się przy górnej stacji ko-
lejki krzesełkowej na górze Kiczera. O takich dokonaniach 
trzeba trąbić na wszystkie strony, bo stworzono warunki, 
aby następczynie i następców Justyny Kowalczyk szkolić 
także w Podkarpackiem.

Świetna, nie tylko z punktu widzenia turysty, jest 
też zakładka w portalu Nadleśnictwa Dynów. Zawie-
ra ona osiem panoram sferycznych obejmujących 
ścieżki przyrodnicze, przyrodniczo-historyczne, pola 
biwakowe, a trzy panoramy pozwalają spojrzeć z po-
wietrza na „posiadłości” nadleśnictwa. Ciekawe i god-
ne polecenia.

Także z powietrza można oglądnąć lasy Nadleśnictwa 
Jarosław, które ma swoją siedzibę w Koniaczowie, zdję-
ciami ilustruje swoje interesujące miejsca Nadleśnictwo 
Stuposiany, Nadleśnictwo Krasiczyn chwali się - zrobio-
ną z balonu - panoramą swoich włości, ale lojalnie in-

formuje, że aby ją obejrzeć, trzeba mieć aplikację „flash 
player”. W tym miejscu należy się więc uwaga, że jeśli już 
coś się robi, to raczej trzeba usuwać wszelkie bariery unie-
możliwiające poznanie dokonań, a nie je stawiać. 

Rymanów, Dynów, Stuposiany, Jarosław i Krasiczyn to le-
dwie pięć spośród 26 podkarpackich nadleśnictw. Cóż… 
Pozostaje tylko prosić, aby pozostałe także zaangażowały 
się w opracowanie internetowych materiałów ilustrujących 
walory poszczególnych nadleśnictw. Gdy turysta albo szu-
kający wypoczynku idzie do lasu i chce coś o tym lesie wie-
dzieć, to jest rzeczą oczywistą, że najbardziej kompetentne 
informacje uzyska od profesjonalistów. To po pierwsze. Po 
drugie - może źle szukałem, ale tylko na stronie Nadleśnic-
twa Cisna natknąłem się na zdjęcie z fotopułapki, na któ-
rym widnieje wyłaniający się spod obiektywu niedźwiedź, 
a na drugim planie widać przecinające mu drogę wilki. 
Zdaje sobie sprawę, że fotopułapki służą przede wszyst-
kim do dokumentowania i inwentaryzowania zwierzyny, ale 
co szkodzi zamieszczać je w internecie, wszak nie tylko 
leśnicy są ciekawi, co się w lesie dzieje. 

Na Podlasiu leśnicy poszli o krok dalej i przy karmniku dla 
żubrów zamontowali kamerę, która 24 godziny na dobę fil-
muje, co się przy tam dzieje. O 1.20 w nocy nie widziałem 
przy nim ani jednego żubra, natomiast buszujący dzik był. 
A już po południu następnego dnia rzeczywiście dwa żu-
bry opychały się sianem. W naszych bieszczadzkich, be-
skidzkich i pogórzańskich lasach zapewne jest znacznie 
więcej ciekawej zwierzyny. Leśnicy najlepiej wiedzą, po 
jakich ścieżkach ona się porusza, gdzie i jakiej jest najwię-
cej, warto więc chyba zainstalować kilka takich kamer, aby 
także z domu śledzić życie leśnych zwierząt. A takie coś, 
to kolejny wabik dla turystów – najpierw będą oglądać to 
życie w internecie, a któregoś dnia przyjadą, by zbliżyć się 
do natury na dotknięcie ręki.

Kamery są coraz tańsze, koszt więc niewielki, a poza tym 
nie adresuję tego do biedaka, tylko do firmy bogatej, o ile 
nie przebogatej. Wszak sama chwali się na swoich stro-
nach, że wśród największych firm w Polsce Lasy Państwo-
we zajmują 22 miejsce pod względem przychodów i… 11 
pod względem zysku.

Trzecia i ostatnia prośba dziennikarza i internauty, który ko-
cha lasy, a po buszowaniu na stronach podkarpackich nadle-
śnictw owa miłość się w nim spotęgowała, dotyczy większej 
aktualności informacji zamieszczanych na stronach poszcze-
gólnych nadleśnictw. Ich brak, jestem przekonany, nie wynika 
z niechęci do dzielenia się informacją lecz, jak sądzę, z prze-
konania, że nie są one godne uwagi. Fachowcom z każdej 
branży wydaje się, że to, czym zajmują się na co dzień, nie 
jest interesujące dla innych. Nic bardziej mylnego. 

Jacek Stachiewicz
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Europie w znacznie większym stopniu niż innym kontynen-
tom grozi utrata i rozczłonkowanie siedlisk. Stanowi to 
główne zagrożenie dla różnorodności biologicznej.

Najważniejsze obszary przyrodnicze obecnie podle-
gają ochronie w ramach sieci Natura 2000, jednak 
aby gatunki mogły przetrwać w dalszej perspektywie, 
muszą mieć możliwość poruszania się między tymi 
obszarami.

Zielona infrastruktura pomoże na nowo połączyć ist-
niejące obszary przyrodnicze i podniesie ogólną ja-

kość ekologiczną całości terenów wiejskich.

Zielona infrastruktura pomoże także utrzymać ekosyste-
my w dobrym stanie, tak by nadal pełniły ważne funkcje 

dla społeczeństwa, jak zaopatrywanie go w czyste powie-
trze i wodę pitną.

Inwestowanie w zieloną infrastrukturę ma sens z ekonomicz-
nego punktu widzenia: utrzymywanie zdolności przyrody między 

innymi do łagodzenia negatywnych skutków zmiany klimatu jest 
o wiele mniej kosztowne niż zastępowanie tej utraconej funk-

cji o wiele droższymi rozwiązaniami technicznymi opracowanymi 
przez ludzi.

Najlepsze efekty w tworzeniu zielonej infrastruktury przynosi zinte-
growane podejście do gospodarowania gruntami oraz staranne stra-
tegiczne planowanie przestrzenne.

Wszyscy użytkownicy gruntów, a także przedstawiciele wszystkich 
obszarów polityki powinni być zaangażowani już na wczesnym eta-
pie procesu tworzenia zielonej infrastruktury i wziąć odpowiedzial-
ność za tę część związaną z jej tworzeniem, która do nich należy.

Komisja Europejska opracowuje obecnie w ramach swojej polity-
ki w dziedzinie różnorodności biologicznej na okres po 2010 r.  

strategię na rzecz zielonej infrastruktury obejmującej cały ob-
szar UE.

Rzeki są istotnym elementem 
zielonej infrastruktury
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FAKT NR 1
Krajobraz Europy ulega coraz większej fragmentacji. 
W porównaniu z innymi regionami świata kontynent eu-
ropejski jest dość gęsto zaludniony, a większość gruntów 
jest czynnie użytkowana. W efekcie wiele pozostałych ob-
szarów przyrodniczych narażonych jest na szkodliwe od-
działywanie i rozdrobnienie, co wpływa na funkcjonowanie 
ekosystemów, które potrzebują przestrzeni, aby mogły roz-
wijać się i pełnić swoją funkcję.

Zdrowe ekosystemy są częścią systemu podtrzymującego 
życie, a różnorodność biologiczna jest podstawą ich zdro-
wia i równowagi. Ekosystemy, w których żyje wiele różnych 
gatunków, mają większe szanse na utrzymanie równowagi 
w przypadku zniszczeń lub strat niż uboższe ekosystemy.

Rozczłonkowanie siedlisk powodowane jest przez całą 
gamę różnych czynników związanych ze zmianami 
w użytkowaniu ziemi, w tym przez niekontrolowany roz-
wój miast, infrastrukturę transportową oraz intensyfika-
cję praktyk rolnych i leśnych.

Ostatnie dane Europejskiej Agencji Środowiska pokazu-
ją, jak silne są te tendencje. W latach 90. XX w. pokryto 
betonem około 8 tys. km², co oznacza zwiększenie po-
wierzchni sztucznych o 5% w ciągu zaledwie 10 lat. Po-
nadto od 1990 do 2003 r. w UE wybudowano 15 tys. km 
nowych autostrad.

FAKT NR 2
Dziko żyjące gatunki muszą występować poza obszarami 
chronionymi
Obszary kluczowe – ważne ze względu na występowanie rzad-
kich i zagrożonych gatunków oraz siedlisk – są dziś przeważnie 
objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000, która obejmuje 26 
tys. obszarów i pokrywa około 18% powierzchni UE.

Jeśli jednak chcemy powstrzymać utratę różnorodności 
biologicznej w Europie, należy podjąć działania na pozo-
stałych 82% powierzchni. Wynika to z tego, że dziko żyjące 
rośliny i zwierzęta, aby przetrwać w dłuższej perspektywie, 
muszą mieć możliwość przemieszczania się, migracji, roz-
przestrzeniania się i wymiany osobników między popula-
cjami żyjącymi na różnych obszarach chronionych.

Niekontrolowany rozwój miast, intensywne praktyki rolne 
i leśne oraz szlaki transportowe są dla gatunków znaczą-
cymi przeszkodami, nieraz nie do pokonania. Wszystko to 
sprawia, że otoczenie staje się coraz bardziej wrogie i nie-
dostępne dla dzikiej fauny i flory.

Tworzenie zielonej infrastruktury, w tym korytarzy ekolo-
gicznych, ostoi i ekoduktów, pomoże połączyć występujące 
obszary przyrodnicze, a także poprawi ogólną jakość ekolo-
giczną otoczenia tak, by było bardziej przyjazne i dostępne 
dla dziko żyjących gatunków.

FAKT NR 3
Zielona infrastruktura pomaga zachować cenne funkcje 
ekosystemu
Utrata obszarów przyrodniczych niesie negatywne skutki, 
które wykraczają daleko poza zniknięcie rzadkich gatun-
ków. Ekosystemy, których siłą jest różnorodność żyjących 
w nich organizmów, dostarczają społeczeństwu cenne, waż-
ne z punktu widzenia gospodarki dobra i pełnią pożyteczne 
funkcje, takie jak oczyszczanie wody, nawożenie gleb i skła-
dowanie dwutlenku węgla.

Odgrywają one także kluczową rolę w walce ze zmianą kli-
matu, chroniąc nas przed powodziami i innymi negatywnymi 
skutkami zmieniających się tendencji w pogodzie. Ważną 
rolę odgrywają na przykład nietknięte tereny zalewowe, po-
magając łagodzić skutki powodzi przez gromadzenie wody 
i powolne jej uwalnianie z powrotem do strumieni i rzek. 
Lasy działają jak pochłaniacze dwutlenku węgla. Tereny 
podmokłe absorbują zanieczyszczenia i podnoszą jakość 
dostarczanej wody pitnej.

Dlatego też inwestowanie w zieloną infrastrukturę ma sens 
także ze względów ekonomicznych. Konieczność znalezie-
nia rozwiązań technicznych opracowanych przez ludzi, by 
zastąpić funkcje, które za darmo wypełnia przyroda, stanowi 
wyzwanie nie tylko trudne pod względem technologicznym, 
ale też bardzo kosztowne.

Ogólne cele tworzonej w Europie zielonej infrastruktury to:

• zachowanie różnorodności biologicznej w Europie, na 
przykład przez zapewnienie ekologicznej spójności i two-
rzenie połączeń w ramach sieci Natura 2000 (zob. art. 10 
dyrektywy siedliskowej)

• ochrona i przywrócenie cennych naturalnych ekosyste-
mów w większej skali krajobrazu, tak by mogły nadal pełnić 
przydatne dla ludzi funkcje.

FAKT NR 4
Zrobić miejsce dla przyrody przez bardziej zintegrowane 
podejście do użytkowania gruntów
Zieloną infrastrukturę można rozwinąć w Europie za pomo-
cą całej gamy technik, które obejmują na przykład:

• poprawę łączności między istniejącymi obszarami przy-
rody, by przeciwdziałać ich fragmentacji i zwiększyć ich 
ekologiczną spójność, na przykład poprzez ochronę żywo-
płotów i ciągów dzikiej roślinności wzdłuż skrajów pól oraz 
małych cieków wodnych; 

• zwiększanie przenikalności krajobrazu, by umożliwić ga-
tunkom rozprzestrzenianie, migrację i przemieszczanie się 
przez wprowadzanie przyjaznych dla dzikiej fauny i flory 
metod gospodarowania gruntami oraz programów rolno- 
i leśno-środowiskowych, które zapewniają wsparcie dla 
ekstensywnych praktyk rolnych;

• identyfikowanie stref wielofunkcyjnych. Na tych obszarach 
zamiast destrukcyjnych praktyk rolnych preferowane są 
metody użytkowania gruntów, które służą zdrowym i różno-
rodnym biologicznie ekosystemom. To na przykład tereny, 
gdzie rolnictwo, leśnictwo, rekreacja i ochrona ekosystemów 
współdziałają na jednym obszarze. Takie miejsca, w których 
zyskują wszyscy albo w których zyski są znacznie większe 
od strat, mogą przynieść wiele korzyści nie tylko użytkow-
nikom (rolnikom, leśnikom, dostawcom usług turystycznych 
itp.), lecz także całemu społeczeństwu dzięki funkcjom peł-
nionym przez te obszary, takim jak: oczyszczanie wód, po-
prawa stanu gleby lub tworzenie atrakcyjnych terenów zielo-
nych służących ludziom do rekreacji.

FAKT NR 5
Planowanie przestrzenne pomaga w tworzeniu zielonej in-
frastruktury
W praktyce jednym ze skuteczniejszych sposobów tworze-
nia zielonej infrastruktury jest przyjęcie bardziej zintegrowa-
nego podejścia do gospodarki gruntami. To z kolei najlepiej 
osiągnąć przez planowanie przestrzenne na poziomie stra-
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tegicznym, które umożliwia prześledzenie na dużym obsza-
rze geograficznym (np. w regionie lub w gminie) interakcji 
przestrzennych między użytkowanymi w różny sposób grun-
tami. Planowanie strategiczne jest też sposobem na połą-
czenie różnych sektorów tak, by mogły wspólnie decydować 
o lokalnych najważniejszych celach użytkowania gruntów 
w sposób przejrzysty, zintegrowany i oparty na współpracy.

W ramach planowania przestrzennego można przenieść 
budowę infrastruktury z dala od narażonych obszarów, 
zmniejszając tym samym ryzyko dalszego rozczłonkowa-
nia siedlisk. Można także znaleźć sposób na przestrzenne 
połączenie pozostałych obszarów przyrodniczych, na przy-
kład poprzez zachęcanie do projektów odnowy siedlisk 
w strategicznych miejscach lub poprzez uwzględnienie po-
łączeń ekologicznych (np. ekoduktów i naturalnych ostoi) 
w nowych programach rozwoju.

FAKT NR 6
Do wspierania rozwoju zielonej infrastruktury używać moż-
na unijnych instrumentów finansowania
W celu budowy zielonej infrastruktury można korzystać 
z różnych instrumentów finansowania UE. Fundusze roz-
woju regionalnego i fundusz rozwoju obszarów wiejskich 
oferują szereg narzędzi, które można wykorzystać, by 
zwiększyć łączność przestrzenną między siedliskami oraz 
by odtwarzać siedliska na terenach wiejskich. Można z nich 
także korzystać, by wspierać zróżnicowanie gospodarcze 
w użytkowaniu gruntów i tworzyć obszary wielofunkcyjne 
oparte na naturalnych ekosystemach.

Programy rolno - i leśnośrodowiskowe służą w szcze-
gólności wspieraniu środków służących ekstensyfikacji 
produkcji, ograniczeniu stosowania pestycydów i nawo-
zów oraz zachęcaniu do praktyk przyjaznych dla dzikiej 
fauny i flory, mających na celu odtworzenie różnorod-
ności biologicznej i funkcjonalności ekosystemów. Mogą 
także wspomóc ochronę elementów krajobrazu istotnych 
z punktu widzenia łączności między siedliskami, takich 
jak żywopłoty, nieuprawiane fragmenty pól, kępy drzew 
lub strumienie.

Ze środków unijnego programu LIFE - Różnorodność 
biologiczna „można uzyskać dofinansowanie dla pro-
jektów, które poprawiają łączność funkcjonalną między 
siedliskami dzikiej przyrody i ułatwiają przemieszczanie 
się gatunków między obszarami chronionymi sieci Natu-
ra 2000. Program LIFE-Środowisko także oferuje możli-
wości dofinansowania elementów zielonej infrastruktury 
na terenach miejskich i podmiejskich. Wspiera także 
projekty, które ustanawiają połączenia między terenami 
leśnymi. Ponadto w ramach programu można uzyskać 
dofinansowanie dla projektów, które wspierają inicjatywy 
na rzecz zintegrowanego planowania opartego na eko-
systemach, aby uporać się z rozdrobnieniem i wspierać 
wielofunkcyjne użytkowanie gruntów.

Obecnie także sektor prywatny wdraża środki wyrów-
nawcze służące różnorodności biologicznej przy reali-
zacji planów rozbudowy w ramach programów odpo-
wiedzialności społecznej przedsiębiorstw. Środki te, 
jeśli zostały zaprojektowane z troską o ekologię, mają 
szansę znacznie zwiększyć różnorodność biologiczną 
obszarów, które zostały poważnie zubożone pod wzglę-
dem przyrodniczym.

FAKT NR 7
Zielona infrastruktura w strategii KE
Komisja Europejska przyjęła nową strategię, aby zachę-
cić do korzystania z zielonej infrastruktury oraz zapew-
nić, by coraz szersze uwzględnianie procesów natural-
nych stawało się systematycznie częścią planowania 
przestrzennego.

Zielona infrastruktura jest wypróbowanym instrumentem, 
który wykorzystuje przyrodę w celu uzyskania korzyści 
ekologicznych, gospodarczych i społecznych. Przykła-
dowo, zamiast budowania infrastruktury przeciwpowo-
dziowej zastosowanie zielonej infrastruktury mogłoby 
pozwolić naturalnym siedliskom podmokłym na wchło-
nięcie nadmiaru wody z ulewnych deszczów.

- Budowanie zielonej infrastruktury jest często dobrą in-
westycją dla środowiska, gospodarki i rynku pracy. Mu-
simy zaproponować społeczeństwu rozwiązania, które 
współdziałają z przyrodą, a nie działają na jej szkodę, 
tam gdzie służy to środowisku i gospodarce – powiedział 
Janez Potočnik, komisarz ds. środowiska.

Zielona infrastruktura jest często tańsza i bardziej trwała 
niż rozwiązania alternatywne proponowane przez trady-
cyjną inżynierię lądową. Parki o znacznej różnorodności 
biologicznej, tereny zielone i korytarze świeżego powie-
trza mogą przyczynić się do złagodzenia skutków fali 
upałów letnich. Oprócz korzyści dla środowiska i zdro-
wia zielona infrastruktura niesie również wiele korzyści 
społecznych: tworzy nowe miejsca pracy i sprawia, że 
miasta stają się bardziej atrakcyjnym miejscem do życia 
i pracy. Przyczynia się również do rozwoju dzikiej flory 
i fauny, nawet w kontekście miejskim.

Zielony most w Veluwe, Holandia
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Zainicjowana strategia będzie koncentrować się na:

• wspieraniu zielonej infrastruktury w głównych obsza-
rach polityki, takich jak rolnictwo, leśnictwo, ochrona 
środowiska, polityka morska i rybołówstwo, polityka re-
gionalna i polityka spójności, łagodzenie zmian klimatu, 
transport, energia, zapobieganie klęskom żywiołowym 
i polityka gospodarowania gruntami. Do końca 2013 r. 
Komisja opracuje wytyczne wskazujące, w jaki sposób 
zielona infrastruktura może być włączona do realizacji 
polityki w tych obszarach w latach 2014-2020.

• rozwoju badań naukowych i poprawie jakości danych, 
wzmacnianiu podstaw wiedzy i promowaniu innowacyj-
nych technologii wspierających zieloną infrastrukturę.

• poprawie dostępu do finansowania dla projektów do-
tyczących zielonej infrastruktury — do 2014 r. Komisja, 
wspólnie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, utwo-
rzy unijny instrument finansowy w celu wspierania pro-
jektów dotyczących zielonej infrastruktury

• wspieraniu projektów dotyczących zielonej infrastruk-
tury na szczeblu UE — do końca 2015 r. Komisja prze-
prowadzi badanie mające na celu ocenę możliwości roz-
woju ogólnoeuropejskiej sieci zielonej infrastruktury.

Do końca 2017 r. Komisja dokona przeglądu postępów 
w dziedzinie rozwoju zielonej infrastruktury i opublikuje 
sprawozdanie na temat wyciągniętych wniosków wraz 
z zaleceniami dotyczącymi przyszłych działań. Komuni-
kat w sprawie zielonej infrastruktury opiera się na unij-
nym planie działania na rzecz zasobooszczędnej Eu-
ropy (Resource Efficiency Roadmap) i unijnej strategii 
ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. 
(EU Biodiversity Strategy to 2020), w celu promowania 
inwestowania w zieloną infrastrukturę w Europie i korzy-
stania z niej.

Źródło: Komisja Europejska

POTENCJAlNE ElEmENTY 
ZIElONEJ INFRASTRUKTURY:
• obszary chronione, takie jak obszary sieci 
Natura 2000;
• zdrowe ekosystemy i tereny o wysokiej war-
tości przyrodniczej poza obszarami chronio-
nymi, takie jak: tereny zalewowe, podmokłe, 
obszary przybrzeżne, lasy naturalne itd.;
• naturalne cechy krajobrazu, takie jak małe 
cieki wodne, kępy drzew, żywopłoty, które 
mogą służyć jako korytarze ekologiczne lub 
ostoje dla dziko żyjących gatunków;
• odtworzone siedliska, które zostały stworzo-
ne z myślą o konkretnym gatunku na przykład 
po to, by rozszerzyć zasięg obszaru chronio-
nego, zwiększyć teren, na którym ten gatunek 
może żerować, rozmnażać się i znajdować 
schronienie, a także pomóc mu w migracji/
rozprzestrzenianiu;
• sztuczne elementy, takie jak ekodukty 
i zielone mosty, zaprojektowane, by pomagać 
zwierzętom w przekraczaniu barier dla nich 
nie do pokonania;
• wielofunkcyjne strefy, gdzie zamiast inwa-
zyjnych działań preferuje się sposoby użytko-
wania ziemi, które pomagają zachować lub 
odtworzyć zdrowe i różnorodne biologicznie 
ekosystemy;
• obszary, na których realizuje się działania 
podnoszące ogólną jakość ekologiczną i prze-
nikalność krajobrazu;
• elementy miejskie, takie jak tereny zielone, 
porośnięte roślinnością mury i dachy, które 
są miejscem sprzyjającym różnorodności bio-
logicznej, umożliwiającym przetrwanie eko-
systemów i pełnienie przez nie swoich funkcji 
dzięki połączeniu cech obszarów miejskich, 
podmiejskich i wiejskich;
• elementy krajobrazu sprzyjające adaptacji 
do zmiany klimatu i łagodzeniu jej skutków, 
takie jak moczary, lasy na terenach zalewo-
wych oraz bagna – służące ochronie przeciw-
powodziowej, gromadzeniu wody i dwutlenku 
węgla, a także dające schronienie dziko ży-
jącym gatunkom, by mogły poradzić sobie ze 
zmieniającymi się warunkami klimatycznymi.
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A TAK IDEę UTwORZENIA ŚCIEżKI 

http://przystanek-cierpisz.webpark.pl/turystyka.htm 
Cierpisz. Ta niewielka, malowniczo położona wśród pa-
górków i lasów miejscowość, ma szansę stać się miej-
scem odpoczynku i edukacji ekologicznej dla osób spra-
gnionych ciszy i spokoju. Może być oazą dla utrudzonych 
tempem życia i tęskniących za kontaktem z piękną przy-
rodą, natchnieniem dla artystów i dostarczać wzruszeń 
tym którzy potrafią zachwycić się lotem motyla, kum-
kaniem żab czy zasłuchać w szemrzący strumyk. Ta-
kie możliwości stwarza otwarta 21 października 2001 r. 
ścieżka ekologiczno-dydaktyczna „Koralowa”.

Piękno lasu, który urzeka w każdej porze roku, zain-
spirowało dyrektora Zespołu Szkół Agnieszkę Stachów 
i nauczycieli do utworzenia ścieżki przyrodniczej. Po-
mysł zrodził się końcem maja, po kolejnej wycieczce 
w poszukiwaniu Ekolandii organizowanej przez Związek 
Komunalny„Wisłok”. Niemal natychmiast zorganizowała 

To właśniwe dzięki temu krzakowi bzu ścieżka 
zawdzięcza swoją nazwę

Koralowy bez w Cierpiszu

Południowa część gminy Handzlówka leży na obrzeżach Hyżneńsko-Gwoźnickiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu charakteryzującego się wyżynną rzeźbą terenu 
z dominującymi w krajobrazie użytkami rolnymi. Wytyczone zostały w tym rejonie dwie 
trasy rowerowe: pierwsza przebiega przez Handzlówkę, Albigowę, Cierpisz i Kracz-
kowę (ok. 30 km), druga przez Kraczkowę i Cierpisz (ok. 15,5 km). Przejeżdżając 
tymi trasami lub niewiele z nich zbaczając można podziwiać okazałe drzewa (pomniki 
przyrody). W Cierpiszu została utworzona ścieżka ekologiczno-dydaktyczna pn. „Ko-
ralowa”. Trasę rozpoczyna świetnie wyposażone pole biwakowe. Na ścieżce można 
spotkać chroniony gatunek sromotnika bezwstydnego, kłokoczki południowej i skrzy-
pu olbrzymiego. Las ozdabiają ponad 100-letnie sosny i 100-letni okazały drzewostan 
nasiennego modrzewia. Na trasie wędrówki meandruje mały śródleśny strumyk wy-
pływający spod korzeni 150-letniego dębu, spotyka się oczka wodne.

OPISUJĄ JEJ TwóRCY
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się grupa osób, która podjęła trud jego realizacji. Radny 
Józef Mazurkiewicz podjął rozmowy z leśniczym Emilem 
Padiaskiem oraz przedstawicielami nadleśnictwa, gminy 
i starostwa. W czerwcu odbyło się oficjalne spotkanie, 
które miało zadecydować o „być albo nie być” ścieżki 
ekologicznej. Wyruszyliśmy na trasę, którą wcześniej 
ustaliliśmy sami, pełni optymizmu, z nadzieją, że zosta-
nie zaakceptowana przez uczestników wyprawy.

Po kilkugodzinnej wędrówce wszyscy zgodnie uznali, 
że ścieżkę należy utworzyć i zaoferowali swoją pomoc. 
Prace przygotowawcze trwały przez okres wakacji, a ich 
intensyfikacja nastąpiła we wrześniu, gdy przygotowane 
tablice i wyposażenie należało ustawić w lesie. Praco-
waliśmy często do późnych godzin, gdyż pogoda cią-
gle przeszkadzała a termin otwarcia zbliżał się bardzo 
szybko. Jak zwykle przy takiej inwestycji nie obyło się 
bez kłopotów. Radny Józef Mazurkiewicz z dużym po-
święceniem organizował pracę wraz z leśniczym Padia-
skiem, który zawsze pomagał i doradzał, a jednocześnie 
dostarczał nam materiały i efektowne zdjęcia flory i fauny 
naszego lasu. Nie można pominąć jeszcze jednej osoby 
- pracownika Służby Leśnej Dariusza Żurka, który przez 
cały czas realizacji ścieżki służył nam fachową pomocą, 
opracował tablice. Jego zaangażowanie i pomoc była 
nieoceniona. Nadszedł dzień otwarcia ścieżki. Uroczy-
stość zgromadziła wielu dostojnych gości: przedstawicieli 
władz lokalnych, kuratorium, nadleśnictwa, pracowników 
gminy i administracji szkół, dyrektorów szkół i przedszkoli 
gm. Łańcut. Uroczystego otwarcia dokonał starosta - A. 
Krzysztoń, wójt Z. Łoza oraz nadleśniczy J. Hubicki, po 
czym wszyscy udali się na spacer po ścieżce. O urokach 
ścieżki barwnie i ciekawie opowiadał p. D. Żurek, który 
okazał się niezastąpionym przewodnikiem. Po godzinnym 
spacerze po lesie, który zauroczył wszystkich gości, wró-
ciliśmy do ogniska. Od kuchni polowej rozchodził się ape-
tyczny zapach bigosu i innych smakołyków. Gratulacjom 
i wyrazom podziwu dla uroków lasu i walorów ścieżki nie 
było końca. Czas upływał w radosnej, przyjemnej atmos-
ferze i tylko las stał dostojny, cichy i tajemniczy.

Już w dwa dni po otwarciu ścieżki, gościliśmy pierw-
szą grupę uczniów z gimnazjum w Jarosławiu, zaś kilka 
dni później uczniów gimnazjum z Husowa. Las stał się 
ulubionym miejscem spacerów mieszkańców Cierpisza 
i okolicznych miejscowości. Dopóki pogoda sprzyjała 
można było spotkać całe rodziny spacerujące i odpoczy-
wające w lesie. W części rekreacyjnej ścieżki często pło-
nie ognisko i słychać odgłosy gier i zabaw rozgrywanych 
na pobliskim boisku.

Wybraliśmy dla niej nazwę „Koralowa”, gdyż na trasie 
i w całym lesie można spotkać bardzo dużo okazów bzu 

koralowego. Trasa ścieżki została podzielona na 10 od-
cinków. Czas przejścia 2-4 godziny. Tablice prezentują 
okazy znajdujące się w lesie i treści kierowane zarów-
no dla uczniów jak również dorosłych. Wśród gatunków 
godnych uwagi należy wymienić: sromotnika bezwstyd-
nego, kłokoczkę południową, wawrzynek wilczełyko, 
bluszcz pospolity, skrzyp olbrzymi, okazały drzewostan 
nasienny modrzewia, kruka, myszołowa, jastrzębia, ku-
maki, traszki, borsuki i lisy.  

Na trasie możemy zobaczyć działalność niewielkiego 
strumyka, który tworzy niezwykle piękne meandry oraz 
obrazuje skutki erozji wodnej. Okazale prezentuje się 
drzewostan nasienny modrzewia, liczący ok. 100 lat. 
W naturalnych zagłębieniach terenu powstały urokliwe 
oczka wodne, w których możemy obserwować sukcesję 
oraz poznawać roślinność bagienną i wodną. Najcie-
kawszy, owiany legendą jest około 150-letni dąb, spod 
którego wypływa źródełko. Woda w nim jest lodowato 
zimna, krystalicznie czysta i co najważniejsze, zdatna 
dopicia! Samo zdrowie. Wg podań woda ta ma własno-
ści lecznicze.

mgr Alicja Sroka

Wiekowe drzewa, takich na ścieżce nie brakuje

Historyczne zdjęcia z etapu tworzenia ścieżki ...
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Ponieważ aplikacja do programu wymagała wspólnego 
działania partnerów lokalnych do współpracy zaangażo-
wano oprócz samorządu lokalnego czyli Gminy Dubiecko, 
Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu oraz admini-
stratorów terenów przez które przebiega szlak: Nadleśnic-
two Dynów oraz Nadleśnictwo Kańczugę. 

Po uzyskaniu akceptacji projektu Fundacja Karpacka na 
jego utworzenie przyznała grant w wysokości 20 tys. dola-
rów. Po tej decyzji przystąpiono do realizacji projektu. 

Projekt w przeważającej części polegał na wykorzystaniu 
lokalnych zasobów naturalnych i ludzkich. Są to obszary 
cenne pod względem przyrodniczym, historycznym i kra-
jobrazowym, które zostały połączone szlakiem turystycz-
nym.  Przebiega więc on po terenie Parku Krajobrazowym 
Pogórza Przemyskiego, Przemysko – Dynowskim Obsza-
rze Chronionego Krajobrazu, rezerwatach przyrody: torfo-
wiskowym „Broduszurki” i projektowanym rezerwacie „Ko-
zigarb” oraz Obszarze Specjalnej Ochrony „Natura 2000”. 
Swój bieg rozpoczyna w rynku w Dubiecku, następnie bie-
gnie obok zabytkowej cerkwi w Dubiecku zaadaptowanej 
na Kresowy Dom Sztuki będący w zarządzie Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Dubieckiej. W obiekcie tym organizowa-
ne są wystawy malarskie, prelekcje oraz koncerty mu-
zyczne. Tutaj trasa szlaku wiedzie w kierunku Wybrzeża 
wzdłuż nowowybudowanej ścieżki rowerowej o długości 
2 km dochodząc do rzeki San. Następnie obok Ośrodka 
KSM w Wybrzeżu skręca na wisząca kładkę na rzece San. 
Przechodząc na drogi brzeg Sanu trasa skręca i biegnie 
wzdłuż tzw. Grodziska – dawnej osady średniowiecznej, 
pierwszej lokacji Dubiecka. Następnie biegnie przez nie-
istniejącą dzisiaj wieś Połchowę – gdzie Nadleśnictwo Dy-
nów wybudowało stanicę turystyczną, by z osiągnięciem 

najwyższego szczytu Gminy Dubiecko – Góry Łubienka 
mieć możliwości zejścia do zabytkowej drewnianej cerkwi 
w Piątkowej. Po powrocie na trasę obok Ośrodka Wypo-
czynkowego „Zielona Polana” przechodzimy przez następ-
ną wiszącą kładkę w miejscowości Słonne i docieramy do 
projektowanego rezerwatu Kozigarb z pięknie zachowaną 
aleją dębową, położonego na górze meandrowej obrośnię-
tej buczyną karpacką. Przechodząc przez aleję dębową 
i zmierzając w kierunku rezerwatu torfowiskowego „Brodu-
szurki” możemy pogłębić swoja wiedzę przyrodniczą zapo-
znając się z informacjami zawartymi na znajdujących się 
tam tablicach edukacyjnych Nadleśnictwa Kańczuga. Do-

Trzy ścieżki tożsamości  
– środowisko, historia, kultura

Pomysł utworzenia szlaku powstał w 2004 r. z inicjatywy członków Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Dubieckiej w marcu 2005 r. Projekt ten wpisywał się w program 
Zintegrowanego Rozwoju Obszarów Wiejskich Fundacji Karpackiej – Polska i tam 
został skierowany wniosek aplikacyjny. 

Tablica informacyjna przy wejściu do rezerwatu „Broduszurki”
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chodząc do rezerwatu Broduszurki wchodzimy na wyko-
naną tam przez Zespół Parków Krajobrazowych ścieżkę 
dydaktyczno–przyrodniczą „Winne Podbukowina” z opi-
sanymi tablicami przystankowymi. Dowiadujemy się tutaj 
o istnieniu rzadko występującej faunie i florze typowej 
dla środowiska torfów. Po opuszczeniu rezerwatu „Bro-
duszurki” udajemy się trasą obok góry zwanej Manaste-
rzem, gdzie prawdopodobnie w dawnych czasach znajdo-
wał się klasztor bazylianów oraz obok starego cmentarza 
ruskiego, by powrócić do Dubiecka, gdzie rozpoczęliśmy 
wędrówkę. Trasa szlaku przebiegając przez najbardziej 
atrakcyjne tereny i miejsca naszego mikroregionu, uka-
zuje różnorodność kulturową i bogactwo przyrodnicze. 
Każdy, kto interesuje się historią będzie miał również 
możliwość zapoznania się z ciekawymi dziejami oraz za-
bytkami regionu.

Krzysztof Zieliński

Tablica informacyjna na ścieżce

Kładka w Wybrzeżu

Cerkiew św. Dymitra w Piątkowej
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Kresowy Dom Sztuki w Dubiecku
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Okazałość formy zależała oczywiście od zasobności in-
westora, ale i związanej z zajmowanym stanowiskiem, 
znaczeniem politycznym rodu czy też ilością posiadanych 
wsi. I to z niej wynikał fakt, czy ów rozmach architektonicz-
ny na wyliczonych wyżej budowlach się kończył czy też 
w otoczeniu dworu pojawiały się inne budowle (oranżerie, 
pomarańczarnie, figarnie, kameralnie, brzoskwiniarnie, 
ananasarnie, palmiarnie czy też bażantarnie), mieszczą-
ce nie, rzadko kolekcje egzotycznych zwierząt cieszących 
oko, ale także rośliny dające wykwintne frukta, cieszące 
pańskie podniebienie. Na takież kosztowne i wyszukane 
„zbytki” mogli pozwolić sobie nieliczni ziemianie zamiesz-
kujący tereny dzisiejszego Podkarpackiego. 

Pierwsze figiarnie, oranżerie, pomarańczarnie czy palmiar-
nie pojawiły się na terenie naszego województwa jeszcze 
w XVII w., zaś najwspanialsze zostały wybudowane w la-
tach 1720-1725 w Oleszycach i Sieniawie dla Hieronima 
Sieniawskiego. Z XVIII w. pochodzą także inwentarzo-
we wzmianki o wspaniałych oranżeriach w Krasiczynie 
(z 1776 r.), w Przeworsku (1782 i 1799 r.), i w podprze-
myskiej Krzywczy, mieszczących egzotyczne gatunki, nie 
tylko owocowych roślin. W XIX w. pojawiły się oranżerie 
w Boratynie (gm. Chłopice), Bachórcu (gm. Dubiecko), Ba-
chórzu (gm. Dynów), Bakończycach (ob. dzielnica Prze-
myśla), Dubiecku (gm. Dubiecko), Horyńcu (gm. Horyniec 
Zdrój), Krasiczynie (nowa, pozostała po niej jedynie ruina 
w postaci wschodniej ściany), Narolu (gm. Narol), Niena-
dowej (gm. Dubiecko), Ostrowie (gm. wiejska Przemyśl), 
Prałkowcach (gm. Krasiczyn), Siennowie (gm. Zarzecze), 
Wysocku (gm. Laszki) i Zarzeczu (gm. Zarzecze). Spośród 
nich zachowały się  oranżerie w Krzywczy i Zarzeczu, obec-
nie zamienione na mieszkania, zaś w niezmienionej formie 
dotrwały do naszych czasów jedynie oranżerie w Łańcucie 
i Przeworsku, a spośród nich tylko łańcucka pełni nadal 
swoje dawne funkcje. 

CZYm BYłY OwE ORANżERIE?
Oranżeria był to budynek ogrodowy, zazwyczaj parterowy 
rzadziej piętrowy, posadowiony po południowej stronie za-

łożenia parkowo-ogrodowego z dużymi, szerokimi oknami, 
przez które miało wpadać jak najwięcej promieni słonecz-
nych. Obowiązkowo musiał być ogrzewany, więc tylko z tego 
powodu mogły na to pozwolić sobie najbogatsze, głównie 
książęce rody ziemiańskie. Kubatura budynku czy rozplano-
wanie wnętrz, również zależało od zasobności portfela, ale 
zazwyczaj budynek ten mieścił jedno duże i kilka mniejszych 
pomieszczeń, gdzie lokowano egzotyczne gatunki roślin, 
głównie cytrusowych. Oranżerie czy też pomarańczarnie 
pełniły także funkcję ogrodów zimowych, w których toczyło 
się życie towarzyskie, nierzadko spełniały rolę teatrów dwor-
skich, gdzie wystawiano przestawienia, odbywały się tutaj 
mini koncerty, recytowano poezję. Zwłaszcza pod koniec 
XVIII w. modne były autorskie recytacje dokonywane przez 
lokalnych twórców i poetów dworskich, wystawiano tutaj tak-
że pomniejsze sztuki teatralne.

Najwspanialsze oranżerie wraz z najprzedniejszymi kolek-
cjami roślin i owoców egzotycznych znajdowały się w pod-
przemyskiej Medyce, gdzie przez całych wiek XIX działa-

Architektoniczne kanony planowania i budowy ziemiańskiej rezydencji dworskiej 
- ukształtowane ostatecznie na przełomie XVII i XVIII w. - zakładały nie tylko bu-
dowę okazałego dworu, jako gniazda rodowego czy też siedziby rodziny ziemiań-
skiej, ale także określały zasady rozplanowania folwarku, budynków gospodar-
czych: stodół, spichlerzy, młynów oraz oficyn – siedzib rządcy folwarku.

wIEKOwE ORANżERIE DwORSKIE
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ły najsłynniejsze nie tylko w Galicji, ale w całej monarchii 
Habsburgów austriackich Zakłady Ogrodnicze, prowadzone 
przez ród Pawlikowskich.

W Medyce znajdował się cały zespół tych budynków, 
o klasycystycznej architekturze, utrwalonych przez Kaje-
tana Kielisińskiego w Zbiorze widoków celniejszych ogro-
dów w Polsce, wydanym we Lwowie w latach 1825-1827. 
Były tu m. in. ananasarnia, brzoskwiniarnia, figiarnia, ka-
meralnia, oranżeria i trzy palmiarnie. W połowie XIX w. 
Pawlikowscy przenieśli swoją olbrzymią kolekcję roślin 
egzotycznych do Lwowa, gdzie dała początek Ogrodowi 
Botanicznemu Uniwersytetu Lwowskiego.

Do najsłynniejszych podkarpackich oranżerii należy dzia-
łająca do dzisiaj oranżeria łańcucka, wchodząca w skład 
zespołu zamkowego Lubomirskich. Ten klasycystyczny 
budynek zaprojektowany przez Chrystiana Piotra Aignera, 
wybudowany został w latach 1799-1802 z polecenia księż-
nej marszałkowej Izabeli Elżbiety Lubomirskiej i należy do 
najwspanialszych tego typu obiektów w Polsce. Sztukaterię 
na elewacji frontowej wykonał Fryderyk Bauman. 

Obecnie znajdują się w niej zbiory egzotycznych krzewów, 
kwiatów i innych roślin. Ten osobliwy zbiór uzupełniały słyn-
ne łańcuckie palmy zebrane w palmiarni wybudowanej w la-
tach 1893-1904 z polecenia Romana i Elżbiety Potockich. 
Niestety została ona rozebrana w latach 20. ubiegłego stu-
lecia. Niegdyś przed oranżerią znajdował się słynny Ogród 
Różany, po którym współcześnie nie ma już śladu.

Na terenie naszego województwa znajduje się jeszcze jed-
na osobliwość, należąca do niewielu drewnianych oranżerii 
zachowanych po dziś dzień na ziemiach polskich. Mowa tu 
o drewnianej oranżerii iwonickiej, wzniesionej na planie ro-
tundy, nieopodal Pałacu Załuskich, należącej do najcenniej-
szych XIX-wiecznych budowli w naszym województwie.

Większość podkarpackich oranżerii podzieliła podobny los. 
Z biegiem lat, zwłaszcza po zakończeniu II wojny światowej 
(w czasach Polski Ludowej) zamieniono je na mieszkania 
komunalne lub pracownicze, zwłaszcza tam, gdzie majątki 
ziemskie zostały przejęte przez Skarb Państwa i przekaza-
ne w zarząd PGR-om.

PRZETRwAłY NIElICZNE
Do naszych czasów zachowało się jedynie 12 oranżerii, 
zazwyczaj w towarzystwie bądź to pałaców lub dworów, 
tworząc wraz z nimi warte obejrzenia zespoły pałacowe 
bądź dworskie. Położone są w: Bieździedzy (gm. Koła-
czyce), zespół pałacowy (XVII-XX w.), dwór z folwarkiem 
i zachowanymi oficynami, park krajobrazowy (pow. 4 ha); 
Dzikowie (ob. dzielnica Tarnobrzegu), gm. Tarnobrzeg, ze-
spół pałacowy Tarnowskich, obecnie Muzeum (XVIII-XIX 
w.), pałac z oficynami, stajniami, wozownią i kordegardą, 
park krajobrazowy (pow. 7 ha); Grębowie (gm. Grębów), 
zespół pałacowy (pocz. XIX w.), park krajobrazowy (pow. 
7 ha); Haczowie (gm. Haczów), zespół dworski (XVIII-XIX 
w.), odbudowany dwór z kaplicą i oficyną, park krajobrazo-
wy (pow. 5 ha); Hadlach Szklarskich (gm. Jawornik Polski), 
zespół dworski (XIX-XX w.), dwór z kaplicą i stajniami, park 
krajobrazowy (pow. 4 ha); Iwoniczu (gm. Iwonicz Zdrój), 
zespół pałacowy (XVIII-XIX w.), ze spichlerzem, park 
krajobrazowy, geometryczny (pow. 8 ha); Krzywczy (gm. 
Krzywcza), zespół dworski (XVIII-XX w.), dwór z parkiem 
krajobrazowym (pow. 3 ha); Łańcucie (gm. Łańcut „Po-
dzwierzyniec”, „Bażantarnia”), zespół zamkowy (XVIII-XIX 
w.) z parkiem krajobrazowym (pow. 9 ha); Przeworsku (gm. 
Przeworsk), zespół pałacowy (XVIII-XIX w.) z parkiem kra-
jobrazowym, geometrycznym (pow. 12 ha); Trzcinicy (gm. 
Jasło), zespół dworski z parkiem krajobrazowym (pow. 9 
ha) ze spichlerzem i oficyną; podjarosławskim Zarzeczu 
(gm. Zarzecze), zespół pałacowy (1. poł. XIX w.) z parkiem 
krajobrazowym (pow. 7 ha) i oficyną oraz podtarnobrze-
skim Zbydniowie (gm. Zaleszany), zespół dworski (XVIII-
-XIX w.) z parkiem krajobrazowym (pow. 5 ha).

Warto też przypomnieć, że na terenie Puszczy Sando-
mierskiej, w niewielkiej Hucie Komorowskiej, w XIX w. 
ród Kozłowieckich założył Zwierzyniec, który, gdyby nie 
wybuch II wojny światowej i tragiczny los rodu, byłby nie-
wątpliwą podkarpacką osobliwością, nie tylko na mapie 
ziemiańskich rozrywek.

Tomasz J. Filozof
Oranżeria Lubomirskich w parku w Przeworsku
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Zagospodarowywanie terenów leśnych przebiegało etapa-
mi. W pierwszym, datowanym na przełom XVI-XVII w., na 
terenach leśnych rozwinęło się głównie prymitywne rolnic-
two, łowiectwo i zbieractwo, a więc pozyskiwanie wszelkie-
go rodzaju bogactw leśnych (miodu, grzybów, wysokogatun-
kowego drewna). W drugim etapie - przypadającym na wiek 
XVII - rozwinęły się na szeroką skalę pierwsze przemysły 
puszczańskie, zaczęto eksploatację kamieniołomów, wypa-
lano węgiel drzewny. Z kolei w trzecim, datowanym na prze-
łom XVII/XVIII w., powstały przemysły hutnicze. Budowano 
smolarnie, maziarnie, huty szkła czy wytwórnie potażu, kwitło 
także przetwórstwo rud żelaznych. Prymitywny sposób pro-
dukcji, polegający głównie na wykorzystywaniu olbrzymiej 
ilości drewna, a przede wszystkim rewolucja przemysłowa, 
zapoczątkowały pod koniec XVIII w. stopniowy upadek pod-
karpackich przemysłów leśnych, który ostatecznie nastąpił 
w I połowie XIX w., kiedy to władze austriackie dobiły olbrzy-
mimi podatkami dogorywający jeszcze przemysł szklany. 

TROPEm DAwNYCh NAZw
Ślady po tych zapomnianych już przemysłach puszczań-
skich zachowały się w nazewnictwie (onomastyce) miejsco-
wości. Ich ilość i różnorodność wskazuje na dość poważ-
nie rozwinięty przemysł, zwłaszcza hutniczy, zlokalizowany 
głównie na terenie Puszczy Sandomierskiej – pracowało 
tutaj ponad 30 hut. Warto w tym miejscu przypomnieć sobie 
znaczenie tych, niestety zapomnianych już gałęzi produkcji 
przemysłowej. 

Wytwórnie potażu na ziemiach polskich zaczęły pojawiać się 
jeszcze w XVI w. Na tereny dzisiejszego Podkarpackiego 
dotarły niecały wiek później. Potaż, czyli pozyskiwany z po-
piołu drzewnego węglan wapnia, był elementem niezbęd-
nym przy ówczesnej technologii wytwarzania szkła, mydła, 
a także wszelkich barwników. Potażownie, jako swoiste 
zaplecze surowcowe, występowały praktycznie przy każdej 
działającej ówcześnie hucie szkła.

Najsłynniejszymi hutami produkującymi znamienite wy-
roby szklane były obiekty zlokalizowane w Hucie Komo-
rowskiej, Hucie Deręgowskiej, Hucie Kryształowej i Hucie 
Różanieckiej. Produkowały one wyroby szklane, głównie 
kielichy i puchary trafiające na najprzedniejsze magnackie 
i duchowne stoły. Przemysł hutniczy w staropolskim wy-
miarze to także produkcja wszelkiego rodzaju wyrobów po-
chodzących z pozyskiwanych wskutek dość prymitywnego 
wydobycia i obróbki (proste dymarki) rud żelaza, i nie tylko. 
Ślady po tych hutach pozostały w onomastyce w postaci 
wszelkiego rodzaju Hucin, Hucisk, Rud czy Rudnych. Do 
dziś ślady owej hutniczej przeszłości zaklęte są w nazwach 
następujących podkarpackich miejscowości: Ruda, gm. 
Bojanów; Hucisko, gm. Krzeszów; Huta Deręgowska, gm. 
Ulanów; Huta Plebańska (ob. Huta Krzeszowska), gm. Ha-
rasiuki; Huta Różaniecka, Huta Szumy, Ruda Różaniecka, 
Huta – Złomy, Stara Huta - gm. Narol; Huta Kryształowa, 
Ruda Szczutkowska – gm. Lubaczów; Huta Komorowska, 
gm. Majdan Królewski; Ruda Górna, gm. Radomyśl Wiel-
ki; Huta Gogołowska, gm. Frysztak; Hucisko, Hucina – gm. 
Niwiska; Huta Przedborska, gm. Kolbuszowa; Ruda, gm. 
Sędziszów Małopolski; Hucisko, gm. Leżajsk; Hucisko, 
gm. Harasiuki; Hucisko, gm. Głogów Małopolski; Rudna 
Wielka, gm. Świlcza; Ruda Łańcucka, gm. Nowa Sarzyna; 
Rudka, gm. Sieniawa; Ruda, gm. Lubaczów; Ruda, gm. 
Horyniec Zdrój; Hutki, gm. Wiązownica; Szklary, gm. Hyż-
ne; Hucisko Jawornickie, gm. Jawornik Polski; Hucisko 
Nienadowskie, gm. Dubiecko; Huta Poręby, gm. Nozdrzec; 
Huta Brzuska, gm. Bircza i Huta Polańska, gm. Krępna. 

mIESZKAlI w BUDACh
Zazwyczaj obok hut, wytwórni dziegciu, smolarni czy też 
potażowni lokowały się obozowiska chłopów zatrudnio-
nych przy produkcji leśnej. Owe obozowiska, które do dziś 
przetrwały w onomastyce miejscowości jako Budy czy też 
Majdany, były to osady niejednokrotnie czasowe, zlokali-

Osadnictwo na terenie wielkich kompleksów leśnych, a więc Puszczy Karpackiej, 
a zwłaszcza Puszczy Sandomierskiej zapoczątkowane jeszcze w połowie XVI stu-
lecia, doprowadziło nie tylko do zasiedlenia olbrzymich połaci bezludnych dotąd 
terenów, trzebieży puszczy, ale przede wszystkim do powstania nowej ówcześnie 
gałęzi produkcji – przemysłów puszczańskich.

DAwNE PRZEmYSłY PUSZCZAńSKIE

  A
da

m
 K

rzy
kw

a



35

B
IZ

N
ES

 I 
ET

O
S

zowane w formie czworokątnego placu, zwanego właśnie 
majdanem, stanowiącego ośrodek bądź to zakładu, bądź 
pobliskiej osady, tworzące się z naprędce pobudowanych, 
lichych zabudowań, zwanych niejednokrotnie pogardliwie 
budami. Pracowali tutaj rzemieślnicy, od zamieszkiwanych 
zabudowań zwani budnikami. Występujące zazwyczaj 
w wielkich dobrach ziemskich owe majdany czy też budy 
tworzyły często wraz ze składami, magazynami i zabudo-
waniami nadzorczymi niejednokrotnie całe, wydzielone 
osiedla, które rządziły się niejednokrotnie własnym samo-
rządem, jak i sądownictwem. Największe z nich, zlokalizo-
wane obok najlepiej prosperujących hut, rosły demogra-
ficznie tak szybko, przyciągając nowych rzemieślników, że 
w ciągu zaledwie dwóch pokoleń rozpoczynały starania 
o nadanie im praw miejskich. Najsłynniejszym spośród 
przykładem tegoż zjawiska spośród wszystkich podkar-
packich bud i majdanów był Majdan Królewski, który pod 
koniec XVIII w. uzyskał prawa miejskie. Jednak los tychże 
miasteczek uzależniony od prosperity pobliskich hut był nad 
wyraz wątły. Kryzys hutnictwa opartego na drewnie jako pa-
liwie, który nastąpił w połowie XIX w. zmiótł z powierzchni 
ziemi większość podkarpackich hut. Ten sam los spotkał 
owe budy czy majdany. Majdan podzielił los pozostałych - 
miasto, a raczej miasteczko stało się powtórnie wsią. Ślady 
owej obozowiskowej genezy pozostały w nazewnictwie 13 
podkarpackich miejscowości: Buda Stalowska, gm. Nowa 
Dęba; Majdan, gm. Pysznica; Majdan Jarociński, Majdan 
Golczański – gm. Jarocin; Majdan, gm. Narol; Majdan Lipo-
wiecki, gm. Wielkie Oczy; Majdan Królewski; Budy Głogow-
skie, gm. Głogów Małopolski; Majdan, gm. Nowa Sarzyna; 
Budy Łańcuckie, gm. Białobrzegi; Majdan Sieniawski, gm. 
Adamówka; Majdan, gm. Pruchnik i Majdan, gm. Cisna. 

ZAPOmNIANY PRODUKT
Dziegciarstwo i smolarstwo to bodaj trzeci co do znacze-
nia regionalny przemysł leśny, który odcisnął swoje ślady 
w nazewnictwie miejscowości. Dziegciarnie produkowały 
dziegieć (stąd nazwa), będący produktem suchej destylacji 
drewna, przyjmującym postać cieczy o właściwościach an-
tyseptycznych i grzybobójczych, wykorzystywany przede 

Wypalanie drewna w retortach

wszystkim w przemyśle okrętowym do konserwacji drew-
na, z którego budowano promy i okręty, pływające po naj-
większych spławnych rzekach ówczesnego państwa pol-
skiego i nie tylko.

Smolarnie były bodaj najbardziej rabunkową formą eks-
ploatacji lasów w czasach staropolskich. Smolarnie po-
jawiały się zazwyczaj tam, gdzie postępował planowy, 
całościowy karczunek lasu, bądź to pod planowaną, lo-
kowaną właśnie miejscowość wraz z całym zapleczem 
(pola chłopskie, folwark pański, folwark plebański) lub 
tylko pod powiększany właśnie folwark pański. Pierwotnie 
smolarstwem trudnili się najubożsi chłopi, zaś w epoce 
folwarczno-pańszczyźnianej stało się domeną dworską. 
Przy produkcji smoły pracowali odtąd najubożsi chłopi 
pańszczyźniani, niemogący z powodu braku najprostsze-
go bodajże inwentarza wykonywać najprostszych nawet 
prac na folwarku pańskim. Nadzór nad tą pozbawioną 
wszelkich kwalifikacji siłą roboczą sprawowali najemni 
specjaliści zatrudniani przez dwory. Smoła wówczas nale-
żała do ważniejszych produktów leśnych eksportowanych 
z terenów dzisiejszego Podkarpackiego do Gdańska i da-
lej, nawet do Holandii. Wykorzystywano ją, obok dziegciu, 
w przemyśle okrętowym do impregnacji drewna i lin okrę-
towych czy też uszczelniania kadłubów łodzi i okrętów. 
Pod koniec XVIII w. produkcja smoły w naszym regionie 
zaczęła się gwałtownie zmniejszać na skutek zaprowa-
dzenia przez dwory bardziej racjonalnej gospodarki leśnej, 
a w połowie XIX w. wraz z postępującym rozpowszech-
nianiem się przemysłowych metod destylacji drewna za-
nikła całkowicie. Szczęśliwcy nawet dzisiaj przejeżdżając 
przez puszczańskie, zwłaszcza bieszczadzkie lasy mogą 
zobaczyć ostatni bodaj relikt dawnego przemysłu leśnego 
– olbrzymie retorty służące do wypalania węgla drzew-
nego, bez którego trudno się obejść w sobotnie wieczory 
mieszkańcom miast.

Pozostałością smolarskiej przeszłości zaklętą w onomastyce 
poszczycić się może 12 podkarpackich miejscowości: Ma-
ziarnia, gm. Bojanów; Maziarnia, gm. Harasiuki; Maziarnia, 
gm. Narol; Węgielnica, Smarzowa – gm. Brzostek; Węglar-
ki, gm. Błażowa; Węgliska, gm. Rakszawa; Smolarzyny, gm. 
Żołynia; Maziarnia, gm. Stary Dzików; Węglówka, gm. Kor-
czyna; Smolnik, gm. Komańcza i Smolnik, gm. Lutowiska. 

NIEwIElE ŚlADów ZOSTAłO
Kamieniarstwo to bodaj najmniej uchwytny w wiejskim na-
zewnictwie sposób wykorzystywania leśnych bogactw na-
turalnych. Zapewne w czasach staropolskich na terenie 
naszego województwa z większości leśnych skał, wzgórz, 
wąwozów czy uroczysk pozyskiwano materiał budowlany. 
Nie  tylko piasek, żwir, ale ten najcenniejszy – kamień, 
służący do budowy podwalin, fundamentów chłopskich 
chałup, dworów, czy też kościołów, a nawet królewskich 
warowni. Kamieniarska przeszłość zaklęta w onomastyce 
drzemie w przeszłości następujących podkarpackich wsi: 
Kamionka, gm. Krzeszów; Kamionka, gm. Ostrów i Ka-
mionka, gm. Dukla.

Warto na koniec dodać, iż swoistym ewenementem na 
podkarpacką skalę jest jedyna, funkcjonująca na terenie 
naszego województwa warzelnia soli (sól pozyskiwano 
tutaj ze źródła solankowego), stąd można Tyrawę Solną 
(gm. Tyrawa Wołoska) uznać za ówczesną solną stolicę 
naszego regionu.

Tomasz J. Filozof  K
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Nowy projekt  „Zielone Podkarpacie” 
ma na celu popularyzację różnorodno-
ści biologicznej naszego województwa 
i zwiększanie świadomości ekologicz-
nej jego mieszkańców.
Już od października 2014 r. Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” reali-
zuje projekt pn. „Zielone Podkarpacie – popularyzacja 
różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemo-
wym”. Celem ogólnym Projektu jest zwiększenie świa-
domości społecznej mieszkańców najbardziej cennych 
przyrodniczo terenów województwa podkarpackiego nt. 
znaczenia różnorodności biologicznej. Województwo 
podkarpackie jest obszarem o niezwykłym potencjalne 
przyrodniczym. Na tym terenie znajdują się 2 parki na-
rodowe, 96 rezerwatów przyrody, 10 parków krajobra-
zowych, 13 obszarów chronionego krajobrazu, 1262 
pomniki przyrody, 365 użytków ekologicznych, 28 sta-
nowisk dokumentacyjnych, 9 zespołów przyrodniczo- 
-krajobrazowych, 64 obszary Natura 2000, co powoduje, 
iż region zajmuje 3 miejsce w kraju pod względem od-
setka powierzchni chronionej (61,9%). Jednak tylko co 
trzeci Polak ma wiedzę nt. różnorodności biologicznej 
i zagrożeń wynikających z jej utraty, znaczenia terminów 
Natura 2000 czy zrównoważony rozwój. 

Projekt przyczyniać będzie się do zmiany postaw społecz-
ności na bardziej przyjazne środowisku oraz zwiększenie 
świadomości na temat znaczenia bioróżnorodności, m.in. 
poprzez:

● cykl 10 warsztatów terenowych dla przewodników be-
skidzkich, 

● cykl 5 szkoleń z zakresu prowadzenia działalności w ob-
szarze turystyki prowadzonej zgodnie z zasadą zrównowa-
żonego rozwoju na obszarach cennych przyrodniczo,

ZIElONE PODKARPACIE
- popularyzacja różnoroności biologicznej w wymiarze ekosystemowym

Projekt „Zielone Podkarpacie”

● szkolenia dla młodzieży, konkurs fotograficzny,

● inwentaryzację ścieżek przyrodniczych jako podstawowej, 
aktywnej formy  edukacji środowiskowej,

● rewitalizację i przygotowanie wzorcowej ścieżki przyrodni-
czej w Nowosiółkach,

● cykl 12 filmów na temat wybranych ścieżek przyrod-
niczych,

● przygotowanie narzędzi służących do popularyzacji ró- 
żnorodności biologicznej Podkarpacia, w tym wiele cieka-
wych wydawnictw. Należy tutaj wymienić „Czerwoną księgę 
roślin naczyniowych i zbiorowisk roślinnych w województwie 
podkarpackim”, przewodnik terenowy „Fauna wodna poto-
ków karpackich”, jakie są aktualnie opracowywane przez 
zespół ekspercki z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kolejną 
publikacją będzie przewodnik po najciekawszych ścieżkach 
przyrodniczych województwa podkarpackiego.

Wszystkie wyżej wymienione tematy będą poruszane w wy-
dawanym cyklicznie czasopiśmie „Biznes i Etos”.

Więcej informacji na stronie 
www.zielonepodkarpacie.pl 

Znajdź nas na facebook’u
Zielone Podkarpacie

Projekt „Zielone Podkarpacie – popularyzacja różnorodno-
ści biologicznej w wymiarze ekosystemowym” realizowany 
jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji 
Podkarpacia „Pro Carpathia” i korzysta  z dofinansowania 
w kwocie 896 tys. zł pochodzącego z Islandii, Liechten- 
steinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.
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Głównym celem całego cyklu szkoleń jest zapoznanie aktywnych mieszkańców 
z tematyką bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju w taki sposób, aby wy-
kazać, iż funkcjonowanie na terenach objętych różnego rodzaju ochroną przyrody 
nie musi stanowić dla nich ograniczenia, a nawet przeciwnie - walory przyrodnicze 
mogą stanowić źródło rozwoju oraz unikatowy wyróżnik na tle innych regionów.
W dniu 13 listopada 2014 roku odbyło się pierwsze spotka-
nie z cyklu pięciu skierowanych dla lokalnych społeczności 
pod hasłem „odpowiedzialny biznes”. Spotkanie miało miej-
sce w Orelcu (gmina Olszanica, powiat leski). W pierwszej 
części spotkania przedstawiono założenia projektu „Zielone 
Podkarpacie – popularyzacja różnorodności biologicznej 
w wymiarze ekosystemowym”. Następnie szkolenie i dysku-
sje oscylowały wokół tematu korzyści dla przedsiębiorców 
wynikających z walorów przyrodniczych danego terenu oraz 
prowadzenia biznesu zgodnie z zasadami zrównoważone-
go rozwoju. Szkolenie zakończyło się wspólną dyskusją na 
powyższe tematy.

Kolejne spotkanie odbyło się 4 lutego 2015 r. w Ustrzy-
kach Górnych, w samym sercu Bieszczad. Podczas szko-
lenia omówiono podejmowanie różnego rodzaju działań 
na terenach cennych przyrodniczo. Prezentowano rów-
nież dobre praktyki z obszaru Bieszczad oraz dyskutowa-
no na ich temat.

Małgorzata Draganik

SZKOlENIA DlA lOKAlNYCh SPOłECZNOŚCI
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Nasi przewodnicy wciąż odczuwają niedosyt wiedzy i szkolą się z zakresu róż-
norodności biologicznej naszego województwa. Dzięki zdobytej wiedzy podczas 
warsztatów będą w stanie sprostać coraz bardziej wymagającym i świadomym 
turystom, którzy odwiedzają Podkarpacie. Turystyka przyrodnicza staje się bo-
wiem coraz bardziej popularna.
W ramach projektu „Zielone Podkarpacie – popularyzacja 
różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym” 
Stowarzyszenie „Pro Carpathia” rozpoczęło cykl 10 warsz-
tatów dla przewodników beskidzkich. Zainteresowanie 
warsztatami jest ogromne. Uczestnikami są do czynni prze-
wodnicy turystyczni z tereniu Bieszczadów, Beskidu Niskie-
go i Pogórzy Karpackich.

1 szkolenie
Pierwsze warsztaty terenowe odbyły się w dniach 12-14 
grudnia 2014 r.; tematem przewodnim były ścieżki przyrod-
nicze okolic Ustrzyk Dolnych. Warsztaty terenowe prowa-
dził Grzegorz Sitko. Wśród zaproszonych gości byli Marta 
Trzeciak-Puszczałowska, Mariusz Strusiewicz oraz Woj-
ciech  Jankowski, którzy jako gospodarze terenu uczest-
niczyli w dyskusjach. Spotkanie rozpoczęło się w Łodynie 
od przedstawienia założeń projektu „Zielone Podkarpacie”. 
Kolejna część dotyczyła unikalnych walorów przyrodniczych 
okolic Ustrzyk Dolnych oraz informacji o ciekawych ścież-
kach przyrodniczych w tym rejonie. Dzień drugi miał cha-
rakter terenowy. Uczestnicy warsztatów przeszli prywatną 
ścieżką przyrodniczą w Bieszczadach utworzoną przy Go-
ścińcu „Pięciu Stawów” oraz trasę Serednica – Wysoki Dział 
– Maćkowa Wola (dawna wieś) – Leszczowate. Po sesji 
terenowej  uczestnicy wraz z prowadzącymi omawiali wielo-
funkcyjną rolę lasów Pogórza Karpackiego. W ostatni dzień 
szkolenia uczestnicy zwiedzali wybrane miejsca przyrodni-
czo cenne oraz potencjalnych ścieżek edukacyjno-przyrod-
niczych na terenie Nadleśnictwa Lesko.

2 szkolenie
W dniach 23-25 stycznia tego roku odbyły się drugie kolejne 
warsztaty przyrodnicze. Uczestniczyło w nich blisko 20 licen-
cjonowanych przewodników górskich z województwa pod-
karpackiego, którzy postanowili zimowy „martwy turystycz-
nie” okres poświęcić na poszerzenie swojej wiedzy. Główną 
bazą szkoleniową były położone w sercu Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego niewielkie Ustrzyki Górne.

SZKOlENIA DlA PRZEwODNIKów BESKIDZKICh

Rozpoznawanie tropów zwierząt

Uczestnicy podczas pierwszych warsztatów terenowych
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Szkolenia prowadził przyrodnik Grzegorz Sitko. W pierw-
szym dniu warsztatów miała miejsce prezentacja poświę-
cona nowoczesnym metodom monitoringu dużych ssaków 
kopytnych i drapieżnych na terenie Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego i jego otuliny. Udział w niej wziął zaproszony 
gość, dr Przemysław Wasiak, który na co dzień zajmuje się 
zbieraniem informacji, dzięki którym możliwe jest w mia-
rę precyzyjne określenie obecnego stanu liczebności tych 
zwierząt na obszarze Bieszczadów. 

Następny dzień był doskonałą okazją do skonfrontowania 
zdobytej podczas warsztatów wiedzy z tym, co doświadczony 
badacz może odnaleźć w bieszczadzkich lasach. Uczestnicy 
zajęć wzięli udział w przejściu terenowym, podczas którego 
prowadzący oraz uczestnicy starali się „odczytać” i zinterpre-
tować wszystkie  znalezione w terenie ślady i tropy pozosta-
wione przez dzikie zwierzęta. Była to zarazem praktyczna 
nauka tego, jak prowadzi się badania nad dużymi ssakami 
w Bieszczadach.  Świeża pokrywa śniegowa i zalegające na 
wielu leśnych drogach błoto znacznie ułatwiały to zadanie.

Kolejnym z zaproszonych na te warsztaty gości był jeden 
z najlepszych polskich i europejskich fotografików dzikiej 
przyrody, Grzegorz Leśniewski. Zaprezentował on autor-
ską diaporamę przyrodniczą zatytułowaną „Bieszczadz-
ka przyroda światłem i muzyką”. Następnie w barwny 
sposób opowiadał o przyrodzie bieszczadzkiej doliny 
Sanu widzianej z perspektywy zawodowego fotografa, 
ilustrując swoją wypowiedź licznymi zdjęciami przedsta-
wiającymi bliskie spotkania z dużymi drapieżnikami. Ko-
lejnego dnia zaplanowano przejścia terenowe ścieżkami 
przyrodniczo-edukacyjnymi w tzw. „worku bieszczadz-
kim” - w okolicach miejscowości Muczne i Tarnawa Niż-
na. Rozpoczęło się od zwiedzania pokazowej zagrody 
żubrów na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego 
„Lasy Bieszczadzkie”, a skończyło na brzegach Sanu 
w samym Bieszczadzkim Parku Narodowym. 

W ciągu najbliższych kilku miesięcy planowanych jest jesz-
cze osiem takich spotkań, których tematem będą m.in. rośli-
ny wczesnowiosenne, flora bieszczadzkich połonin, nauka 
rozpoznawania ptaków oraz walory przyrodnicze Pogórza 
Przemyskiego, Dynowskiego i Beskidu Niskiego.

Grzegorz Sitko

Obserwacja puszczyka uralskiego podczas warsztatów terenowych

Warsztaty w Ustrzykach Górnych

Warsztaty w dolinie Paniszczewa

Przejście ścieżką w okolicach Mucznego
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PRZECZYTAć wARTO
Publikacja prezentuje komplekso-
wo wszystkie obszary sieci „Natu-
ra 2000” na terenie województwa 
podkarpackiego. Opatrzona jest 
licznymi fotografiami i przystęp-
nym dla każdego opisem poszcze-
gólnych podkarpackich obszarów 
„Natura 2000”. Książka powstała 
dzięki współpracy blisko 80 osób 
badających przyrodę i działają-
cych na jej rzecz.
Europejska Sieć Ekologiczna „Na-
tura 2000” jest siecią obszarów 
chronionych, tworzoną na tere-
nie Unii Europejskiej. Ma służyć 

zachowaniu różnorodności biologicznej typowej dla regionów, 
a w szczególności wybranych gatunków roślin, zwierząt i siedlisk 
przyrodniczych. W województwie podkarpackim liczy 62 obszary 
ptasie i siedliskowe, obejmuje 32 proc. jego powierzchni.
Obszary Natura 2000 na Podkarpaciu, red. D. Rogała, A. Marcela, 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie, Rzeszów, 2011

Pogórze Przemyskie w granicach 
Szafera i Pawłowskie w autorskiej 
interpretacji obejmuje na połu-
dniu od linii Krościenko-Tyrawa 
Solna, na wschodzie po granicę 
państwa i brzeg Karpat, na za-
chodzie po San, na północy nieco 
poza San. Według innych podzia-
łów oprócz Pogórza Przemyskie-
go, autor dodał jeszcze Góry 
Słonne i sporą część Pogórza Dy-
nowskiego. Okres zbierania da-
nych obejmuje lata 1964-2012. 
Ilość prezentowanych gatunków  
to 1237 roślin dzikich i zadomo-
wionych oraz 1300 taksonów uprawianych opisanych w odrębnym 
rozdziale. Szczególną zaletą tej publikacji jest jej popularnonau-
kowy charakter, zawiera także ciekawe części wstępne charakte-
ryzujące środowisko geograficzne i historię regionu.
J. Piórecki, Rośliny naczyniowe dzikie, zadomowione i uprawowe 
na Pogórzu Przemyskim, Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestra-
szycach, Bolestraszyce, 2013

Dzikie rośliny, które wykorzystać można w kuchni, ich właściwości lecznicze, magiczne i znaczenie 
w kulturze Karpat. O tym właśnie w swojej książce opowiada botanik Adam Szary. Przypomina w niej to, 
o czym powoli już zapominamy - o związkach kulturowych człowieka z jego środowiskiem. 
W trakcie lektury przeczytamy o obecności roślin w dawnych wierzeniach, magicznych i religijnych 
praktykach, a także o historii pochodzenia botanicznych nazw. Dowiemy się o obecności roślin 
w malarstwie i poezji i o znaczeniu symbolicznym poszczególnych gatunków. Bezcenną częścią są 
działy mówiące o zastosowaniu roślin w ludowym i medycznym ziołolecznictwie, jak i o historycz-
nym znaczeniu roślin w użyciu kulinarnym i… trucicielskim czy halucynogennym. Znajdziemy tu 
podział siedlisk, w których należy szukać dzikich roślin o znaczeniu użytkowym oraz o sposobach 
przygotowania „dzikich” potraw (praktyczne rady dot. obróbki do spożycia). Zapoznamy się z che-
mią dzikich roślin i ich wpływie na nasz organizm, dowiemy się, jak przygotować ziołową kura-
cję leczniczą z doborem dzikich roślin według chorób. Uzyskamy wiedzę o gatunkach chronionych 
i ekspansywnych (zanikających i nowo przybyłych). A w części drugiej publikacji przeczytamy szcze-
gółowy opis 634 gatunków, które występują w Bieszczadach i na Pogórzu. 
A.Szary, Tajemnice bieszczadzkich roślin wczoraj i dziś, Wydawnictwo Carpathia, Rzeszów, 2014

Okazało się, że zainteresowa-
nie powojenną historią Biesz-
czadów było tak duże, że „zmu-
siło” wydawcę książki „Czar 
Bieszczadów. Opowiadania 
Woja” do szybkiego, poszerzo-
nego jej już trzeciego wydania. 
Tak więc wspomnienia Wojomi-
ra Wojciechowskiego są „topo-
wą” literaturą. On sam przybył 
w tę część Polski w roku 1958 
i swoją opowieść zaczyna od 
pionierskich czasów, wiernie 
oddając niezwykłą atmosferę 
okresu ich ponownego zasie-
dlania. Barwne wspomnienia 

snuje do 2003 r. (do momentu przejścia na emeryturę), opiera-
jąc je na własnych przygodach i ilustruje je licznymi zdjęciami, 
potwierdzając zarazem wiarygodność i dokumentalny charak-
ter tej książki. 
Wojomir Wojciechowski, Czar Bieszczadów. Opowiadania Woja, 
Wydawnictwo Carpathia, Rzeszów, 2014

W Pradolinie Podkarpackiej (zwa-
nej także Pradoliną Wisły lub 
Rynną Podkarpacką), jak gdyby 
na granicy Pogórza i Kotliny San-
domierskiej rozsiadły się wsie 
gminy Świlcza. Umowną granicę 
pomiędzy nimi tworzy dolina rzeki 
Mrowla. Pradolinę pokrywają łąki, 
często podmokłe i uprawne pola. 
Wśród łąk strugi i kanały toczą swe 
wody do stawów i dalej na wschód 
do Wisłoka. Ścianę północną sta-
nowi bratkowicki las, to początek 
dawnej Puszczy Sandomierskiej. 
Autorzy materiał ilustracyjny gro-
madzili przez lata, docierali do wszystkich zakątków przyrod-
niczych gminy, zbierali, przetwarzali, opracowywali materiał 
dokumentalny. W rezultacie powstała – unikalna w swej formie 
– niezwykle fascynująca książka-album. 
J. Ciosek, Z. Lis, Osobliwości przyrodnicze torfowisk w dolinie 
rzeki Mrowli, Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą 
Trzciana, 2014

Osobliwości przyrodnicze 
torfowisk 

w dolinie rzeki Mrowli

Józef Ciosek
Zbigniew Lis

Józef Ciosek – urodzony 
w 1950 r. Z wykształcenia i za-
wodu  elektroenergetyk, z za-
miłowania przyrodnik o szero-
kich zainteresowaniach przede 
wszystkim ornitologią, bota-
niką, łowiectwem i pszczelar-
stwem, także astronomią.

Posiada wieloletnie doświad-
czenie w zakresie systematyki 
i terenowego rozpoznawania 
ptaków strefy euroazjatyckiej. 
Od ponad 35 lat prowadzi obser-
wacje ptaków i zachodzących 
zmian w ich siedliskach oraz ba-
dania zasobów flory i fauny na 
terenie gminy Świlcza.

Współpracuje z różnymi in-
stytucjami naukowymi w kraju 
zajmującymi się tematyką fau-
nistyczną, głównie ornitologią.

Współtwórca rezerwatu fau-
nistycznego „Zabłocie” koło 
Rzeszowa i „Bór” koło Głogowa 
Małopolskiego.

W 1990 r. został odznaczo-
ny przez Ministerstwo Ochrony 
Środowiska i Zasobów Natural-
nych w Warszawie  srebrną od-
znaką za zasługi w dziedzinie 
ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.  
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  
OSI 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.

Zbigniew Lis – urodzony 
w 1953 r. Sfera zaintereso-
wań to obszar kultury, foto-
grafii i dziennikarstwa. Pasja 
fotografii rozpoczęła się już 
w wieku 14 lat. Pracując od 
1978 r. w Gminnym Ośrod-
ku Kultury (obecnie Gminne 
Centrum Kultury, Sportu i Re-
kreacji) prowadzi jako instruk-
tor zajęcia z dziećmi w tym 
zakresie.

Od 1997 r. jest współtwórcą 
i redaktorem czasopisma spo-
łeczno-kulturalnego „Trzcion-
ka”. Członek Polskiego Sto-
warzyszenia Prasy Lokalnej 
w kraju i za granicą. Obecnie 
jest kreatorem działalności 
w Regionalnym Domu Tra-
dycji Ludowych przy Zespole 
Szkół w Trzcianie.
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