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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

Przed Państwem kolejny 
numer czasopisma „Biz-
nes i Etos”, który dotyka  
„zielonych” tematów zwią-
zanych z naszym woje-
wództwem. Poruszane są 
ważne kwestie związane 
z ochroną środowiska. 
Zadawane są trudne py-
tania osobom, które stoją 
na straży naszej przyrody 
-  nie bez kozery okre-
ślane mianem „zielonej 
policji”. Kto jest winny 
zanieczyszczeniom? Jak 
egzekwować wykrocze-

nia? Co ze świadomością społeczeństwa na temat ko-
nieczności ochrony środowiska? Poruszany jest temat 
ochrony płazów przy inwestycjach drogowych, bez których 
niemożliwy byłby rozwój naszego regionu. Ponadto, tak jak 
i w poprzednim numerze, zwrócimy uwagę na ścieżki przy-
rodnicze w naszym województwie oraz na konieczność 
dbania o nie. Niech za przykład posłuży rewitalizowana 
ścieżka w Nowosiółkach, której otwarcie planujemy na 22 
maja w Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności. Ścież-
ki przyrodnicze odgrywają przecież ważną rolę w edukacji 

przyrodniczej. Jeśli natomiast mówimy o edukacji, cieka-
wym będzie prezentowany przykład kolbuszowskiej mło-
dzieży z grupy ENERKO, która zdecydowała się filtrować 
świat z elektrośmieci. Przedstawiamy Państwu również 
propozycję na wiosenne wycieczki  do muzeów bez murów, 
czyli tzw. ekomuzeów. Ciekawym tematem będzie sprawa 
obecności drapieżnych ptaków w rzeszowskich parkach 
– skąd się wzięły i jaką wykonują pracę? Warto zapoznać 
się z tekstem przedstawiającym lasy – miejsce produkcji 
drewna, ale też i rekreacji i wypoczynku, czy mamy rację 
złorzecząc na odgłos piły spacerując wśród drzew. Przypo-
mnimy tutaj postać księcia Witolda Czartoryskiego – me-
cenasa lasów, który uczył miłości do lasu z trzeźwym rozu-
mieniem jego roli. I na koniec ważny i jednocześnie trudny 
temat – łowiectwo w naszym regionie. Wiele aspektów wy-
jaśni w rozmowie łowczy okręgowy z Rzeszowa. Odpowie 
na wiele pytań, m.in. po co dziś łowiectwo? Co łowiectwo 
ma wspólnego z ochroną przyrody? Dlaczego wizerunek 
myśliwego w mediach jest negatywny? Numer natomiast 
zamknie temat o kłusownictwie, czyli rabsicerstwie w Pusz-
czy Sandomierskiej.

Małgorzata Draganik

Stowarzyszenie PRO CARPATHIA
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Rozmowa z dr inż. Ewą J. Lipińską - Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem 
Ochrony Środowiska 

Jacek Stachiewicz: - Pani jest tym policjantem, który 
pilnuje, aby środowisko nie było niszczone.

dr inż. Ewa J. Lipińska - Jestem, jestem… Inspekcja Ochro-
ny Środowiska dziś określana jest mianem „zielonej poli-
cji”, ponieważ nakładamy mandaty za przestępstwa prze-
ciwko środowisku. Rola inspekcji środowiska zmieniła się 
diametralnie z chwilą, gdy weszliśmy do Unii Europejskiej. 
Do 2004 r. mieliśmy swoją ustawę o inspekcji środowiska 
z roku 1991, ale praktycznie dopiero unijna akcesja nało-
żyła na nas obowiązek funkcjonowania tak, jak podobne 
organa inspekcyjne w pozostałych państwach członkow-
skich. Zmieniła się gospodarka na świecie, zmieniła się 
polska gospodarka, musiała się więc zmienić i Inspekcja 
Ochrony Środowiska.

- W czym różnica?

- Przybyło nam zadań, prawo ochrony środowiska jest bar-
dziej restrykcyjne. W tej chwili inspekcja ochrony środowiska 
ma dwa zadania. Można powiedzieć, że to mało, ale każde 

Zasłanianie się biedą 
to skrywanie niekompetencji

z nich jest bardzo pojemne w treści. Pierwsze podstawo-
we zadanie to kontrola podmiotów gospodarczych, drugie 
– monitoring środowiska, aby dokonać pomiarów, badań, 
oceny i analizy, jaki jest jego stan i jakość obecnie, i czego 
możemy oczekiwać w bliższej i dalszej przyszłości. 

- Powiedziała pani, że po naszym wejściu do Unii zmie-
niała się diametralnie rola Inspekcji. Czyli do 2004 r. 
byliśmy z ochroną środowiska w głębszym buszu?

- Zdecydowanie. Wejście do Unii uruchomiło prawo obo-
wiązujące już w wysoko rozwiniętych gospodarczo krajach. 
I dopiero wtedy zaczęło nas obowiązywać to prawdziwe 
prawo ochrony środowiska. Do dziś, czyli do 2015 r. było 
ono już kilkadziesiąt razy modyfikowane. Ilość tych zmian 
pokazuje niedoskonałość polskiego systemu legislacyjnego. 
Jakże niedoskonałe było więc to nasze prawa przed unijną 
akcesją? Strach dziś myśleć.

- Jakie ma pani narzędzia, by to prawo egzekwować?

- Wejście do Unii Europejskiej ułatwiło nam pracę i współ-
pracę z podmiotami gospodarczymi, bo każdy podmiot go-
spodarczy musiał automatycznie dostosować się do prawa 
Unii Europejskiej. I wchodząc dzisiaj do jakiejś firmy wiem, 
że ta firma operuje prawem, które obowiązuje wszystkie cy-
wilizowane kraje na wysokim poziomie rozwoju... 

- …ale może go nie przestrzegać…

- …owszem, podmiot gospodarczy może go nie przestrze-
gać i tu jest właśnie nasza rola - sprawdzić, czy przestrzega. 
Jeżeli nie przestrzega, to dopiero wtedy mogę wszcząć wo-
bec takiej firmy działania, czyli w pierwszej kolejności muszę 
wydać protokół pokontrolny, w którym wymieniam uchybie-
nia, mogę udzielić wskazówek, co ma zrobić, żeby dostoso-
wać swoją działalność do obowiązującego prawa ochrony 
środowiska, siebie, swych pracowników, ludzi z najbliższe-
go otoczenia firmy, a nawet i z dalszego, jeśli to oddziaływa-
nie może być spowodowane na przykład poważną awarią 
przemysłową. I przede wszystkim edukujemy, wskazujemy, 
gdzie są błędy, dajemy czas na poprawę tych błędów, prze-
prowadzamy rekontrolę i dopiero gdy ona wykaże, że w cza-
sie przez nas wyznaczonym błędy nie zostały poprawione, 
nakładamy bardziej restrykcyjne kary. 

Chcę podkreślić, że jako wojewódzcy inspektorzy wprowa-
dziliśmy w Polsce zasadę, że pracownik Inspekcji jest pra-
cownikiem tylko Inspekcji i jedyną działalność, jaką może na 
zewnątrz prowadzić, to wyłącznie działalność edukacyjna 
– przedszkole, szkoła lub na uczelni. Nie może wykonywać 
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żadnych, na przykład, „ocen oddziaływania na środowisko” 
dla podmiotów gospodarczych, bo skoro kontroluje, to nie 
może kontrolować czegoś, co w wyniku jego oceny zostało 
wdrożone w działalność podmiotu gospodarczego.

- Zmieniamy temat. Funkcjonuje powszechna opinia, że 
Podkarpackie to region, gdzie woda czysta i trawa zie-
lona, czyli ziemia nieskażona miazmatami współczesnej 
cywilizacji. To bardzo pozytywna dla naszego wojewódz-
twa opinia, bo przekłada się na opinię, że nasze produk-
ty spożywcze są ekologicznie czyste, a to się przekłada 
na popyt, czyli na pieniądze. Prawda to, że jesteśmy 
ekologicznie najczystszym miejscem w Polsce?

- Jesteśmy jednym z wielu województw w Polsce, które na-
leży do czystych. Ale nie ma czegoś takiego jak „produkt 
ekologiczny”. To określenie jest chwytem reklamowym, dziś 
czyste ekologicznie regiony są tylko tam, gdzie stopa współ-
czesnego człowieka jeszcze nie stanęła.

- Mamy 16 województw, jaka więc liczba kryje się za 
słowem „wiele”?

- Wszystko w przyrodzie jest ze sobą połączone. Powietrze 
jest jedno, miesza się, w jednej chwili może być czyste w kil-
ku województwach i w jednej chwili zanieczyszczone. Po-
wietrze i woda także nie znają granic. Powietrze w jeszcze 
większym stopniu. Woda raz jest czysta, innym razem nie. 

- Uciekła mi pani z konkretną odpowiedzią na pytanie, 
czy jesteśmy oazą czystego powietrza i wody w Polsce.

- W sytuacji podobnej do nas jest jeszcze kilka innych wo-
jewództw. Nie można powiedzieć, że jakieś województwo 
zajmuje pod tym względem pierwsze miejsce, a inne dzie-
siąte. Nie ma takiej klasyfikacji. Jeżeli ja wykazuję, że mamy 
zanieczyszczone powietrze, to będzie ono zanieczyszczone 
także w innych województwach. Z powietrzem mamy zresz-
tą problem w całej Europie, bo w całej Europie nie dotrzymu-
jemy standardów jakości powietrza. 

- A czystość wody?

- Kiedyś, gdy ludzi było względnie mało, woda była czysta. 
Dziś mówi się, że wielkimi rzekami płynie tablica Mendele-
jewa. Proszę zauważyć, że gdy woda zaczyna być zanie-
czyszczona, to podnosimy larum, że coś się dzieje. Ale po 
pewnym czasie ludzie przyzwyczajają się do danego sta-
nu rzeczy i przestają o nim mówić – następuje nowy stan 
równowagi. Szkoda tylko, że zanieczyszczonej. Dziś w nie-
bezpieczeństwie jest już zarodek w łonie matki. Nie mamy 
standardów dotyczących czystości wody, które mieliśmy 
osiągnąć w roku obecnym. 

- Ile nam brakuje?

- Nie będę podawała konkretnych liczb, powiem tylko, że do 
2015 r. mieliśmy mieć taki standard czystości wód, aby ryby 
łososiowate mogły w nich spokojnie żyć. I nie osiągnęliśmy 
tego poziomu w całej Polsce. Zastanawiamy się, co zrobić, 
żeby wszyscy zwrócili uwagę, że nie ma u nas czystej wody 
do picia. Woda powinna być czyściutka, krystaliczna. A nie 
jest. Fakt, że nie dostosowaliśmy wody do wymaganego 
poziomu czystości, świadczy o tym, że wciąż wodę zanie-
czyszczamy. I trujemy siebie. Sami musimy kontrolować 
wodę, od jej źródła aż do ujścia do Bałtyku.

- Proszę wskazać palcem, kto winien – przemysł?

- Absolutnie nie tylko. Przede wszystkim gospodarstwa 
domowe. Może jeszcze 10 lat temu na drugim końcu rury, 
która wchodziła do wody, było przedsiębiorstwo, w tej chwi-
li już coraz mniej. Firmy wiedzą, że będą dotkliwe kary za 
zanieczyszczanie wody. Dzisiaj sytuacja się odwróciła – to 
głównie gospodarstwa domowe zanieczyszczają nam wody, 
a przemysł jest na drugiej pozycji. 

- Pod koniec lat 80. ubiegłego wieku byłem u pani od-
powiednika w Przemyślu. To był okres, kiedy na wsiach 
stawiano kontenerowe oczyszczalnie ścieków. I ten pan 
powiedział, mi, że woda w Sanie jest coraz czyściejsza, 
bo pstrągi podchodzą już pod most w Przemyślu, a pstrą-
gi nie znoszą brudnej wody. Skoro gospodarstw domowe 
zanieczyszczają nam wody, to nie można na nie znaleźć 
podobnego bata, jak na przedsiębiorstwa przemysłowe?

- Wojewódzki inspektor ochrony środowiska nie kontroluje 
gospodarstw domowych.

- A kto?

- Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. 

- Trzeba poprawić prawo.

- Prawo zostało już poprawione. Obecnie czekamy na zmia-
nę prawa wodnego, byśmy postępowali według Ramowej 
Dyrektywy wodnej UE. Ale i teraz wójt, burmistrz, prezydent 
mają prawo do kontrolowania gospodarstw domowych. 
I mają w rękach takie same sankcje jak ja. Z początkiem 
2014 r. Inspekcja Ochrony Środowiska przeszkoliła przed-
stawicieli samorządów gminnych w województwie podkar-
packim w zakresie prowadzenia przez nich samodzielnych 
kontroli podmiotów gospodarczych.

- Skoro gospodarstwa domowe są największymi truci-
cielami wody i powietrza, to znaczy, że wójtowie, bur-
mistrzowie i prezydenci nie stosują sankcji, jakie po-
winni. W czym więc problem?

- W wyborach. To nie żart. Często mówię zróbcie inwenta-
ryzację rzeki, która przepływa przez obszar waszego ad-
ministracyjnego działania i sprawdźcie wszystkie końce rur 
wyprowadzone do koryta, które mogą odprowadzać ścieki. 
I zazwyczaj słyszę – pani inspektor, wybory się zbliżają. Jak 
ja zlokalizuję te wszystkie rury, które prowadzą do rzeki, to 
już mnie nie wybiorą…

- Tym bardziej przemawia to za tym, że wojewódzcy 
inspektorzy ochrony środowiska powinni objąć nadzo-
rem gospodarstwa domowe.

- Musiałby się zrodzić nacisk społeczny, by te prerogatywy 
nam przekazać. Ale po co? Mają wybranych przez siebie go-
spodarzy i to oni powinni dbać o porządek i czystość w gmi-
nie. Jeśli nie dbają, to każdy może złożyć skargę do WIOŚ. 

- Z tego, co pani mówi wynika, że społeczna świadomość 
dotycząca ochrony wód i powietrza, jest niewielka.

- Świadomość wzrasta i to z roku na rok. Widzę to po 
interwencjach mieszkańców – piszą do nas, dzwonią, 
składają zeznania do protokołu z prośbą o dokonanie 
kontroli, nawet najbliższych sąsiadów. Problem tkwi 
w tym, że widzi się sąsiada, a nie widzi się siebie, bo 
przecież „ja błędów nie robię”. Człowiek siebie zawsze 
usprawiedliwi, na przykład „nie mam pieniędzy, by zro-
bić kanalizację” albo zmienić piec, w którym pali się 
odpady, a niebezpieczne toksyny ulatują do powietrza. 
Ludzie siebie zawsze usprawiedliwią, innych nie. Po-
winno się przewekslować mentalność społeczeństwa 
– najpierw zwróćmy uwagę na siebie, a dopiero potem 
kontrolujmy sąsiadów. 

- Co pani robi z tymi „społecznymi sygnałami”?

- Jeśli dotyczą osób prywatnych, odsyłam do wójta, burmi-
strza albo prezydenta i proszę o kontrolę. Im kontrola po-
twierdza, że prawie 80 procent indywidualnych zgłoszeń 
mieszkańców naszego województwa ma uzasadnienie. To 
nie są donosy, bo zgłaszający musi podać swoje imię, na-
zwisko i adres. Brak tych danych uznawany jest za anonim 
i interwencji nie podejmujemy. Zawsze można swoje dane 
zastrzec do wyłącznej wiedzy inspekcji.
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- Jeśli chodzi o gospodarstwa domowe, to bardziej za-
nieczyszczamy się odpadami organicznymi czy nieorga-
nicznymi?

- Wszystkim. Jeśli mamy sezon grzewczy, nasi mieszkańcy 
palą czym się da. I to nie jest tylko nasz problem, tak jest w ca-
łej Polsce. Bardzo często słyszę tłumaczenie: „Proszę pani, my 
jesteśmy ludźmi biednymi, nie stać nas, by kupić ekologiczny 
opał”. Pali się więc wszystkim, co się znajdzie pod ręką, a to, 
co się znajdzie pod ręką bardzo często nasycone jest niebez-
piecznymi dla zdrowia substancjami chemicznymi, toksyczny-
mi, rakotwórczymi. Jak więc pan widzi – z jednej strony jest 
świadomość szkodliwości, jaką niesie ze sobą zanieczyszcza-
nie środowiska, a z drugiej strony bardzo łatwo się tłumaczymy, 
jeśli sami to zanieczyszczenie powodujemy. 

- W skali szkodliwości paliwa grzewczego na pierw-
szym miejscu będzie palenie „wszystkim, co pod ręką”, 
na drugim miejscu węgiel, potem drewno?

- Drewno jest paliwem ekologicznym. Oczywiście pod wa-
runkiem, że nie jest nasycone substancjami chemicznymi, 
jak na przykład podkłady kolejowe.

- Zaskoczyła mnie pani stwierdzeniem, że woda na na-
szym Podkarpaciu wcale nie jest taka czysta, jak się po-
wszechnie uważa. Od naszego wejścia do Unii miliardy 
euro zainwestowano w sieci wodociągowe i kanalizację, 
nie mówią już o funduszach przedakcesyjnych, z których 
większość była przeznaczana na ten właśnie cel. Wyda-
no te pieniądze bez sensu, czy pieniądze, które wydano 
zaspokoiły jedynie najbardziej palące potrzeby?

- To jest problem współdziałania, a bardziej jego braku, róż-
nych instytucji, służb i organów, także projektantów zajmu-
jących się planowaniem przestrzennym. Pojawia się kwe-
stia, czy dana inwestycja, w tym przypadku oczyszczalnia 
ścieków, była projektowana w oparciu o liczbę mieszkańców 
żyjących na danym terenie, którzy mają z niej korzystać, czy 
realizowany był tylko czyjś pomysł po to, żeby dostać pienią-
dze, zarobić na pomyśle i żeby coś tam w tym terenie zosta-
ło. Dalej, wciąż jest w Polsce niezadowalająca sytuacja jeśli 
chodzi o budowę wodociągów i kanalizacji. U nas też ten 
problem występuje, głównie z kanalizacją.

- Która więc rzeka w naszym województwie jest naj-
czyściejsza?

- Wszystkie mają jakiś problem, ale dotyczy to rzek w całej 
Polsce. Aby woda w danej rzece była czysta, należałoby za-
cząć jej kontrolę od samego źródła, czyli tam gdzie źródełko 
bije z głębi ziemi, gdzie tworzy się strumyczek, potem strumień 
i tak dalej… I dopiero wtedy, gdy skontrolujemy jej linie brze-
gowa i to po jednej i drugiej stronie koryta rzeki, będziemy mo-
gli stwierdzić, gdzie i dlaczego powstają zanieczyszczenia.

- Dlaczego nie chce pani powiedzieć, która rzeka na 
Podkarpaciu jest najczyściejsza?

- Bo w żadnej bym się nie wykąpała. 

- Nawet w Sanie, na odcinku od źródeł do Rajskiego?

- No może tam…

- Gdzie jest czysta woda?

- Czysta woda będzie tam, gdzie jest najmniejsze skupisko 

ludzi. A kontrola wód w takich miejscach jest poza naszymi 
kompetencjami, kontrolujemy w ściśle określonych miej-
scach państwowego monitoringu środowiska. A celem na-
szych działań jest doprowadzić wody w naszych rzekach do 
takiego stanu, by mogły w nich żyć ryby łososiowate. 

- Jest to realne, czy jest to marzenie?

- Na razie to drugie, ale pierwsze jest możliwe. Przygotowu-
jemy się do zwiększenia liczby substancji, które będą kon-
trolowane w wodach przez inspekcję ochrony środowiska.

- Kiedy marzenie może stać się realne?

- Od 2016 roku. A inne marzenie moje jest, byśmy przy do-
brej woli każdego mieszkańca naszego województwa mogli 
osiągnąć cel czystości wód w ciągu 5 lat. W takim czasie 
zrobiła to Norwegia. 

- Wydawało mi się, że nie ma bardziej czystego kraju 
niż właśnie Norwegia.

- Norwegowie zorientowali się w pewnym momencie, że nie 
ma w ich rzekach ryb łososiowatych, a przecież oni szczycą 
się tymi rybami. Zniknęły. Szybko ustalono, co było przyczy-
ną - oczywiście zanieczyszczone wody. Wprowadzono więc 
program poprawy stanu czystości wód. Miał on oczywiście 
ogromne wsparcie społeczne i bardzo szeroki zakres. Cho-
dziło o stan poprawy czystości wód, ale Norwegowie doszli 
do wniosku, że aby to osiągnąć, nie można poprzestać tylko 
na wodzie, ale trzeba też zająć się czystością powietrza, od-
padami i drogami.

- Norwegom było łatwo, ponieważ oni mają planowanie 
przestrzenne, podobnie jak Słowacy, którzy wytykają 
nam jego brak. I to ich planowanie widać natychmiast 
po przekroczeniu granicy - są skupiska ludzkie, strefy 
przemysłowe i tereny pozbawione obecności człowieka. 
Tam, gdzie są tereny rolne, nie ma domostw. U nas jed-
na wieś przechodzi w drugą, domy stawiane są, gdzie 
kto chce – w środku pola, lasu, na szczycie góry, w do-
lince, nad rzeką, tam gdzie ładnie. Jest to problem także 
dla wojewódzkiego inspektora od ochrony środowiska?

- Oczywiście. Bo taki dom natychmiast wkracza w sferę 
ochrony środowiska i staje się kosztem dla gminy. Aby nie 
zatruwał środowiska, powinno podłączyć się go sieci kana-
lizacyjnej, także wodociągowej, sieci zbierania odpadów. 
Skoro stoi daleko po za terenem mieszkalnym danej wsi, 
niesie to ze sobą ogromne koszty. Gmin na ich ponoszenie 
nie stać. Powiem więcej - brak planów zagospodarowania 
przestrzennego szkodzi wszystkim, pojedynczym mieszkań-
com, wspólnocie samorządowej, samorządowi i rządowi.

- Chcesz mieć dom kilometr czy dwa poza wsią, to miej, 
ale musisz na własny koszt wybudować kanalizację 
i podłączenie jej do oczyszczalni ścieków, także linie 
energetyczną? 

- Tak. Patrząc na kraje posiadające plany przestrzennego za-
gospodarowania musi być współdziałanie samorządu i miesz-
kańców. Najpierw opracowanie planu przestrzennego zago-
spodarowania, a więc wyznaczenie terenów pod zabudowę 
mieszkalną, uzbrojenie ich w infrastrukturę, między innymi sieci 
kanalizacyjne i wodociągowe, oczyszczalnię ścieków i dopiero 
wtedy będziemy mogli mówić, że będziemy mieć duże szanse 
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na czystą wodę. Poza tym uważam, że całe nasze społeczeń-
stwo powinno zostać objęte programem edukacyjnym, tłuma-
czącym i uświadamiającym, jakim problemem dla wszystkich 
ludzi jest kwestia ścieków, odpadów i zanieczyszczania powie-
trza. Bez takiego programu nie ruszymy miejsca.

- Brak edukacji powoduje brak świadomości i spra-
wia, że człowiek, który jakąś rurą wpuszcza na ostro 
swoje ścieki sanitarne do rzeki, żyje w przekonaniu, 
że one do niego nie wrócą.

- Wrócą, wrócą… Bo sąsiad powyżej biegu rzeki puszcza 
ścieki do naszego „ogródka” albo na przykład woda z tej 
rzeki zaleje poniżej uprawy rolne, nieczystości dostaną się 
do gleby, a rośliny czerpią przecież pokarm z gleby, także 
substancje niebezpieczne, które się w niej znajdują. I te 
ścieki wrócą do człowieka, bo przecież musi kupić sobie 
chleb. Oczywiście to będą śladowe ilości tego, co on do tej 
rzeki wpuścił, ale nieczystości kumulują się. Także w organi-
zmach zwierząt hodowlanych. Dopóki nie będzie w Polsce 
systemowego programu, określającego także sankcje, to 
nie ruszymy w tej kwestii z miejsca.

- Jak to według pani powinno wyglądać?

- A chociażby podobnie do obostrzeń obowiązujących kie-
rowców - przekraczasz dozwoloną prędkość o ileś tam kilo-
metrów, płacisz tyle i tyle. I jeśli o kierowców chodzi, nie ma 
dyskusji. W przypadku zanieczyszczania środowiska też tak 
powinno być. Ale oprócz sankcji trzeba prowadzić edukację, 
bo człowiek zapomina, traci poczucie świadomości, że jest 
elementem natury. To arogancja, którą człowiek uświadamia 
sobie dopiero wtedy, gdy przyroda się budzi w postaci osu-
wisk ziemi, powodzi, niszczycielskich burz. Dopiero wtedy 
dociera do nas, że ułudą jest życie w przekonaniu, iż czło-
wiek jest panem przyrody. Nigdy nie będzie. 

- Finowie byli przekonani, że żyją w krainie szczęśli-
wości, czystego powietrza i czystych wód. Pewnego 
razu zaczęli badać czystość wody w tej swojej krainie 
tysiąca jezior i z przerażeniem stwierdzili, że są one 
bardzo zanieczyszczone toksynami i związkami me-
tali ciężkich. Po badaniach ustalili, że róża wiatrów 
w Europie tak się układa, że w dużej mierze dociera-
ją one nad Finlandię z niemieckiego Zagłębia Ruhry, 
które wtedy było centrum europejskiego przemysłu 
ciężkiego. I rozpoczęli rozmowy z niemieckim rządem 
o wprowadzeniu środków zaradczych. 

- Przyroda, a także jej zanieczyszczanie, mają charakter 
transgraniczny. Nikt nie zamknie pod kloszem powietrza 
nad Polską czy innym krajem, podobnie jak nie powstrzy-
ma rzek, by nie przekraczały granic innych krajów. Granica 
to wymysł człowieka. Przyroda nie zna granic. Pył wulka-
niczny z wybuchu Wezuwiusza, który zniszczył Pompeje, 
jest odnajdywany w lodach Arktyki. My nie widzimy, że 
powietrze nie jest czyste, ale że nie jest czyste można 
się przekonać w słoneczny dzień, popatrzeć nieco pod 
słońce i wtedy zobaczymy w promieniach słonecznych, 
ile tego czegoś fruwa w powietrzu. Wtedy dopiero mo-
żemy sobie uświadomić, że to coś wdychamy, że ląduje 
także w naszym organizmie, bo przecież tym, a nie innym 
powietrzem oddychamy. To, co znajduje się w powietrzu 
albo znajduje się w wodzie, przenika także przez naszą 
skórę. Jesteśmy doskonałymi przewodnikami dla toksyn.

- Jako społeczeństwo ciągle nie za bardzo zdajemy so-
bie z tego sprawę?

- Niestety, ale tak jest. Ciągle nie ma powszechnego spo-
łecznego przekonania, że należy chronić środowisko, że jest 
to w interesie każdego z nas. A nie ma przekonania, bo nie 
ma powszechnej edukacji dotyczącej tej dziedziny naszego 

życia. Zasłanianie się biedą, o której mówią mi samorzą-
dowcy, to skrywanie niekompetencji. Przecież ci ludzie są 
także od tego, aby właśnie w takich sprawach coś wymyślić. 
Jeśli biedny truje środowisko, to truje nie tylko siebie, ale 
także tego wójta i jego dzieci też. 
- Kto jest największym trucicielem w naszym woje-
wództwie?
- Nie mamy już takich największych i dużych trucicieli. Uwa-
żam, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej to nasz 
ogromny sukces. Bo ta akcesja sprawiła, że nasze przed-
siębiorstwa, które chcą konkurować na wolnym europejskim 
rynku, musiały dostosować się do unijnego prawa i przepi-
sów, także tych, które mówią o ochronie środowiska. Prio-
rytetem Unii Europejskiej jest ochrona środowiska przed 
rozwojem gospodarki. To z Unii popłynęły do nas słowa, że 
„rozwój społeczny, rozwój gospodarczy i ochrona środowi-
ska muszą iść ręka w rękę”. A wciąż nie idą. 

- Za pani kadencji zdarzyło się, że ryby pływały martwe 
w naszych podkarpackich rzekach?
- Owszem, ale nie była to kwestia zanieczyszczenia wody, 
lecz niskiego ich stanu w lecie i tak zwanej przyduchy. 
- Zdumiała mnie informacja, że Rzeszów, jak się po-
wszechnie uważa – stolica najczystszego wojewódz-
twa w Polsce, należy do czołówki miast, które maja 
zanieczyszczone powietrze. Jeśli nie zanieczyszcza 
go przemysł, to kto?
- Mieszkańcy. I nie mówię, że przemysł w ogóle nie zanie-
czyszcza. Zanieczyszcza, lecz nie w takiej skali jak 10 lat 
wstecz. Największe zanieczyszczenie powietrza jest w Rze-
szowie, ale także w Przemyślu, Krośnie, Mielcu, Tarnobrze-
gu, Jarosławiu, Nisku i Jaśle. Występuje od października, 
gdy sezon grzewczy się zaczyna i kończy w marcu-kwietniu. 
Ludzie palą wszystkim.
- Monitorowanie wody i powietrza pani firma prowadzi 
permanentnie. Możemy powiedzieć, że sytuacja w tym 
względzie się poprawia, czy mamy od lat status quo?

- Poprawia się i to zdecydowanie, ale jest to ciągle efekt wpro-
wadzania nowych aktów prawnych, a nie społecznej świado-
mości. Czyli jesteśmy zmuszani do tego pod pręgierzem kary. 
Powinno być odwrotnie - nasze działania powinna determino-
wać świadomość, a nie przymus prawny. Świadomość, że ro-
biąc to i to czeka nas nagroda. Nagroda w postaci dłuższego 
życia, mniejszej zapadalności na groźne choroby.

- Czyste środowisko przekłada się na zmniejszenie licz-
by chorób?
- To jest powszechne przekonanie, mówią o tym lekarze 
i obrońcy środowiska, ale mnie brakuje ścisłej współpra-
cy ze środowiskiem lekarskim. Bo ja wiem, gdzie w na-
szym województwie jest czyste powietrze, gdzie nie jest. 
Ale nie wiem, jak to się przekłada na zapadalność i na 
jakie choroby, zarówno w czystych, jak i zanieczyszczo-
nych regionach. 

- Ile mandatów za zanieczyszczanie środowiska wysta-
wiła pani w ubiegłym roku?

- Nie nakładamy dużo mandatów. Kara zawsze wywołuje 
sprzeciw i kontrakcję w stylu – no to ja wam teraz pokażę. 
Uważam, że bardziej niż karać, powinno się nagradzać tych, 
którzy w dziele ochrony środowiska są wzorem. I oczywiście 
nadawać temu medialny rozgłos, bo edukacja poprzez me-
dia ma największy zasięg i jest najskuteczniejsza. Profesja, 
której jest pan przedstawicielem, powinna w procesie edu-
kacji społeczeństwa zajmować wiodącą rolę.
- A nie zajmuje?
- Nie. Ochroną środowiska media zajmują się tylko wtedy, 
gdy dochodzi do jakiejś sensacji albo afery. 
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Rozwój wielu regionów Polski, w tym Podkarpacia, nie byłby w pełni możliwy gdyby 
nie rozszerzenie inwestycji drogowych, często odpowiadających za strategiczne 
połączenia komunikacyjne pomiędzy ośrodkami przemysłu czy też usprawniają-
cych ruch turystyczny. Rola rozwiniętej sieci drogowej jest więc ogromnie istotna, 
jednak sam etap jej rozbudowy niesie za sobą zagrożenie wielu niekorzystnych 
zmian dla środowiska przyrodniczego. Jedną z wielu grup organizmów narażo-
nych na negatywne oddziaływanie ze strony inwestycji drogowych są płazy

Ochrona płazów 
przy inwestycjach drogowych
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Krajowa batrachofauna (naukowe określenie gromady 
płazów) reprezentowana jest przez 18 gatunków, dla 
których zachowania istotna jest obecność zróżnicowa-
nych pod względem wielkości, głębokości i roślinności 
zbiorników wodnych. Środowisko wodne jest dla płazów 
kluczowe ze względu na możliwość rozrodu, począwszy 
od złożenia skrzeku po rozwój larwalny i przeobrażenie. 
Z uwagi na konieczność wykorzystania środowiska wod-
nego na etapie rozrodu, wiele gatunków płazów podej-
muje w okresie wiosennym masowe migracje z miejsc 
zimowania do najbliższych zbiorników. Uwarunkowania 
biologiczne  i behawioralne płazów sprawiają, że za-

kłócenie tras migracji sezonowych oraz fragmentacja 
i zanikanie ich siedlisk przyczynia się do sukcesywnego 
ograniczania liczebności populacji tych zwierząt na ca-
łym areale ich występowania.

STATUS OCHRONNY 
KRAJOWYCH PŁAZÓW
Gatunki płazów występujące w Polsce podlegają ochro-
nie w myśl obowiązującego Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie 
ochrony gatunkowej zwierząt. Oznacza to, że zabronio-
ne jest ich płoszenie, zabijanie, okaleczanie, chwytanie 
czy pozyskiwanie, nie wolno również niszczyć ich sie-
dlisk i ostoi. Ochrona płazów uwzględniona jest również 
poprzez umieszczenie części gatunków w załącznikach 
Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku 
w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fau-
ny i flory (Dyrektywa Siedliskowa). Szczególnie cenne 
gatunki płazów jak traszka karpacka Triturus montando-
ni, traszka grzebieniasta Triturus cristatus oraz kumak 
nizinny Bombina bombina i kumak górski Bombina varie-
gata wymienione są w Załączniku II w/w Dyrektywy, co 
oznacza, że ich występowanie stanowi podstawę do wy-
znaczania obszarów Natura 2000. Warto zaznaczyć, że 
wymienione gatunki występują również na terenie Pod-

Para żaby trawnej (Rana temporaria) w pozycji ułatwiają-
cej zapłodnienie (tzw. ampleksus pachowy), w trakcie wio-
sennej migracji do zbiornika rozrodczego.
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karpacia, a dla niektórych z nich (np. traszki karpackiej 
i kumaka górskiego) południowe regiony województwa 
są kluczowymi ostojami.

SZANSE I BARIERY OCHRONY PŁAZÓW 
W KONTEKŚCIE ROZWOJU INWESTYCJI 
DROGOWYCH
Budowa dróg, a w szczególności prace ziemne i zwią-
zane z nimi przekształcanie środowiska doprowadza do 
utraty wielu siedlisk istotnych z punktu widzenia rozrodu 
płazów i ich ochrony. Ze względu na fakt, iż wiele gatun-
ków tych zwierząt wykorzystuje zróżnicowane zbiorniki 
wodne (niejednokrotnie są to niewielkie rowy odwad-
niające czy też wypełnione wodą koleiny) zachowanie 
siedlisk płazów przy konieczności rozbudowy i przy-
gotowania pasa robót drogowych staje się niezwykle 
trudne, często wręcz niemożliwe. Jednym z rozwiązań 
jest budowa zastępczych zbiorników wodnych, służą-
cych płazom jako nowe siedlisko na etapie dalszych 
prac drogowych i późniejszej eksploatacji drogi. Sama 
likwidacja zbiorników wodnych zamieszkałych przez 
płazy powinna być realizowana poza ich okresem roz-
rodu oraz etapem, kiedy niektóre gatunki zakopują się 
w dnie na okres zimowej hibernacji. Przy pracach zwią-
zanych z usuwaniem środowisk wodnych konieczne jest 
wcześniejsze odłowienie wszystkich płazów oraz prze-
niesienie osobników do siedliska zastępczego, za który 
może służyć inny, odpowiedni zbiornik wodny, położo-
ny w bezpiecznej odległości od realizowanej inwesty-
cji. Aby jeszcze skuteczniej zadbać o ochronę płazów, 
wszystkie ich siedliska znajdujące się w bezpośrednim 
zasięgu prac drogowych, jak i sąsiedztwie pasa robót 
winny być odpowiednio ogrodzone. Rozstawienie płot-
ków herpetologicznych pozwala zarówno na niedopusz-
czenie do wkroczenia płazów na teren inwestycji, jak 
również uniemożliwia zasiedlenie zbiorników wodnych, 
które przeznaczone są pod likwidację.

Istotną kwestią ochrony płazów w obrębie inwestycji li-
niowych jest dążenie do zachowania ich tras migracji. 
O ile sama realizacja inwestycji w okresie jej trwania 

utrudnia płazom przemieszczanie się po stałych trasach 
migracji, o tyle na etapie projektowania dróg warto prze-
widzieć obecność specjalnych przejść dla płazów (służą-
cych również drobnym i małym ssakom) na odcinkach, 
gdzie wykazano wzmożone migracje zwierząt. Działa-
niem towarzyszącym w stosunku do budowy przejść dla 
zwierząt pod jezdnią jest lokalizacja stałych ogrodzeń 
naprowadzających, stanowiących również barierę przed 
wkroczeniem płazów na ruchliwą drogę w okresie sezo-
nowych wędrówek.

ROLA PRZYRODNIKÓW 
W OCHRONIE PŁAZÓW PRZY 
INWESTYCJACH LINIOWYCH
Nieodzownym elementem usprawniającym ochronę pła-
zów podczas trwania inwestycji liniowych jest udział spe-
cjalistów przyrodników w roli nadzoru przyrodniczego. 
Nadzór ten pozwala na ciągłe identyfikowanie zagrożeń, 
jakie dana inwestycja niesie dla lokalnych populacji pła-
zów i ich siedlisk, a także podejmuje działania ochrony 
czynnej (np. przeglądy systemów odwadniających i ewa-
kuacja z nich płazów), zmierzające do zachowania jak 
najlepszego stanu populacji tych zwierząt na etapie pro-
wadzonych prac inwestycyjnych. Specjaliści wchodzący 
w skład nadzoru przyrodniczego powinni odznaczać się 
przy tym doświadczeniem w zakresie ochrony środowi-
ska przyrodniczego na inwestycjach, takich jak budowa 
dróg czy modernizacja linii kolejowych.

Bardzo ważnym etapem planowania inwestycji liniowych 
i określania ich wpływu na środowisko przyrodnicze jest 
moment sporządzania opracowań środowiskowych, sku-
piających wiedzę na temat występowania fauny i flory 
w miejscu projektowanej inwestycji. Odpowiednio prze-
prowadzona inwentaryzacja przyrodnicza jest kluczowa 
dla wskazania miejsc występowania płazów, rozmiesz-
czenia tras ich sezonowych migracji oraz sposobów na 
zaplanowanie działań ochronny czynnej. 

mgr inż. Rafał Salach

Przegląd herpetologiczny systemów odwadniających przy inwestycji liniowej.
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Rozmowa z Adamem Pęziołem, prezesem zarządu Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie

Mam wątpliwości, czy istnieje 
polityka przyrodnicza państwa

Jacek Stachiewicz: - 
Przez kilka dobrych lat 
zajmował pan wysokie 
stanowiska rządowe 
w naszym regionie tak 
przyrodniczo znaczą-
cych, jak byłe woje-
wództwa krośnieńskie 
i przemyskie. Jakie 

w związku z tym są pańskie przemyślenia i opinie 
dotyczące ochrony przyrody w Podkarpackiem?

Adam Pęzioł: - Patrzę na tę kwestię z kilku perspektyw, 
poczynając od stanowiska zajmowanego w administra-
cji rządowej, poprzez fakt bycia aktywnym myśliwym, 
a nadto mieszkam z górą 30 lat w Bieszczadach, kon-
kretnie w Ustrzykach Dolnych. Bieszczady, czego nikt 
nie kwestionuje, są bardzo cennym przyrodniczo regio-
nem, a w związku z tym spróbujmy sobie odpowiedzieć 
na pytanie, czy istnieje coś takiego, jak polityka przyrod-
nicza państwa.

- Ma pan co do tego wątpliwości?

- Wydaje mi się, że możemy mówić o polityce ekologicz-
nej, polityce mającej na celu ochronę środowiska natu-
ralnego, bo przecież mamy instytucje rządowe zajmujące 
się tymi kwestiami, ale czy mamy politykę przyrodniczą? 

- Co pan rozumie przez politykę przyrodniczą?

- Po pierwsze - możemy powiedzieć, że istnieje, acz nie 
do końca sprawny, system instytucji, które służą ochro-
nie przyrody w znaczeniu wielkopowierzchniowym.

- Są ludzie zajmujący się ochroną przyrody, którzy 

twierdzą, że właśnie w tej kwestii mamy dobry sys-
tem – parki narodowe, w ich otulinie - parki krajo-
brazowe, następnie obszary chronionego krajobra-
zu, obszary Natura 2000. Cóż dodać?

- Nie przeczę, że w tym przypadku jakiś system jest. Nie 
wartościuję, czy jest on dobry, czy niedobry, stwierdzam 
tylko, że w tym przypadku jakiś system jest. Natomiast 
jeśli chodzi o ochronę gatunków zwierząt, bo na florze za 
bardzo się nie znam, to co do tego mam poważne wąt-
pliwości. Zacznijmy chociażby od takiego zwierzęcia, jak 
żubr. Pytanie, jakie zadaję w tej kwestii swoim rozmów-
com brzmi - na utrzymywanie jakiego poziomu populacji 
żubrów stać Rzeczpospolitą? Mamy ich prawie tysiąc…

- …i nie są one samowystarczalne?

- Oczywiście, że nie. Ja wiem, że żubr jest dobrem ogólno-
narodowym, ale czy utrzymywanie tych zwierząt ma trwać 
w nieskończoność, bez względu na wielkość ich populacji? 
Ich dokarmianie kosztuje, tak samo kosztuje pokrywanie 
strat, które wyrządzają w uprawach leśnych i rolnych. 

- Żubr był także w Bieszczadach elementem eko-
systemu?

- Tak, chociaż przerwa była bardzo długa, kilkaset lat. 
To samo o czym mówię w odniesieniu do żubra, doty-
czy także innych zwierząt, na przykład łosia. Tak licznej 
populacji łosia, jaką mamy w tej chwili, nigdy w historii 
Polski, w jej obecnych granicach, nie było. W naszym 
regionie występują one szczątkowo, tylko w północnej 
części województwa, ale rozrost populacji łosia podaję 
jako przykład niepanowania nad tym elementem naszej 
przyrody, jakim jest dzika zwierzyna.
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- Jakiej zwierzyny mamy jeszcze nadmiar?

- Coraz większy problem zaczyna się z populacją wilka. 
Presja tego zwierzęcia zaczyna być bardzo znacząca 
i uważam, że nie jest rozumną polityka, która akceptu-
je argumentację, że wilk jako drapieżnik sam reguluje 
swoją populację. To znaczy - jeżeli nie będzie miał żeru, 
to nie będzie się rozmnażał. To absurd, bo żer zawsze 
będzie, ponieważ nigdy nie znikną z naszego ekosyste-
mu jelenie, sarny, dziki, a jak znikną, to nie znikną owce 
i bydło hodowlane. Wilk zawsze będzie miał żer.

- Do jakiej konkluzji pan zmierza?

- Do takiej, że nasze państwo jest w tej kwestii bezrad-
ne, bezczynne, rząd ulega argumentacji jednego tylko 
środowiska…

- …ochroniarzy przyrody?

- Według mnie trochę nierozumnym środowiskom, które 
nie zdają sobie sprawy z konsekwencji nadmiaru popu-
lacji pewnych gatunków zwierząt, także ptaków drapież-
nych - jastrzębie, rybołowy, kormorany też trzebią zwie-
rzynę drobną i ryby. Mamy również nadmierną populację 
bobrów, wydr, bo to wszystko są gatunki chronione. 
Nadmiar populacji wszystkich tych zwierząt powoduje, 
że społeczność, szczególnie wiejska, tego stanu rzeczy 
zaczyna nie akceptować. 

- Hodowcy owiec nie akceptują wilków.

- A ci, którzy odpowiadają za stan bezpieczeństwo po-
wodziowego, nie akceptują bobrów i innych zwierząt, 
które niszczą urządzenia hydrotechniczne.

- Obrońcy przyrody i ludzie zajmujący się ochroną 
środowiska powiedzą panu, że wszystkie te zwierzę-
ta były zawsze elementem naszego ekosystemu, że 
wiele z nich, na przykład żubry czy bobry, uchronili-
śmy przez unicestwieniem, odnowiliśmy ich popula-
cję i cieszmy się, że one są, tak jak były dawno temu. 
I trzeba się z tym pogodzić, a pan się nie godzi.

 - Z tym, że wszystkie te zwierzęta powinny w naszym 
ekosystemie żyć ja się godzę, ale uważam, że wszystko 
to musi być w odpowiednich proporcjach. Szwedzi na 
przykład, żyjący przecież w bardzo bogatym kraju, o po-
wierzchni półtora razy większej od Polski, uważają, że 
stać ich na dwieście wilków. Co rok czy co dwa lata robią 
inwentaryzację i jeśli jest wilków 217, to 17 odstrzeliwu-
ją. A w tak cywilizowanym kraju jak Szwajcaria nie ma 
ani jednego wilka, ponieważ Szwajcarzy nie życzą sobie 
wilków na swoim terytorium. 

- Powinniśmy robić to samo?

- Mieliśmy taki okres w naszych dziejach, chodzi o lata 
PRL-u, kiedy na wilki polowało się wszelkimi sposobami, 
włącznie z wykładaniem trucizny, co było sankcjonowane 
przez prawo, ludzie byli wręcz zachęcani do stosowania 
takich metod. To jest oczywiście niedopuszczalne i nie 
było akceptowane przez środowiska myśliwych. Bo my-
śliwi, na których sypią się teraz gromy, też uważają, że 
zwierzęta, które przez wieki tworzyły nasz ekosystem, są 
potrzebne, ale wszystko musi mieć jakiś umiar. Roztropni 
ludzie i roztropni politycy to rozumieją. Natomiast udawa-
nie, że nie ma problemu i ciągłe pobieranie z daniny pu-
blicznej coraz większych środków na utrzymanie dzikiej 
zwierzyny, płacenie odszkodowań, nie ma uzasadnienia.

- Jakie jest wyjście?

- Uważam, że Polski nie stać na nieograniczoną ilość 
zwierząt poszczególnych gatunków i konieczne jest 
utrzymywanie w tej kwestii pewnej równowagi. Trzeba 
chronić człowieka, trzeba chronić gospodarkę, także 

przyrodę, ale w tej ostatniej kwestii musi być zachowana 
równowaga. I ja uważam, że w odniesieniu do kwestii 
populacji dzikiej zwierzyny w Polsce równowagi nie ma. 
Jestem za polityką zrównoważonego rozwoju – człowiek 
nie powinien dewastować swojego otoczenia, swojego 
środowiska naturalnego, ale to środowisko nie może 
nad nim dominować.

- Od wielu ludzi słyszę, że nasze lasy są przepeł-
nione zwierzyną, także płową. Prawda to? Pan już 
powiedział, że mamy nadmiar łosiów.

- Bo na łosie się nie poluje, natomiast na jelenie, sarny, 
daniele tak. W związku z tym nie obserwuje się nadmiaru 
tej zwierzyny, podobnie jak nie można mówić, że mamy 
do czynienia z jakimś regresem, jeśli chodzi o pogłowie 
tej zwierzyny.

- Bo zaraz odezwą się obrońcy przyrody i zaczną 
krzyczeć, że spada pogłowie zwierząt jeleniowatych, 
ponieważ myśliwi je trzebią?

- Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że nie 
ma deficytu zwierząt jeleniowatych. To oczywiste, tak 
samo jak jest oczywiste, że zamiast zwierzyny, której 
w wielu gatunkach mamy nadmiar, na celowniku są te-
raz myśliwi. Kwestia „nadmiaru” jest relatywna, bo jedni 
powiedzą, że na hektar ma przypadać tyle a tyle zwie-
rzyny, a inni powiedzą, że więcej albo mniej. Tam gdzie 
są odpowiednie warunki, nasycenie zwierzyną powinno 
być większe. Bieszczady mają ku temu warunki, ponie-
waż w Bieszczadach nie ma bardzo rozwiniętego rol-
nictwa, a w związku z tym nie ma dużych szkód wy-
rządzanych przez zwierzynę dziką w uprawach rolnych. 
Ale każdy kij ma dwa końce - jeleniowate wyrządzają 
w Bieszczadach mniejsze szkody w rolnictwie, ale więk-
sze w lasach. Jeleń bytuje przede wszystkim w lesie, 
nie na polach, jak na przykład sarna, która potrafi się 
przystosować do życia z dala od lasu. Mówi się już 
przecież o sarnie polnej jako odrębnym ekotypie. Ale 
wracając do jeleni… Potrzebuje on zwartych komplek-
sów leśnych i niszczy w nich uprawy leśne. Nie rozmyśl-
nie, z niszczycielskiego zapędu…

- Szkółki leśne w większości są ogrodzone.

- Tak, ale potem te uprawy są rozgradzane. Poza tym 
nie chodzi tylko o zgryzanie młodych pędów, ale o tak 
zwane spałowanie – wycierając swoje poroże, zazwy-
czaj w lipcu, jeleń odziera z kory drzewo, które potem 
usycha. To są bardzo duże straty. Sarny takich strat nie 
robią, natomiast na polach uprawnych, jak najbardziej, 
o czym słyszy się ostatnio coraz częściej. Wielkie ostępy 
leśne są więc ostoją dla jeleniowatych, ale to nie zna-
czy, że ma ich tam być nieograniczona liczba. I akurat 
w kwestii jeleniowatych takich rażących dysproporcji nie 
ma i można powiedzieć, że w odniesieniu do tych zwie-
rząt polityka pewnej równowagi jest zachowana.

- Do tej pory rozmawiam bardziej z myśliwym niż 
z szefem funduszu ochrony środowiska. Jak na 
pańskim stanowisku zazębiają się te kwestie? 

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Rzeszowie prowadził przez kilka lat polity-
kę, aby dofinansowywać introdukcję zajęcy i kuropatw 
pochodzących z hodowli wolierowej i wypuszczania ich 
później do naturalnego środowiska w różnych miejscach 
naszego województwa.

- Dopóki rozrzuca się w lasach i na polach szczepion-
ki przeciw wściekliźnie dla lisów, co sprawia że ich 
populacja rozrasta się do niespotykanych dotychczas 
rozmiarów, taka działalność chyba nie ma sensu. 
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- A właśnie. Po konsultacjach z myśliwymi i przedstawi-
cielami środowisk naukowych, podjąłem decyzję, że do-
póki nie będzie można mówić o jakimś sukcesie, o tym 
że wydawane przez nas publiczne pieniądze przynoszą 
właściwy rezultat, program zawieszamy. 

- Czyli dopóki nie ograniczy się populacji drapieżni-
ków, dla których zające i kuropatwy stanowią natu-
ralny pokarm. Jakie to zwierzęta?

- Lisy, jenoty, szopy, borsuki. Problemem są także dra-
pieżniki skrzydlate, które w znakomitej większości są 
przecież pod ochroną i które są naturalnym wrogiem dla 
kuropatw i zajęcy.

- W jakim stopniu dziesiątkują one zające i kuropatwy?

- Te drapieżniki wyrządzają zaledwie 30 procent szkód 
w tym zwierzostanie. Większych szkód w populacji za-
jąców, kuropatw i bażantów powoduje rolnictwo. Zając 
nie będzie żył na łąkach i w uprawach, gdzie rośliny są 
wyższe od niego, ponieważ on co jakiś czas robi słupka 
i rozgląda się, czy coś mu nie zagraża. W wysokiej trawie 
i w wysokim zbożu nic nie jest w stanie zobaczyć. Poza 
tym, zmienia się struktura naszego rolnictwa, jest coraz 
mniej łąk, a coraz więcej upraw wielkopowierzchniowych, 
zanikają miedze, gdzie te drobne gatunki znajdowały dla 
siebie schronienie, nie mówiąc już o tym, że każde zwierzę 
roślinożerne potrzebuje do życia kilkadziesiąt gatunków ro-
ślin. Jeśli na kilkuset hektarach mamy tylko pszenicę czy 
jęczmień, to żaden roślinożerca tam nie przeżyje. Kolejny 
problem, z którym mamy do czynienia, to mechanizacja 
zbiorów, opryski, czyli chemizacja rolnictwa. Rolnik z kosą 
zbliżał się do zwierzęcia powoli, dawał mu czas na uciecz-
kę, kombajny i inne maszyny rolnicze robią co prawda ha-
łas, ale są szybkie, dezorientują zwierzynę co do kierunku, 
z którego przyjdzie zagrożenie. Maszynami kosi się zazwy-
czaj do środka, więc zwierzyna ucieka do środka i gdy już 
nie ma się gdzie schować, ginie. 

- Co Fundusz może w tej kwestii zrobić?

- Możemy szkolić, promować taką kulturę upraw i zbio-
rów, aby chronić drobną zwierzynę.

- Czy według pana, a zwracam się teraz do szefa 
WFOŚiGW, nie zaś myśliwego, myśliwi są w Polsce 
potrzebni?

- Bardzo. 

- Do czego? Do zabijania istot żywych?

- Zabijanie jest jednym z ostatnich celów łowiectwa. 
Uważam, że na ostatnim miejscu.

- Jak pan odpowiada na głosy domagające się cał-
kowitego zakazu polowań na zwierzęta?

- Podaję przykład Kenii. Gdy w tym kraju zabroniono 
polowania na cokolwiek, to wyginęło wszystko. Dlatego, 
ponieważ rozpleniło się kłusownictwo. I to w takim stop-
niu, że tylko niektóre gatunki ptaków były w stanie prze-
trwać. Natomiast tam, gdzie wolno polować, w Namibii, 
RPA, jest gatunkowa różnorodność.

- W tych krajach nie ma kłusowników?

- Polowania to jest biznes, także turystyczny. Gdy więc 
polować wolno, to ci, którzy na legalnych polowaniach 
zarabiają, pilnują swojego biznesu przed kłusownikami. 
To jest też ich interes, nie tylko państwa.

- Interesuje mnie działalność Funduszu w relacji 
obywatel - ekologia, ochrona środowiska. W czym 
Fundusz wspiera obie strony?

- Przede wszystkim nasze wsparcie dotyczy nowych 
inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową i ochronę 

powietrza. To jest największa sfera działalności Fundu-
szu. Jeżeli przyjmiemy, że kwota energii, którą człowiek 
potrzebuje dla swoich celów, wynosi 100 procent, to 60 
procent z tej kwoty zużywa do ogrzewania albo chłodze-
nia, w zależności od pory roku i szerokości geograficznej. 
Pozostałe 40 procent to jest transport, oświetlenie, prze-
mysł, zużycie komunalne. W tej sytuacji oczywiste jest, że 
sfera, na którą zwraca się szczególną uwagę, jest ogrze-
wanie, a w związku z tym technologie grzewcze, dzięki 
którym albo radykalnie zmniejsza się wykorzystywanie 
paliw tradycyjnych jak węgiel, olej opałowy, gaz, albo sto-
suje technologie „zielone”, czyli te, które czerpią energię 
z natury - wiatrowe, geotermalne, słoneczne. W polskich 
warunkach większość energii pochodzi z węgla. Musimy 
więc z jednej strony zdywersyfikować źródła energii, szu-
kać źródeł energii odnawialnej, po drugie - szukać tech-
nologii, które w paliwach tradycyjnych, kopalnych, redu-
kują niebezpieczne dla środowiska i atmosfery związki. 
Po trzecie wreszcie – nauczyć się gospodarować energią 
w ten sposób, by jak najmniej jej zużywać, na przykład 
preferując budownictwo tak zwane pasywne. Chodzi o to, 
by szukać odnawialnych źródeł energii, ale też stosować 
technologie, które pozwalają zużycie energii ze źródeł ko-
palnych redukować, a nawet eliminować. Celem jest unie-
zależnienie się od dostawców tej energii, przede wszyst-
kim od gazu z Rosji, który wykorzystuje ona jako element 
politycznego nacisku. W moim przekonaniu, niezależność 
energetyczna Polski jest sprawą absolutnie fundamental-
ną dla bezpieczeństwa państwa.

- Chyba każdy ma tę świadomość?

- Nie sądzę. Kontrakty, które były zawierane z Rosją na 
dostawy ropy i gazu plus decyzje o budowie elektrow-
ni na turbiny gazowe, są zgodne z polską racją stanu? 
Mamy jako przykład elektrownię gazową w Stalowej 

Rzeka San
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Woli i wiele innych tego typu inwestycji w kraju. Ktoś te 
decyzje podejmuje…

- Chcąc uniezależnić się od dostaw z Rosji Europa 
zamierza budować gazociąg z Algierii.

- Rząd premiera Jerzego Buzka podjął decyzję o bu-
dowie gazociągu z Norwegii i przez 15 lat nic się w tej 
kwestii nie działo. Teraz, gdy Rosja pokazała swe agre-
sywne oblicze, do sprawy się wraca.

- Co w kwestiach, nazwijmy je „energetycznych” 
robi Fundusz?

- Przede wszystkim wspieramy termomodernizację, czyli 
docieplanie budynków i to wsparcie dotyczy jednostek sa-
morządu terytorialnego oraz jednostek publicznych. Nie 
jesteśmy finansową potęgą i zakres naszych działań w tej 
kwestii jest ograniczony. Udzielamy też pożyczek i dotacji 
na zmianę źródeł ciepła, czyli na paliwa ekologiczne, tak-
że na unowocześnianie technologii tradycyjnych…

- A fotowoltaika?

- Podjęliśmy działania i będziemy rozwój tych źródeł 
energii wspierać. 

- Zmieniam temat. Dlaczego przez tyle lat nikt nie 
znalazł, nazwijmy to umownie, „pomysłu na Biesz-
czady”, na wykorzystanie ich potencjału przyrodni-
czego, krajobrazowego, w sumie - turystycznego?

- To jest ciekawa kwestia i wielokrotnie też się nad tym 
zastanawiam. 20 lat temu utworzyliśmy Bieszczadz-
ką Agencją Rozwoju Regionalnego, przez cztery lata 
nią kierowałem, zostawiłem następcom i pracując da-
leko od Bieszczadów, zawsze się nimi interesowałem. 
Przez te wszystkie lata zastanawiałem się właśnie nad 
tym problemem, który pan zawarł w słowach „pomysł 
na Bieszczady”. Jeśli popatrzymy na szlaki turystycz-
ne w Bieszczadzkim Parku Narodowym zobaczymy, jak 
bardzo są one zniszczone i to przez ludzi, którzy chcą te 
miejsca zobaczyć, można dojść do wniosku, że turysty-
ka jest większym zagrożeniem dla cennych przyrodniczo 
miejsc, niż przemysł.

- Szwajcarzy mają i przemysł, i cenną przyrodniczo 
przyrodę i miliony turystów rocznie.

- Szwajcaria to kraj gór, polskie góry to skrawek nasze-
go terytorium, a te najpiękniejsze, to skrawek wszystkich 
naszych gór. Ludzie chcą nasze piękne góry oglądać 
i przy okazji przyczyniają się do destrukcji cennych przy-
rodniczo obszarów. 

- Nie uważa pan, że idiotyzmem było podzielenie 
Bieszczadów między trzy powiaty: sanocki, leski 
i bieszczadzki.

- Oczywiście, że tak. Nie ma jednej wspólnej myśli. Po 
wielu latach obserwowania pewnych inicjatyw i ich upad-
ków, doszedłem do wniosku, że w Polsce jest sporo lu-
dzi niezainteresowanych rozwojem Bieszczadów.

- Niech ten polski „Dziki Zachód” nadal pozostanie dziki? 

- Tak sądzę. I na razie nie ma ku temu przesłanek.

- Ostatnia już kwestia. Marszałek województwa zlecił 
panu pokierowanie programem „Błękitny San”. Co w ra-
mach tego programu uważa pan za najważniejsze?

- Dla mnie San jest najpiękniejszą rzeką w Polsce. Na 
pewno trzeba zadbać o to, by także następnym pokole-
niom służył jako ekosystem, który niesie w swoim nurcie 
czystą wodę. To jest kwestia nadrzędna. Ale ta rzeka 
nie jest wykorzystywana turystycznie i gospodarczo, i to 
trzeba zmienić. San należy ożywić. Nie jest to łatwe. Ale 
konieczne. 

REWITALIZACJA ŚCIEŻKI  
W NOWOSIÓŁKACH
Zapomnienie i zniszczenie to los wielu ście-
żek przyrodniczych, które cieszyły się swoją 
świetnością niestety tylko po ich otwarciu. 
Nieodnawiane ścieżki zarastają, znaki na 
drzewach stają się mniej czytelne, a tabli-
ce - często przewrócone - nie pozwalają za-
czerpnąć informacji. A wszystko to przez brak 
środków na ich rewitalizację. 

Podobna historia mogłaby mieć miejsce 
w przypadku ścieżki przyrodniczej w Nowiosiół-
kach k. Baligrodu. Ścieżka została utworzona 
z inicjatywy Stowarzyszenia „Pro Carpathia” 
w 2006 r. i cieszyła się dużym zaintereso-
waniem. Czas i przyroda jednak robiły swoje 
i ścieżka wraz z jej infrastrukturą niszczały. 
W ramach projektu „Zielone Podkarpacie 
– popularyzacja różnorodności biologicznej 
w wymiarze ekosystemowym” dofinansowa-
nego ze środków EOG 2009 – 2014 znalazły 
się środki na jej rewitalizację i ścieżka jest 
obecnie odnawiana. Przeprowadzane są pra-
ce w terenie, opracowywane nowe tablice 
oraz posadowione elementy małej infrastruk-
tury i nowe tabliczki kierunkowe. Ścieżka bie-
rze swój początek na parkingu pod Muzeum 
Przyrodniczo-Łowieckim „Knieja” i po zapę-
tleniu wraca w to samo miejsce. Szczegółowe 
informacje na temat ścieżki będą dostępne 
w opracowywanym przewodniku, który ukaże 
się w sierpniu tego roku. Będzie on dostępny 
w dwóch wersjach – dla dzieci i dla dorosłych. 
Otwarcie ścieżki przyrodniczej w Nowosiół-
kach, które będzie połączone z przeprowadze-
niem questu, nastąpi 22 maja br. w Międzyna-
rodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. 
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Jest to jedyna w swoim rodzaju firma - produkuje, zajmuje się hodowlą, a miejsce jej 
działalności gospodarczej służy do wypoczynku, rekreacji i turystyki, jest więc pod 
bacznym nadzorem społecznym. Terytorium produkcyjne tej firmy należy do najwięk-
szych w Polsce i nie ma w naszym kraju drugiej, która pod tym względem mogłaby się 
z nią równać. Przychody i zysk netto z działalności gospodarczej daje jej na liście naj-
bardziej dochodowych polskich przedsiębiorstw miejsce w pierwszej dziesiątce i żad-
ne zawirowania na rynku nie powinny zagrażać jej pozycji przez dziesięciolecia.

Jest i będzie las

Są oczywiście kraje, w których teren działalności go-
spodarczej tego typu firm zajmuje znacznie większą po-
wierzchnię niż u nas, ale są też takie, które są jej całko-
wicie pozbawione. W Polsce firma prowadzi działalność 
na 9 milionach 100 tysiącach hektarów, czyli 91 tysią-

cach kilometrów kwadratowych. To niemal jedna trzecia 
powierzchni Polski, a dokładnie 29,2 proc. naszego te-
rytorium. Produkt firmy, o której mowa, ma ponoć, jak 
obliczyli fachowcy, około 30 tysięcy zastosowań. Cóż to 
za firma kolos? - zapyta czytelnik, o ile oczywiście do-
tychczas się nie domyślił, o co chodzi. Tą firmą są Lasy 
Państwowe.

MOGŁO NIE BYĆ LASU
Wszystko wskazuje na to, że trafność porzekadła „nie 
będzie nas, będzie las”, nic nie traci ze swej aktualności. 
A był okres, kiedy wydawało się, że my możemy być, ale 
lasu może nie być. Bo 300 lat temu, w roku 1700 (oczy-
wiście inne wtedy było terytorium Polski) lasy zajmowały 
40 procent powierzchni naszego kraju, ale dziewięć i pół 
dekady później Polska zniknęła z mapy Europy i świata. 
Zaborcy zapanowali nad polskim terytorium, które po-
traktowali oczywiście jako łup wojenny i rozpoczęli bez-
przykładną eksploatację bogactw naturalnych, a wobec 
mieszkańców bezwzględny fiskalizm. Jedno z najwięk-
szych bogactw „zdobytego” terytorium stanowiły lasy, 
a drewno było zawsze, a w XIX wieku szczególnie, cen-
nym surowcem. Nie wszyscy, na szczęście, poddawali 
się łupieżczej polityce zaborców. Na terenie naszego 
województwa świetnie prowadzone były lasy, m.in. w do-
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brach Sapiehów, Lubomirskich i Czartoryskich, a troska 
o zachowanie potencjału lasów wyraziła się w założeniu 
w 1882 r. we Lwowie Galicyjskiego Towarzystwa Leśne-
go, którego pierwszym prezesem został Roman hrabia 
Potocki z Łańcuta – wzorcowo prowadzący gospodarkę 
leśną w swoich dobrach, czyli ordynacji łańcuckiej. To 
były przykłady troski o nasze lasy. Ale po zaborach były 
pierwsza, a potem druga wojna światowa i gdy po jej za-
kończeniu przeprowadzono inwentaryzację, okazało się, 
że lasy zajmują zaledwie 20,8 procent terytorium nasze-
go kraju. Niemal połowę mniej niż 300 lat wcześniej.

PÓŁ MILIARDA  
NOWYCH DRZEW ROCZNIE
Turyści i wczasowicze, ów „nadzór społeczny”, który wy-
korzystuje każdą okazje, by szukać w lasach relaksu, 
złorzeczy na leśników, że „rżną lasy bez opamiętania”. 
Leśnicy mówią, że nie należy dziwić się tym głosom. Lu-
dzie szukający w lasach wypoczynku jeśli już coś słyszą, 
to czasem jazgot piły i warkot samochodów wywożących 
drewno z lasu i na tej podstawie generalizują, formułu-
jąc negatywne o administracji leśnej opinie. Ci ludzie nie 
znają oczywiście treści ustawy, pod dyktat której działają 
Lasy Państwowej. W myśl tej ustawy głównym ich zada-
niem nie jest eksploatacja drewna, lecz hodowla lasu. 

Ludzie nie słyszą, jak rośnie las, bo rośnie on w ciszy. 
W ciszy też sadzi się nowy las. Pewnie mało kto w to 
uwierzy, ale w ciągu godziny na terenie całej Polski sa-
dzi się 57 tysięcy nowych drzew, co w ciągu całego 
roku daje liczbę 500 milionów. Pół miliarda! Ci, którzy 
wchodzą do lasu, na pewno nie wyobrażają sobie, jak 
w ciągu jednego roku można posadzić tyle drzew. Taka 
jest prawda! Te nowo posadzone drzewa są oczywiście 
młode i na osiągnięcie przez nie wieku „produkcyjnego” 
trzeba dziesięcioleci. Gdyby więc prawdą było, że leśni-
cy nic nie robią, tylko „rżną drzewa”, to powierzchnia la-
sów w Polsce nadal by malała. A jest wręcz przeciwnie. 

SUROWIEC ODNAWIALNY
Społeczna wrażliwość na gospodarkę leśną w Polsce jest 
bardzo czuła. Liczy się otóż każdy pień drzewa wywo-
żony z lasu i w razie nadmiernej eksploatacji, podnosi 
medialne larum. Nikt zaś nie ma pretensji do górników 
albo naftowców, że prowadzą nieodwracalną eksploata-
cję węgla, gazu czy ropy naftowej. Eksploatacja drewna, 
w przeciwieństwie do tych wspomnianych surowców, jest 
w pełni odnawialna. Najlepszym dowodem są liczby. O ile 
w 1945 r. lasy zajmowały w Polsce 20,8 proc. powierzchni 
kraju, to w 2012 r. już 29,2 proc., a długofalowa polityka 
państwa w tej kwestii zakłada, że w połowie XXI wieku 
lasy będą rosły na jednej trzeciej terytorium kraju. 

Równolegle ze zwiększającą się powierzchnią lasów ro-
sła ilość pozyskiwanego drewna. Jak to możliwe? Skoro 
coraz więcej drewna wywozi się z lasu, to ich powierzch-
nia powinna się kurczyć, a nie wzrastać. Dlaczego jest 
na odwrót? W gospodarce leśnej obowiązuje general-
na zasada, że każdego roku pozyskuje się jedynie dwie 
trzeciego tego, co przyrasta. Skoro więc każdego roku 
zostaje „na pniu” jedna trzecia masy drzewnej, to jest 
rzeczą oczywistą, że z roku na rok jest jej w lasach coraz 
więcej. Ta polityka, połączona z hodowlą lasu, czyli na-
sadzaniem co roku pół miliarda nowych drzew, sprawi-
ła, że zasobność naszych lasów w drewno jest obecnie 

dwukrotnie większa niż pół wieku wcześniej. We wszyst-
kich naszych lasach zasoby te wynoszą 2,4 miliarda m3, 
z której to liczby w Lasach Państwowych stanowią one 
1,9 mld m3.

PODKARPACKIE  
JODŁY, BUKI I DĘBY
Na naszym Podkarpackiem lasy zajmują 39,1 proc. 
powierzchni, dokładnie 551,8 tysiąca hektarów, a Lasy 
Państwowe zarządzają 468,9 tys. hektarów. Na tę licz-
bę składają się 444 tys. ha lasów będących własnością 
Skarbu Państwa i 24,9 tys. ha lasów gminnych. Jedne 
i drugie stanowią lasy publiczne. Pozostałe 82,9 tys. ha 
są lasami prywatnymi. Pod względem lesistości jeste-
śmy na drugim miejscu w kraju.

O ile w polskich lasach gatunkiem dominującym jest so-
sna (64,3 proc. powierzchni lasów), a w lasach górskich 
na zachodzie kraju świerk, natomiast na wschodzie 
świerk i buk, to w naszym województwie dominuje jodła, 
na drugim miejscu jest buk, na trzecim sosna, na czwar-
tym dąb i dopiero na piątym świerk. Jednym z głównych 
celów hodowli lasu jest dostosowanie drzewostanu do 
stanu naturalnego, czyli puszczańskiego.

- Nie wystarczy posadzić drzew, aby był las – mówi Edward 
Marszałek, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Krośnie. - Muszą się zmienić warunki glebowe. 

Zmiana trwa dziesięciolecia. Gdy zalesia się grunty porol-
ne albo nieużytki, sadzi się sosnę, modrzew, świerk. To, 
jak mówią leśnicy, drzewostan przedplonowy. Gdy minie 
kilkadziesiąt lat ten drzewostan usprawnia glebę pod jo-
dłę, buka, jawor, wiąz - gatunki wiodące, które niegdyś 
stanowiły podstawowy drzewostan puszczy karpackiej. 

- Wielkoobszarowe zalesienia prowadzono na Podkar-
paciu w latach 50. i 60. ubiegłego wieku – mówi Edward 
Marszałek. – Wtedy zalesiano grunty nieprzydatne dla 
rolnictwa. W całej Polsce zalesiono wtedy ponad dwa mi-
liony hektarów gruntów porolnych. Właśnie teraz drzewa 
te mają 50-60 lat, czyli wchodzą w wiek produkcyjny.

Leśnicy zaczynają usuwać pierwotny drzewostan z za-
lesionych ponad pół wieku temu gruntów porolnych. Na-
zywany bywa przedplonowym. Ale warunek jest taki, 
że posadzone w tych lasach osiem - dziesięć lat temu 
gatunki wiodące, są dobrej kondycji. Wymiana drzewo-
stanu trwa powoli, nieustannie i jest niezauważalna dla 
oczu laika. 

- Jeśli turyści widzą, że z gór wywozi się sosnę - konty-
nuuje Edward Marszałek - dowód to, że rośnie tam już 
dużo drzew z gatunków, które niegdyś były wiodącymi 
dla tutejszej puszczy i że są one dobrze rokujące. Minie 
co najmniej kilkanaście lat i w miejscu, gdzie były nie-
gdyś lasy sosnowo-świerkowo-modrzewiowe, zobaczy-
my lasy z dominującym drzewostanem liściastym. 

DRZEWA CORAZ GRUBSZE,  
DREWNA CORAZ WIĘCEJ
Drewno z lasów liściastych jest szlachetniejsze, bardziej 
poszukiwane, a co za tym idzie – cenniejsze. W okresie 
66 lat, między rokiem 1945 a 2011, powierzchnia lasów 
liściastych zwiększyła się ponad dwukrotnie, z 13 do 
28,2 proc. Podobny wzrost objął powierzchnię drzew du-
żych, czyli liczących ponad 80 lat. W 1945 r. zajmowały 
one 0,9 mln hektarów, obecnie już 1,85 mln ha.
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Z roku na rok wzrasta także zasobność lasów, czyli przy-
bywa masy drzewnej. To nie tylko efekt wspomnianej 
już praktyki pozyskiwania jedynie dwóch trzecich masy 
drzewnej, która przyrosła danego roku. To także efekt 
wzrastania lasów. Im drzewa starsze, tym większe i, co 
oczywiste, tym więcej drewna. Zasobność polskich la-
sów jest niemal dwa razy większa od przeciętnej euro-
pejskiej. Tylko podczas ostatnich 20 lat zwiększyła się 
ona o jedną trzecią. W 1991 r. na hektar lasu przypadło 
190 m3 drewna, to w 2011 r. już 254 m3. Przyrost za-
sobności nie omija oczywiście lasów w Podkarpackiem, 
dzięki czemu w 2012 r. udało się pozyskać rekordową 
ilość drewna, czyli 1,9 mln m3. Stało się to możliwe mię-
dzy innymi dzięki temu, że w okresie ostatnich 10 lat, za-
sobność naszych lasów osiągnęła 113,6 mln m3, zwięk-
szając się w okresie ostatnich 10 lat o około 8 mln m3. 
Ocenia się, że krajowe zasoby drewna we wszystkich 
lasach wynoszą 2,4 mld m3, z której to liczby 1,9 mld m3. 
przypada na lasy będące własnością państwa.

Wzrost zasobności polskich lasów, znacznie przewyż-
szający średnią europejską, wcale jednak nie oznacza, 
że przodujemy w zużyciu tego surowca na głowę miesz-
kańca. Co prawda podczas ostatnich 20 lat wzrosło ono 
w Polsce dwuipółkrotnie, ale do europejskich liderów 
sporo nam brakuje. W 1990 r. na głowę przeciętnego 
Polaka przypadało 0,4 m3 drewna, a dziś już cały jeden 
metr m3. I w tym przypadku blisko nam do Włochów 
(1,1 m3 per capita), ale u Czechów wynosi ono 1,5 m3, 
a w Niemczech 1,7 m3. 

ZIELONE PŁUCA ŚWIATA
Świat z uwagą i niepokojem patrzy na to, co się dzieje 
w puszczy amazońskiej, która jest największym obsza-
rem leśnym na świecie. Wycinanie lasów zwrotnikowych 
i podzwrotnikowych, aby zdobyć ziemię pod uprawy rol-
ne, zagraża klimatowi naszej planety i jakości powietrza. 
Wbrew obawom naszych rodaków, że polskie lasy „są 

rżnięte na potęgę”, co bierze się z niewiedzy i niezna-
jomości realiów, w naszym kraju lasów jest coraz więcej 
i coraz lepszej jakości. O ile w Polowie XX wieku lasy 
zajmowały nieco ponad jedną piątą powierzchni Polski, 
to dziś już niemal jedną trzecią. To efekt długofalowej 
i mozolnej, liczącej na lata, pracy leśników. I jeśli Eu-
ropa ma nam za złe, że polska energetyka oparta jest 
na zanieczyszczającym powietrze paliwie węglowym, to 
powinna też brać pod uwagę, że zwiększająca się z roku 
na rok powierzchnia polskich lasów i ich zasobność ab-
sorbują coraz więcej dwutlenku węgla.

Cóż może zaszkodzić naszym lasom? Wszystko wska-
zuje na to, że nasi leśnicy są w stanie zapanować nad 
wszelkimi zagrożeniami zielonych płuc Polski. W maju 
takim zagrożeniem będą larwy chrabąszcza majowego 
i kasztanowca, które co cztery lata wylęgają się w ogrom-
nych ilościach. Dorosłe osobniki stanowią poważne 
osłabienie dla dorosłych drzew, szczególnie dębów. Zja-
dając ich młode liście są w stanie mocno osłabić drzewo, 
ale, na szczęście, nie są w stanie go zabić. Poważne 
zagrożenie stanowią natomiast larwy chrabąszczy, któ-
re żerując na korzeniach młodych drzew, szczególnie 
w szkółkach i na plantacjach, potrafią doprowadzić do 
ich obumarcia, i to na sporych obszarach. 

W tym roku główne natarcie chrabąszczy i ich larw ma 
nastąpić w północno-wschodniej części lasów naszego 
regionu. Leśnicy twierdzą, że ich atak już nie raz po-
wstrzymywali i tak samo powinno być i tym razem. Ale, 
zastrzegają - nie obejdzie się bez wsparcia środków 
chemicznych. 

Nic więc nie powinno zagrozić wzrostowi zasobności na-
szych lasów i pozyskiwaniu drewna. Od 1990 r. wzrosło 
ono dwukrotnie, do 35 mln m3 obecnie. W 2030 r., przy 
systematycznie wzrastającej zasobności, ma wynieść 
40 mln m3, a w połowie stulecia 45 mln m3. 

Będzie więc las. I będzie drewno. 

Patryk Musiał
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Zmniejszająca się ilość wody pitnej to poważny problem społeczny, a zarazem 
wyzwanie, z którym w pierwszej kolejności powinny zmierzyć się odpowiedzial-
ne społecznie przedsiębiorstwa. Coraz więcej z nich podejmuje działania mające 
zmniejszyć zużycie wody w ogólnej produkcji. Do tych firm z pewnością można 
zaliczyć też Grupę Goodyear Polska i Firmę Oponiarską Dębica.

Od kropli do morza oszczędności 

Woda w produkcji opon jest bardzo istotna, służy bowiem 
do chłodzenia półfabrykatów, a w postaci pary wodnej jest 
nośnikiem ciepła. Grupa Goodyear we wszystkich swoich 
fabrykach na całym świecie od wielu lat podejmuje działa-
nia, aby w procesie powstawania nowych opon potrzeba 
było jej jak najmniej. Dlatego od 2010 r. firma realizuje 5-
-letni program skupiający się na redukcji wody zużywanej 
w fabrykach. Celem Goodyeara jest zmniejszenie zużycia 
wody o 15% w stosunku do stanu wyjściowego. Firma Opo-
niarska Dębica również została objęta tym programem. Co 
więcej, jest już bardzo bliska osiągnięcia założonego celu: 
po 2014 r. ilość zużywanej wody zmniejszyła się o 14%, co 
oznacza, że w ciągu czterech lat zaoszczędzono aż 108 
mln litrów. To równowartość ilości wody, jaka byłaby po-
trzebna do napełnienia 36 basenów olimpijskich! 

- Fabryka opon w Dębicy wkłada wiele wysiłku w oszczę-
dzanie wody, a także w inne aspekty środowiskowe, takie 
jak redukcja emisji dwutlenku węgla czy segregacja i utyli-
zacja odpadów. Zrównoważony rozwój to jeden z naszych 
priorytetów. Rozsądna gospodarka zasobami przynosi bo-
wiem nie tylko korzyści dla środowiska i naszego otoczenia, 
ale też optymalizuje koszty produkcji – powiedział Stanisław 
Cieszkowski, prezes Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Swój program zmniejszania zużycia wody Goodyear re-
alizuje m.in. poprzez stosowanie zamkniętego obiegu 
wody w urządzeniach chłodniczych. Dzięki temu woda 
powraca do systemu i jest używana ponownie, przez co 
zmniejsza się na nią zapotrzebowanie. To ważne, bo na 
przykład w samym 2014 r. w dębickiej fabryce zanoto-
wano przepływ ok. 12,5 mln m3 wody w obiegu zamknię-
tym, co oznacza, że taką ilość wody należałoby dodatko-
wo pobrać, a następnie odprowadzić w postaci ścieków. 
Aby zużywać jak najmniej wody, Goodyear stosuje 
sprawdzone metody i innowacyjne rozwiązania. Jednym 
z nich jest program oszczędności energii cieplnej, dzięki 
któremu zmniejszono ilość pary potrzebnej w produkcji 
opon, co pośrednio przekłada się na mniejsze zapotrze-
bowanie na wodę do jej produkcji. 

Z reguł efektywnego korzystania z wody szkoleni są 
również pracownicy fabryki w Dębicy, którzy uczą się, 
że ilość zużywanej wody zależy także od nich samych. 
Dzięki szkoleniom pracownicy zgłaszają przypadki wy-
cieków, a także zwracają uwagę na racjonalne wykorzy-
stanie wody, zarówno w pracy, jak i w domu. 

Krzysztof Zieliński
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Góry, rozległe lasy, obszary skaliste, wąwozy i stare drzewostany… To miejsca, 
gdzie możemy spodziewać się obecności puchacza (Bubo bubo) – największej 
z naszych sów. Jak się okazuje, nie tylko dzikie ostępy, ale również i parki miejskie 
kryją wiele tajemnic. Odkąd tylko rozpoczął się wzmożony ruch w awifaunie, a do-
kładniej od drugiego tygodnia lutego w czterech z rzeszowskich parków mogliśmy 
się natknąć na drapieżne ptaki.

Sokolnik - myśliwy czy przyrodnik?

Już z daleka słychać było nienaturalne świsty, gwizdy 
i nawoływania. Wystarczyło wejść głębiej w parkową 
alejkę, a naszym oczom ukazywała się plenerowa wy-
stawa ptaków drapieżnych. Przez pierwszą chwilę miało 
się wrażenie, że ptaki są sztuczne – siedzą grzecznie na 
specjalnych podestach i zdają się nie poruszać. Kiedy 
podchodzimy bliżej stajemy się również obiektem zain-

teresowania, a wtedy wielka puszysta kula zaczyna się 
poruszać, odwraca się i wlepia w nas swoje pomarań-
czowo-czerwone, groźne spojrzenie. To właśnie nasz 
puchacz. Parę kroków od niego siedzą na swoich sta-
nowiskach sokoły, a wśród nich: jastrzębie gołębiarze 
(Accipiter gentili) oraz rarogi zwyczajne (Falco cherrug). 
Nie są jednak same.

Zajmują się nimi sokolnicy ze Słowacji, którzy zostali za-
trudnieni przez miasto na niecałe 2 miesiące, by dzięki 
zdolnościom swoim i swoich podopiecznych skutecznie 
wypłoszyć z parku „miejskie ptaki” i uniemożliwić im za-
łożenie tam gniazd i złożenie jaj. Głównie chodzi o całe 
stada gawronów, które są mocno związane ze środo-
wiskiem miejskim. Dlaczego je wyganiają? Z prostego 
i bardzo przyziemnego powodu. Wszyscy znamy poten-
cjalne zagrożenia czyhające na nas podczas spacero-
wania po parku, tak zwane „bombardowanie” oraz pro-
blemy ze znalezieniem czystej, nie naznaczonej ławki. 

Pracę sokolników ciężko nazwać pracą. Sokolnicy przy-
jeżdżają do parku 7 dni w tygodniu na 12 godzin dzien-
nie i spacerują alejkami z jastrzębiem bądź rarogiem na 
wielkiej skórzanej rękawicy. Główną robotę wykonują 
ptaki, które też za bardzo się nie przemęczają, właściwie 
wystarcza sama ich obecność w enklawie. Właściciele 
ptaków mają za zadanie czuwać nad ich bezpieczeń-
stwem. Co pewien czas wypuszczają jakiegoś z uwięzi, 
aby ten pokrążył nad koronami drzew i pokazał „kto tu Puchacz (Bubo bubo) w rzeszowskim parku.
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rządzi”. A co z wypłoszonym ptactwem? Nie ma co się 
o nie martwić – znajdą, a większość już znalazła miejsce 
na pobliskich „niestrzeżonych” drzewach. 

Z fachowej definicji wynika, że sokolnictwo to jedna z ga-
łęzi łowiectwa. Większości z nas zaś łowiectwo kojarzy 
się wyłącznie z myśliwymi ze strzelbami, polowaniami 
i niehumanitarnie zabitymi zwierzętami. Skutkiem tego 
często można spotkać się z teorią, że ptaki są przez so-
kolników męczone i tępione. Czy fakt, że wypuszczane 
powracają do swoich właścicieli nie jest wystarczającym 
dowodem na dobre ich traktowanie? 

Każdy prawdziwy sokolnik jest równocześnie wielkim mi-
łośnikiem przyrody i woli być nazywany raczej hodowcą 
niż myśliwym. Oswojenie ptaków wymaga poświęcenia 
im znacznej uwagi oraz zrozumienia. W procesie ukła-
dania ptaka (w ten sposób nazywa się proces treningu 
skrzydlatego drapieżnika mający na celu zrobienie z nie-
go ptaka łowczego) nie wolno go za nic karcić, a wyłącz-
nie nagradza się za dobrze wykonane zadanie bądź za 
sam fakt powrotu do właściciela. 

Sokolnicy dzięki swojej wiedzy gromadzonej przez lata 
pracy z ptakami drapieżnymi przyczyniają się do pozna-
nia biologii poszczególnych gatunków, ich strategii ży-
ciowych oraz preferencji względem siedlisk, co pozwala 
na lepszą ochronę ptaków żyjących na wolności. Polscy 
sokolnicy już od ponad 20 lat biorą udział w Programie 
Restytucji Populacji Sokoła Wędrownego (Falco peregri-
nus) w Polsce. Ponadto  sokolnicy często zajmują się 
edukacją przyrodniczą poprzez organizowanie licznych 
pokazów polowań, prelekcje na temat ważnej roli pta-
ków drapieżnych w przyrodzie, jak również kultywowa-
nie tradycji hodowli ptaków łowczych.

Sokolnictwo niewątpliwie ma już swoją tradycję, jego hi-
storia w Polsce sięga X-XI wieku, kiedy to jedną z roz-
rywek rycerstwa były właśnie polowania przy użyciu so-
kołów. Już wówczas przywiązywano wagę do ochrony 
ptaków drapieżnych. Niedługo po rozpowszechnieniu 

się tej „gałęzi sportu” weszło prawo, które nakładało na 
ludność obowiązek dostarczania żywności dla sokołów, 
a właściciele ziem, na których znalazło się gniazdo sokoła 
musieli dopilnować, by takie nie uległo zniszczeniu – pod 
groźbą wysokiej kary! Przez pewien okres czasu dostęp 
do tej rozrywki posiadali wyłącznie książęta i wyższe 
elity społeczne. Zmniejszenie popularności sokolnictwa 
w Polsce nastąpiło wraz z lepszym dostępem do broni 
palnej, której używanie stało się głównym sposobem na 
pozyskiwanie zwierzyny. Z początkiem lat 70. XX wieku 
dzięki staraniom grupy myśliwych oraz pasjonatów sokol-
nictwa doszło na nowo do ożywienia tej dziedziny łowów. 
W 1972 roku powołany został Krajowy Klub Sokolników 
i Ochrony Ptaków Drapieżnych, tak zwane „Gniazdo So-
kolników”. Klub, jak sama nazwa wskazuje, nie zajmował 
się wyłącznie polowaniami, ale również realizował zada-
nia ochronne. Wprowadzenie niedługo później całkowitej 
ochrony ptaków drapieżnych zdeterminowało powstawa-
nie zamkniętych hodowli, które funkcjonują do dziś.

Czy istnieją inne sposoby na wypłoszenie gawronów 
z parków? Istnieją, ale jak pokazują lata doświadczeń 
są mało skuteczne. Zrzucanie świeżo powstałych gniazd 
(oczywiście przed złożeniem jaj) wydaje się być syzy-
fową pracą – kiedy pracownicy zajmują się oczyszcza-
niem jednej części parku, gniazda masowo powstają 
w drugiej części. Z kolei odtwarzanie samych odgłosów 
ptaków drapieżnych oraz rannych ptaków również nie 
przynosi wystarczających efektów – ptaki się po jakimś 
czasie przyzwyczajają i nawet potrafią założyć gniado 
na drzewie, na którym znajduje się głośnik! Najbardziej 
skuteczna jest obecność namacalnego zagrożenia, ale 
czy przez wystarczający okres czasu? Czy po wyjeździe 
sokolników ptaki nie powrócą na swoje drzewa? Czy 
nie zostały przez przypadek wypłoszone również ptaki 
śpiewające, które są pożądane w parkach? Sokolnicy 
opuścili swoje stanowiska w Rzeszowie 6 kwietnia. Do-
wiemy się więc tego wszystkiego już wkrótce. 

Iwona Muzyka

Ptaki nie muszą martwić się o pożywienie. Jastrząb gołębiarz (Accipiter gentili) podczas posiłku.
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Dla wszystkich, którzy chcą poznawać region, ale nie tylko 
jego zabytki, Podkarpackie jest „zielonym rajem”. Należy do 
wyjątkowych miejsc w Europie pod względem zróżnicowania 
krajobrazu oraz bogactwa flory i fauny. Podkarpackie posiada 
jedyne w skali kraju relikty pierwotnych puszcz: Sandomier-
skiej i Karpackiej, gdzie żyją zwierzęta niespotykane nigdzie 
indziej w Polsce. Województwo oferuje do obejrzenia dwa 
parki narodowe: Bieszczadzki i Magurski, 10 parków krajo-
brazowych, 13 obszarów chronionego krajobrazu, 94 rezer-
waty, ścieżki edukacyjne i tysiące pomników przyrody. Naj-
cenniejsze przyrodniczo tereny zostały w 2004 r. włączone 
do europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000. Unikatem 
jest również Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty 
Wschodnie”, który powstał pod patronatem UNESCO w ra-
mach programu „Man and Biosphere” (Człowiek i Biosfera). 
Obejmuje tereny na pograniczu Polski, Słowacji i Ukrainy. 
W tym zielonym dziedzictwie regionu mieszczą one rów-
nież parki i ogrody dworskie i podworskie, w których często 
znajdują się rzadkie okazy drzew i krzewów, sprowadzanych 
przez właścicieli z całego świata. 

I ekomuzea, czyli muzea bez murów, to forma pro-
mocji walorów przyrodniczych, histo-

rycznych i kulturowych 
jednej lub 

kilku miejscowości, polegająca na stworzeniu wspólnej ofer-
ty turystycznej. Najczęściej są efektem inicjatywy miesz-
kańców, którzy nie tylko wyznaczają sami szlaki, odnawiają 
zabytki, ale również prezentują swoje pasje, przypominają 
historię i kulturę miejscowości i regionu. I to właśnie ludzie 
tworzą atmosferę i są największą wartością każdego eko-
muzeum. Tworzenie takich muzeów służy zachowaniu śla-
dów przeszłości w miejscu ich występowania, w naturalnym 
otoczeniu. Działa ekomuzeum w Lutowiskach, gdzie przez 
wieki obok siebie mieszkali Polacy, Żydzi i Ukraińcy. Kolej-
ne to „W krainie Bojków” w Zatwarnicy, „Hołe” w Dźwinia-
czu Dolnym, „W krainie Bobrów” w kotlinie Uherczańskiej, 
„Zielony Cień im. Marii Czerkawskiej” w Rudence, „Hoszów 
– Jałowe”, „Siedem Przysiółków” w Rakszawie, „Góry Wol-
ności” we Frysztaku i okolicach. 

Takim specyficznym muzeum bez murów jest również unika-
towe w skali kraju Arboretum w Bolestraszycach, które nale-
ży do cennych zabytków przyrody i kultury Podkarpackiego. 
W Bolestraszycach jednoczą się historia i współczesność. 
Historyczne założenie obejmuje park i dwór, w którym w poł. 
XIX w. mieszkał i tworzył znakomity malarz Piotr Michałow-
ski. Arboretum posiada także położony tuż obok Fort XIIIb, 
na terenie którego zgromadzona jest kolekcja roślin chronio-
nych. Wiekowe drzewa z dawnych ogrodów dworskich sta-
nowią malowniczy akcent wśród nowych nasadzeń, na które 

składają się gatunki obcego pochodzenia i rodzime 
drzewa, krzewy oraz rzadkie, zagrożone, gi-
nące i chronione gatunki roślin. Arboretum na-
wiązuje do starych tradycji ogrodów w Galicji, 
wśród których uwagę zwracają Sieniawa i Peł-

kinie Czartoryskich, Zarzecze Dzieduszyckich, 
Dubiecko Krasickich, Miżyniec Lubomirskich, 
czy Medyka Pawlikowskich. 

dr Izabela Fac

W szumie i niezdrowym miejskim powietrzu szukamy wytchnienia dla naszych 
płuc w kontakcie z przyrodą. Ale chcąc poznać region nie koniecznie musimy 
znowu udawać się w mury np. muzeów. Muzea bez murów – kapitalna propo-
zycja dla wypoczynku na świeżym powietrzu, w otoczeniu przyrody, dawnej 
kultury, ludzkich pasji…

Muzea bez murów
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Szukając nazwy dla grupy „ekologicznej” wyszli z założenia, 
że nazwa musi zawierać połączenie celu działalności, prosto-
ty, chwytliwości i ciekawej formuły - w ten sposób powstało 
ENERKO. Co naprawdę oznacza ta nazwa? Przede wszyst-
kim jest to połączenie fragmentów słów „energia” i „ekolodzy”, 
w końcu są młodymi, energicznymi ekologami! Zdecydowali 
się filtrować świat z elektrośmieci, więc również stali się swe-
go rodzaju „nerkami świata”. Młodzi kolbuszowianie ruszyli do 
akcji z głową pełną pomysłów - tych szalonych i zakrojonych 
na szeroką skalę, jak również tych prostszych, ale też bardzo 
istotnych. ENERKO to uczniowie kierunku przyrodniczo-tury-
stycznego, zainteresowani tematyką ekologiczną i właśnie to 
pomogło im w rozpoczęciu działalności. Stali się drużyną – 
parafrazując znany film „drużyną ekologii” - której przyświeca 
motto: „Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od 
każdego, na pozór niewielkiego ludzkiego działania, zależy 
od każdego z nas” (F. Plit). Jednocześnie od początku chcie-
li, aby ten konkurs był początkiem wspólnej zabawy – przez 
działanie zawiązują się przyjaźnie – uczniowie pomagają so-
bie nie tylko przy realizacji zadań, ale również spędzają razem 
czas, wspólnie się uczą i rozmawiają. Niewielka stosunkowo 
miejscowość, ale wystarczy kreatywność, młodzi, odważni lu-
dzie i… do dzieła! Pod czujnym i przyjacielskim okiem Pani 
Małgorzaty Gołębiowskiej opracowany został podział zadań 
oraz regulamin. 

Działania zakrojone są od początku na szeroką skalę w róż-
nych formach – od wykładów po zabawy. Zaowocowało to 
wieloma akcjami, profilem na Facebook’u oraz kanałem na 
YouTube. Silną stroną kampanii będzie wykorzystanie me-
diów. Została napisana i nagrana w Polskim Radiu Rzeszów 
autorska piosenka; grupa wzięła także udział w godzinnej 
audycji dotyczącej ENERKO. Gazety lokalne „Nowiny” oraz 
„Korso Kolbuszowskie” zamieściły na swych łamach informa-
cje o działalności licealistów.

W ten sposób młodzież stara się trafić do wszystkich ludzi 
zainteresowanych ekologią również z innych części woje-
wództwa, ale też i całej Polski. W trakcie pierwszego eta-
pu konkursu udało się zrealizować lub rozpocząć realizację 

wielu zadań: Facebook, YouTube, wykonano plakaty doty-
czące działalności grupy, happening informujący „Działaj 
z ENERKO Drogi Kolego i zrób dla Ziemi wiele dobrego!”, 
wydawana jest własna gazetka - „Enerkolek”, zbierane są 
puszki, tonery i makulatura, aby pozyskać pieniądze na 
działalność. W szkole przeprowadzono godziny wychowaw-
cze dotyczące problemu ZSEE. 

Odbył się konkurs „Bateria w roli głównej” oraz wielki happe-
ning dla szkoły – EkoMikołajki. Grupa stara się, aby formy 
działalności były dostosowane do wszystkich – zarówno do-
rosłych, jak i najmłodszych, więc są one bardzo różnorodne 
i zakrojone na różne skale. W ramach kampanii edukacyjnej 
prowadzone były zajęcia w przedszkolach. Przedstawicie-
le ENERKO poprzez zabawę i rozmowy z przedszkolakami 
wykorzystali fakt, że to przez nie właśnie najłatwiej jest trafić 
do rodziców. Aby uświadomić lokalnej społeczności, jak wie-
le można zrobić dla siebie, już na początku szeregowi akcji 
nadano hasło: „Myśl globalnie – działaj lokalnie!”. 

Najbliższym czasie młodzi chcą zorganizować przemarsz 
przez miasto z transparentami, śpiewając swoją piosen-
kę. Wezmą w tym udział uczniowie różnych szkół Kolbu-
szowej. Finałem ekologicznego „protestu” będzie zbiórka 
na hali widowiskowo-sportowej LO i realizacja specjalnie 
przygotowanego, obfitującego w niespodzianki, programu 
edukacyjnego dla młodzieży. Planowo  głównym celem 
będzie – łącząca edukację z zabawą – impreza ekologicz-
na w formie pikniku dla mieszkańców Kolbuszowej i oko-
lic, podczas której propagowane będzie m.in. właściwe 
postępowanie z elektrośmieciami. 

Młodzi ekolodzy mają nadzieję, że poprzez przeróżne formy 
działań każdy znajdzie coś dla siebie i przyjdzie na imprezę 
finałową, a podczas zbiórki ZSEE uda się zebrać dużo elek-
trośmieci, za których przyniesienie mieszkańcy będą otrzy-
mywać drobne upominki. 

Opracowała na podstawie materiałów ENERKO 
dr Izabela Fac

Kolbuszowskie ENERKO
Istnieje bardzo mądre stare przysłowie „czym skorupka za młodu nasiąknie” i ma ono 
nieustannie zastosowanie w życiu. Skoro tak dużo mówimy o ekologii, dążymy do za-
chowań i działań proekologicznych to musimy pamiętać, że uczyć ich musimy od naj-
młodszych lat. Dziś przykład – na pewno jeden z wielu – działalności grupy młodzieży 
z Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej. Młodzież z ENERKO 
bierze udział Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Drugie Życie Elektrośmieci”. 
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Rezerwat krajobrazowo-leśno-geologiczny „KRĘPAK” 
zlokalizowany jest na Korzeńcu w gminie Bircza. Utwo-
rzony został w 1991 r. i zajmuje powierzchnię ok. 140 ha. 
Teren rezerwatu położony jest na wysokości 370-475 m 
n.p.m, a rzeźba terenu urozmaicona głębokimi dolina-
mi potoków i stromymi zboczami. Różnica wysokości 
między najniżej a najwyżej położonym punktem wynosi 
ponad 100 m. Ciekawe jest samo położenie rezerwatu 
po obu stronach głęboko wciętej w zbocze serpenty-
ny – drogi łączącej Przemyśl z Sanokiem. Utworzenie 
rezerwatu miało na celu zachowanie walorów nauko-
wych, dydaktycznych i krajobrazowych lasów jodłowo-
-bukowych, jako pozostałości po puszczy karpackiej. 
Poznawanie walorów przyrodniczych tego rezerwatu 
jest możliwe dzięki utworzonej ścieżce przyrodniczej li-
czącej 2 km, zamkniętej w pętlę. Spacerowanie po jej 
trasie daje możliwość poznania starego i cennego drze-
wostanu jodłowo-bukowego wraz z charakterystycznym 
runem podgórskiej formy buczyny karpackiej (Dentario 
glandulosae-Fagetum), które reprezentują żywiec gru-
czołowaty, kopytnik pospolity czy wawrzynek wilczełyko. 
Drugim zespołem leśnym jest zespół grądu, zajmujący 
nieznaczną powierzchnię zbocza nad potokiem. Wiosną 
kwitnie tutaj wiele geofitów. Na zboczach wzniesień, 

gdzie gleba jest suchsza występuje turzyca orzęsiona, 
natomiast na siedliskach wilgotnych: skrzyp olbrzymi 
czy sitowie leśne. Ponadto na obrzeżach lasu występu-
je dziki bez hebd, który w odróżnieniu od innych gatun-
ków bzu nie ma zdrewnianych gałęzi. Podczas spaceru 
również przedstawicieli fauny, wśród których wymienić 
można: kunę leśną, lisa, rysia, wilka, jelenia, sarnę oraz 
dzika. Jest to doskonałe miejsce do poznawania środo-
wisk przyrodniczych, jakie występują na Pogórzu Prze-

Lasy birczańskie skrywają wiele ciekawych osobliwości przyrodniczych. Nie bez 
powodu został niedawno, bo w 2011 roku, utworzony Leśny Kompleks Promo-
cyjny „Lasy Birczańskie”. Tak samo jak inne LKP w Polsce (łącznie jest ich 25) 
pokazuje zmienność warunków siedliskowych, różnorodność składu gatunko-
wego lasu i wielość pełnionych przez niego funkcji. Celem LKP jest też osiąga-
nie kompromisu między najważniejszymi zadaniami leśnictwa: produkcją drew-
na oraz funkcjami społecznymi i ekologicznymi, które pełni las. Jednym z wielu 
funkcji, jakie pełni jest edukacja leśna społeczeństwa.

Ścieżka przyrodnicza 
w rezerwacie „Krępak”
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myskim.

Na ścieżce opisane są także zjawiska patologii lasu oraz 
erozji gleb. Ponadto urządzone jest stanowisko czynnej 
ochrony płazów, gdzie swoje miejsce rozrodu znajdują 
takie płazy, jak kumak górski, traszka karpacka czy sala-
mandra plamista. Urządzone jest również stanowisko or-
nitologiczne, gdzie przy odrobienie szczęścia możemy za-
obserwować puchacza czy puszczyka uralskiego. Ścieżka 
przeprowadzone przez rezerwat Krępak, pozwala poznać 
warstwowy układ roślinności i poszczególne piętra lasu, 
a także zaobserwować ptaki oraz zwrócić uwagę na cho-
roby drzew. Niewątpliwie zaciekawić może fakt, że w od-
słonięciu geologicznym na terenie rezerwatu znajdują się 
często odlewy szkieletów ryb kostnoszkieletowych.

Wszystkie te osobliwości można podziwiać i zaobserwo-
wać podczas jednego spaceru po ścieżce. Ułatwią nam to 
bez wątpienia tablice przystankowe umieszczone na ścież-
ce z ciekawymi opisami tego, co możemy tam zaobserwo-
wać i na co powinniśmy zwrócić uwagę. Całą pętlę jeste-
śmy w stanie przejść w ciągu 2 godzin. Na zakończenie 
spaceru można rozpalić ognisko w wyznaczonym do tego 
miejscu, a w czasie deszczowej pogody skorzystać z wiaty 
przy parkingu. Nawet jeśli deszcz zastanie nas na ścieżce 

przy potokach czy na stromych miejscach, czekają na nas 
ułatwienia w postaci drewnianych podestów, schodów oraz 
pomostów, które ułatwią przemieszczanie się po ścieżce 
oraz zapewnią bezpieczeństwo.

Na koniec warto wspomnieć, że przez teren rezerwatu, 
który leży po obu stronach drogi łączącej Sanok z Prze-
myślem, przebiega średniowieczny trakt handlowy łączący 
te miasta, a dalej z Węgrami i Rusią Kijowską. We wcze-
snym średniowieczu transportowano tędy sól pozyskiwaną 
ze słonych źródeł w okolicach Birczy, w XV wieku przepę-
dzano tabuny koni na Węgry, w XVI i XVII wożono wina 
węgierskie, w XVIII przepędzano bydło za Karpaty, a w XIX 
wywożono szkło flaszkowe i taflowe, produkowane w hu-
tach szkła w Birczy, Borownicy, Brzusce, Sufczynie, Koto-
wie i Łodzince Górnej. 

Małgorzata Draganik
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Dorota Zańko: - Po co 
dziś łowiectwo, skoro 
półki sklepowe ugi-
nają się od żywności, 
a hipermarkety „pękają 
w szwach”? 

Zdzisław Siewierski: - Łowiectwo jest najstarszym zaję-
ciem człowieka. Kiedyś umiejętności myśliwskie decydo-
wały o przeżyciu. Dziś łowiectwo zmieniło swoją rolę – jest 
elementem ochrony środowiska. Polega na ochronie ga-
tunków zwierząt łownych, czyli zwierzyny, na hodowli zwie-
rząt dziko żyjących i na gospodarowaniu populacjami tych 
zwierząt, w tym pozyskiwaniu. Dziczyzna jest najzdrow-
szym mięsem. Charakteryzuje się niską zawartością tłusz-
czu, wykwintnym smakiem, nie zawiera cholesterolu. Do-
brze byłoby powrócić do tradycji i spowodować, aby całość 
polskiej dziczyzny pozostawała na polskich stołach i była 
spożywana przez nasze społeczeństwo. 

- Bo na razie dziczyzna jest obecna na stołach głów-
nie myśliwych, natomiast społeczeństwo niezwykle 
rzadko po nią sięga. Dlaczego?

- Polska kuchnia słynęła na całym świecie z doskonałe-
go przyrządzania dziczyzny, która była dostępna dla tzw. 
wyższych sfer. Po II wojnie światowej, prawie 100% tego 
mięsa szło na eksport. Pozyskiwano za nie twarde de-
wizy, tak potrzebne gospodarce. Stąd dziczyzna została 
praktycznie wyeliminowana z gastronomii i z użytku co-
dziennego. Jedynie myśliwi korzystali z tusz zwierzyny 
drobnej – zajęcy oraz ptactwa – kuropatw, bażantów. 
W tej chwili mamy „wolny rynek”, obrót dziczyzną odbywa 
się na terenie kraju i każdy myśliwy może spożytkować 
dziczyznę na użytek własny. Nie może tylko nią handlo-
wać. I czas najwyższy, żebyśmy z powrotem przyzwy-
czajali społeczeństwo do jedzenia dziczyzny, żeby nasza 
gastronomia na powrót uczyła się ją stosować. Działania 
PZŁ w tym właśnie kierunku zmierzają. Są jeszcze tylko 
dwie przeszkody do usunięcia. Pierwsza to taka, że obrót 
dziczyzną jest w Polsce koncesjonowany – to sprawia, że 
monopoliści proponują za nią zbyt wysokie ceny. A dru-
ga - koła łowieckie, jako producenci dziczyzny nie mogą 
bezpośrednio sprzedawać dziczyzny. Ale aktualnie w par-
lamencie jest projekt ustawy o sprzedaży bezpośredniej 
i koła będą pod nią podlegać. Kwestia uregulowania for-
malno-prawnego z jednej strony ułatwi dostęp do dziczy-
zny, a z drugiej - znacznie obniży jej cenę.

- Mówiąc o dziczyźnie, nie sposób nie wspomnieć 
o trunkach myśliwskich, które od zawsze stowarzy-
szyły spożywaniu tego mięsa… 

- Trunki te dzieliły się zawsze na dwie grupy. Pierwsze 
to były takie, które miały na celu „wzmocnić” myśliwego 
i ogrzać, drugie – dodać smaku dziczyźnie. Ten pierw-
szy ich sposób użycia został całkowicie wyeliminowa-
ny – dzisiaj myśliwym nie wolno spożywać alkoholu ani 
na polowaniu, ani przed nim, ani też po. Jest to bardzo 
rygorystycznie przestrzegane. Za spożycie nawet nie-
wielkiej ilości alkoholu można stracić nie tylko pozwo-
lenie na broń, ale też ponieść odpowiedzialność karną. 
A więc to, co było „tradycją”, odeszło do przeszłości. Ale 
nadal pozostały tradycyjne trunki myśliwskie, tj. nalew-
ki myśliwskie. Bogactwo ich jest ogromne, przepastne 
jak fantazja ludzka. Wykonywane są z roślin dziko wy-
stępujących – młodych pędów sosny, różnego rodzaju 
ziół, owoców i kwiatów. Jest tarniówka, jarzębinówka, 
orzechówka. Nalewki są bardzo popularne wśród myśli-
wych, chętnie je robią, prześcigają się przy tym, kto lep-
szą i „ciekawszą” zrobi. Te napoje urozmaicają biesiady 
myśliwskie. Co ciekawe, ich „produkcją” coraz chętniej 
parają się panie, które polują lub żony myśliwych. To już 
swego rodzaju moda. 

- Poruszył Pan ważną kwestię, kobiet w łowiectwie. Ja-
kim zainteresowaniem cieszy się ono wśród pań? Bo 
łowiectwie do tej pory było typowo męskim hobby…

- Rosnącym. Coraz więcej pań zostaje myśliwymi. Polskie 
łowiectwo daje możliwość uprawnia go ludziom w różnym 
wieku, ze wszystkich grup zawodowych. Praktycznie każ-
dy, kto spełnia określone kryteria - jest niekarany, zdobył 
wiedzę, zdał egzaminy, a przede wszystkim chce to robić 
i sprawia mu ono przyjemność i radość, potrafi zaanga-
żować się w działalność łowiecką, nie tylko w polowania, 
może uzyskać uprawnienia myśliwego. Dziś polują nie tyl-
ko ludzie bogaci, ale też średniozamożni, a nawet i biedni 
– potrafią część swoich skromnych środków przeznaczyć 
na niezbędne akcesoria, amunicję czy na składki człon-
kowskie. Cieszymy się, że przybywa kobiet polujących, bo 
płeć piękna, jak wiadomo, łagodzi obyczaje. We wszystkich 
dziedzinach, którymi zajmują się koła łowieckie, kobiety są 
potrzebne, a nawet niezbędne. 

- Ale mężczyźni myśliwi w dalszym ciągu patrzą na 
kobiety polujące z lekkim przymrużeniem oka…

Rozmowa ze Zdzisławem Siewierskim, łowczym okręgo-
wym w Rzeszowie

Modelu łowiectwa 
świat może nam 
pozazdrościć
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- Tak. Ale tę sytuację można porównać do prowadzenia 
samochodu przez kobiety. Dziś kobieta za kierownicą już 
nikogo nie dziwi i nie robi żadnego wrażenia. Sądzę, że 
niedługo tak samo będzie z paniami polującymi. 

- Polski model łowiectwa wyróżnia się na tle Europy. 
Czym dokładnie? 

- Przede wszystkim tym, jak już powiedziałem, że u nas ło-
wiectwo, to nie tylko polowanie. Jest jedną z form działalności 
w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego. Po drugie, 
PZŁ jest organizacją skupiającą myśliwych i realizującą za-
dania z zakresu gospodarki łowieckiej w imieniu państwa. 
Stąd polski myśliwy, w przeciwieństwie do myśliwych z innych 
krajów, potrafi coś więcej niż tylko polować. Np. w USA ło-
wiectwo traktowane jest tylko i wyłącznie jako myślistwo – po-
lujący musi umieć strzelać i znać przepisy bezpieczeństwa. 
Polski myśliwy w pierwszej kolejności jest hodowcą – ma wie-
dzę z zakresu biologii zwierzyny, funkcjonowania środowiska 
przyrodniczego, z zakresu gospodarki łowieckiej – począw-
szy od uprawy poletek, dokarmiania zwierzyny, szacowanie 
szkód łowieckich, ma też wiedzę z zakresu ochrony zwierzy-
ny. Umiejętność polowania jest tą ostatnią, jaką nabywa, przy 
czym musi je wykonywać z zachowaniem zasad etyki łowiec-
kiej. Ponadto każdy myśliwy jest przeszkolony w zakresie 
przepisów weterynaryjnych – potrafi ocenić, czy upolowane 
zwierzę ma jakieś oznaki choroby. Dlatego droga do pozosta-
nia myśliwym w Polsce jest długa i trudna. Najpierw kandydat 
na myśliwego odbywa trwający rok staż łowiecki. Potem prze-
chodzi specjalistyczne szkolenie. Następnie zdaje egzaminy 
– pisemny i ustny. W dalszej kolejności egzamin strzelecki. Po 
trzech latach stażu, myśliwy może podnieść swoje „kwalifika-
cje” i podejść do kolejnego egzaminu, żeby otrzymać upraw-
nienia selekcjonerskie – chodzi o to, aby mógł dokonywać 
odstrzału samców zwierzyny płowej – saren, jeleni, danieli, 
łosi. Polski model łowiectwa daje nam przewagę nad innymi 
państwami – w naszym kraju gospodarkę łowiecką prowadzi 
aż 120 tys. myśliwych, bo tylu ich mamy. Dzięki pracy tej rze-
szy ludzi możemy się szczycić tak bogatymi łowiskami, tak 
dobrym stanem zwierzyny. 

- Powiedział Pan, że łowiectwo w Polsce jest formą 
ochrony przyrody. A jak ma się do tego strzelanie do 
zwierzyny, polowanie?

- Polowanie jest jeden z elementów gospodarki łowieckiej. 
Tak samo jak rolnik w domu hoduje zwierzę po to, żeby 
w końcu je zabić i przeznaczyć do spożycia, tak samo my-
śliwy hoduje zwierzynę i część jej pozyskuje. Dokarmianie 

zwierząt łownych zimą, dostarczanie im składników mine-
ralnych w postaci soli, pozwala przeżyć wielu osobnikom. 
„Nadwyżkę” myśliwi odstrzeliwują. Kiedyś zwierzęta selek-
cjonowały srogie zimy. To samo czynią choroby, które poja-
wiają się, kiedy następuje przegęszczenie – przekroczenie 
możliwości danego środowiska. Nam, myśliwym chodzi nie 
tylko o utrzymanie danej populacji na odpowiednim pozio-
mie ilościowym, ale również jakościowym. Odstrzału zwie-
rzyny dokonuje się nad podstawie planów łowieckich, po-
przedzonych inwentaryzacją zwierzyny. Rzecz w tym, żeby 
tej zwierzyny nie tylko było dużo, ale aby była o odpowied-
niej jakości – zdrowa (jakość populacji mierzy się jakością 
trofeów) i przekazywały dobre geny swojemu potomstwu. 

- A co gdybyśmy pozostawili dziś zwierzynę bez kon-
troli, bez ingerencji człowieka|? 

- Nie poradziłaby sobie. Początkowo przegęszczenie do-
prowadziłoby do ogromnych szkód w uprawach rolnych, 
w lasach. Nastąpiłaby stopniowa degradacja populacji - na 
tym ucierpiałby zwierzyna i człowiek. Niestety w świecie 
współczesnym człowiek musi rozsądnie z głęboką wiedzą 
pomagać przyrodzie. Ustawa prawo łowieckie mówi wyraź-
nie, że gospodarka łowiecka prowadzona jest w zgodzie 
z zasadami ekologii, racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej 
i rybackiej. I to właśnie jest sedno całej sprawy.

- Można by powiedzieć, że szkody łowieckie od zawsze 
szły w parze z rolnictwem. Co spowodowało, że dziś ich 
skala jest większa niż jeszcze kilkanaście lat temu? 

- Przyczyn jest wiele. Przede wszystkim spadek ilości zwie-
rzyny drobnej, a wzrost ilości zwierzyny grubej – głównie 
dzików. Po drugie, zmiana klimatu - cieple zimy powodują, 
że przeżywalność zwierząt jest większa. Po trzecie zmiany 
w krajobrazie rolniczym – kurczenie się terenów podlegają-
cych uprawom rolnym, zwiększanie się obszaru monokul-
tur – połacie rzepaku, pszenicy, kukurydzy sprzyjają zwie-
rzynie grubej, która tu znajduje wysokokaloryczny pokarm 
i schronienie, natomiast nie sprzyjają zwierzynie drobnej 
– kuropatwy, zające preferują roślinność niższą. Ponadto 
mamy dużo nieużytków rolnych - ugory porośnięte gęstymi 
samosiejkami, wysokimi trawami. To są ulubione siedliska 
zwierzyny. W tej chwili dziki więcej bytują na polach niż 
w lesie. Wysokoenergetyczny żer powoduje też, że lochy 
szybciej dojrzewają - młode mają już w drugim roku życia 
(a powinny w wieku 3-4 lat). To wszystko sprawia, że przy-
rost zwierzyny na niektórych terenach jest znaczny, skon-
centrowany i pociąga za sobą większe szkody. 
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- A skąd zwierzyna dzika w miastach? 

- Zwierzyna ma cechy synantropijne – łatwo przyzwyczaja 
się do ludzi. A poza tym można powiedzieć, że jest leniwa 
i szuka takiego środowiska, gdzie łatwo o żer, gdzie łatwiej 
przeżyć. Np. lisy, jeśli mają do wyboru polowanie na polach 
czy w lasach, albo spenetrowanie śmietnika, czy innego 
miejsca, gdzie są wyrzucane odpadki, wybiorą to drugie, 
bo im jest łatwiej. Stąd przenoszą się do miast.

- Szkody łowieckie to nie jedyny problem, z którym 
boryka się współczesne łowiectwo. Z czym jeszcze?

- Ono boryka się przede wszystkim z problemami global-
nymi, które dotyczą zmian środowiskowych i pociągają za 
sobą zmiany w przestrzeni życiowej zwierząt. W Polsce 
w ostatnich latach bardzo dużo zmieniło się, jeśli chodzi 
o infrastrukturę liniową. Powstały i powstają nowe drogi, 
drogi szybkiego ruchu, „ogrodzone” autostrady. Terytorium 
kraju staje się coraz bardziej poszatkowane, poprzedziela-
ne liniami stanowiącymi bariery dla migracji zwierząt. Do 
tego dochodzi jeszcze urbanizacja, która w naszym kraju 
prowadzona jest w sposób chaotyczny, nie do końca prze-
myślany – właściwe buduje się, gdzie kto chce i …ingeruje 
się w naturalne środowisko bytowania zwierzyny, utrudnia 
życie dzikim zwierzętom. Stąd my, myśliwi musimy zasta-
nawiać się nad nowymi sposobami ochrony tej zwierzyny, 
zwłaszcza jeśli chodzi o wypadki komunikacyjne. Niegdyś 
wypadki z udziałem zwierząt były nieznane. Potem, kiedy 
narastał ruch pojazdów szybkich, na drogach najczęściej 
ginęły małe zwierzęta – koty, zające, jeże. Dziś mamy ko-
lizje drogowe z udziałem dużych zwierząt, takich jak łosie, 
jelenie, dziki, sarny. I jest ich coraz więcej. Te wypadki sta-
nowią też zagrożenie dla ludzi. Jak chronić ludzi i zwierzę-
ta? Na razie nie ma skutecznych sposobów, ani na zacho-
dzie Europy, ani w naszym kraju. Wszystko jest na etapie 
eksperymentów. Budowane są przejścia ekologiczne tzw. 
zwierzaki, ale one nie do końca się sprawdzają – nie za-
wsze są trafnie sytuowane, a przede wszystkim są bardzo 
drogie. Problem jest również coraz większy ruch na dro-
gach gminnych, również w porze nocnej, porze żerowania 
i przemieszczania się zwierząt. Stawia to przed nami nowe 

wyzwania, w jaki sposób zabezpieczyć tą zwierzynę. Ko-
lejnym problem jest zatrzymanie zwierzyny w lasach – za-
pewnianie jej miejsc żerowania, koszenie nieużytków.

- Co jakiś czas powraca kwestia prywatyzacji Lasów 
Państwowych. Myśliwi stanowią tą grupę społeczną, 
która zawsze występują przeciw. Dlaczego?

- Dlatego, że uważamy, bazując na doświadczeniach świa-
towych, że tylko lasy, które są własnością państwa (Skarbu 
Państwa) będą mogły sprawować swoją wielofunkcyjność 
– nie tylko producenta drewna, ale też będą miejscem re-
kreacji, gospodarki łowieckiej, „zielonymi płucami” Polski, 
filtrem powietrza. Ten model funkcjonowania lasów jest 
jednym z większych osiągnięć Polski i należy go zacho-
wać. I tylko państwo będzie to w stanie uczynić. 

- Łowiectwo, to jak już Pan Powiedział to ochrona 
gatunków. W naszym kraju wiele gatunków łownych 
udało ocalić się od zagłady, m.in. wilka, bobra. Czy 
ten model ochrony jest właściwy, skoro dziś mówimy 
o szkodach wyrządzanych przez te zwierzęta? 

- Tak, choć zdania na ten temat są różne. Dyskusja doty-
czy obecnie łosia. Po nierozważnych decyzjach urzędni-
ków szczebla centralnego, podjętych na początku lat 90. 
ubiegłego wieku o jego redukcji, populacja łosia została 
zmniejszona do minimum. To myśliwi wystąpili o morato-
rium na odstrzał łosia na 10 lat. Ta dekada minęło w 2011 
r. Moratorium spełniło swoją funkcję, populacja tego zwie-
rza została odbudowana, ale w niektórych środowiskach 
jest jego przegęszczenie. Naturalną rzeczą byłoby rozpo-
częcie eksploatacji łowieckiej w wymiarze kontrolowanym 
i małym, żeby utrzymać go na odpowiednim poziomie. Ale 
organizacje ekologiczne „krzyczą”, że nie wolno go ru-
szać. Z kolei rolnicy i leśnicy skarżą się, że jest go już za 
dużo, że wyrządza ogromne szkody, stanowi zagrożenie 
na drogach, głównie mazurskich. Ale nie ma kto podjąć 
rozsądnej decyzji - minister środowiska działa pod presją 
organizacji ekologicznych. „Problem łosia” pokazuje, że 
nie trzeba się bać, tylko podejmować odważne decyzje. 
Gdyby w porę takie podjęto odnośnie odstrzału bobrów, 
to dzisiaj nie było problemu. 
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- Podobnie należało postąpić z wilkami, tak? 

- W niektórych regionach np. w Bieszczadach stanowią 
problem dla ludzi hodujących zwierzęta gospodarskie. My 
jesteśmy za tym, żeby ten wilk był w polskim krajobrazie, 
bo naszym zadaniem jest zachowanie bioróżnorodności 
– powinno być miejsce dla wszystkich gatunków. Tylko mu-
szą być zachowane „proporcje” pomiędzy poszczególnymi 
gatunkami. Na pewno musimy bronić się przed gatunkami 
inwazyjnymi – norką północnoamerykańską czy jenotem, 
które wypierają naszych rodzimych drapieżników.

- A co z lisami?

- Był taki okres, kiedy populacja lisa gwałtownie wzrosła. 
Przyczyniły się do tego szczepienia przeciwko wściekliź-
nie, która jest naturalnym reduktorem tej populacji. Zwięk-
szony odstrzał lisów w ostatnich latach spowodował, że 
populacja tego zwierzęcia w znacznym stopniu została 
zredukowana i sądzę, że na terenach leśnych czy polnych 
wróciła do normy. Gorzej jest z terenami gęsto zabudowa-
nymi, a zwłaszcza miejskimi. One są wyłączone z polowań. 
Trzeba szukać innych metod, aby tam, gdzie lis stanowi 
problem, jego populację ograniczyć. 

- A jakie efekty przyniosła reintrodukcja zwierzyny 
drobnej, zajęcy, kuropatw, wsiedlanie jej tam, gdzie 
kiedyś występowała?

- W tej chwili nadal obserwujemy regres zwierzyny drobnej. 
Zredukowały ją choroby, drapieżniki, także skrzydlate, któ-
re są objęte ochroną i licznie występują, ale przede wszyst-
kim zmiany w krajobrazie rolniczym, bo zarówno zając, jak 
i kuropatwa potrzebują do życia urozmaiconego pokarmu, 
niskiej roślinności. Myśliwi zakupują i wsiedlają te gatunki 
nie z myślą o polowaniach, ale chcieliby za wszelką cenę 
zachować je w naszym krajobrazie. Łatwo przychodzi nam 
zasilanie łowisk bażantem, natomiast hodowla i reintroduk-
cja zająca i kuropatwy jest bardzo trudna i choć przychodzi 
z wielkim wysiłkiem, ale nie rezygnujemy. Mamy nadzieję, 
że PZŁ, myśliwi, nadal będą otrzymywać fundusze na ten 
cel z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Musimy zachować bioróżnorodność. 

- Myśliwi podejmują również szereg inicjatyw w szko-
łach. Organizują najmłodszym pogadanki, różnego ro-
dzaju konkursy, wyprawy do lasu. Po co to wszystko? 

- Dla nas niezwykle istotne jest prowadzenie edukacji przy-
rodniczo-łowieckiej od wczesnego dzieciństwa, dlatego, 
że świat się zmienia i dzisiaj ludzie często nie rozumieją 
podstawowych zasad funkcjonowania przyrody, zależności 
pokarmowych. Dzieci nie wiedzą, skąd się bierze rosół czy 
kotlet schabowy – są przekonane, że ze sklepu lub z hiper-
marketu. My nie boimy się dzieciom mówić, że najpierw ho-
duje się kurę, żeby potem można było ją zabić i ugotować 
z niej rosół. Ale trzeba właściwie ją traktować, podobnie jak 
każde zwierzę, pomagać mu. Tłumaczymy, że mięso, jeden 
z głównych składników pożywienia człowiek produkuje tak, 
że albo prowadzi się hodowlę zwierząt gospodarskich albo 
poluje. Uważamy, że tylko mówienie prawdy i pokazywanie 
właściwych relacji może kształtować wiedzę i świadomość 
potem dorosłego człowieka. Dzieci muszą rozumieć, że 
człowiek kiedyś zaingerował w środowisko i musi nadal to 
czynić, ale mądrze. 

- Ile myśliwi zarabiają na tych swoich działaniach? 

- Dobre pytane. Otóż nie tylko nie zarabiamy, ale dokła-
damy. Pracujemy społecznie. Właścicielem zwierząt dziko 
żyjących jest Skarb Państwa i to państwo przekazało orga-
nizacji społecznej, jaką jest PZŁ, czyli myśliwym obowią-
zek gospodarowania nimi. I upolowana zwierzyna stanowi 
własność koła łowieckiego. Ale wszystkie dochody z dzia-

łalności łowieckiej muszą być wykorzystane do prowa-
dzenia gospodarki łowieckiej. Pytanie, czy to wystarcza? 
Średnio w kraju przychody z gospodarki łowieckiej na 1 ha 
dzierżawionego obwodu łowieckiego wynoszą ok. 5 zł, na-
tomiast koszty gospodarowania – prawie 10 zł. Nie licząc 
innych kosztów, jak koszty szacowania szkód łowieckich 
– dojazdy do pól, czas pracy myśliwych. Więc te koszty są 
dwukrotnie większe. Z czego to pokrywamy? Ze składek 
członkowskich, jakie płacą myśliwi, z opłat, jakie płacimy 
w kołach, z dotacji, darowizn, a także z polowań komercyj-
nych oraz z działalności gospodarczej. 

- Skąd negatywny wizerunek myśliwego w mediach?

- Jest to forma zaniedbania z naszej strony - nie potrafiliśmy 
w porę uświadamiać społeczeństwa o naszej działalności. 
Poddaliśmy się presji „zielonych”, czyli pseudoekologów, 
którzy uzurpowali sobie monopol na ochronę. Przyznaję, 
że w naszym środowisku, podobnie jak w każdym są oso-
by, które nigdy nie powinny się w nim znaleźć. Często je-
den negatywny przykład nagłaśniany w mediach, często 
przekręcany, powoduje, że przekaz o naszym środowisku 
jest bardzo zły. W tym roku mieliśmy festiwal ostrej nagonki 
na myśliwych. Jak z tym walczyć? Musimy tępić te nega-
tywne przykłady, których nic nie usprawiedliwia. Winniśmy 
też pokazywać łowiectwo poprzez pryzmat dokonań - mo-
żemy się przecież pochwalić pięknymi łowiskami. Warto 
pamiętać, że zawsze będą tacy, których nigdy nie uda się 
przekonać do łowiectwa. 

- I na koniec proszę przybliżyć bogactwo kultury ło-
wieckiej..

- W tym zakresie mamy bardzo duże osiągnięcia, dlate-
go że u nas łowiectwo najwcześniej przybrało i najdłużej 
zachowało tzw. etos rycerski. Po drugie, nasza kultura 
łowiecka kształtowała się w kręgu kultu św. Huberta. To 
również wywarło na niej piętno, ponieważ niosło za sobą 
pewne zasady, co znalazło odzwierciedlenie w prawie pi-
sanym i po części niepisanym, czyli w zasadach etyki ło-
wieckiej. Na ziemiach polskich łowiectwo od zawsze było 
traktowane jako coś więcej niż tylko zdobywanie pożywie-
nia – stanowiło element uduchowiony i dlatego znalazło 
odzwierciedlenie w literaturze, w sztuce. Było znaczącym 
elementem, inspirującym naszą kulturę narodową. Stara-
my się kultywować te tradycje. W tym zakresie świat może 
nam pozazdrościć. 

Dorota Zańko

Bieg św. Huberta
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Książę Witold Czartoryskipo ukończeniu Gimnazjum 
Państwowego w Jarosławiu odbył rok studiów filozo-
ficznych i 3 lata w Akademii Rolniczej w Wiedniu. Po 
osiedleniu się w Pełkiniach włączył się aktywnie w życie 
społeczne, gospodarcze, polityczne i religijne najpierw 
Galicji, potem II Rzeczypospolitej. Posłował do Galicyj-
skiego Sejmu Krajowego, zasiadał w wiedeńskiej Izbie 
Panów i był senatorem w niepodległej Polsce. Był także 
autorem publikacji i współpracownikiem pism (np. „Ho-
dowca”, „Rolnik”, „Jeździec”).

W działalności księcia Witolda niezwykle ważną płaszczy-
znę stanowiła przyroda, a jego zamiłowanie do dendro-
logii było szeroko znane. Może przejął je po swojej pra-
babce księżnej Izabeli z Flemingów Czartoryskiej, która 
słynęła m.in. z urządzania wiejskich rezydencji w Powąz-
kach, Puławach i częściowo w Sieniawie. Księżna wiele 
podróżowała po Europie, ale tak naprawdę najlepiej się 
czuła właśnie w swoich rezydencjach położonych z dala 
od wielkich miast. We Wrocławiu w 1805 r. wyszła książ-
ka księżnej Izabeli „Myśli różne o sposobie zakładania 
ogrodów”, w której usiłowała przekonywać czytelników 
do idei zazieleniania kraju, sadzenia i pielęgnowania 
drzew, również tych przydrożnych. W Puławach stworzy-
ła park „urządzony świeżo na sposób angielski”, w któ-

Rodzina Czartoryskich – to europejski wymiar działalności, niezwykle silny sys-
tem wartości chrześcijańskich i poczucie obowiązków wobec ojczyzny. W Pełki-
niach stworzyli centrum życia kulturalnego i społecznego, a książę Witold Czar-
toryski zyskał sławę znanego dendrologa – mecenasa lasów. Przyszedł na świat 
w Wiedniu 10 lutego 1864 r. i był synem księcia Jerzego – posła do sejmu kra-
jowego i członka Izby Panów austriackiego parlamentu, działacza oświatowego 
i pochodzącej z Czech Marii Joanny Czermak.

Książę Witold Czartoryski 
– mecenas lasów

  

Książę Witold Czartoryski
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rym połączyła naturalny krajobraz, harmonię pomiędzy 
parkiem a nieujarzmioną, wspaniałą rzeką, stokami, 
skałami, wąwozami. Czy wskazówki i pomysły prababki 
znalazły potem odzwierciedlenie w założonym przez Wi-
tolda parku angielskim w Pełkiniach? Być może. Zresz-
tą sam spisywał swoje wskazówki odnośnie pielęgnacji 
drzew, jak choćby publikacji „Kilka słów o przycinaniu, 
leczeniu chirurgicznym drzew leśnych, parkowych i ale-
jowych” (wydane nakładem autora w 1929 r.). Dziełko 
księcia Witolda mówi o rzetelnym leczeniu ran drzew po 
cięciach pielęgnacyjnych, a także po naturalnych ubyt-
kach, dotyczy długotrwałej pielęgnacji drzew i zabez-
pieczania ich przed chorobami. Praca księcia należy do 
pierwszych w Polsce tego typu podręczników oraz sta-
nowi bardzo ważny krok w rozwoju sztuki ogrodniczej. 

Z zamiłowania dendrolog, zaangażowany był w działa-
nia na rzecz przyrody i środowiska naturalnego. Galicyj-
skie Towarzystwo Leśne – jedna z licznych organizacji, 
z którą był związany - powstało w 1883 r. we Lwowie, 
podejmowało szereg działań w celu poprawy poziomu 
gospodarowania w lasach Galicji. Na jego czele stali 
każdorazowo właściciele ziemscy, którzy upowszech-
niali nowoczesne formy gospodarowania w lasach. We 
wrześniu 1895 r. na obradującym w Nadwórnie Walnym 
Zgromadzeniu Towarzystwa, właściciel Pełkiń został 
jego prezesem i funkcję tę pełnił do 1899 r.

Walne Zgromadzenia Towarzystwa oraz posiedzenia 
Wydziału Towarzystwa Leśnego zajmowały się orga-
nizacją działalności GTL. Dzięki protokołom zawartym 
w czasopiśmie „Sylwan”, będącym organem Galicyjskie-
go Towarzystwa Leśnego, można dokładnie prześledzić 
niemal codzienną pracę organizacji. Zwróćmy jednak 
uwagę tylko na postać samego Czartoryskiego i jego 
postrzeganie przez członków Towarzystwa. 

W numerze 7 „Sylwana” z 1897 r. odnajdujemy podpi-
sane przez prezesa Czartoryskiego zaproszenie na XIV 
Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa, które miało 
ono obradować w Ułaszkowicach  koło Czortkowa na Po-
dolu we wrześniu 1897 r. Zwraca uwagę fragment części 
sprawozdania z XIV Walnego Zgromadzenia, a mianowi-

cie wystąpienie jednego z uczestników posiedzenia, który 
wypowiedział niezwykle ciepłe słowa o prezesie Towarzy-
stwa. Świadczą o osobowości właściciela Pełkiń, jak i au-
torytecie, jakim cieszył się wśród wszystkich związanych 
ze sprawami leśnictwa: Gdy przed dwoma laty Walne 
Zgromadzenie w Nadwórnie zaprosiło na prezesa nasze-
go Towarzystwa Księcia Witolda Czartoryskiego, wybór 
ten przez ogół członków został przyjęty z niekłamaną rado-
ścią. Widziano w nim człowieka młodego, pełnego energii 
i wiedzy, który z domu wyniósł najlepsze tradycje, nauczył 
się na przykładach w swojej rodzinie, jak należy pracować 
dla dobra kraju i dobra publicznego. Jeszcze z większym 
zapałem przyjmowaliśmy wybór księcia, my młodsi człon-
kowie Towarzystwa, którzy mieliśmy sposobność przypa-
trywać się pracy księcia na studyach w Wiedniu, gdzie był 
dla nas wzorem pracowitości i pilności. Nie zawiedliśmy 
się na nim, krok po kroku coraz bardziej zaskarbiał sobie 
słuszne uznanie i wdzięczność w naszem Towarzystwie! 
Obecne zgromadzenie nasze, to znów jeden dowód wię-
cej, jak pojmuje książę prezes obowiązki publiczne na sie-
bie przyjęte. Nie szczędził on ni trudów ni pracy, nie bał się 
niewygód, ale od początku do końca przebył z nami cały 

Pałac w Pełkiniach - elewacje

Pełkinie - wjazd do pałacu.
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czas zjazdu naszego. Lecz nie dość na tem. I teraz dopiero 
mieliśmy sposobność księcia bliżej poznać jako człowieka. 
Jeśli dotąd ceniliśmy Go i szanowali jako Prezesa, to teraz 
kochamy Go jako członka naszego Towarzystwa. Im dłużej 
Mości Książę pozostajesz wśród nas, tym bardziej zysku-
jesz sobie serca nasze. Sądzę, moi Panowie, że składając 
mu podziękowanie za gorliwą pracę i czynności podczas 
naszego obecnego posiedzenia, będę tylko rzecznikiem 
Waszych myśli. Wznoszę okrzyk: J.O. Książę prezes niech 
nam żyje! – mówił. I dalej czytamy słowa […]. Dzięki stara-
niom niestrudzonego koło dobra lasów naszych JO. Księ-
cia Prezesa Witolda Czartoryskiego […], które świadczą 
o autorytecie młodego Czartoryskiego, jego wiedzy i zami-
łowaniu do leśnictwa”. 

Obrady Walnego Zgromadzenia w Ułaszkowicach prowa-
dził oczywiście prezes GTL książę Czartoryski, dla które-
go sukces całej organizacji Zgromadzenia był na pewno 

niezwykle ważny, znając jego poczucie odpowiedzialno-
ści i pasję działalności społecznikowskiej. W odpowiedzi 
na pochwały książę prezes dziękując za nie stwierdził, że 
„pragnieniem mojem jest zawsze służyć wedle mej naj-
lepszej woli i wiedzy”. Podkreślał, że większa część tych 
pochwał należy się Wydziałowi Towarzystwa, które nie 
tylko mocno wspiera moje dobre chęci, ale też pomaga 
mi różnymi z dawniejszych czasów tradycjami i wskazów-
kami, jak się do czego brać należy. Przyjmował więc to 
uznanie także – a może – przede wszystkim dla Wydzia-
łu, bez którego jego działalność byłaby utrudniona, czy 
jak sam powiedział – byłaby zerem.

Odejście z prezesury Towarzystwa w 1899 r. nie ozna-
czało mniejszego zainteresowania sprawami dendrologii 
– drzewami i w ogóle przyrodą. Od lat ściśle współpraco-
wał ze swym krewnym hrabią Władysławem Zamoyskim 
z Kórnika - nazywanym mecenasem nauk leśnych - któ-
ry w 1902 r. został honorowym członkiem Galicyjskiego 
Towarzystwa Leśnego. Niewątpliwie był doskonale zo-
rientowany w działaniach Zamoyskiego, który w 1889 r. 
zakupił dobra zakopiańskie (w ich skład wchodziły lasy 
w Zakopanem, Brzegach, Bukowinie, Kościelisku, Dęb-
nie) i rozpoczął wieloletnią walkę o pozostanie Morskie-
go Oka w rękach polskich. Ostatecznie w 1902 i 1909 r. 
wygrał proces, dzięki czemu dziś Morskie Oko i okoliczne 
tereny są w granicach państwa polskiego. Dla księcia- 
-dendrologa ważna była akcja Zamoyskiego związana 
z ograniczeniem wyrębu tatrzańskich lasów i nakaza-
niem zalesiania tych terenów, zaprowadzenia racjonal-
nej gospodarki leśnej i ochrony przyrody. 

Czartoryski współpracował także z Zamoyskim w kwe-
stii utworzenia w Kórniku Fundacji „Zakłady Kórnickie”. 

Pełkinie, stodoła

Założenie parkowo-pałacowe w Pełkiniach
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Decyzja o oddaniu całego majątku na rzecz tej fundacji 
narodowej zapadła już w 1912 r., „by w najdalsze czasy 
polskiej sprawie służyła, przyczyniając się do wzmaga-
nia materialnej, umysłowej i moralnej wartości narodu 
polskiego” – jak zapisano w dokumencie podpisanym 
przez Zamoyskiego, jego matkę Jadwigę i siostrę Marię. 
Jednak wybuch wojny spowodował, że dopiero w lutym 
1924 r. akt fundacyjny został złożony przez Zamoyskich 
na ręce Prezydenta Rzeczypospolitej Stanisława Woj-
ciechowskiego, a następnie skierowany przez Radę Mi-
nistrów do sejmu. Sejm ustawę o utworzeniu Zakładów 
Kórnickich przyjął 1 października 1924 r., jednak sam 
Zamoyski zmarł na kilkanaście godzin przed otrzyma-
niem tej decyzji (3 października). Wykonawcą jego te-
stamentu był m.in. książę Witold z Pełkiń. Pragnąc gorą-
co, by wniosek o „Zakładach Kórnickich”, który wspólnie 
z matką naszą postanowiliśmy przeprowadzić, stał się 
ustawą obowiązującą […] wykonawcą tej mojej ostatniej 
woli, nakładając na niego obowiązek dołożenia wszel-
kich starań przy pomocy Jana Zamoyskiego z Trzebienia 
i Witolda Czartoryskiego z Pełkiń dla doprowadzenia do 
skutku wspomnianej ustawy o „Zakładach Kórnickich” 
– pisał w testamencie. Zadanie postawione Czartory-
skiemu świadczy o zaufaniu, wieloletniej współpracy 
oraz o rozumieniu przez niego kwestii ochrony i użyt-
kowania drzew. W latach 1924 - 1928 r. Czartoryski był 
prezesem Zarządu FZK.

Jednym z celów Zakładów było założenie zakładu ba-
dawczego w zakresie hodowli, ochrony i użytkowania 
drzew. Fundacja zrealizowała zadania postawione przez 
fundatorów, natomiast po II wojnie światowej państwo 
stopniowo przejmowało jej majątek, aż w końcu w 1953 r. 
została zlikwidowana na mocy dekretu Bolesława Bie-
ruta. Przetrwała Biblioteka Kórnicka, obecnie jako jedna 
z bibliotek Polskiej Akademii Nauk oraz Zakład Badania 
Drzew i Lasu, który rozwinął się w Instytut Dendrologii 
PAN. Marzenie dwóch fascynatów lasu zostało spełnio-
ne choć w części.

Wspólnie z Zamoyskim książę Witold uczył miłości do 
lasu, która bynajmniej nie miała charakteru romantycz-
nego, ale łączyła się z trzeźwym zrozumieniem jego roli 
i potrzeby stosowania w nim nowoczesnych metod go-
spodarowania. Drugim nurtem tej miłości był mecenat 
dla nauk leśnych - zrozumienie dla konieczności pod-
noszenia poziomu wiedzy wśród leśników. Stąd działal-
ność w GTL i wspólna praca w kwestii zakopiańskiej, 
a potem na rzecz Zakładów Kórnickich. 

Czartoryskiemu bliskie były także działania jego teścia 
Włodzimierza Dzieduszyckiego z Zarzecza, który we 
Lwowie w 1881 r. utworzył Muzeum Przyrodnicze, peł-
niące rolę silnego ośrodka naukowego oraz dydaktycz-
no-wychowawczego. W budynku specjalnie zakupionym 
dla Muzeum przy ul. Teatralnej we Lwowie gromadzo-
no okazy przyrodnicze, etnograficzne i antropologiczne 
z dawnych ziem polskich. W 1893 r. cesarz Franciszek 
Józef podpisał „Akt fundacyjny powierznictwa familijne-
go hrabiów Dzieduszyckich”, na mocy którego utworzo-
na została ordynacja oraz określono jej cele, podstawy 
majątkowe i następstwo w jej kierowaniu. Z ordynacją 
ściśle oczywiście związane było Muzeum, któremu za-
bezpieczono podstawy materialne także po wygaśnię-
ciu głównej  linii rodu. Nad realizowaniem zapisów Aktu 
czuwała Rada Ordynacka, w której składzie znalazł się 
książę Witold i do końca życia wspierał kolejnych ordy-
natów z Zarzecza w ich opiece nad placówką. 

Także w Pełkiniach było widać jego wielkie zamiłowanie 
do dendrologii. Park na obszarze ok. 10 ha założył Czar-
toryski w końcu XIX w., a przy jego tworzeniu wykorzy-
stano duże zróżnicowanie terenu, z szerokim, pięknym 
widokiem na dolinę Sanu oraz pozostałości po starym 
założeniu parkowym. Nie sadzono szpalerów przezna-
czonych do strzyżenia, ale powiązano naturalne łączki 
z nowo nasadzonymi drzewami, zarówno soliterami, jak 
i dobranymi grupami. Jest to unikatowy w tej części Eu-
ropy krajobrazowy park angielski z młodym XX-wiecz-
nym drzewostanem. 

Jak przystało na księcia - dendrologa, w parku znalazło 
się wiele ciekawych gatunków drzew, choćby odmiany 
dębu – bezszypułkowego, czerwonego i błotnego, choiny 
kanadyjskiej, kasztanowców, daglezji, głogów, magnolii, 
świerków kłujących, czy orzecha czarnego, a na parte-
rze dolnym parku – cypryśnik błotny. Niezwykle okazałe 
były lipy Moltkego, leszczyna turecka, od której pocho-
dzi wiele drzew w regionie, m.in. w bolestraszyckim Ar-
boretum. Można też znaleźć skupienie buka pospolitego 
– odmiany zwisającej purpurowej, a z drzew krajowych 
znalazły się tutaj cisy pospolite, sosny limby, buk czerwo-
nolistny. Na niezwykłą urodę parku w Pełkiniach wpływa 
urozmaicona rzeźba terenu, a szczególnie głębokie jary, 
wąwozy i skarpy lessowe. Park zadziwia dużym podo-
bieństwem do naturalnych zbiorowisk leśnych. Rozległy 
kompleks drzewny porozcinany jest szerokimi płaszczy-
znami łąk kośnych i trawników, zwłaszcza na dnie doli-
ny. Występuje tu typowe dla lasów grądowych podszycie 
z zawilcem gajowym, sałatnicą leśną, konwalią majową, 
przylaszczką pospolitą, miodunką ćmą. Wśród roślinno-
ści można znaleźć choćby gajowiec żółty, pierwiosnek 
wyniosły, gwiazdnicę wielokwiatową, czy rzadki gatunek 
śniadka zwisłego, pochodzącego z Azji i zanotowanego 
jeszcze w Bolestraszycach, Żurawicy i Tarnobrzegu-Dzi-
kowie. W Pełkiniach, obok Krasiczyna i Bolestraszyc, 
występuje największe skupisko drzew obcego pocho-
dzenia. Założenie ogrodowe Czartoryskiego ze względu 
na ciekawe rozwiązania w sztuce ogrodniczej powinno 
być objęte całkowitą ochroną i poddane rewaloryzacji. 
Położenie tuż nad doliną Sanu stawia go w gronie naj-
ciekawszych rozwiązań przestrzennych. 

Pełkinie w 2012 r. wróciły w ręce rodziny Czartoryskich. Pałac 
i jego otoczenie odzyskują powoli dawny blask, warto też, aby 
postać księcia Witolda oraz jego działalność na rzecz przyro-
dy doczekała się przybliżenia. 
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Uchodzili za niezwykle tajemniczych i ostrożnych, a zarazem najbardziej niebez-
piecznych w danej społeczności lokalnej. Działali na terenie dawnej Puszczy San-
domierskiej. Mowa o tzw. rabsicach. Kim byli? Wiadomo było o nich tylko tyle, 
że tworzyli zorganizowane, hermetyczne grupy, tzw. „bandy”, a tropiącego ich, 
deptającego im po piętach, bez żadnych skrupułów potrafili zastrzelić. Wszyscy 
wiedzieli, że są, ale każdy bał się o nich głośno mówić. Zajmowali się tym, co dziś 
określilibyśmy mianem kłusownictwa. Jednak to współczesne, to „tylko” namiast-
ka tego przestępczego procederu sprzed lat.

Rabsic znaczy kłusownik

- O rabsicach nie zachowały się prawie żadne materiały. 
Niewiele można się o nich dowiedzieć przeprowadzając 
badania terenowe. Choć zjawisko to od bardzo dawna nie 
istnieje (na dobre zanikło końcem XIX w.), odnosi się wra-
żenie, że zmowa milczenia na ten temat wśród ludności 
wiejskiej nadal obowiązuje – mówi Michał Majowicz z Mu-
zeum Etnograficznego im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie. 
– Rabsicerka odeszłaby w niepamięć, gdyby nie dwóch 
etnografów: Karol Matias i Franciszek Kotula. Pierwszy 
poświęcił rabsicom trzydziestostronicową publikację, drugi 
– rozdział książki. – Te unikatowe materiały znajdują się 
w rzeszowskim Muzeum Etnograficznym – podkreśla Ma-
jowicz. – I dla nas są bezcenne – dodaje.

Dziś o kłusownictwie wiemy, że jest wyjątkowo bestialskim 
czynem. Osoby je uprawiające stosują okrutne metody 
uśmiercania zwierząt – giną one w potwornych męczar-
niach, przeważnie śmiercią głodową. Są rejony w Pod-
karpackiem, gdzie kłusownictwo szczególnie daje się we 
znaki. Tam gdzie występuje, przyjęło się traktować, jako 
„tradycję” przechodzącą z ojca na syna. Uważa się, że kie-
dyś uprawiano je z powodu biedy, dzisiaj raczej dla adre-

Pułapka - wnyk na kuropatwy, Gliny Małe (pow. Mielec) Pułapka - „żelazo” na zwierzynę, Sokołów Małopolski
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naliny. – Na obszarze dawnej Galicji kłusownictwo było na 
od zawsze zjawiskiem dosyć częstym, ponieważ tereny te 
obfitowały w lasy – tłumaczy Michał Majowicz. 

LESIACY - ŁOWCY - LEŚNI
W „granicach” Puszczy Sandomierskiej mieszkali ludzie 
zwący się „Lesiacy”, a przez etnografów zostali nazwani 
później „Lasowiakami”. Byli to potomkowie dawnych osad-
ników łowieckich. Od czasów „króla Piasta” w każdej wsi, 
które należały do tzw. klucza sandomierskiego, do ziem 
królewskich wyznaczano „łowców”. Każda z nich posiadała 
ich od jednego do kilkunastu, np. w Mokrzyszowie było po-
nad 12 łowców, w Grębowie ok. 10, w mniejszych wsiach 
łowców było po 2, nierzadko 1. Ci łowcy piastowali funkcję 
strażników lasów - musieli walczyć z kłusownictwem, chro-
nić lasy królewskie przed trzebieżą, przed bezprawną wy-
cinką (kto nie miał prawa wstępu do lasu, ten do niego nie 
wchodził), a przede wszystkim mieli zapewniać pomoc na 
polowaniach przyjeżdżającym tutaj na nie królom. Bywali 
tu Kazimierz Wielki, Władysław III Warneńczyk, Władysław 
Jagiełło, Kazimierz IV Jagiellończyk. Za obstawę łowów 
królewskich łowcy bardzo często dostawali przywileje, np. 
Warneńczyk zwolnił dwóch łowców z Sokolnik od wszel-
kich danin. Podobnie postąpił Jagiellończyk z sołtysem wsi 
Sokolniki, którego zwolnił dożywotnio z obowiązku brania 
udziału w wyprawach wojennych. Łowcy, pod nieobecność 
króla, mogli polować tylko na drobnego zwierza (zwierzyna 
gruba była pozyskiwana na polowaniach z udziałem króla).
W zamian za prawo do łowienia dziczyzny, musieli uisz-
czać daniny. Oddawano je w naturze – były to „skórki kun-
ne”, tzw. „łupież”, względnie równowartość w pieniądzach. 
W 1596 r. i 1611 r. w Chmielowie, Sobowie i Grębowie pła-
cono je w wysokości 12 groszy od każdego łanu. W 1611 r. 
doszło „lisowe”, nakładane na całą wieś. Za jednego „lisa” 
płacono 1 floren = 18 groszy. W 1765 r. zniesiono obie da-
niny na rzecz jednej: „krowne z lisowem”, nakładanej na 
poszczególne wioski. Królewscy łowcy, często łamali obo-
wiązek strzeżenia lasów należących do królewszczyzny, 
w praktyce przynosząc więcej szkody niż pożytku. Wcho-
dzili często w układy z kłusownikami lub sami się nim trud-
nili. Starostwo sandomierskie powołało specjalną „służbę 
leśną”, ale nie przyniosła ona oczekiwanego rezultatu, 
dlatego zrezygnowano jej usług na rzecz tzw. „leśnych”. 
Pierwsze wzmianki o nich pochodzą z 1596 r. „(…) w Woli 
Raniżowskiej, gdzie było dwóch łowców i trzech leśnych”. 

„DOBRE” I „ZŁE” RABSICERSTWO
Ze względu na znaczną trzebież lasów, zbyt mocną ich 
eksploatację, rabunkową działalność ludności lokalnej 
i przede wszystkim na kłusownictwo występujące na sze-
roką skalę, patenty carskie z czasów zaborów austriackich, 
znacznie obostrzyły i ograniczyły wejścia do lasów. Patent 
leśny z 1782 r. zabronił wytwórni potażu w lesie, wyrębu 
drzew, ograniczał pasienie bydła i trzody w lasach, wypa-
lanie węgla drzewnego i trzymanie barci w lasach królew-
skich. Tym samym pozbawił małorolnych dodatkowego 
zarobku, znaczenie zubożył chłopów. Wtedy narodziło się 
zorganizowane rabsicerstwo, rabsyczerstwo. Rabsicerzy 
– kłusownicy, pochodzili z różnych warstw społecznych, 
zarówno z małych miast i miasteczek, jak i ze wsi. Dzielili 
się na pojedynczych, tzw. luźnych, „dobrych” (głównie ze 
wsi, którzy chodzili na tzw. skórki i mięso, często z przymu-
su) oraz „złych” (działających w grupach, którzy nie potrafili 
żyć bez kłusownictwa). Ci ostatni tworzyli swego rodzaju 
cech, stowarzyszenie, oparte na przepisach prawnych, 
zwyczajowych. Jak odnotowuje Karol Matias, rabsice „do-
brzy” w porównaniu ze złymi mieli w sobie jeszcze dość 
ludzkiego serca, wiary i pobożności. „Źli to kasta w sobie 
zamknięta, jak loża masońska, guślarska i zabobonna, 
złośliwa, szkodliwa, zabójcza, chciwa, bezbożna - tajem-
nicza. Niewielka garstka tych drugich, ale dobrana, ale 
związana żelaznymi przepisami i kamiennym milczeniem. 
Żyjąca wśród włościan z nich rekrutowana, a dość dla nich 
tajemnicza, co więcej budząca w nich urokiem tajemnicy 

Pieter Bruegel Starszy, Myśliwi na śniegu, 1565. r.
Kunsthistorisches Museum, Wiedeń
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Meno Mühlig, Kłusownicy, przed 1873 r., 
Kunsthaus Lempertz
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i czarownej siły podziwianie połączone z pewnym lękiem. 
Chłopi, a nawet „dobre” rabczyki boją się tej sprzymierzo-
nej bandy, która oddana złemu, w rękach mając strzelby 
i czary, zdrowiu i życiu człowieka snadnie szkodzić może”. 

Niełatwo było zostać członkiem bandy rabsickiej. Trzeba 
było przejść przez „nowiejat” (nowicjat) - zobowiązywał 
on do ściślej tajemnicy. Inicjatywa przyjęcia wychodziła 
prawie zawsze od cechu. Jego członkowie znając dobrze 
miejscowych, wiedzieli, kogo zwerbować do „bandy”, kto 
objawia nie tylko zdolności i zapał do myślistwa, lecz także 
śmiałość, złodziejski spryt, przebiegłość, hart i „zasiąkłość 
usposobienia”. Co ciekawe, nawet jeżeli ktoś był dobrym 
i zdolnym rabsicem, a tych cech nie posiadał, nie mógł 
być przyjętym do cechu. Kto dostał się w szeregi bandy 
rabsickiej, ten „przepadał z duszą 
i ciałem”. Musiał się jej oddać całko-
wicie. Składał przysięgę, której roty 
w dosłownym jej brzmieniu nikomu 
żaden rabsic, nawet były, nie powie-
dział, będąc związanym tą przysię-
gą i bojąc się zastrzeżonej w niej 
zemsty. Wiadomo tylko tyle, że kan-
dydat na członka cechu rabsickie-
go składał ją przed dowódcą i star-
szyzną, trzymając w prawej ręce 
podniesionej w górę strzelbę (lufą 
do góry), wyrzekał się Boga Jedy-
nego, Trójcy Świętej, Matki Boskiej 
i wszystkich świętych, a na końcu 
oświadczał, „Przysięgam sprawie-
dliwie, sumiennie, że wam wiernie 
służyć będę i że was nie wydam, 
choćby mnie mieli zabić!”. - Dlatego 
też informacje o danych bandach się 
nie rozprzestrzeniały, a jeśli tak, to 
w formie plotek, legend, opowieści. Miejscowi wiedzieli tyl-
ko, który z sąsiadów jest rabsicem, ale ze strachu nic o nim 
nie mówili – tłumaczy Michał Majowicz.
Możliwość obserwowania zwierzyny, poznania jej zwyczajów 
oraz pierwszych prób myśliwskich, które potem przydały się 
w rabsicerstwie, dawało chłopom wypasanie bydła w lasach, 
na polanach leśnych. Odebranie chłopom leśnych pastwisk 
przez panów, było zapalnikiem do nielegalnych wypraw my-
śliwskich. „Źli” rabsice polowali na trzy sposoby:

- na zasadkę (zasiadkę), gdzie każdy na stanowisku spo-
kojnie oczekiwał pojawienia się zwierzyny;

- z gonką, czyli z nagonką, gdzie kilku rozstawionych myśliwych 
stoi z bronią w pogotowiu, a czterech nagania im zwierzynę;

- na obławę, gdzie wszyscy wziąwszy pewną przestrzeń 
lasu idą oddaleni od siebie „jednom lenijom” i co na którego 
z nich prosto wyjdzie, to do tego strzela.
Każdy zły rabsic „zaczarowywał” strzelbę, po to, by „fuzyja” 
celnie strzelała. A jak ją „zaprawiał”? Przede wszystkim robił 
otworek w „szafcie”, w który wkładał jakiś amulet i zatykał 
go kołeczkiem. Pierwszą napotkaną na wiosnę żmiję zaga-
niał do lufy leżącej na ziemi strzelby i następnie wystrzelał 
w górę. Gdy nie było żmii, brał innego węża. Zdarzały się, 
rabsicom bluźniercze praktyki, np. przy komunii św. nie poły-
kał opłatka, tylko potem w domu strzelbę nim nabijał. Strze-
lał też w pierwszy, wyjęty z pieca bochenek chleba. Stawał 

przy dzwonnicy i gdy kościelny na 
ludzi zadzwonił, wyciągał ze sznura 
trochę kądzieli, po czym zatykał ją 
w kolbę strzelby – dzięki temu zwie-
rzyna miała iść na rabsica, jak ludzie 
na dźwięk dzwona do kościoła.
Oprócz zaczarowanej strzelby, źli 
rabsie, mieli drugą broń - składający 
się z dwóch części pacierz rabsicki. 
Pierwszą część pacierza odmawiał 
rabsic, kiedy wychodził z domu, 
a brzmiała ona następująco: „Wy-
chodzę ja z domu, wiem se sceścia 
sukać, Najświetsa Maryja rac mie 
zawdy bronić, oddalze terana i jego 
strzał sielny (silny), a broń mie Pan-
no, abym nie beł (był) w swojem 
strzale melny (mylny). Poluje la 
(dla) siebie, skore na okfiare (ofia-
rę), oddal złego wroga a mie (mnie) 
dozwol Maryja polować. Ratowałaś 

Maryja budowy wszelakie, odal złego wroga i ratuj mie tera 
w ty ostatni kfili (chwili). Zdrowaś Maryja – oddal strzały 
wroga! Zdrowaś Maryja – szczelze (strzeże) teranie! łuk mi 
twój nie szkodzi, Najświętsa Maryja już mie oswobodzi…”. 
Drugą część pacierza, odmawiał rabsic w lesie, kiedy wi-
dział nieprzyjaciela, zwykle „leśnego”, którego nazywał te-
ranem (tyranem). Ten pacierz guślarski, pełen przekleństw, 
miał na celu odwróci uwagę leśnego od kłusownika i spro-
wadzić na niego pecha, a zarazem spowodować, by kule 
leśnego omijały rabsica. By on zadziałała musiał go od-
mówić w całości, zanim strażnik leśny, strzelił do niego. 

Rabsie ci ja, rabsie, po lesie poluję,
jak sarnę zabiję, w garnku ją gotuję,

a żydowi sprzedam ze sarny koszulę (skórkę)
za pieniądze kupię proch, śrótu i kule,

żeby mi nie brakło naboju żadnego
na sarnę, zająca, czasem na leśnego.

Który główny rabsie, to zna sztuki swoje,

on ma pomieszane z dyabłami naboje.
Nałogowy rabsie, jak dzikie stworzenie,

on w Boga nie wierzy, w żadne przykazanie,
taki rabsic wcale o życie nie stoi,

wali w łeb leśnemu, grzechu się nie boi.

Tomasz Walski, poeta-chłop 
ze wsi Stale  w powiecie tarnobrzeskim

Adolf Lüben, Kłusownicy, Monachium, 
przed 1888 r.
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z kłusownikami, Lipsk 1876 r.
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ok. 1830 r.
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Odwiecznym wrogiem rabsiców byli leśni, mający strzec 
zwierza i terenów leśnych. Jednak zorganizowane szajki 
kłusowników nie bały się ich. Dochodziło nawet do rozlewu 
krwi, gdyż przyłapany na gorącym uczynku kłusownik nie 
wahał się strzelić do leśnego. Leśni, w trosce o swoje ży-
cie, tropili rabsiców aż do progu domu. Dopiero wtedy, gdy 
rabsic schował broń, aresztowali go – skazany odsiadywał 
kilka miesięcy w „kreminale” w Rzeszowie. Zdarzało się to 
jednak niezwykle rzadko. Rabsice bowiem świetnie radzili 
sobie w lesie i zawsze w porę orientowali się, że ktoś ich 
śledzi. Potrafili każdego leśnego wywieść w pole – potem 
czynili z niego przedmiot drwin. 

TAJEMNICE, CZARY, GUSŁA
Bandy zuchwałych rabsiców szły w las z hasłami na ustach: 
„Albo nasa śmierć albo cyja!”, „Raz kozie śmierć!”, „Śmierć le-
śnemu teranowi!”. Często, aby nie wzbudzać podejrzeń, rab-
sice wychodzili do lasu przebrani w kobiece stroje. W lesie, na 
twarz zakładali maski. Poza lasem, fuzje mieli schowane pod 
kamizelką. Zanim weszli do lasu, każdy musiał raz strzelić 
do jakiegoś drobnego zwierzęcia na polu, np. zająca, a na-
wet do skowronka. Zabicie bociana wróżyło dużo szczęścia. 
Jeśli rabsic chybił, wracał do domu – był to znak, że dzisiaj 
nic nie upoluje. Jeśli trafił, nasłuchiwał i wypatrywał leśnego, 
który mógł słyszeć strzał i iść za kłusownikiem. Wchodził do 
lasu, dopiero wtedy, kiedy miał pewność, że nikt go nie śledzi. 
Najlepiej było polować w upalny dzień lub deszczowy – wte-
dy huk strzału jest słabiej słyszalny. Rabsice działali w lasach 
głównie późną jesienią i zimą, w pozostałym okresie tylko od 
czasu do czasu, ponieważ zajęci byli pracą w gospodarstwie. 
Jednak wspomniane sprzyjające warunku pogodowe, prowo-
kowały ich do polowań także latem. Rabsice wyznawali zasa-
dę, by w niedzielę podczas sumy nie kłusować, bo to grzech 
ciężki i mogą się narazić na nieszczęście. Zdarzały się im 
polowania nocne – wtedy nabijali strzelbę „na diabła”. W tym 
celu niewielką ilość poświęconej kredy ucierali z prochem 
w kulę, którą wkładali do lufy, uprzednio zrobiwszy na niej 
paznokciem znak krzyża. Strzelbę można było także zepsuć 
(np. drugiemu rabsicowi). Należało w tym celu, potrzeć lufę 
krwią zabitego zwierza, ewentualnie zanurzyć we wnętrzno-
ściach, wtedy żadnej już zwierzyny z tej strzelby nie ustrzeli. 
Broń rabsice rzadko trzymali w domach. Przeważnie chowali 
ją w skrytkach w komorze, w przydrożnych kapliczkach lub 
w dziuplach drzew w lesie.

Drobni rabsice byli niemal w każdej wsi lasowiackiej: Mokrzy-
szów, Ocice, Stale, Żupawa, Cygany, Jeziorko, Grębów, Jam-
nica, Krawce, Chmielów, Rzeczyca Długa, Dęba, Rozalin, 
Żupawa, Jastkowice. Siedzibą rabsiców „złych” były okolice 
Majdanu (zwłaszcza gminy Krzątki, Laski i Karby w powie-
cie kolbuszowskim i Alfredówka w powiecie tarnobrzeskim). 
Zorganizowana banda, na czele której, podobnie jak innych 
stał herszt, działała też w Ocicach i Głogowie Małopolskim. 
Tą z Głogowa opisał F. Kotula. Jej członkowie dokładnie or-
ganizowali swoje wypady, wspierali się nawzajem, załatwia-
li sobie broń, względnie sami ją robili, chodzili w grupie na 
rabsicerstwo i dzielili się łupem i pieniędzmi wg hierarchii. 
Na czele każdej bandy stał herszt. Skłusowane mięso i skó-
ry, bandy rabsickie sprzedawały potajemnie kupcom, wśród 
których nie brakowało Żydów – przyjeżdżali od Kolbuszowej 
i od Rzeszowa i furami wywozili zwierzynę. Do targów docho-
dziło głównie nocą. Ale w rabsicerstwie nie sam zarobek był 
ważny, liczyła się przede wszystkim przynależność do bandy, 
kodeks zwyczajowy nakazujący dochowania tajemnicy, wza-
jemne wsparcie, żyłka myśliwego i adrenalina, jaką wyzwało 
to zajęcie. Tajemniczość rabsiców, aura niebezpieczeństwa, 

jak wokół siebie wytwarzali, sprawiała, przez miejscową lud-
ność postrzegani byli za osoby, które zawarły pakt z diabłem. 
Takie twierdzenie potęgował fakt, iż rabsie nie chodzili do 
spowiedzi. I właśnie układowi z siłami nieczystymi przypi-
sywano ich niezwykłą zdolność do polowań, celność i bez-
szelestność w poruszaniu się po lesie, a także umiejętność 
rzucania czarów i uroków na wroga. Wierzono, że rabsicowi 
nie wolno wyrządzić krzywdy, bo obróci się to przeciwko oso-
bie krzywdzącej. Uważano, że strzelba rabsica jest tylko jego 
własnością i gdyby ktoś ją ukradł i chciał z niej strzelać, to 
może mu wybuchnąć w twarz. Wierzono także, że rabsice 
odmawiając swój pacierz lub wypowiadając inne zaklęcia, za-
bezpieczają się przed kulami leśnych, a one się ich nie imają, 
a nawet od nich odbijają. „Ludziom wioskowym bandy rabsi-
ców nie wyrządzały szkody, nie boją się świadków, zawsze 
jednak pilnują, żeby ich ktoś nie wydał, ludzie też omijają ich 
z daleka, a jeżeli jakiś ciekawy śmiałek próbuje ich podpa-
trzeć, rabsice umieją z nim stanowczo postąpić.” (K. Matias) 
W swoim mniemaniu rabsice byli bezkarni. Usprawiedliwiali 
się biedą. Wychodzili z założenia, że jak Bóg nie da (co do 
gara włożyć), samemu trzeba wziąć. Za kradzież z komory 
trzeba przed Bogiem odpowiedzieć, a „za las, za pice niema 
grzechu i siubienice”. Zabranie czegokolwiek z lasu nie jest 
grzechem, bo „co się w lesie rodzi Pan Bóg darmo daje, żeby 
głodu nie cierpieć”.

Zjawisko rabsicerki już nie istnieje. Zanikło ono wraz z po-
wstawaniem kół łowieckich, utworzeniem tzw. straży leśnych 
i wzmożoną akcją penetracji lasów przeciw kłusownikom. 
W dużym stopniu do jego upadku przyczyniło się znaczne wy-
trzebienie zwierzyny w lasach, przerzedzenie lasów, rozdro-
bienie obszaru. Historia rabsicerki w pewnym sensie tłumaczy 
kłusownictwo, ale tego procederu nie usprawiedliwia…  

Dorota Zańko

Literatura:

Kotula F., Z Sandomierskiej Puszczy, rozdział: Strzelba 
musi mieć jad (rzecz o rabsickich czarach), Kraków 1962.

Matias K. dr, Rabsice dawniej Puszczy Sandomierskiej. 
Studium etnograficzne, Lwów 1905.

Potrzask znaleziony w lasach Nadleśnictwa Brzozów
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W ramach projektu „Zielone Podkarpacie – popularyzacja różnorodności biolo-
gicznej w wymiarze ekosystemowym” prowadzone jest szereg działań mających 
na celu zwiększanie świadomości ekologicznej jego mieszkańców, m.in. warsz-
taty dla przewodników, szkolenia dla młodzieży oraz szkolenia dla mieszkańców 
obszarów cennych przyrodniczo z zakresu prowadzenia działalności zgodnie z 
zasadą zrównoważonego rozwoju na tych obszarach.

3 szkolenie z cyklu 10
Kolejne – trzecie - warsztaty przyrodnicze dla przewodni-
ków turystycznych organizowane przez Stowarzyszenie  
„Pro Carpathia” w ramach projektu „Zielone Podkarpacie 
- popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze 
ekosystemowym” tym razem odbyły się na przełomie lu-
tego i marca br. 

Uczestniczyło w nich przeszło 20 osób z całego wojewódz-
twa podkarpackiego, a bazą warsztatową była miejsco-
wość Bystre w gminie Baligród. Program 3-dniowych zajęć 
realizowany był w całości w dolinie Rabskiego potoku. Za-
proszonymi gośćmi na te warsztaty byli miejscowi leśnicy 
- Ewa Wydrzyńska-Scelina i Marcin Scelina.

W pierwszym dniu (27 lutego br.) wieczorem miała miejsce 
prezentacja zatytułowana „Infrastruktura turystyczno-przy-
rodnicza Nadleśnictwa Baligród oraz walory przyrodnicze 
tego obszaru”. Prowadzący zapoznał wszystkich z działa-
niami, jakie Nadleśnictwo Baligród podjęło w ostatnich la-
tach w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej oraz ochrony 
najcenniejszych zasobów tego obszaru. Przedstawił m.in. 
informacje o powstałym w 2014 r. systemie ścieżek eduka-
cyjnych, budowie i odnowieniu infrastruktury turystycznej 
– wiaty, parkingi, wieże i platformy widokowe. Wśród cie-
kawych działań promocyjnych wymienił realizację na tym 
terenie 8-odcinkowego filmu promującego zrównoważoną 

SZKOLENIA DLA PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH

Szkolenia w ramach projektu 
„Zielone Podkarpacie”

gospodarkę leśną pt. „Las bliżej nas”, który był emitowany 
na antenie ogólnopolskiej. Prelegent omówił także unikato-
we walory przyrodnicze Nadleśnictwa Baligród ilustrowane 
bogatym materiałem fotograficznym oraz diaporamą zna-
nego fotografika Grzegorza Leśniewskiego. 

W kolejnym dniu warsztatów (28 lutego br.) odbyła się 
sesja terenowa, podczas której prowadzący zapoznał 
uczestników z wybranymi elementami nowej i odnowionej 
infrastruktury służącej edukacji i turystyce w dolinie potoku 
Rabskiego oraz wskazał na ciekawe aspekty przyrodnicze 
tego miejsca. Można było przekonać się na własne oczy, 
jak wyglądają tzw. sosny wdziarowe, których wiek szacu-
je się nawet na 250 lat oraz podziwiać osady geologiczne 
„łuski Bystrego”. Następnie uczestnicy zajęć przeszli przez 
prawie niespotykany w Bieszczadach bór dolnoreglowy 
oraz nieodwiedzane przez turystów gołoborze na Kamien-
nej Górze, leżące nad dawną wsią Huczwice. Można było 
również zobaczyć ujęcie unikatowych w skali Europy wód 
mineralnych zawierających związki arsenu, a także przejść 
odnowioną ścieżką edukacyjną prowadzącą przez rezer-
wat przyrody „Gołoborze”.

Wieczorem tego samego dnia warsztatów Ewa Wydrzyń-
ska-Scelina przedstawiła prezentację poświęconą żubrom 
występującym na terenie Nadleśnictwa Baligród. Okazuje 
się, że na tym obszarze żyje około 80 sztuk tych zwierząt, 
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przy czym przemieszczają się one w zależności od pór 
roku. W okresie letnim ich stada można odszukać w połu-
dniowej części Nadleśnictwa (rejon Komańczy), zaś zimą 
przemieszczają się bardziej na północ w rejon Baligrodu, 
Nowosiółek, a nawet Leska. Jak zostało podkreślone nie 
jest dla żubrów wielkim problemem przekraczanie „dużej 
obwodnicy bieszczadzkiej” na odcinku Lesko – Cisna. Pro-
wadzone od lat obserwacje wykazały, że zwierzęta te mogą 
migrować nawet na teren sąsiedniej Słowacji, odnosi się to 
głównie do samców. Następnie zostały omówione aspekty 
związane z biologią tych ssaków, w tym różnic, jakie wystę-
pują pomiędzy płciami. Ponadto Ewa Wydrzyńska-Scelina 
przedstawiała wiele ciekawych wyników swoich obserwacji 
terenowych, jakie prowadzi od czterech lat nad żubrami, 
w tym miejsca i sposób żerowania oraz rozrodu.

W dniu 1 marca br. miało miejsce wyjście terenowe do 
miejsc występowania żubrów. Prowadzący starał się wy-
jaśnić uczestnikom warsztatów wszystkie możliwe aspekty 
związane z bytowaniem tych zwierząt na terenie doliny po-
toku Rabskiego i obszarów przyległych, m.in. dawnej wsi 
Huczwice. Wskazał również na liczne ślady pozostawio-
ne trwale przez te zwierzęta w terenie, jak zgryzanie kory, 
miejsca odpoczynku i inne. Była też możliwość obejrzenia 
miejsca, w którym żubry są dokarmiane przez leśników 
w okresie zimowym. Następnie wszyscy udali się nad tzw. 
„Jeziorko Bobrowe”, aby zobaczyć nową platformę widoko-
wą wybudowaną w 2014 roku. Kolejnym punktem progra-
mu było piesze przejście fragmentem nowej trasy space-
rowej oznakowanej kolorem czerwonym. Na zakończenie 
uczestnicy obejrzeli nowy całoroczny obiekt noclegowy 
(bezpłatne schronisko), jaki powstał z inicjatywy Nadle-
śnictwa pod Przełęczą Żebrak.

4 szkolenie z cyklu 10
W dniach 27-29 marca br. miały miejsce, czwarte z kolei, 
warsztaty przyrodnicze skierowane do przewodników tu-
rystycznych mieszkających na Podkarpaciu. Tym razem 
na miejsce zakwaterowania wybrano miejscowość Rabe, 
położoną koło Ustrzyk Dolnych. Jak zwykle frekwencja 

dopisała i w zajęciach uczestniczyło przeszło 20 osób. 
W pierwszym dniu warsztatów, w godzinach wieczornych, 
miała miejsce prezentacja zatytułowana „Jak policzyć nie-
policzalne, czyli o sztuce liczenia ptaków”. Prowadzący - 
Grzegorz Sitko – zapoznał uczestników z podstawowymi 
zasadami, jakie obowiązują podczas zbierania danych or-
nitologicznych w warunkach terenowych. Zostały omówio-
ne różne metody badawcze, jak kartografia oraz metoda 

Warsztaty terenowe w Bystrem k. Baligrodu

Uczestnicy szkolenia w Rabem k. Ustrzyk Dolnych
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transektowa i punktowa. Zwrócono także uwagę na moż-
liwości wykorzystania nowych technik opartych na GPS, 
mapach GoogleEarth oraz sprzężonych z nimi kompute-
rowych bazach danych. Słuchacze dowiedzieli się także, 
że oprócz oznaczania wzrokowego, z wykorzystaniem 
atlasów książkowych, podstawą jest znajomość dźwięków 
wydawanych przez ptaki. Mogą to być zarówno śpiewy, ale 
także głosy kontaktowe i zaniepokojenia.   

Kolejny dzień zajęć warsztatowych (28 marca br.) został zor-
ganizowany na terenie Nadleśnictwa Bircza. Początek miał 
miejsce w Ośrodku Edukacji Leśnej w Birczy. Po obejrzeniu 
ekspozycji wypreparowanych zwierząt leśniczy z Nadleśnic-
twa Bircza Paweł Dec zapoznał wszystkich z ofertą eduka-
cyjno-turystyczną Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy 
Birczańskie”. Zostały zaprezentowane podstawowe dane 
dotyczące tego obszaru, jego najważniejszych zasobów 
przyrodniczych, walorów oraz problemów związanych z pro-
wadzeniem gospodarki leśnej na tym rozległym obszarze. 
Uczestnicy mieli także okazję do zadawania pytań prowa-
dzącemu, w odniesieniu do szczególnie interesujących ich 
kwestii ochronnych. Ta część warsztatów została zakończo-
na pokazem diaporamy prezentującej w skrócie najciekaw-
sze elementy przyrody „Lasów Birczańskich”. 

Następnie odbyła się sesja terenowa, której celem było od-
wiedzenie wybranych ścieżek edukacyjnych, usytuowanych 
na terenie Nadleśnictwa Bircza. Mimo niesprzyjającej aury 
– opady deszczu ze śniegiem – wszyscy udali się na tra-
sę pierwszej ze ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych, którą 
wytyczono przez rezerwat  „Krępak”. Tego samego dnia, 
w godzinach popołudniowych, miały miejsce zajęcia tere-
nowe na dwóch innych ścieżkach edukacyjnych, leżących 
na terenie Nadleśnictwa Bircza. Pierwsze z nich, odbyły się 
na ścieżce dydaktycznej „Bobrowa dolina”. W tej łagodnej 
dolinie, poprzecinanej niewielkimi wzniesieniami, w roku 
1995 wsiedlono bobry. Ślady ich obecności można obser-
wować na każdym kroku, są to zarówno pościnane drzewa, 
jak również liczne rozlewiska i tamy. Oprócz tego na tym 
terenie zachował się w dobrym stanie fragment grądu – li-
ściastego lasu mieszanego. Na początku ścieżki znajduje 
się parking oraz miejsce biwakowe z wiatą i deszczochro-
nem, a na trasie ustawiono 11 przystanków tematycznych. 
Ostatnim punktem części terenowej warsztatów była wizyta 
na ścieżce dydaktycznej urządzonej na trasie do Ustrzyk 
Dolnych - „Drzewa Parku Podworskiego w Jureczkowej”. 
Krótka, bo licząca ok. 1 km długości trasa pozwala na po-
znanie licznych roślin runa oraz rodzimych i pochodzących 
z innych kontynentów gatunków. Jej zwiedzanie ułatwia 8 
tablic przystankowych z opisami. Wieczorem, tego samego 
dnia, miało jeszcze miejsce spotkanie z właścicielem obiek-
tu noclegowego – „Gościniec Rabe”.

Ostatni (29 marca br.) dzień warsztatowy w całości po-
święcony był botanice. Najpierw odbyła się część te-
renowa. W trakcie przejścia fragmentem ścieżki histo-
ryczno-przyrodniczej „Żukowem do Krainy Lipeckiej” 
uczestnicy pod okiem specjalisty dokonywali oznaczania 
wczesnowiosennych roślin runa leśnego. Poza identyfi-
kacją gatunków, botanik Adam Szary, wskazał także na 
wiele ciekawych aspektów związanych z napotkanymi 
roślinami, w tym na możliwości ich praktycznego zasto-
sowania w życiu codziennym. W paśmie  Żukowa dopie-
ro niedawno zszedł śnieg, stąd też trzeba było bardzo 
uważnie wypatrywać pierwszych oznak budzącego się 
życia w postaci wychodzących z ziemi liści i dopiero co 
pojawiających się kwiatostanów. 

Całość została podsumowana w formie przeszło godzin-
nej prezentacji ilustrowanej licznymi fotografiami oraz po-
danymi przez prelegenta informacjami na temat morfolo-
gii, fenologii i biologii bieszczadzkich roślin wiosennych.

Warsztaty przyrodnicze dla przewodników turystycznych zo-
stały zorganizowane przez Stowarzyszenie  „Pro Carpathia” 
w ramach projektu „Zielone Podkarpacie - popularyzacja  
różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym”. 

Grzegorz Sitko
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W dniu 27 marca br. roku odbyło się I szkolenie skiero-
wane do młodzieży szkół wyższych organizowane w ra-
mach projektu Zielone Podkarpacie. Szkolenie odbyło 
się na Uniwersytecie Rzeszowskim, a prowadzącym był 
dr inż. Paweł Wolański, pracujący w Katedrze Agroeko-
logii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Cykl pięciu szkoleń dla młodzieży ma na celu przybliżenie 
ogólnych zagadnień dotyczących bioróżnorodności, jego 
znaczenia dla prawidłowego funkcjonowania ekosyste-
mów oraz sposobów ich ochrony. Spotkania poświęcone 
zostaną również utrzymywaniu, przywracaniu oraz zatrzy-
mywaniu tempa zanikania cennych siedlisk. 

Tematem I szkolenia była „Różnorodność gatunków i wy-
branych ekosystemów – zagrożenia i ochrona”. Podczas 
prelekcji przedstawiono różne definicje, kierunki badań 
oraz przyczyny zmniejszania się bioróżnorodności, jak rów-
nież możliwości przystosowania się organizmów do zmian 
w siedlisku, zasady i założenia ochrony cennych siedlisk. 
W drugiej części spotkania przedstawiono bogactwo eko-
systemów łąkowych, polnych, muraw kserotermicznych, 
muraw napiaskowych i oczek wodnych.

W szkoleniu uczestniczyli studenci kierunków wydzia-
łu Biologiczno-Rolniczego, głównie kierunku Ochrona 
Środowiska. 

SZKOLENIA DLA MŁODZIEŻY

W dniu 24 marca br. roku w Orelcu w „Zagrodzie Magija” od-
było się III szkolenie skierowane dla mieszkańców terenów 
cennych przyrodniczo województwa podkarpackiego. Było 
to kolejne z cyklu pięciu szkoleń organizowanych w ramach 
projektu Zielone Podkarpacie, które mają na celu zapozna-
nie z tematyką bioróżnorodności oraz zrównoważonego roz-
woju. Przedstawiane tematy mają uświadomić mieszkań-
com, że tereny objęte różnego rodzaju ochroną nie muszą 
stanowić jedynie ograniczeń związanych z prowadzeniem 
na nich działalności gospodarczej, a nawet wręcz przeciw-
nie – walory przyrodnicze mogą być źródłem rozwoju oraz 
unikatowym wyróżnikiem na tle innych regionów.

Podczas III szkolenia prezentowany był przykład Kar-
packiego Klastra Turystycznego, który skupia przedsię-
biorców działających zgodnie z zasadami zrównoważo-
nego rozwoju. 

Iwona Muzyka

SZKOLENIA DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI
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PRZECZYTAĆ WARTO
Na terenie województwa podkarpackiego znajduje się ponad ćwierć tysiąca zabytko-
wych drewnianych obiektów sakralnych. Sześć z nich, szczególnie cennych, zostało 
wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości 
UNESCO. Są to gotyckie kościoły w Bliznem i Haczowie oraz cerkwie w Radrużu, Cho-
tyńcu, Smolniku i Turzańsku.
Prowadzone na dużą skalę prace konserwatorskie przy drewnianych świątyniach, a także 
skuteczna akcja powrotu ikonostasów do wnętrz cerkwi, realizowana od lat przez służby 
konserwatorskie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu, daje nadzieję, 
że do tej listy dołączą kolejne wybitne arcydzieła ciesielskie dawnej „kultury drewna”. Tym 
bardziej, że przetrwały u nas – jak nigdzie w Polsce – niezwykle różnorodne stylistycznie 
budowle, reprezentujące w obiektach cerkiewnych m.in. styl bojkowski, łemkowski, ukra-
iński styl narodowy, a w kościelnych - neogotycki styl zdrojowy czy formy art déco, nie wspo-
minając już o grupie najstarszych kościołów zrębowych.
Stowarzyszenie „Pro Carpathia” wydało publikację „Leksykon drewnianej architektury 
sakralnej województwa podkarpackiego” zawierającą charakterystykę 256 zespołów 
i pojedynczych obiektów zabudowy sakralnej, zachowanych w naszym regionie, zbudo-
wanych przed 1950 r.
Książka o objętości 408 stron prezentuje więc 149 dawnych i obecnych cerkwi, 96 kościo-
łów i kaplic, 57 wolnostojących dzwonnic cerkiewnych i kościelnych oraz jeden dawny zbór 
protestancki. Ich opisy zilustrowano w sumie 1200 aktualnych, ale także i archiwalnych, 
zdjęć. Każdy opis posiada krótkie streszczenie w języku angielskim oraz ukraińskim.
Końcowym elementem wydawnictwa jest „Suplement” prezentujący informacje o nieza-

chowanych obiektach sakralnych. Zawiera on krótkie hasła do 467 miejscowości, w których kiedyś istniały drewniane obiekty sakralne: 
cerkwie, kościoły, zbory, synagogi i dzwonnice. Uległy one zniszczeniu w latach od ok. 1850 do 2007. Udało się odnaleźć i pozyskać 
535 archiwalnych zdjęć, które pokazują ich bryłę, a czasami i wnętrze wraz z wyposażeniem. Szczególnie cenna dla tego działu okazała 
się współpraca z Wojewódzkim Podkarpackim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu, który udostępnił archiwa Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków. Danuta Sobocka pozwoliła także na skorzystanie z archiwum fotograficznego jej męża Wojciecha Sobockiego, zawie-
rającego unikalne zdjęcia niezachowanych cerkwi z obszaru Ziemi Przemyskiej.
Więcej informacji: www.skarbypodkarpackie.pl
K. Zieliński, Leksykon drewnianej architektury sakralnej województwa podkarpackiego, Stowarzyszenie „Pro Carpathia”, Rzeszów 2015.

Karpaty Wschodnie, 
dziś leżące głównie 
na terytorium Ukra-
iny i Rumunii, w nie-
wielkim tylko stopniu 
przynależą do Polski. 
Jednak przez lata 
ich związek z polską 

kulturą nie budził wątpliwości. Rozsławił 
je Oskar Kolberg, stworzył wokół nich li-
teracką legendę Stanisław Vincenz. Przez 
lata praktycznie niedostępne dla turystów 
z Polski, od dwóch dekad zyskują ponow-
nie na popularności. Album „Przedwojen-
ne Bieszczady, Gorgany i Czarnohora. Naj-
piękniejsze fotografie” autorstwa Andrzeja
Wielochy tworzy zbiór przedwojennych foto-
grafii Karpat Wschodnich znajdujących się 
w granicach II Rzeczypospolitej. Wśród nich 
czytelnicy mogą zobaczyć charakterystycz-
ne letnie i zimowe krajobrazy regionu: m.in. 
Bieszczady, Gorgany, Czarnohorę, Beskid 
Huculski. Autor w interesujący sposób opi-
suje także etnografię Karpat Wschodnich:
życie codzienne Łemków, Bojków, Hucułów 
(stroje, zajęcia ze szczególnym uwzględnie-
niem pasterstwa, muzykę i taniec, zwyczaje, 
wyroby sztuki ludowej, architekturę drew-
nianą sakralną i świecką).
A. Wielocha, Przedwojenne Bieszczady, 
Gorgany i Czarnohora. Najpiękniejsze foto-
grafie, Wydawnictwo RM, 2013

Drugie wydanie książ-
ki Andrzeja Potockie-
go to kompendium 
wiedzy o wszystkich 
nacjach zamieszku-
jących Bieszczady do 
II wojny światowej, 
wzbogacone ponad 
180 zdjęciami i foto-
grafiami, w znacznej 

części nigdy dotąd niepublikowanymi. 
Bez wątpienia „Zaginiony świat…” jest 
kopalnią wiedzy o Bieszczadach do po-
łowy XX w., ale także ciekawą opowieścią 
snutą z właściwą dla Andrzeja Potockie-
go lekkością i przejrzystością. Pozwala 
czytelnikowi wniknąć w bieszczadzką 
Bojkowszczyznę, zagłębić się w magię 
codzienności tutejszych Żydów, zajrzeć 
do zaścianka szlachty zagrodowej, od-
kryć niemieckie ślady na bieszczadzkim 
pograniczu i wreszcie powędrować z cy-
gańskim taborem. Swoistym novum jest 
pierwsze do tej pory jednorodne opraco-
wanie dotyczące bieszczadzkich losów 
szlachty zagrodowej i Cyganów.

A. Potocki, Zaginiony świat bieszczadzkie-
go kresu. Bojkowie, Żydzi, Polacy, Niemcy 
i Cyganie, II wydanie, Wydawnictwo Carpa-
thia, Rzeszów

P r e k a m b r y j s k i e 
głazy narzutowe 
przywleczone przez 
lodowiec, wychod-
nie skalne, źródła 
i wodospady, szereg 
z nich to pomniki 
przyrody nieożywio-
nej, które można 
spotkać podczas wa-

kacyjnych wypraw, albo w... ogródku są-
siada. Książka Hanny i Romana Reszelów  
ułatwia odnalezienie pomników przyrody 
nieożywionej w Podkarpackiem. 
Kierując się opisami można wybrać się 
na wycieczkę po regionie i dowiedzieć się 
jakie legendy wiążą się z głazem, które-
go kształt od stuleci poruszał wyobraźnię 
mieszkańców. Książka wydana przez na-
ukowców z Uniwersytetu Rzeszowskiego 
nie jest publikacją naukową, która zain-
teresuje wyłącznie wąskie grono specja-
listów. Zawiera pomiary oraz lokalizację 
i mapy przyrody nieożywionej z regionu, 
mapy.

H. i R. Reszelowie, Pomniki przyrody nie-
ożywionej województwa podkarpackiego, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskie-
go, Rzeszów 2013.


