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Czasopismo „Biznes i Etos” wydane w ramach projektu „Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej
w wymiarze ekosystemowym” dofinansowanego ze środków MF EOG 2009 - 2014

Jakby to było, gdyby Soliny nie było?
Jezioro Solińskie jest jedną z największych atrakcji województwa podkarpackiego, wręcz jego wizytówką. Na folderach czy ﬁlmach promujących nasz region to właśnie „bieszczadzkie morze” pełni rolę tego magnesu, który przyciąga
turystów. Ciężko sobie wyobrazić mapę Bieszczadów bez charakterystycznego kształtem Jeziora Solińskiego. Zapora wodna, która leży w samym sercu
Bieszczadów, jest symbolem wszystkich zapór w naszym kraju. Stanowi o bezpieczeństwie dla ogromnej rzeszy ludzi w tej części Polski, a także dla całego
systemu energetycznego w Polsce.
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Ten numer naszego czasopisma
poświęcamy
tematyce
„hydro-wodnej” uwzględniając różne jej aspekty. Profesor
K. Kukuła, hydrobiolog,
opowiada o bioróżnorodności naszych rzek,
o problemach oraz o tym,
jakie konsekwencje pociągnęło za sobą powstanie zapory w Solinie. Nie
zabraknie
odniesienia
do olbrzymich hydroelektrowni na świecie
na przykładzie Norwegii,
która aż 96% produkowanej energii elektrycznej pozyskuje dzięki „sile wody”. Znajdziemy artykuł o odcinku Sanu
poniżej zapory, gdzie odbywały się mistrzostwa świata

w wędkarstwie muchowym, a także o problemie związanym z zanieczyszczeniem Soliny. Interesujący jest także
materiał o jeziorze, które powstało na siarkowym wyrobisku pod Tarnobrzegiem i o tym, jak sobie przyroda – trochę przy pomocy człowieka - tutaj poradziła. I wreszcie
temat rzeszowskiego zalewu – czy doczekamy się jego
odmulenia?
Oprócz wodnych tematów pochylamy się nad pytaniem –
czy powstanie Turnicki PN? Poza tym przedstawimy efekty reintrodukcji zagrożonych gatunków w Podkarpackiem.
A na koniec temat trochę magiczny, bo o szeptuchach
galicyjskich i ziołolecznictwie. Tradycyjnie numer zamkną
ostatnie wiadomości z projektu „Zielone Podkarpacie”.
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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.
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Wydawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
Redakcja: 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16 pok. 2.3
tel./fax: 17 852 85 26, e-mail: info@procarpathia.pl
www.procarpathia.pl, www.zielonepodkarpacie.pl, www.skarbypodkarpackie.pl,
www.karpaty-turystyka.pl, www.podkarpackiesmaki.pl, www.e-procarpathia.pl
Redaktor naczelny: dr Izabela Fac
Współpracują: Małgorzata Draganik, Tomasz J. Filozof, Patryk Musiał, Iwona Muzyka,
Grzegorz Sitko, Jacek Stachiewicz, Marek Ungeheuer, Dorota Zańko, Krzysztof Zieliński
Opracowanie graﬁczne: Dominik Zawistowski
Skład, łamanie, druk: RESPRINT Rzeszów
Nakład: 500 egz.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo
redagowania nadesłanych tekstów. Kopiowanie i rozpowszechnianie publikowanych
materiałów wymaga zgody Wydawcy.
© Copyright by Stowarzyszenie „Pro Carpathia”

na okładce: okazały dąb w Trójcy
na Pogórzu Przemyskim zasługujący na status
pomnika przyrody
fot.: Małgorzata Draganik

BIZNES I ETOS

SPIS TREŚCI
Byłoby po Sanie 4 Jacek Stachiewicz
Osiem kilometrów
wędkarskiej radochy 10 Jacek Stachiewicz
Jeszcze czysta Solina 12 Patryk Musiał
Jezioro na siarkowym wyrobisku 14 Patryk Musiał
Zalew - cuchnący problem 16 Dorota Zańko
Elektryczna Norwegia na wodzie 18 Marek Ungeheuer
Bieszczadzkie drezyny rowerowe 21 Małgorzata Draganik
(Nie) powstanie
Turnicki Park Narodowy?! 22 Dorota Zańko
Łowiectwo ma twarz kobiety 25 Dorota Zańko
(Re) introdukcja po podkarpacku 28 Dorota Zańko
Medyckie ogrody i oranżerie 30 Izabela Fac
Szeptuchy galicyjskie kiedyś,
a ziołolecznictwo dziś 32 Tomasz J. Filozof
Ścieżka przyrodnicza „Knieja”
zrewitalizowana 34 Iwona Muzyka
Szkolenia dla przewodników beskidzkich
w ramach projektu „Zielone Podkarpacie” 36 Grzegorz Sitko
Szkolenia dla młodzieży
w ramach projektu „Zielone Podkarpacie” 39 Iwona Muzyka

3

Artur Kowal

Byłoby po Sanie
Rozmowa z profesorem Krzysztofem Kukułą, hydrobiologiem,
kierownikiem Katedry Biologii Środowiska na Wydziale
Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
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Jacek Stachiewicz: Co jest głównym celem
pańskich badań?

wzrasta wielokrotnie. Bobry naprawiają bezmyślną działalność człowieka, która kilka dekad temu doprowadziła do
tego, że nasze zasoby wody bardzo się skurczyły.

Krzysztof
Kukuła:
W mojej Katedrze skupiamy się na najcenniejszych, jeszcze w miarę
naturalnych
fragmentach rzek. Jesteśmy ekologami wód, więc nasze badania
związane są z takimi problemami, jak na przykład konkurencja między gatunkami, baza pokarmowa, powiązania
troficzne, czyli pokarmowe, między grupami organizmów
wodnych. Ale przez ostatnie lata temat naszych badań,
który u wielu osób wywołuje emocje, to wpływ bobra europejskiego na ekosystemy wodne. Tym zajmowaliśmy
się przez ostatnie osiem lat.

- W połowie lat 80. ubiegłego wieku byłem w Harasiukach, gdzie uchował się do tamtych lat działający
młyn wodny. Jego właściciel mówił mi tak: „Przed
wojną przy każdym dworze był staw, a na każdym
strumieniu lub potoku spiętrzenie wody i młyn wodny. Dworów i potoków były tysiące, toteż stawów
i sztucznych zbiorników w skali mikro przy młynach
też tysiące. Te malutkie akweny sprawiały, że poziom wód gruntowych utrzymywany był na niemal
stałym poziomie. No… Ale po wojnie dwory stały się
reliktem wyzysku, tworem ideologicznie obcym i należało je zniszczyć oraz znacjonalizować przemysł,
w tym także młynarski, więc likwidowano i młynarstwo wodne. Niemal w tym samym czasie zabrano
się do melioracji, którą utożsamiano z osuszaniem
gruntów. No i mamy susze”. To było w tych latach,
gdy w czasopismach pojawiały się alarmistyczne
artykuły, że na przykład w Wielkopolsce dochodzi
do stepowienia gruntów. Jak pan skomentuje wypowiedź tego młynarza?

- By dać myśliwym pretekst do ich mordowania?
- Wręcz przeciwnie. Czujemy tę presję, ale nie ze strony
myśliwych. Generalnie wiele osób, szczególnie rolnicy, nie
akceptują bobrów w swoim sąsiedztwie. Myśliwi nie palą się
zbytnio do, w rzeczywistości trudnych, polowań na bobry.
- Co im pan odpowiada?
- Mówię, że w sytuacji, kiedy brakuje nam wody, należy dostrzec wszystkie plusy, które się wiążą z obecnością bobrów.
- Jakie są te plusy?
- Mówiąc kolokwialnie - bobry za darmo wykonują za nas
prace, na które musielibyśmy wysupłać z budżetu państwa, a więc z naszych kieszeni, setki milionów złotych.
W zabudowanych przez bobry potokach retencja wody

- Zgodzę się z nim. Tym bardziej, że młyny wodne były tak
budowane, że większość nich nie utrudniała migracji ryb.
Nie było wtedy rozważań o drożności cieków, ale budowniczowie młynów wodnych wiedzieli, że nie można utrudniać
rybom wędrówki. Przy każdym młynie były więc tak zwane
„młynówki”, dzięki którym ryby miały szansę pokonać tamy
spiętrzające wodę. I pamiętajmy, że to budowle bobrów

- Sądzi pan, że racjonalne argumenty wytrącą myśliwym strzelby z rąk?
- Nie wiem. Nasze społeczeństwo wykazuje ostatnio dużą
odporność na argumenty związane z zagadnieniem, o którym mówimy i słabą na argumenty emocjonalne.
- Co i rusz czyta się, że Polska ma mniejsze zasoby
wody niż Egipt, a kraj ten w świadomości naszych rodaków funkcjonuje jako pustynny. A skoro pustynny,
to przecież na pustyni wody nie ma.
- Zasoby wodne Egiptu to w 95 procentach długi i szeroki
Nil, który umożliwia trwanie temu krajowi, daje żywność, bo
dolina Nilu to jeden z najżyźniejszych regionów świata.
- Skoro Polska ma mniejsze zasoby wody od Egiptu, to czy nasze Podkarpackie odbiega od tej niezbyt
optymistycznej średniej krajowej?
- Nieszczególnie. Polska jest zamkniętym obszarem hydrologicznym. Nie mamy dostawy wody z zewnątrz, spoza
granic kraju. To czym dysponujemy to zlewnie - Wisły oraz
Odry. We współczesnym okresie obie zlewnie nie należą
do szczególnie zasobnych w wodę. Mamy więc wody niewiele, do czego dołożyła się też, trwająca przez dziesięciolecia, nierozsądna gospodarka tymi zasobami. To sprawiło,
że wody ubywa. Popatrzmy na przykład Sanu. W Przemyślu koryto rzeki przez ostatnie sto lat obniżyło się o trzy
metry, w konsekwencji poziom wód gruntowych w dolinie
zmniejszył się dramatycznie.
- Sądziłem, że to jest naturalny proces, iż koryto rzeki
z upływem lat się obniża?
- Trochę tak - może się obniżać, ale jeśli człowiek nie
zniekształca koryta i zlewni, to wypłukany w jednym
miejscu przez rzekę materiał skalny jest zastępowany
przez kamienie i żwir nanoszone z góry. Jednak działalność człowieka spowodowała zakłócenie tych procesów
i koryta rzek się obniżają, co prowadzi przede wszystkim
do tego, że ubywa nam wody.
- To nie nurt rzeki wypłukuje koryto?
- Nie jestem hydrologiem tylko hydrobiologiem, ale tym
problemem też się zajmuję. Współcześnie jedną z głównych przyczyn obniżania się koryta rzek jest intensywny
pobór żwiru, przez wiele lat prowadzony na duża skalę
w karpackich dopływach Wisły. Koryto rzeki jest naturalnym drenem, który ściąga wodę z obszarów znajdujących się wyżej. Jeśli ten dren przesunie się o trzy
metry w dół, to rzeka jeszcze intensywniej ściąga wodę
ze zlewni. Podobnie mogą działać głębokie niecki po wybraniu żwiru w dolinie rzeki. W konsekwencji opada poziom wód gruntowych, zaczyna brakować wody w studniach. Klasycznym przykładem jest Wisłoka. W efekcie
intensywnej eksploatacji żwiru w okresie kilkudziesięciu
lat poziom dna rzeki obniżył się na niektórych, ale długich odcinkach, o cztery metry, a nawet więcej.

- Ile w tym przypadku wynosi „kilkadziesiąt lat”?
- Intensywna eksploatacja żwiru zaczęła się tam na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. Efekt jest taki, że w wielu miejscach zaczyna brakować wody w studniach. Generalnie
z wodą jest u nas nie najlepiej, tym bardziej, że mniej więcej
od 20 lat mamy skoki poziomu wód - ekstremalnie wysokie
wody podczas powtarzających się co kilka lat powodzi „stulecia” czy „tysiąclecia”, które występują częściej niż sugerują
ich nazwy, a po nich następujące susze. Ubiegły rok był trochę lepszy, ale poprzednie lata były bardzo suche.
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zwiększają zasoby wodne i to w ogromnej skali. Nie ma na
razie precyzyjnych danych, jakie ilości wody są gromadzone w wyniku działalności bobrów. Zabieramy się za to, aby
przemawiając do świadomości społecznej mieć niezbite
argumenty. Na pewno są to miliony metrów sześciennych.
Bóbr jest bardzo nietypowym zwierzęciem, bo tak jak człowiek potrafi budować skomplikowane konstrukcje dla własnych celów i przekształcać środowisko. Jego tamy, całe
systemy stawów i kanałów, to jest coś, co zapewnia wodę
nie tylko bobrom, ale wielu innych zwierzętom, od ryb począwszy po ptaki wodne. I jednocześnie przyczynia się do
utrzymywania tych wszystkich podmokłych łąk i torfowisk,
z których człowiek rzadko korzysta, a które są idealnymi
magazynami wody.

- Jest susza?
- Jest. Dominującą formą zasilania w wodę rzek w Karpatach jest zasilanie śnieżno-deszczowe. A przecież tej zimy
w górach nie było prawie w ogóle śniegu. W połowie kwietnia byłem w Bieszczadach, tych „głębokich” Bieszczadach
i śnieg jeszcze zalegał w górach, nawet w niższych partiach. Było go miejscami około pół metra, ale był to śnieg
z późnych opadów wiosennych. W zimie spadło go bardzo
mało, jak na Bieszczady. Wydawało się na pierwszy rzut
oka, że w potokach jest sporo wody, ale gdy zaczęliśmy
pomiary, okazało się, że rok temu było znacznie, znacznie
więcej wody niż obecnie. Poziom wody w bieszczadzkich
strumieniach, potokach i rzekach był wówczas o około 30
centymetrów wyższy niż w tym roku. Poziom wody zależy
od tego, ile śniegu spadnie, a ostatnie zimy są bardzo różne, niestety, często niemal bezśnieżne.
- Jak poziom wód w naszych rzekach przekłada się na
ich biologię?
- Zajmujemy się rybami, czyli ichtiologią, ale także bezkręgowcami wodnymi. Patrząc z perspektywy Polski na nasze
podkarpackie rzeki, szczególnie San, można powiedzieć, że
jeszcze prezentują niezły poziom, jeśli chodzi o stan ekologiczny. Przede wszystkim dlatego, że nie mamy tak dużych
obciążeń ściekami, jak w innych regionach Polski. San ciągle jeszcze jest w dobrym stanie. W dużym stopniu poradziliśmy sobie ze ściekami z ośrodków miejskich i zakładów
przemysłowych, natomiast bardzo trudno rozwiązać ten problem na wsi. Tam niemal w każdej miejscowości znajdziemy
dzikie zrzuty nieoczyszczonych ścieków do potoków i strumyków, które wnoszą ten bagaż do rzek. Choć jak widać
pod względem fizykochemicznym podkarpackie rzeki są dalekie od ideału, ale w porównaniu z tym, co było dwadzieścia
lat temu, postęp jest ogromny. Nawet Wisłok w Rzeszowie
jest w zdecydowanie lepszym stanie. Natomiast stałym problemem pozostają zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Jest
to w dużym stopniu efekt zanieczyszczeń trafiających ze
ściekami z gospodarstw domowych na wsiach.
- Prawdą jest, że San jest najczystszy w swoim górnym biegu, czyli od źródeł do Rajskiego?
- Jest to rzeczywiście dość czysty odcinek. Jednak należy
pamiętać, że po stronie ukraińskiej teren jest bardziej zamieszkały. U źródeł Sanu znajduje się m.in. stacja kolejowa
w Siankach i zagrożenie istnieje. Ponadto dość szybka zabudowa doliny Sanu od ujścia Wołosatego do Zatwarnicy
i związane z tym zanieczyszczenia mogą być problemem.
Nie ulega jednak wątpliwości, że San w całym swoim biegu
jest jedną z najczyściejszych dużych polskich rzek.
- A Wisłoka?
- Jest względnie czysta.
- Co znaczy „względnie”?
- Pojawiają się w niej zanieczyszczenia, głównie komunalne, przede z wiejskich gospodarstw domowych.
- W sferze pańskich prac badawczych są wszystkie
polskie rzeki, czy tylko z terenu Podkarpackiego?
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San w okolicach Rajskiego
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- Prowadziliśmy też badania w zachodnich Karpatach,
w Małopolsce. Przede wszystkim na obszarach przyrodniczo cennych - parkach narodowych, krajobrazowych, cenniejszych fragmentach rzek, które mają szczególne walory,
jak na przykład Skawa, czy na małych rzekach znajdujących
się w Babiogórskim Parku Narodowym. Większość czasu
poświęcamy jednak na badania w naszym województwie.
- Są parki narodowe i krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, ale wszystkie one obejmują florę
i faunę, natomiast nie spotkałem się z parkami, czy
obszarami chroniącymi wody, zarówno w rzekach, jak
i jeziorach. A przecież od czystości wody zależy w dużym stopniu nasze zdrowie, no i życie także.
- W Podkarpackiem rzeczywiście nie ma, ale w Polsce są
wodne rezerwaty. Na przykład jezioro Łuknajno na Mazurach jest rezerwatem o ogromnych walorach, choć podstawowym podmiotem ochrony są tam ptaki. Mamy Biebrzański Park Narodowy oparty na ekosystemach związanych
z Biebrzą, a w naszych Karpatach, tych zachodnich, jest
rezerwat obejmujący Czarną i Białą Wisełkę, gdzie chroni
się pstrąga potokowego. Bardzo wiele obszarów chronionych ma w swoich granicach cenne ekosystemy wodne. Na
świecie są także chronione strefy w morzach i oceanach.
- Gdzie są u nas tarliska pstrąga potokowego?
- We wszystkich czystych rzekach karpackich. Znajdziemy
go w prawie całym dorzeczu Sanu i Wisłoki.
- Jakie ryby zniknęły z naszych rzek w ostatnich dziesięcioleciach?
- W czasach dość odległych przestał docierać do naszych
wód jesiotr. W dolnej Wiśle ostatni raz notowano jesiotra
w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, natomiast z rzek
karpackich zniknął znacznie wcześniej. Po raz ostatni
widziano jesiotra w Sanie powyżej Przemyśla, dokładnie
w okolicach Babic, w latach trzydziestych. Nie ma już w naszych rzekach także łososia atlantyckiego.
- A kiedykolwiek był?
- Oczywiście. Nie ma na ten temat stuprocentowych
danych, ale ostatnie tarło łososia obserwowano w Ska-

wie pod koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Są
także informacje, że tarło łososia odbywało się w okolicach Rajskiego i w trochę wyższym biegu Sanu, również
w potokach Wetlina i Solinka. Trzeba jednak wiedzieć,
że niewiele osób potrafi odróżniać łososia atlantyckiego
od troci wędrownej. Stąd niefachowcy wszystkie duże
ryby łososiowate, przypływające na tarło do rzek karpackich, nazywali łososiami. Niewykluczone, że w Sanie
i Wisłoce występowała właśnie troć, ryba równie cenna
i interesująca jak łosoś.
- Aż tam zawędrowały te gatunki?
- To był odwieczny szlak wędrówek na tarliska. Oba gatunki płynęły z Bałtyku, a łosoś to jest ten sam gatunek, który
żyje także w Atlantyku.
- Człowiek przepędził tę szlachetne ryby z naszych
wód, bo zaczęły być coraz bardziej brudne?
- Ryby wędrowne ostatecznie przestały docierać do naszego regionu, gdy w 1968 r. powstała zapora we Włocławku.
To była dla nich przegroda nie do przebycia. Od tego czasu
w Sanie i innych górskich rzekach naszego regionu łososia
i troci już się nie spotyka. Przepławka tam wprawdzie jest,
ale bardzo źle funkcjonowała i sporadycznie tylko zdarzało się łososiom czy troci przedostać w górę rzeki. Ostatni
remont przepławki podobno nieco poprawił sytuację. Może
trocie i łososie wrócą?
- A gdybyśmy ikrę łososia przenieśli do Sanu
i gdzieś tam w okolicach Sanoka wpuścili do rzeki,
to nie osiedliłby się u nas?
- W tej chwili trwają prace nad restytucją łososia i troci w Karpatach. Polega to nie tyle na przeniesieniu ikry do naszych
rzek, ile na wpuszczeniu do rzek, które się nadają na tarliska,
na przykład do Wisłoki, Sanu i niektórych jego dopływów, na
przykład Sanoczka, młodych łososi. Około dwa - trzy lata
przebywać będą w wodach słodkich, a potem spłyną do morza. Łososie zapamiętują zapach swojej rzeki i po kilku latach przebywania w morzu, gdzie dorastają, do swojej rzeki
wracają. Tylko muszą mieć możliwość powrotu.
- Jak można ominąć ten Włocławek?

BIZNES I ETOS
Magorzata Draganik (2)

- Nie można go ominąć. Na razie, od czterech lat, nasze
rzeki są testowane, czy się nadają do przywrócenia w nich
łososia, czy narybek wpuszczony na przykład do Jasiołki,
tam przetrwa. Dane wskazują, również nasze badania to potwierdzają, że przetrwa, że warunki dla niego są tam dobre.
- A co go tak gna do morza? Musi do niego dopłynąć?
- Musi. Cykl życiowy łososia czy troci jest taki, że dorosłość
spędza w morzu, bo tylko tam ma wystarczającą ilość pokarmu, by osiągnąć masę kilkunastu kilogramów, która
w przypadku łososia atlantyckiego jest czymś absolutnie
normalnym. To są ryby osiągające ponad metr długości.

- Czym się żywi w morzu? Planktonem?
- Nie, nie… Głównie drobną rybą - śledziem, szprotką.
- Rzeki są dla łososia środowiskiem okresu dziecięco-młodzieżowego, gdzie uczy się żyć?
- A morze jest tym środowiskiem, w którym osiąga dojrzałość.
- Ostatnia faza jego życia to powrót w górę swojej
rzeki, by się rozmnożyć i zginąć?
- Tak. Większość ryb po tarle ginie.
- Zapora we Włocławku de facto wyhamowała obecność łososi w naszych górskich rzekach...
- …nie tylko łososia, bo trwają także prace nad restytucją jesiotra, i także w tym przypadku zapora we Włocławku jest główną przeszkodą uniemożliwiającą powrót tego
szlachetnego gatunku do naszych rzek. Trzeba ten problem koniecznie rozwiązać i wybudować w przepławkę
z prawdziwego zdarzenia, która umożliwi rybom wędrówkę
w górę rzeki.
- Jesiotr też spływa do morza?
- Oczywiście.
- Co nam zostało w naszych rzekach z łososiowatych?
- Pstrąg potokowy. To jest gatunek, który nie wędruje, aczkolwiek jego formą wędrowną jest, wspomniana wcześniej,
troć wędrowna osiągająca kilka i więcej kilogramów. Troć
miała tarliska w Sanie, Wisłoku, Wisłoce i ich dopływach.
- Na jaką wysokość łosoś potrafi wyskoczyć?
- Jeśli ma możliwość rozpędzenia się do skoku, to dwa metry
jest w stanie pokonać bez problemu. Oczywiście nie mówimy
o betonowym murze, tylko o skale, po której spływa woda.
- Solina jest absolutną barierą?

Wędkowanie na Sanie

- To już jest przeszkoda nie do pokonania i to nieodwracalnie. Powyżej Soliny nigdy już nie zobaczymy łososia czy troci. Do zalewu myczkowieckiego także nie dotrą. Musiałaby
tam być jakaś gigantyczna przepławka, a skoro gigantyczna, to i musiałaby kosztować gigantyczne pieniądze.
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- Gdzieś kiedyś czytałem, nie wiem nawet jakiego kraju
to dotyczyło, że zamiast przepławki wybudowano wodną
windę. Przewożono nią ryby do zbiornika, gdy zmierzając na tarło podpływały pod zaporę i nie mogły jej sforsować. W ten sposób naprawiano chociaż częściowo
brak wyobraźni projektantów zapory, którzy w dawnych,
acz nie tak znów odległych czasach, nie myśleli o tym,
że niszczą biologię rzek, na których stawiano zapory.
- To jest amerykański pomysł i w USA stosowany. Winda
zjeżdża do poziomu dolnej wody, wywoływany jest sztuczny prąd wody, który skłania ryby do wpłynięcia do niej, winda jedzie do góry i wypuszcza ryby do zbiornika po drugiej
stronie zapory. Może to brzmi zabawnie, jednak pomysł jest
dobry, tyle, że bardzo kosztowny.
- Amerykanie chyba nie zrobili tego dla zabawy…
- Oczywiście, że nie. Za wszystkim stoją pieniądze, a w ich
liczeniu Amerykanie są mistrzami. Liczą oni bardzo skrupulatnie pieniądze pozyskiwane z turystyki wędkarskiej, i wyliczyli, że są to miliardy dolarów. Ogromne pieniądze. Na
przykład rzeka Columbia w stanie Waszyngton na północnym zachodzie tego kraju, została zabudowana dużą liczbą
zbiorników zaporowych, ale każdy z nich ma świetnie funkcjonujące przepławki. Sporo kosztowały, ale tam wydaje się
ogromne pieniądze na to, by restytuować łososie i żeby je
utrzymać na takim poziomie, aby wędkarze chcieli przyjeżdżać. Rachunek ekonomiczny dowodzi, że suma wpływów
z wędkarstwa na tej rzece, obejmująca także wydatki wędkarzy w hotelach, restauracjach, sklepach, znacznie przewyższa wydatki na budowę urządzeń, które umożliwiają
łososiom wędrówkę w górę jej biegu.
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- W Polsce ktoś chociaż próbował taki rachunek przeprowadzić? Czy przynajmniej mamy jakąś ogólna
orientację, jakie są przychody z wędkarstwa?

- Do Leska, a nawet dalej. Jeśli na moście w Postołowie
popatrzy się w dół, to trudno znaleźć żwir na dnie.
- Czy życie biologiczne w naszych rzekach zmienia
się istotnie?
- Tak czy siak zawsze największym zagrożeniem dla życia
biologicznego rzek jest i będzie zanieczyszczenie wód. Powoli
zaczynamy dawać sobie z tym radę, ale są odcinki, na których
zanieczyszczenia są wyraźne i w konsekwencji biologicznie
zniekształcone. Na przykład bezkręgowce związane z czystymi wodami, zanikają. W wielu regionach jest rzeczywiście
kiepsko, ale właśnie górny San, górna Wisłoka, górny Wisłok,
są miejscami, gdzie ta fauna jest jeszcze naprawdę w bardzo
dobrym stanie. To jest coś, czym można się pochwalić. A piętro wyżej w łańcuchu pokarmowym są ryby, jeśli więc mają
dużo pokarmu, to ich populacje są w dobrym stanie.
- Co jest najbardziej obiektywnym miernikiem oceny
czystości wód w rzece? Występowanie pstrąga?
- Wskaźnikiem stanu nie są pojedyncze gatunki, lecz zespoły ryb. Wiemy zwykle jaki zespół ryb powinien występować
na danym odcinku rzeki, jakie powinny być proporcje między
gatunkami. Jeśli nie ma jakichś dysproporcji między nimi, to
znaczy, że wszystko funkcjonuje prawidłowo.
- Jaki powinien to być zespół ryb?
- Na przykład San powyżej Przemyśla to odcinek o charakterze rzeki wyżynnej. W takiej rzece powinny być liczne świnki
i brzany, stąd taki odcinek nazywany jest fachowo „krainą
brzany”. W czasach, kiedy San był niewiele zmieniony przez
człowieka, oba gatunki były liczne. To są takie ryby, które
wymagają czystych rzek z dużą ilością żwiru i odpowiednią
bazą pokarmową.
- I z biegiem lat, szczególnie po wybudowaniu zapór
w Myczkowcach i Solinie, ten zespół ryb się zmienił?

- Kiedyś widziałem takie dane. Były imponujące, nie pamiętam dokładnych liczb, ale w grę wchodzą setki milionów złotych rocznie.

- Nasze dane, porównywane z danymi z lat sześćdziesiątych, pokazują, że na niektórych odcinkach udział świnki
zmniejszył się cztero-, pięciokrotnie.

- U nas w Polsce?

- A brzany?

- Tak. Opłaty wędkarskie stanowią tylko niewielką część
przychodów z tego typu turystyki. Chodzi o sumę wydatków
wędkarza - musi przecież przyjechać, gdzieś zanocować,
zjeść, kupić przynętę. Amerykanie umieją te wydatki wyliczyć dokładnie. W Europie - w Niemczech, Wielkiej Brytanii,
a przede wszystkim Skandynawii turystyka wędkarska generuje znaczący procent przychodów z turystyki.

- Jest trzy-cztery razy mniejszy. I na ich miejsce wchodzą
gatunki mniej wrażliwe na zmianę środowiska – płoć, okoń,
kiełb czy ukleja. Wędkarze powiedzieliby - chwast rybi. Proporcje więc się zmieniają.

- Lata temu, w epoce słusznie minionej, zorganizowano
na Sanie poniżej Leska mistrzostwa świata w wędkarskie muchowym. Procentuje to?
- W Sanie od Myczkowiec do Leska jest nadal odcinek
specjalny. Za „peerelu” był to odcinek dewizowy. Trzeba
było wnieść specjalną opłatę, żeby tam wędkować. Polski
Związek Wędkarski pracuje usilnie nad przywróceniem
tego odcinka Sanu do stanu zbliżonego do pierwotnego,
bo zbiornik soliński oprócz tego, że obniżył temperaturę
wody, co akurat dla ryb łososiowatych nie jest złe, przyspieszył wypłukiwanie z koryta drobnych kamieni i żwiru.
Zapory na Sanie powodują przyspieszenie nurtu, a tym
samym przyspieszenie erozji, co sprawia, że na niektórych odcinkach Sanu pozostała lita skała, nie ma zupełnie
żwiru, bo został spłukany w dół. To konsekwencja działalności zapór w Solinie i Myczkowcach. Poniżej każdej zapory, nie tylko solińskiej czy myczkowieckiej, erozja dna
wyraźnie przyspiesza.
- Na jak długim odcinku zrzut wody z Soliny, a przede
wszystkim z Myczkowiec, powoduje erozję dna Sanu?

- Można powiedzieć, że mniej szlachetne gatunki wypierają szlachetne?
- Aby być precyzyjnym należałoby powiedzieć, że mniej
wrażliwe wypierają bardziej wrażliwe. Przykładowo, wędkarze nie uważają świnki za rybę szczególnie cenną, konsumenci jej też nie cenią, ze względu na bardzo przeciętne
walory smakowe. Łososiowate są zdecydowanie smaczniejsze, ale funkcjonowanie ekosystemu rzeki wyżynnej bez
takich gatunków jak świnka czy brzana jest mocno zniekształcone. Zanik świnki w Sanie to tak, jakby na równinie
Serengeti w Afryce zniknęły nagle antylopy gnu. Ich brak
byłby katastrofą, zniknęłaby przecież podstawowa baza pokarmowa dla dużych drapieżników i cały ekosystem zacząłby się chwiać.
- Co sprawiło jej zniknięcie w wyżynnej części Sanu
- brak pokarmu czy brudna woda?
- Sądzę, że praprzyczyną były zanieczyszczenia, które
zmieniły wodę, ale do tego dołożyła się eksploatacja żwiru.
Posługuję się świnką jako przykładem, bo to jest gatunek,
który wymaga specjalnych miejsc do odbycia tarła – żwirowe, płytkie miejsca z dość szybko płynącą wodą. Jeśli takich
miejsc brakuje, to tarła nie może się odbyć. Na to, co się
dzieje w Sanie, na pewno duży wpływ ma Solina. Poziom

wody w Sanie, jak w każdej rzece, naturalnie się zmienia.
Mamy niżówki letnie, wyższą wodę w okresie wiosennych
roztopów i wahania poziomu po obfitych opadach. Ale te
zmiany poziomu są naturalne i wkomponowane w rytm przyrody. Natomiast zapora w Solinie spuszcza wodę ze zbiornika, zgodnie z rytmem narzuconym przez człowieka. Woda
przybiera nagle, jej nurt staje się bardzo szybki i wypłukuje
żwir, przyspiesza erozję dna.

z zabudowy rozproszonej, po drugie - udrożnienie, gdzie się
tylko da, cieków wodnych.

- W latach 70. i 80. przemysł doprowadził do ogromnego zanieczyszczenia naszych wód i zniszczenia wielu
organizmów żyjących w naszych rzekach. Czy natura
jest w stanie samoistnie się odrodzić, jeśli woda będzie
coraz czyściejsza?

- Przywracanie i zachowanie naturalnego, pierwotnego charakteru rzeki. Czasem wystarczą proste zabiegi, by ten charakter rzece przywrócić. Na przykład przy ujęciu wody w Ostrowie
koło Przemyśla przebudowano nieduży próg, który blokował
migrację ryb w górę Sanu, w tym ryb łososiowatych. I tym jednym zabiegiem udostępniliśmy migrującym rybom cały San aż
do Myczkowiec, czyli sto kilkadziesiąt kilometrów rzeki.

- Co człowiek może i powinien robić, by biologia naszych wód wracała do stanu naturalnego?
- Są dwa warunki, które musza zostać spełnione, aby nasze rzeki miały stan zbliżony do naturalnego. Po pierwsze
– uporządkowanie gospodarki ściekowej, przede wszystkim skanalizowanie i oczyszczenie ścieków pochodzących

Widok z Kozińca na Zaporę w Solinie

- Co legło u podstaw utworzenia tego programu?

BIZNES I ETOS

- Ten program powstawał z między innymi z moim udziałem, a w tej chwili wyrósł już do rangi programu o randze
wojewódzkiej.

- Ale przez zaporę we Włocławku łososia czy troci już
w Sanie nie ma.
- Tak, ale kiedyś w końcu dobra przepławka we Włocławku
zostanie zrobiona, mam nadzieję. Poza tym musimy pamiętać, że wszystkie ryby, nawet te, które nie opuszczają rzeki, powinny mieć warunki do migracji. W środkowym Sanie
jest tylko kilka miejsc, gdzie duże ryby mogą przezimować
i muszą mieć możliwość dostać tam przed zimą. W każdej
rzece są miejsca o różnym znaczeniu dla poszczególnych
gatunków ryb, miejsca do zimowania, do odbycia tarła i musi
istnieć możliwość dotarcia do tych miejsc.
- Zapora w Solinie całkowicie zakłóciła naturalną migrację ryb?
- W ogromnym zakresie, górny San jest całkowicie odcięty
od środkowego i dolnego biegu.
- Co by było, gdyby zrealizowano pomysł prof. Pomianowskiego, inicjatora budowy zapór w Solinie i Myszkowcach, zakładający budowę „kaskady Sanu” - 13 zapór wodnych między Myczkowcami a Przemyślem?
- Byłoby po Sanie. Zniknęłaby ostatnia w Karpatach rzeka, która zachowała jeszcze swoją naturalną formę. San
jest ponadto jedyną wschodniokarpacką rzeką w Polsce.
Nie tylko dlatego, że zaczyna swój bieg w Karpatach
Wschodnich. Ma kilka cech charakterystycznych tylko
dla rzek tego regionu, jak na przykład fliszowe progi,
ale przede wszystkim występują tu dość licznie gatunki,
które zanikają w innych rzekach lub takie, których gdzie
indziej się nie spotka. 

Agnieszka Gancarz

- W pewnym stopniu tak. Jak dalece – trudno powiedzieć, bo
wielu rzeczy nie wiemy. Nie wiemy, co straciliśmy, szczególnie jeśli chodzi o słabiej zbadane grupy organizmów, głównie
mam na myśli znacznie mniejsze od ryb bezkręgowce wodne. Ale patrząc na ryby widać, że w sytuacji, kiedy człowiek
przestaje im szkodzić, chociażby przez ograniczanie dopływających ścieków, ichtiofauna wielu rzek się odbudowuje.
Warunkiem jest możliwość przemieszczania się. Naturalne
odtwarzanie polega na dodarciu do rzek, w których warunki
się poprawiły ryb z innych, dotąd ciągle czystych, niezdegradowanych miejsc. Można też wspomagać procesy naturalne
zarybiając rzeki, ale te zabiegi mają wiele pułapek. Wpuszczanie do górskich potoków i rzek genetycznie obcych ryb,
np. pstrągów potokowych, wyhodowanych gdzieś na Pomorzu, nie ma sensu. Do populacji, która od setek pokoleń żyje
w określonym środowisku, nagle wpuszczamy ryby z zupełnie innego regionu, w którym panowały warunki absolutnie
odmienne. Te ryby mają odmienną pulę genową. Dochodzi
więc do zaburzeń. Są naukowo potwierdzone fakty, że takie mieszanie populacji powodowało zmiany przeciwne do
tych, jakich oczekiwano – zarybiając oczekiwaliśmy wzrostu
liczebności, a dochodziło do jej spadku. Potomstwo ryb rodzimych i przybyszów z innych regionów było nieprzystosowane do panujących warunków i nie przeżywało.

- Bierze pan udział w programie „Błękitny San”.
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Adam Krzykwa

Osiem kilometrów
wędkarskiej radochy

10

Wędkarstwo muchowe, jak twierdzą fachowcy, to wyższa szkoła jazdy. Ten typ
wędkarstwa to polowanie na ryby, nie zaś tkwienie z wędką na brzegu rzeki
i oczekiwanie, by się pojawiła i zechciała skosztować, co też wisi na haczyku.
Eldorado dla tego typu wędkarstwa znajduje się w Podkarpackiem, dokładnie zaś na ośmiokilometrowym odcinku Sanu poniżej zapory w Myczkowcach. Do niedawna odcinek ten był krótszy, miał pomiędzy 5-6 km.
Zaczynał się w Zwierzyniu, gdzie zimna woda z zalewu
w Myczkowcach wylatuje z wykopanej pod górą sztolni,
a jego koniec był tam, gdzie potok Hoczewka wpadał
do Sanu. Niedawno, decyzją władz Okręgu Polskiego
Związku Wędkarskiego w Krośnie, do którego te wody
należą, odcinek wydłużono. Teraz zaczyna się 2-3 km
w górę Sanu patrząc od Zwierzynia, dokładnie zaś tam,
gdzie wpada do niego potok Olszanica. Ten odcinek ma
status specjalny. Cóż to znaczy?
Między innymi to, że łowienie ryb na tym odcinku jest limitowane. Jednego dnia nie może na nim łowić więcej niż 15
wędkarzy, którzy za tę przyjemność płacą 80 zł dziennie.
Limit sprawia, że rezerwację na łowienie w czerwcu trzeba było robić już w marcu. Gdy 9 czerwca rozmawiałem
z Pawłem Kinalem, który jest strażnikiem rybackim na tym
odcinku, wyczytał mi z dokumentów, że tego dnia łowili na
odcinku między innymi Włosi i Czesi, a następnego dnia
mieli dołączyć Holendrzy. Polacy oczywiście także tam byli.
Patrząc na San, wielkiego zainteresowania nie widać, bo
limitowanie wędkowania sprawia, że jeden wędkarz przypada na pół kilometra rzeki. Czasami jest ludniej, ponieważ
Okręg PZW w Krośnie sprzedaje też licencję roczną, która
kosztuje 1600 złotych. – Rozchodzi się w dwa dni - mówi
Jan Janik, wiceprezes krośnieńskiego związku.
Rodzi się, co oczywista, pytanie, za co wędkarze płacą
niemałe przecież pieniądze za samo łowienie, nie mówiąc

już o kosztach dojazdu i pobytu na miejscu. Na dodatek
złowioną rybę trzeba jak najszybciej wypuścić z powrotem
do wody. Obowiązuje bowiem absolutny zakaz zabierania
złowionych ryb. Cóż więc jest tam takiego, że chce się ludziom przyjeżdżać tam z całej Europy?

OBFITOŚĆ PSTRĄGÓW I LIPIENI
Bez wątpienia jest to jeden z najbardziej malowniczych
odcinków Sanu, rozreklamowany w Europie i na świecie
także, ponieważ dwukrotnie odbywały się na nim muchowe mistrzostwa świata (pierwszy raz jeszcze za PRL-u)
i raz mistrzostwa Europy. Na te pierwsze przyjechali pasjonaci muchowego wędkarstwa nawet z Nowej Zelandii
i Republiki Południowej Afryki. Biorącym udział w zawodach Europejczykom tak się to miejsce spodobało, że
często wracają. Węgrzy na przykład robią na tym odcinku
swoje krajowe mistrzostwa w wędkarstwie muchowym.
San bowiem niesie tam ze sobą krystalicznie czystą wodę,
bogato natlenioną, bo kaskadą poprzez siłownię wypada
ona do rzeki ze sztolni. A czysta i dotleniona woda, to raj
dla pstrągów i lipieni. Gdyby nie zapora we Włocławku
(mówi o tym profesor Krzysztof Kukuła w rozmowie na str.
4), to z całą pewnością widzielibyśmy tam także łososia,
troć wędrowną i kto wie, czy nawet nie jesiotra. Na razie
w bystrym nurcie Sanu jest zatrzęsienie pstrągów i lipieni
i to jest ten wabik, który ściąga w to miejsce muchowędkarzy z całej Europy. Ci ludzie nie polują na ryby determinowani konsumpcją. Pojedynkowanie się z pstrągiem czy
lipieniem, to dla nich sport.

Paweł Kinal, strażnik Państwowej Straży Rybackiej na
tym odcinku, mówi, że mało ryby było w latach 2011-2012.
Przyczyną były wiosenne, bardzo wysokie i szybkie stany
powodziowe, które zabrały ze sobą ryby. Czasem jeden
gwałtowny, powodziowy przybór wody potrafi zedrzeć rybę
daleko w dół rzeki. Zagrożeniem jest także gospodarowanie wodą przez elektrownię w Solinie. Gdy spuszcza wodę
przez dwie turbiny, płynie ona z prędkością 50 m3/s i zabiera ryby ze sobą. Oczywiście te mniejsze, bo dorosły pstrąg
jest silną rybą i z każdym prądem wody sobie poradzi. - Ale
największym zagrożeniem - twierdzi Paweł Kinal - są kormorany. To są ptaki, które potrafią zniszczyć każde łowisko. Są pod całkowitą ochroną, a dla nas są plagą. Szczególnie zimą. Zlatują się z północy Europy na Solinę i nie
chce im się lecieć dalej na południe. Gdy woda w zalewie
zamarza, przylatują na nasz odcinek Sanu, gdzie rzeka
jest zawsze wolna od lodu, bo zamarznięcie uniemożliwia
szybki nurt dzięki przelewowi wody przez sztolnię. Między
grudniem a marcem nasza praca polega na przepłaszaniu
kormoranów. Gdybyśmy tego nie robili, wiosną nie byłoby
na naszym odcinku ryb.
Strażnicy rybaccy zimą nie dawali żyć kormoranom, nie
było też powodzi i dzięki temu małe ryby osiągnęły swoją
dorosłą wagę. W tym roku jest więc co łowić.
Kolejną kwestią, na która PZW zwraca baczna uwagę,
acz poza siłą argumentów nie ma innych instrumentów do
działania, jest przeciwstawianie się wydobywaniu żwiru
w korycie rzeki. – Prawo w tym względzie jest dobre, ale
życie życiem - mówi Jan Janik. - Przepisy zabraniają wydobywania żwiru w korycie rzeki, ale starostowie w wyjątkowych sytuacjach mogą wydać na to zezwolenie. Z naszego
punktu widzenia, za dużo jest tych „wyjątkowych sytuacji”.
Efekt jest taki, że wiele odcinków rzek górskich i wyżynnych pozbawionych jest żwiru, ponieważ jest on spłukiwany do wyrobisk. A tam, gdzie nie ma żwiru, nie będzie tarła,
bo ikra zostanie spłukana w dół rzeki.

TURYSTYKA WĘDKARSKA
W POWIJAKACH
Są kraje, w których wpływy z turystyki wędkarskiej stanowią
znaczącą część ogólnych przychodów tej branży. Liderem
na świecie są z pewnością Amerykanie, w Europie Brytyjczycy i Niemcy, dużym zainteresowaniem cieszy się wśród
wędkarzy Skandynawia, a szczególnie Szwecja. Tam wędkarz turysta ma podsunięte pod nos wszystko, co mu jest
potrzebne do zrealizowania jego pasji - hoteliki, restauracje,
sklepy z artykułami wędkarskimi, dobrą drogę na łowisko.
Okolice naszego Zwierzynia są tak urocze, że aż się prosi
o wybudowanie małego hotelu dla wędkarzy, ale…
Jan Janik: - Tego typu działalność nie mieści się w naszym
statucie. Nie możemy budować hotelików dla wędkarzy,
drogi dojazdowe na łowiska tak.
Mamy więc kolejny polski paradoks, ilustrujący niespójność
ofertową, dowodzący, że stać nas tylko na działania cząstkowe. Dlaczego Polski Związek Wędkarski nie może tworzyć bazy dla turystyki wędkarskiej, jest bezrozumne. Zdumiewające, że nie może takich przedsięwzięć realizować
instytucja najbardziej tym względzie kompetentna - zna od
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Ale o ten odcinek naszego „zielonego Podkarpacia” należy
dbać, aby był jedną z atrakcji regionu i przyciągał doń turystów. Zdarza się bowiem, że w Sanie między Olszanicą
a Hoczewką przestaje być tłumnie, i widok ryby staje się
rzadkością. Kiedy?

podszewki oczekiwania tego typu turystów. Związek, który
dba także o to, aby w naszych rzekach były ryby, będący
silnym ramieniem ekologów, którzy walczą o czystą wodę
w naszych rzekach, także hydrobiologów, którzy prowadzą
badania naszych wód i inspirują w restytucji niegdyś ży-

Mike Cline/WikiCom

ŻARŁOCZNE KORMORANY

jących tutaj gatunków ryb, takich jak łosoś i troć wędrowna. Nie pierwszy to przykład absurdalnych, biurokratycznych przepisów, uniemożliwiających poskładanie w całość
wszystkich elementów układanki, która w sprawnie działających krajach przynosi niezłe dochody i daje pracę.

ŁOSOSIE I TROĆ JUŻ ŻERUJĄ W SANIE
Jednym z istotnych ostatnio programów działalności
PZW w Krośnie jest restytucja w Sanie łososia oraz troci
wędrownej.
- Wpuściliśmy ostatnio do Sanu - mówi Jan Janik - wylęg
żerujący łososia i troci wędrownej. Wylęg żerujący to małe
rybki, długości 2-3 centymetrów, które potrafią już same
żerować. Ikrę dostajemy z Instytutu Rybackiego, a wylęg
robimy w naszych ośrodkach w Wołkowyi i Foluszu. Hydrobiolodzy zgodzili się z nami, że są już warunki ku temu,
by wylęg żerujący wpuścić do Sanu i teraz będziemy obserwować, jak też daje on sobie radę. Liczymy na to, że
się uda i że za 3-4 lata będziemy obserwować wędrówkę
łososia i troci do Bałtyku. No i będziemy naciskać na kogo
tylko można, aby w zaporze we Włocławku wreszcie zrobiono przepławkę z prawdziwego zdarzenia. Po kilku bowiem latach dorosłego życia w Bałtyku, nasze łososie i troć
będą chciały wrócić do górnego Sanu i dać życie nowemu
pokoleniu. Musimy im to bezwzględnie zapewnić.
Na razie na odcinku specjalnym, ale także na wielu innych odcinkach Sanu widać dobrze sobie radzącego
pstrąga i lipienia, a cóż to będzie za widok, gdy pojawią
się tam jeszcze łosoś i troć?
- Będzie u nas druga Alaska - śmieje się Paweł Kinal. - Wycieczki będą przyjeżdżać, aby obserwować wędrówkę tych
ryb na tarło. Widok będzie niewątpliwie niesamowity. Na razie
zachwycamy się w kwietniu wędrówką na tarło świnki. Ryba
przy rybie, tony ryb, płyną wtedy w górę Osławy. Na moście
w Zagórzu tłumy ludzi podziwiają ten widok. A dorosłe łososie
atlantyckie osiągają do półtora metra długości. Wszyscy czekamy na tę chwilę, gdy zaczną do nas wracać. 
Jacek Stachiewicz
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Małgorzata Draganik

Jeszcze czysta Solina
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- Gdy pod koniec lat 60. ubiegłego wieku żeglowałem po Solinie, a byłem jednym
z pierwszych - mówi Ryszard Cieślak, który miał wtedy dwadzieścia kilka lat - piliśmy
wodę z łódki. Zanurzało się w wodzie garnuszek i przykładało do ust. Dziś bym się
na to nie odważył.
Na pierwszy rzut oka wszystko jest w porządku. Zachwyt
nad pięknem krajobrazu stworzonego przez człowieka
potęguje oglądanie go z góry. Oczywiście latem. „Zielone
wzgórza nad Soliną” odbijają się w lustrze wody. To rzeczywistość, nie tylko słowa piosenki. Rzeczywistością jest
rozpryskująca się przed dziobem żaglowego jachtu i skrząca w promieniach słońca woda. Do tego słońce, wiatr i biel
żagli... Chciałoby się w takich sytuacjach powiedzieć za
klasykiem: „Chwilo, trwaj wiecznie”.
Ale taki pejzaż na pewno nie będzie trwać wiecznie. Jego
zniknięcie, to oczywiście nie kwestia chwili, ale lat. Ilu?
Nie wiadomo. Stawiając w największym zwężeniu doliny
Sanu, które znajdowało się akurat we wsi Solina, osiemdziesięciometrową zaporę, człowiek spiętrzył wody tej
rzeki, które pochodzą z topniejącego wiosną śniegu oraz
wiosennych i letnich deszczów obficie zraszających każdego roku Bieszczady. Tworząc sztuczne jezioro, utworzono
wśród łagodnych bieszczadzkich gór wspaniałe miejsce
do wypoczynku. Wymarzone krajobrazowo miejsce bardzo
szybko zaczęło obrastać pokracznymi i tandetnymi „domkami letniskowymi”. „Zielone wzgórza nad Soliną” zostały
upstrzone podłej urody chatkami, budami, szałasami, które
ich właściciele, nie wiadomo dlaczego, nazywali z rosyjska
„daczami”. Być może dlatego, że oddawały one architektoniczno-materiałowe możliwości epoki realnego polskiego
socjalizmu, który, jak wiadomo, został nam zaszczepiony
zza wschodniej granicy. Po 1989 r. architektura solińskich
„daczy” zaczęła się zmieniać wraz ze zmianą statusu materialnego rodaków. Nuworysze nie mają już daczy tylko
domy letniskowe.
W każdym miejscu bytowania człowiek zostawia on po
sobie odpady. Nieorganiczne i organiczne. Pierwsze to
w większości opakowania, które posłużyły do przetranspor-

towania na miejsce pobytu człowieka pożywienia, drugie to
fekalia i niewykorzystane resztki produktów spożywczych.
Ponieważ nasz rodak nauczył się szanować przyrodę tylko
w swoim najbliższym otoczeniu, a nie tuż obok, nie ma się
co dziwić, że przyroda w swojej całości nie jest przez rodaków szanowana.
- Na kampingu przy zaporze było wtedy może kilkadziesiąt
namiotów, a wszędzie indziej pusto – wspomina Ryszard
Cieślak. - Na wyspie naprzeciw Polańczyka na przełomie
czerwca i lipca byliśmy sami. O daczach i domach letniskowych nikomu się nie śniło. Dziś, gdzie nie popatrzy, wszędzie jakieś zabudowania, a oczyszczalni ścieków nie ma.
Niby każdy ma szambo, ale samochodu do opróżniania
szamba jeszcze tu nie widziałem.
Dr Ewa Lipińska, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, mówi że urząd ma wody zalewu solińskiego pod szczególną opieką. Ale dr Ewa Lipińska mówi
także, że w zakresie kontroli uprawnienia inspekcji jej urzędu nie sięgają gospodarstw domowych, jedynie zakładów
przemysłowych, przedsiębiorstw i instytucji. Kontrolowanie
gospodarstw domowych, a dacza takim jest, leży w obowiązkach burmistrzów, prezydentów miast, wójtów. Ci zaś,
szczególnie w małych miejscowościach i wsiach, są bardzo tolerancyjni wobec zabrudzających środowisko, bo to
są ich wyborcy i nie chcą ich drażnić.
- Jak się ma Solina?
Władysław Martens, dyrektor w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony środowiska w Rzeszowie: - Solina się trzyma, daje sobie radę, ale strefa martwej wody zalegającej
na dnie zbiornika, czyli tej całkowicie pozbawionej tlenu,
jest coraz wyższa i stale się podnosi.
- Kiedy może sięgnąć powierzchni?

Zlewnia górnego Sanu, czyli regionu, z którego potoki, strumyki, rzeczki i rzeki doprowadzają swoje wody do zbiornika
solińskiego, jest w całości objęta różnymi formami ochrony
przyrody. Począwszy od Bieszczadzkiego Parku Narodowego po parki krajobrazowe i strefy chronionego krajobrazu. W sumie na terenie zlewni tego odcinka Sanu znajduje
się 16 rezerwatów przyrody, których łączna powierzchnia
zajmuje ponad 2 tysiące hektarów. W zlewni górnego
Sanu, a więc w zlewni jeziora solińskiego, nie ma żadnych,
podkreślam - żadnych, zakładów przemysłowych. A mimo
to, jak mówi dyrektor Władysław Martens, poziom martwej,
beztlenowej wody w jeziorze, systematycznie się podnosi.
Kto niszczy wodę w zalewie solińskim?
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie każdego roku sporządza raport dotyczący stanu
ochrony środowiska w naszym województwie. W raporcie
dotyczącym roku 2013 zawarto informacje o kontrolach
dotyczących „Ochrony wód Zbiornika Solina przed zanieczyszczeniami”. Wyniki tych kontroli są co najmniej zastanawiające, by nie powiedzieć „zatrważające”. O tym, kogo
może kontrolować WIOŚ już wspomniałem.
W ramach „Ochrony wód Zbiornika Solina przed zanieczyszczeniami” przeprowadzono 59 kontroli jednostek
samorządu terytorialnego, gminne jednostki organizacyjne, zakłady dostarczające wodę i odprowadzające ścieki, a także inne zakłady prowadzące działalność gospodarczą. W większości przypadków były to więc zakłady
i instytucje, które z urzędu powinny dbać i przestrzegać
wszelkich przepisów i zasad związanych z ochroną środowiska. I… I okazało się, że 91,5 % skontrolowanych zakładów naruszało wymagania ochrony środowiska, w tym
przypadku ochrony wody. Nie będę w tym miejscu wchodził w szczegóły, ale sam procent instytucji i zakładów,
mówiąc kolokwialnie - „olewających” zasady ochrony

Suchy dąb

PRYWATNY PRZYKŁADA RĘKĘ
Skoro instytucje i zakłady, z których wiele ma w swoich
zadaniach pracowniczych ochronę środowiska, podchodzą
do tej kwestii lekceważąco, to co dopiero mówić o osobach
prywatnych, właścicielach owych „daczy” i „willi nad Soliną”.
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POZIOM MARTWEJ WODY ROŚNIE

środowiska, tym bardziej w regionie tak wrażliwym, mówi
niemal wszystko o stosunku naszego społeczeństwa do
kwestii ochrony środowiska.

Jeden z inspektorów WIOŚ opowiadał tak: „Gdy w latach
2011 i 2013 susza sprawiła, że woda w zalewie opadła
o kilkanaście metrów, okazało się, że prawie każda „dacza”
i „willa” miały rury odprowadzające na ostro ścieki do zbiornika. Nie mogliśmy im nic zrobić, bo nasze uprawnienia nie
sięgają obiektów osób prywatnych, ale widok był szokujący. To samo dotyczy właścicieli kampingów, pensjonatów
i „gospodarstw agroturystycznych”.
Inny z inspektorów WIOŚ: „Właściciela kampingu i małego
pensjonatu pytamy, czy ma zbiornik na ścieki. Mówi nam, że
ma, a gdy pytamy o jakiej pojemności, odpowiada, że na pięć
metrów sześciennych. W sezonie zbiornik o takiej pojemności
wystarcza na jeden dzień. Inny prowadzi nas do zbiornika na
ścieki ścieżką o szerokości metr i dwadzieścia centymetrów.
Śladów kół cysterny na nieczystości nie widać, no bo jaka
ciężarówka zmieści się na ścieżce tej szerokości”.
Kolejny inspektor: „Mamy specjalny proszek koloryzujący
wodę, za sprawą któremu możemy sprawdzić, do kogo
należy rura wprowadzająca ma ostro ścieki do zbiornika.
Problem w tym, że właściciele wielu obiektów wiedzą, że
nie mamy uprawnień, aby ich kontrolować, i nie wpuszczają nas na swój teren”.
Człowiek zbudował sztuczny zbiornik w Solinie, który jeszcze jest największą atrakcją Bieszczadów, ale nie kto inny
tyko człowiek go niszczy. Niszczenie jeziora solińskiego
trwa od początku jego powstania. Niszczy, bo człowiek nie
umie szanować stworzonego przez siebie dzieła, tym bardziej jeśli nie jest jego własnością, lecz dobrem wspólnym,
czyli niczyim. Na dodatek obiektem przyrody. Polakom bardzo trudno uwierzyć, że szanując przyrodę szanują siebie
i przyszłość swoich następców. Wystarczy wejść do pierwszego leśnego zagajnika w pobliżu wiejskich domostw, aby
uświadomić sobie, jak wielki rozmiar ma ta niewiara. 
Patryk Musiał

Agnieszka Gancarz

- Na pewno nie za naszego życia. I chyba nigdy do tego nie
dojdzie. Musiałby się wydarzyć jakiś wyjątkowy kataklizm,
który doprowadziłby do tego, że wyschłaby woda w zlewni
Soliny. To raczej niewyobrażalne. Zbiornik soliński nie jest
zamknięty, jest przepływowy. San i jego dopływy dostarczają wodę z deszczów i topniejących w górach śniegów.
Jest ona systematycznie spuszczana do zbiornika myczkowieckiego, z którego zasilany jest San.

13

Jezioro na siarkowym wyrobisku
Kopanie tej dziury w ziemi rozpoczęło się w 1969 r. i trwało przez kolejne 23 lata.
Dziura w ziemi była odkrywkową kopalnią siarki w Machowie koło Tarnobrzega.
Podczas niespełna ćwierćwiecza zdjęto około 280 mln metrów sześciennych ziemi,
by dostać się do zalegających pod nią rud siarki. Gdy się do niej dokopano, wydobyto
z dziury w Machowie 55,8 mln metrów sześciennych rudy, z której wyprodukowano
11,1 mln ton siarki raﬁnowanej.
14

W epoce „Peerelu” siarkę nazywano wzniośle żółtym złotem, bo w ekstensywnej gospodarce tego okresu, był to,
obok węgla, główny surowiec dostarczający skarbowi państwa twardą walutę, czyli dolary. Dziurę w ziemi w Machowie kopano więc intensywnie, przez 24 godziny na dobę,
jako kwestię trzeciorzędną traktując skutki, jakie kopanie
tej dziury wyrządzało bliższemu i dalszemu środowisku.

NIEZNOŚNY FETOR SIARKOWODORU
A środowisko cierpiało i to z każdym rokiem coraz bardziej. Obok odkrywkowej kopalni zaczęły działać zakłady
produkujące kwas siarkowy, w pobliskim Jeziórku rozpoczęto wydobywanie siarki metodą podziemnego wytopu.
Nad Tarnobrzegiem i okolicznymi miejscowościami unosił
się nieprzerwanie uciążliwy fetor siarkowodoru, drzewa,
krzewy i wszelaka roślinność marniała i karłowaciała. Tarnobrzeg czerpał wodę z Wisły, ale w okolicznych wsiach,
w czasach gdy wodociągi były luksusem, wysychały studnie i brakowało wody. Dziura w Machowie działa niczym
wielki ssący dren, który wciągał do siebie wszystkie okoliczne wody gruntowe. Tarnobrzeg i okolice w ciągu 23 lat
stały się jednym z najbardziej zanieczyszczonych regionów
w Polsce. I tak byłoby do dzisiaj, gdyby na początku lat
90. ubiegłego wieku na światowych rynkach nie nastąpiło
drastycznie załamanie cen na siarkę. Krystalicznie czystą
siarkę zaczęto bowiem uzyskiwać jako produkt uboczny
z odsiarczania gazu i ropy naftowej. Jeszcze przez dwa
lata od załamania cen wydobywano siarkę z wyrobiska
w Machowie. Dopiero w 1992 r. wydobywanie definitywnie
zakończono. I koniec zrodził problem - co zrobić z gigantyczną dziurą w ziemi?

JEZIORO KWASU SIARKOWEGO
Nie można było pozostawić jej sobie ot tak, samopas. Nieczynne wyrobisko było bowiem nadal dziurą ssąca wcale

niemałe pieniądze. Te koszty generowało przede wszystkim pompowanie wody z wyrobiska, by utrzymać ich stan
na odpowiednim poziomie. Non stop przez 24 godziny na
dobę pompowano z wyrobiska 35 tysięcy metrów sześciennych wody.
Taki stan rzeczy trwał przez dwa lata, do 1994 r. Wtedy
dopiero, decyzją ministra przemysłu i handlu, postawiono
kopalnię w stan likwidacji. I tą samą decyzją wskazano
cel działań likwidacyjnych – zagospodarowanie wyrobiska
poprzez urządzenie w nim sztucznego zbiornika wodnego
o charakterze rekreacyjnym.
Nie było to zadanie ani łatwe, ani szybkie w realizacji. Dziura w ziemi w Machowie miała kilkaset hektarów powierzchni i kilkadziesiąt merów głębokości, strome, ostre skarpy.
Złoża niewydobytych rud siarki były odkryte i natychmiastowe zalanie ich wodą utworzyłoby sztuczny zbiornik, ale
nie wody, tylko kwasu siarkowego. Aby doprowadzić do
stanu umożliwiającego zalanie wyrobiska, należało przeprowadzić ogromne prace ziemne. W pierwszej kolejności
trzeba było uporządkować tereny zdegradowane, nade
wszystko zabezpieczyć pokopalniane wyrobisko poprzez
budowę warstwy izolacyjnej. W następnej kolejności wyprofilować i umocnić skarpy.

USZCZELNIANIE WYROBISKA
Aby więc nie dopuścić do klęski ekologicznej, jaką byłoby przedostanie się do zbiornika niekontrolowanych ilości wody, a w konsekwencji - siarkowodoru do atmosfery
i kwasu siarkowego, należało w pierwszej kolejności przystąpić do uszczelniania dna machowskiej „dziury w ziemi”.
W tym celu usypano mającą 25 metrów grubości warstwę
izolacyjną. Wykonano ją z nieprzepuszczających wodę
iłów krakowieckich, które kilkanaście lat wcześniej wykopywano w tym samym miejscu, by odsłonić złoża rud siarki.
Pod warstwą iłów umieszczono wszystkie odpady powstałe w trakcie wstępnego przetwarzania rudy siarkowej (kek),
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także zasiarczone, nienadające się do czegokolwiek, metalowe elementy siarkowych instalacji.
Przygotowywanie posiarkowego wyrobiska do zalania
wodą, by mogło służyć jako sztuczny zbiornik o charakterze rekreacyjnym, trwało 11 lat. Utworzony zbiornik miał
powierzchnię 500 hektarów i średnią głębokość 22 metry
(w najgłębszym miejscu 42 m). Na obrzeżach zbiornika
zasadzono dziesiątki tysięcy drzew, krzewów i różnych odmian roślin, zasiano hektary traw.

WODA Z WISŁY
I nadszedł wreszcie ten dzień, kiedy do byłego wyrobiska
siarki kopalni Machów, popłynęła woda z Wisły. Nastąpiło
to 22 lutego 2005 r. Wypełnianie zbiornika powstałego po
odkrywkowej kopalni siarki trwało ponad 4 lata, do kwietnia
2009 r. Otrzymał on nazwę Jezioro Tarnobrzeskie. Nie jest
akwenem zamkniętym. Od czasu do czasu, w zależności
od potrzeb, wpuszcza się do niego wodę z Wisły, a jeśli
jest jej nadmiar, upuszcza do Wisły. Kontrolowane doprowadzanie lub wypuszczanie wody ze zbiornika zapewnia
sukcesywną wymianę wody i jest możliwe dzięki wybudowanym obiektom hydrotechnicznym. Kanał doprowadzający wodę z Wisły ma długość niemal 1,5 km i przebiega
pod drogą Tarnobrzeg – Mielec. Znajduje się tam również
obiekt będący stacją pomiaru jakości wody. Kanał odpływowy ma 2,2 km długości i też przebiega pod droga Tarnobrzeg-Mielec oraz w przeciwpowodziowym wale Wisły.
Tarnobrzeskie jezioro jest chyba modelowym przykładem,
jak można i trzeba zagospodarować wyrobiska po kopalniach odkrywkowych. Być może posłuży ono za lat ileś tam
jako studium realizacyjne dla tych, którzy zmierzą się z koniecznością rekultywacji pokopalnianych terenów w wyrobiskach węgla brunatnego w Bełchatowie.

WODA WRÓCIŁA DO STUDNI
Naczelną dewizą przyświecającą projektantom rekultywacji
wyrobiska siarki w Machowie, było odwrócenie degradacji
środowiska, do którego doszło podczas eksploatacji siarki,
przywrócenie go środowisku przyrodniczemu i równolegle
uczynienie zeń obiektu rekreacyjnego dla człowieka. I to
się w pełni udało.
Po wypełnieniu tarnobrzeskiego jeziora wodą, do studni
w okolicznych miejscowościach powróciła woda, podniósł
się też poziom wód gruntowych. Nie doszło do większych

zmian klimatu tego regionu, wszak zbiornik utworzono
w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły, która w znacznie większym stopniu wpływa na wilgotność powietrza. Nieznaczna, a w bezpośredniej bliskości zbiornika, dość istotna
zmiana wilgotności terenów przyległych oraz wcześniejsze
ich zalesienie i zakrzaczenie sprawiło, że osiedla się tam
wiele gatunków ptaków wodnych. Natomiast rozwój roślinności w przybrzeżnych, płytszych fragmentach zbiornika,
stwarza dogodne warunki dla zwierząt wodnych i lądowych
oraz dla wielu gatunków ryb.

ODŻYŁA FLORA I FAUNA
Na zrekultywowanych terenach przylegających do zbiornika niemal natychmiast odnotowywano bardzo dobre przyrosty drzew, krzewów i traw. Zaczęło się tworzyć świetne
środowisko do bytowania ptaków i zwierząt. Bardzo szybko obrzeża Jeziora Tarnobrzeg stały siedliskiem bogatej
flory i fauny, a samo jezioro siedliskiem wielu cennych gatunków ryb. Linia brzegowa jeziora ma około 10 km. Na
terenach do niej przyległych zaczęły się pojawiać zwierzęta dotychczas tutaj od dawien dawna niewidziane: jelenie i sarny, dziki i lisy, także zające, a z ptactwa łownego
kaczki, bażanty i kuropatwy. W powietrzu można zobaczyć
orła bielika, kormorany, bociany, czajki, pliszki żółte, kaczki
krzyżówki i łyski, oczywiście rybitwy i mewy.
Przyrodnicy i biolodzy obserwujący zrekultywowane wokół
zbiornika tereny twierdzą, że wzrost zadrzewienia, będącego oczywiście dziełem człowieka, sprawia, że powracają tutaj
rodzime gatunki zwierząt charakterystyczne dla pozostałości
dawnej Puszczy Sandomierskiej. I już teraz są one atrakcyjne dla zwierzyny, mimo że dopiero co zrekultywowane tereny
dopiero za kilkanaście lat nabiorą cech typowych dla lasów.
Tam, gdzie przez prawie ćwierćwiecze siarka wypalała przyrodę, przyroda, po wykonaniu ogromnych i kosztownych
prac rekultywacyjnych, zaczęła się odradzać. Dzięki rozumnej działalności człowieka. To przykład godny naśladowania. Ten przykład może podziwiać każdy, chociażby z pokładu żaglówki, bo już w 2010 r., zaledwie rok po napełnieniu
zbiornika wodą, udostępniono go do celów rekreacyjnych.
Fetor siarkowodoru unoszący się przez kilka dziesięcioleci
nad Tarnobrzegiem, zastąpiła teraz lekka bryza znad krystalicznie czystej wody jeziora. I powoli zmienia się także
styl i jakość życia jego mieszkańców. 
Patryk Musiał
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Odmulenie zalewu to jedno z najpilniejszych, ale i najtrudniejszych problemów i wyzwań
dla Rzeszowa. Ta trudność wiąże się nie tylko z konstrukcją mostozapory, ale także
z protestami ekologów. Sprawy nie ułatwia również fakt, iż akwen ten nie jest własnością
miasta – podlega pod Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Zalew na rzece Wisłok został wybudowany w latach 70.
XX w. wraz z zaporą na Moście Karpackim. Celem tej inwestycji było spiętrzenie wody na rzece oraz zapewnienie ujęcia wody dla mieszkańców miasta. Miał też pełnić
funkcję akwenu przeciwpowodziowego i rekreacyjnego.
I przez wiele lat wszystkie te zadania z powodzeniem
realizował. Dziś, z powodu swego zamulenia i brudnej
wody, nie tylko te walory traci, ale staje się coraz większym zagrożeniem dla miasta.
Główną przyczyną problemów z akwenem jest konstrukcja mostozapory, która przepuszcza wodę górą, a dołem
zatrzymuje płynący z nurtem osad. W planach budowy nie
uwzględniono tzw. drugiego spustu, który umożliwiałby
spływanie mułu. Chociaż na przełomie lat 80. i 90. próbowano nieco temu zaradzić, zbiornik odrobinę zwężono
(w kierunku wschodnim) i częściowo odmulono, problem
pozostał. Z biegiem lat woda stawała się coraz brudniejsza, a dno coraz bardziej zamulone. W tej chwili mułu jest
tak dużo, że powierzchnia akwenu tuż przy zaporze jest
zielona od porastającej go roślinności.
Władze Rzeszowa o odmulenie zalewu na Wisłoku walczą od lat. Prace nawet udało się rozpocząć w 2010 r.,
ale po protestach ekologów firma, która chciała czyścić
zbiornik w zamian za wydobyty urobek, nad zalew już
nie powróciła.

Przeszkodą skutecznie wykorzystywaną przez ekologów
do blokowania prac jest kotewka-orzech wodny, bardzo
rzadka roślina o pływających liściach, zakorzeniona w dnie,
objęta ścisłą ochroną. Rośnie w zbiornikach o spokojnej,
stojącej lub wolno płynącej wodzie. Akweny zaporowe nie
są jej naturalnym środowiskiem. Co ciekawe, jak powstawał zalew w Rzeszowie, kotewki w nim nie było, podobnie
jak wielu innych gatunków zwierząt. W wyniku zamulenia
zbiornika i powstania pokrytych roślinnością wysp oraz terenów bagienny, stały się one siedliskiem dla blisko 100
gatunków ptaków. Część terenów lęgowych zbiornika została objęta unijną formą ochrony „Natura 2000”.
Z powodu coraz większego zamulenia, przepływ wody
w niektórych miejscach zbiornika nie jest właściwy, zachodzi proces gnilny przybrzeżnej roślinności, czemu towarzyszy niesamowity fetor, odczuwalny zwłaszcza w upalne
dni, a woda staje się uboga w tlen. To spowoduje, że zaczną ginąć ryby, a za nimi z zalewu znikną zwierzęta nimi
się żywiące. Jedynie komary nadal będą tu miały doskonałe warunki do wylęgania.
Obecny stan rzeszowskiego zalewu to nie tylko element
estetyki miasta, ale też kwestie zdrowia jego mieszkańców.
W mule, którego tylko do wydobycia jest ok. 1,5 mln m3,
znajduje się cała „tablica Mendelejewa” – trafiają tu spływające z pól nawozy mineralne, a wody z dopływów Wi-

Iskierka nadziei na oczyszczenie rzeszowskiego akwenu pojawiła się w 2014 r., kiedy inwestycję tą wpisano do
programu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza górnej
Wisły. Niestety, wkrótce program ten został przez rząd
„zawieszony”.
- Odmulenie rzeszowskiego zbiornika zaporowego widzę
w czarnych barwach – podkreśla Stanisław Stachura,
były dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. – Przede wszystkim ze
względu na brak środków finansowych. Przedsięwzięcie
to pochłonie kilkadziesiąt milionów zł. Trudno będzie znaleźć pieniądze na ten cel, nie tylko w budżecie państwa,
bo ich tam po prostu nie ma, ale też pozyskać je z Unii
Europejskiej. Wydaje mi się, że w przypadku unijnego finansowania, ekologom uda się ponownie zablokować tą
inwestycję – dodaje.
Nie bez znaczenia jest według Stachury prawdopodobieństwo ponownego zamulenia zalewu, które nastąpi w szybkim tempie. – W celu przeciwdziałania zamuleniu, powyżej
tego zbiornika powinna być wykonana tzw. infrastruktura
przeciwrumowiskowa. Ona zatrzymywałaby namuł i to
wszystko, co niosą wody, zwłaszcza te wezbrane – podkreśla. - Alternatywą byłoby systematyczne odmulanie
zalewu przy pomocy refulera na stale zamontowanego na
zbiorniku – dodaje.
Innym rozwiązaniem byłaby przebudowa tamy i zmiana zasady jej działania, która to pozwoliłaby usunąć przyczynę
zamulenia. Ale w ocenie Stanisława Stachury, inwestycja
ta nie wchodzi w grę ze względu na duże koszty. - Nie ulega wątpliwości, że rzeszowski akwen ewidentnie trzeba
odmulić w celu zwiększenia jego pojemności i poprawienia
higieny tego ujęcia wody dla aglomeracji miejskiej i WSK
- podkreśla były szef PZMiUW. Pytany o jego znaczenie
przeciwpowodziowe twierdzi, że nie ma żadnego, bowiem
uzupełnienie pojemności tego zbiornika o 1 mln m3 wody
fali powodziowej zajmie zaledwie kilkadziesiąt minut.

wielu przyrodników. - Należałoby udrożnić akwen w jego
głównym łożu, jednocześnie zachowując piękną i niepowtarzalną przyrodę – mówi Mirosław Ruszała z rzeszowskiego Stowarzyszenia „Ekoskop”, który kilka razy
w miesiącu odwiedza okolice zalewu. - Nie chciałbym, aby
„naprawa” zbiornika sprawiła, że za jakiś czas zobaczymy
w jego miejscu wybetonowaną niszę - podkreśla.
Taki przysłowiowy złoty środek znaleziono budując na zaporze małą elektrownię wodną. Przy okazji tej inwestycji wybudowano przepławkę dla ryb, które migrują w górę Wisłoka.
Znawcy tematu twierdzą, iż jedynym wyjściem w przypadku rzeszowskiego zbiornika jest spiętrzenie Wisłoka nieco poniżej ujęcia i poza okresem lęgowym, najlepiej zimą,
spuszczenie wody z zalewu i przystąpienie do oczyszczania i prawidłowego wyprofilowania jego czaszy. Być może
ten wariant zostanie wybrany, kiedy już dojdzie do odmulenia akwenu w stolicy województwa. O ile dojdzie…
Rzeszowska zapora, jak każda przegroda na rzece, zburzyła prędkość przepływu w korycie rzecznym i spowodowała,
że zawsze będzie się w nim coś osadzać. Z kolei techniczna niedoskonałość zbiornika zaporowego, która wyróżnia
ten rzeszowski, z pewnością nie jest łatwą kwestią do rozwiązania. Za bardzo też nie ma gdzie podglądnąć, jak z tym
problemem poradzili sobie inni, bo w przypadku 99 procent
zapór działających na świecie, nadmiar wody odprowadzany jest dołem, a nie górą. Niewykluczone, że w tej kwestii
człowieka „wyręczy” sama natura. Pisał już o tym wybitny
regionalista, Marek Czarnota: „Owa zapora przyjęta przez
Rzeszowian z entuzjazmem okazała się bublem budowlanym, rekreacyjnym i sportowym. A Wisłok wie swoje i robi
swoje. Jak od wieków płynie obok, a teraz już przez Rzeszów przynosząc z gór, co mu w nurty wpadnie. Wierzę
mocno, że i z zalewem postąpi po swojemu”. 
Dorota Zańko

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zapewnia, że działania związane z odmuleniem rzeszowskiego zbiornika zaporowego są na dobrej drodze.
- Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem „Studium wykonalności dla zadania: Odtworzenie pierwotnej
pojemności zbiornika przystopniowego Rzeszów na rzece
Wisłok” – podkreśla Marek Hareńczyk, pełnomocnik dyrektora ds. ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły
w RZGW w Krakowie. – Opracowuje je krakowska firma
Conseko Safege S.A. Ma ono powstać do 15 grudnia br.
i kosztować będzie ponad 330 tys. zł. Środki na ten cel
pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa - dodaje.

Odmulenie zalewu w Rzeszowie z jak najmniejszym
uszczerbkiem dla istniejącej tu flory i fauny to marzenie

Krzysztof ZIeliński (2)

Zadanie realizowane przez Conseko Safege S.A. podzielone jest na cztery etapy. Obejmuje ono opracowanie raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wykonanie
badań chemicznych składu, który zalega na dnie zbiornika.
Firma ma także podać możliwe warianty i sposoby poboru
tego osadu oraz sposoby jego wykorzystania tuż po pobraniu, a także możliwości finansowania przedsięwzięcia.
- Co istotne, działania te są na bieżąco konsultowane z ekologami, którzy są stroną w tym postępowaniu, o co sami wystąpili – podkreśla Hareńczyk. - Opracowanie studium wykonalności przebiega zgodnie z planem, nie ma zagrożenia
w terminowym zakończeniu zadania - zapewnia.
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słoka niosą nieczystości z okolicznych miejscowości. Jeśli
muł sięgnie ujęcia wody w Zwięczycy, mieszkańcy będą
mieli w kranach zanieczyszczoną wodę.
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Elektryczna Norwegia na wodzie

Już na przełomie wieków XIX i XX uruchomiono w Oslo
pierwszą elektrownię wodną. Nazywała się Hammeren,
spadek wody wynosił 105 metrów i miała moc 5 megawatów. Na owe czasy była to wydajność tak ogromna, że
władze Oslo zapewniały swoich mieszkańców, że wytwarzanej przez nią energii elektrycznej wystarczy „na zawsze”. Te zapewnienia nie sprawdziły się, bo dziś energia

elektryczna z Hammeren pokrywa zapotrzebowanie ledwie 800 gospodarstw domowych, ale wszystko wskazuje
na to, że rzeczywiście uzyskiwanej dzięki wodzie energii
elektrycznej nie zabraknie Norwegii nigdy. Chyba że za
sprawą jakiegoś klimatycznego kataklizmu, który zamieniłby deszczowo-śnieżną Norwegię w kraj pustynny.
Obecnie, 115 lat od uruchomienia pierwszej elektrowni wodnej, Norwegia jest jedynym krajem na świecie,
który niemal w całości pokrywa swoje zapotrzebowanie
na energię elektryczną za sprawą elektrowni wodnych.
Dane liczbowe różnią się o kilka procent. Jedni twierdzą, że norweska hydroenergetyka zaspokaja zapotrzebowanie kraju na prąd w 99 procentach, inni, że w 96.
Zarówno o pierwszej, jak i o drugiej wartości inne kraje
mogą sobie tylko pomarzyć. My Polacy szczególnie, ponieważ z elektrowni wodnych pochodzi zaledwie 1,5%
całej produkowanej u nas energii elektrycznej. Podobnie
jak w wielu innych branżach, także i w tej jesteśmy dopiero w powijakach.

WYSYP ZACZĄŁ SIĘ W USA

Zapora Hoovera w Newadzie
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Wcale nie tak dawno Szwedzi, którzy do 1905 r. byli w unii z Norwegią, nazywali
swoich zachodnich sąsiadów „kartoﬂanymi wieśniakami”. Norwegia to były i są góry
oraz sięgające od 600 do 1200 metrów płaskowyże. Rolnictwo było nieurodzajne
i wymagało katorżniczej harówki. Norwegia była biedna i Norwegowie też byli biedni,
nierzadko głodni. Nie przypadkiem wstrząsający „Głód” napisał Knut Hamsun,
Norweg. Ale wraz z rozwojem techniki ludzka zaradność to, co było minusem tego
kraju, przemieniała w jego bogactwo. Bo góry i woda dały Norwegom energię.

Elektrownie wodne pojawiły się natychmiast po wynalezieniu generatora elektrycznego. Najszybciej branża
rozwijała się oczywiście w USA. Do 1890 r. działało tam
już ponad 200 elektrowni wodnych, co prawda o niewielkiej, bo sięgającej kilku kilowatów mocy, ale to były
niemowlęce czasy wodnej energetyki. Trzydzieści lat
później amerykańska hydroenergetyka dostarczała 40%
energii elektrycznej kraju, a w tym samym mniej więcej

NORWESKA MOC I NASZA SŁABOŚĆ
Według danych z 2013 r., w Norwegii działa 856 elektrowni wodnych o łącznej mocy 27 418 megawatów, które produkują rocznie do 145 terawatogodzin energii elektrycznej
(kilowatogodzina wystarcza na pracę urządzenia o mocy
1000 watów przez godzinę, natomiast terawatogodzina to
miliard kilowatogodzin).

Zapora w Solinie

Bair175/WikiCom

Hydroelektrownia Alta w Norwegii

W Polsce - pisze Agata Bednarska z Politechniki Wrocławskiej, powołując się na dane Urzędu Regulacji Energetyki
z 2009 r. - istnieje ponad 700 (!?) elektrowni wodnych. Ta
liczba jest zaskakująca, bo przeciętny Polak jest w stanie wymienić raptem kilka elektrowni wodnych z Soliną,
Myczkowcami, Włocławkiem, Porąbką-Żar na czele i coś
tam jeszcze. Pozostałe kilkaset muszą więc być niewielkich rozmiarów, wszak wszystkie te polskie elektrownie
wodne posiadają raptem 945 megawatów mocy zainstalowanej, a w tej liczbie sama Solina ma 200 megawatów.

Zuluanonymous/WikiCom

Norwegowie w tym czasie krok po kroku realizowali swoją
koncepcję hydroenergetyki. Nie silili się na mega projekty amerykańskim wzorem. Wznosili budowle o niewielkiej
mocy, ale w dużej ilości. Przyspieszenie w budownictwie
hydroenergetycznym Norwegii zaczęło się w latach 60.
XX w., a gwałtowny rozwój nastąpił po 1969 r., kiedy to na
wodach przybrzeżnych tego kraju odkryto ropę naftową.
Ropa posłużyła jako zastaw pod kredyty na budowę…,
nie, nie elektrowni na olej opałowy, lecz nadal hydroelektrowni. Olej opałowy zanieczyszcza środowisko, woda
jest paliwem absolutnie czystym. I w przypadku Norwegii
prawdopodobnie niewyczerpanym. Woda to są norweskie
lodowce, górskie strumienie i jeziora zasilane przez obfite
zazwyczaj opady śniegu i deszcz. Bo jeśli w Oslo roczne
opady wynoszą około 700 milimetrów, to w położonym na
północy Bergen, gdzie dni deszczowych jest w roku około
240, wynoszą one już 3 metry, a na terenach górskich aż
6 metrów. Co prawda w ostatnich latach, jak w całej Europie, notuje się znacznie mniejsze opady deszczu i śniegu,
ale jeśli już komuś ich zabraknie, to Norwegii z pewnością na samym końcu. Położenie geograficzne i klimat,
a przede wszystkim skojarzenie przez człowieka korzyści, które mogą one przynieść, sprawiły, że Norwegia jest
dziś hydroenergetycznym imperium. No bo jak nazwać
kraj, który niemal w całości zapotrzebowanie na energię
elektryczną pokrywa z elektrowni wodnych?

BIZNES I ETOS

czasie w Myczkowcach rozpoczęto wcielanie w życie
koncepcji prof. Karola Pomianowskiego, czyli budowę
zapory i hydroelektrowni. Po 5 latach, z braku pieniędzy, zaawansowane prace wstrzymano. Wznowiono je
po wojnie. Ale wtedy Amerykanie mieli już wybudowaną
w 1936 r. zaporę i elektrownię Hoovera, która miała moc
1345 megawatów.
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Hydroelektrowania Vamma w Norwegi
Moc polskich hydroelektrowni produkujących energię odnawialną (nie wlicza się do tego grona elektrowni szczytowo-pompowych) to raptem jednadwudziestasiódma tego,
czym dysponują Norwegowie. Przy czym Norwegia ma 5
mln mieszkańców, a my siedem razy więcej.
Nic więc dziwnego, że w gospodarstwach domowych
Norwegów nie uświadczy kuchenek gazowych i ogrzewania gazowego. Wszystko jest na prąd, a nocą nawet
najmniejsze miejscowości toną w feerii świateł. Sporo kilometrów dróg jest również rzęsiście oświetlonych.

łeczeństwa. Każda hydroelektrownia posiada więc perfekcyjny system przepławek, które umożliwiają rybom
wędrówkę na tarło w górę rzek i strumieni. W Polsce na
Wiśle mamy tylko jedną zaporę, we Włocławku, ale ma
ona tak „spapraną” przepławkę dla ryb, że od momentu jej wybudowania (w 1969 r.) ani jeden łosoś nie przedostał się przez nią w górę rzeki i ryba ta (podobnie jak
jesiotr i troć wędrowna) zupełnie zniknęła z ekosystemu
polskich rzek górskich. Także i dbałości o biologię swoich
rzek możemy Norwegom tylko pozazdrościć. 
Marek Ungeheuer

ZWIĘKSZANIE PRODUKCJI TRWA
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Skoro norweskie hydroelektrownie są w stanie wyprodukować rocznie 145 TWh (terawatogodzin), a jej zużycie
w kraju oscyluje wokół 120 TWh, to nadwyżkę sprzedaje
się za granicę. W 2013 r. eksport norweskiej energii elektrycznej wyniósł 15,1 TWh, a największym odbiorcą byli
ci, którzy jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej nazywali Norwegów „kartoflanymi wieśniakami”, a później kpili z ich
zacofania i budowali elektrownie atomowe. Po latach
okazuje się, że atom jest dla środowiska bardzo dużym
zagrożeniem. To Szwedzi kupują 54% wyeksportowanej
przez Norwegów energii elektrycznej, na drugim miejscu
są Holendrzy (28%), a na trzecim Dania (17%).
Mimo że Norwegia nie jest stowarzyszona z Unią Europejską, to zobowiązała się wobec władz europejskiej
wspólnoty, że do 2020 r. zwiększy produkcję z odnawialnych źródeł energii o 6,4% w porównaniu z 2010 r. Ta
deklaracja została podjęta w oparciu o opinie inwestorów
z sektora energetyki wodnej, którzy są gotowi do budowy
nowych i renowacji istniejących już obiektów. W efekcie
w ciągu najbliższych ośmiu lat produkcja energii elektrycznej w norweskich hydroelektrowniach zwiększy się
o co najmniej 15 terawatogodzin.

ŁOSOSIE MAJĄ SIĘ DOBRZE
Ale budowa hydroelektrowni w Norwegii wywołuje protesty ekologów. Dlatego inwestorzy uwzględniają wszystkie
ich zastrzeżenia i projektują inwestycje tak, by w jak najmniejszym stopniu ingerowały one w naturalne środowisko. Większość hydroelektrowni znajduje się na górskich
strumieniach, potokach i rzekach, które są siedliskiem
dzikiego łososia norweskiego. Gdyby inwestycje hydroenergetyczne w jakikolwiek sposób zagrażały bytowaniu
łososia, byłoby to nie do przyjęcia dla tamtejszego spo-

Liderzy produkcji energii elektrycznej z hydroelektrowni
Kraj

produkcja (TWH)

moc (GW)

1. CHINY

911,6

196,76

2. KANADA

391,6

88,97

3. BRAZYLIA

385,4

69,08

4. USA

271,9

79,51

5. ROSJA

181,2

45,00

6. INDIE

131,9

33,60

7. NORWEGIA

129,0

27,52

8. WENEZUELA

83,8

14,62

9. JAPONIA

82,2

27,22

10. SZWECJA

61,4

16,20

Udział hydroelektrowni w krajowej produkcji energii elektrycznej (w %)
1. NORWEGIA

96,1

2. BRAZYLIA

69,1

3. WENEZUELA

63,6

4. KANADA

62,5

5. SZWECJA

38,3

6. ROSJA

17,1

7. CHINY

17,0

8. INDIE

12,0

9. JAPONIA

7,6

10. USA

6,4

Ropa i gaz
Pozyskiwana z wody energia elektryczna stanowi 50% całkowitej energii
zużywanej w tym kraju. Norwegia jest liczącym się producentem ropy
naftowej i gazu, ale ropa naftowa jest dopiero drugim po wodzie paliwem energetycznym zużywanym w tym kraju (35%), a na trzecim gaz
(zaledwie 3 proc.). Pozostałe 12 % zużywanej energii przypada na inne
odnawialne źródła energii, jak wiatr i słońce. Węgiel jako paliwo energetyczne jest w Norwegii niemal nieznany.

BIZNES I ETOS

Małgorzata Draganik (3)

Bieszczadzkie drezyny rowerowe

Bieszczady nigdy nie dadzą się znudzić. Można przecież 10 raz wejść na Tarnicę, 6 raz jechać Bieszczadzką Kolejką Leśną, „enty” raz plażować nad Zalewem
Solińskim, zachwycać się każdym bukiem i to za każdym razem i o każdej porze roku… i nigdy dość! Takie to są te
Bieszczady. Ale i zaskakiwać nie przestają. Kto by pomyślał, że znów można
usłyszeć miarowy stukot kół na bieszczadzkich zarośniętych już torach!?
Janusz Demkowicz, pomysłodawca i człowiek, który wcielił myśl w życie, dodał kolejną wisienkę na bieszczadzkim
torcie i uruchomił bieszczadzkie drezyny rowerowe! Nie
lada przedsięwzięcie, ale i efekt nie byle jaki. Dobry przykład na to, jak można turystykę rozwijać w zrównoważony
sposób. Czy można sobie wyobrazić bardziej ekologiczny,
a jednocześnie atrakcyjny, środek lokomocji, jak drezyny
napędzane siłą ludzkich mięśni?

Cena za drezynę to 108 zł (łatwo zapamiętać, bo taki numer
ma ta linia kolejowa Zagórz – Krościenko), co na 4 osoby wychodzi całkiem nieźle. Drezyny mają swój rozkład jazdy więc
warto wcześniej się z nim zapoznać… albo zawsze można
zaczekać na dworcowej poczekalni na następny kurs.
Więcej informacji:
www.facebook.com/bieszczadzkiedrezynyrowerowe 
Małgorzata Draganik

www.facebook.com/bieszczadzkiedrezynyrowerowe

Uherce Mineralne (które za niedługo zaczną chyba pretendować to bieszczadzkiej miejscowości numer jeden) są
główną bazą bieszczadzkich drezyn. Po torach linii kolejowej nr 108 pociągi już dawno nie jeżdżą. Ale za to my
możemy jeździć. W Uhercach znajduje się dworzec, który sam w sobie stanowi atrakcję – pomysłowo urządzony
z kultowymi kolejowymi elementami wystroju. Stąd można jechać drezyną w dwóch kierunkach: na Zagórz albo
na Ustrzyki Dolne. Bardziej wymagająca jest ta pierwsza
trasa, ale chyba też i ciekawsza (co pozostaje oczywiście
kwestią indywidualną). Na początku trasy mijamy rezerwat
„Bobry w Uhercach”, potem przejedziemy przez tunel kolejowy pod drogą krajową nr 84 – jeden z dwóch w Bieszczadach! Dalej na horyzoncie będziemy mieć Góry Słonne.
Mijamy stację w Jankowcach. Część żelaznej drogi biegnie
już wzdłuż Sanu, a niedaleko znajduje się najciekawszy
punkt widokowy na trasie na wzgórzu Sobień – z ruinami
zamku Kmitów i rezerwatem przyrody.
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(Nie) powstanie
Turnicki Park Narodowy?!
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Jest takie miejsce na Podkarpaciu, gdzie występują baśniowe wręcz lasy,
prawdziwie dzika przyroda. Ta kraina obejmuje Pogórze Przemyskie i Góry
Sanocko-Turczańskie. Właśnie tutaj miałby powstać Turnicki Park Narodowy. Na
razie znajduje się on w fazie projektu. Kluczową rolę w jego powstaniu odegra czas
– on sprawi, że Podkarpacie albo zyska nową atrakcję przyrodniczą i zachowa ją dla
przyszłych pokoleń, albo bezpowrotnie utraci to przyrodnicze bogactwo.
Jedną ze zwolenniczek idei utworzenia Turnickiego Parku
Narodowego jest Lucyna Pściuk z Olszanicy, przewodnik
turystyczny, administratorka popularnego portalu internetowego poświęconego Bieszczadom i karpackiej przyrodzie.
Jak zauważa, teren projektowanego parku przewyższa
swoimi wartościami przyrodniczymi niektóre z istniejących
już w Polsce parków. Przede wszystkim posiada on bogatą faunę. - To kraina ptaków i ssaków puszczańskich.
Występuje tu orzeł przedni, orlik krzykliwy, bocian czarny,
zimorodek, bocian czarny, trzmielojad, puszczyk uralski,
a także wilk, ryś i niedźwiedź - podkreśla Lucyna Pściuk.
Po drugie, obszar ten cechują niespotykane zbiorowiska
leśne o charakterze naturalnym, w szczególności podgórskiej buczyny karpackiej. Rosną tu nie tylko okazałe, pomnikowe wręcz buki, ale też jodły i jawory. Świat roślin jest
tu bogaty, przenikają się bowiem gatunki górskie, nizinne

Granicznik płucnik

i pontyjskie. Na szczególną uwagę zasługują kserotermy
w okolicy Góry Filipa. Zresztą nie brakuje tu chronionych
gatunków roślin, jak kłokoczka południowa, zimowit jesienny, wawrzynek wilczełyko, czy różnych gatunków storczyka
i roślin rzadkich, jak ostrożeń siedmiogrodzki. No i występują tu wskaźnikowe puszczańskie gatunki grzybów.
Walory tego projektowanego parku potwierdza wielu ekologów i krajoznawców. Zauroczony tymi stronami jest m.in.
autor popularnych przewodników turystycznych – Stanisław Kryciński. W jednym z wywiadów udzielonych jeszcze w 2007 r. dla miesięcznika „Dzikie życie”, powiedział:
„Nigdzie nie widziałem takich pięknych starych drzew,
jodeł czy jaworów. Dla mnie było oczywiste, że taki fantastyczny obszar lasu niewycinanego od czasów średniowiecza powinien zostać przekształcony w park narodowy.
Tutaj, gdzie mieszkam, w Warszawie, mamy Kampinoski

Fragment projektowanego Turnickiego PN

Turnicki Park Narodowy miałby powstać na przedgórzu
Bieszczadów. Obejmowałby gminę Birczę (1/2 Nadleśnictwa Bircza), częściowo gminę Fredropol i Ustrzyki
Dolne. Wchłonąłby utworzone w latach 90. XX w. rezerwaty: „Turnica”, „Reberce” i „Suchy Obycz”. Zajmowałby
powierzchnię ok. 20 tys. ha.
Pełniłby jeszcze jedną ważną rolę - swoistego ochronnego
korytarza migracyjnego w Karpatach. Tak się składa, że
pomiędzy Bieszczadzkim Parkiem Narodowym, a Roztoczańskim Parkiem Narodowym nie ma takiego miejsca,
które byłoby prawdziwą ostoją dla zwierzyny. Turnicki Park
Narodowy wypełniłby tę lukę, zapewniłby ciągłość terenów
objętych ochroną.

BIZNES I ETOS

Park Narodowy, który na tle lasu Turnica wygląda jak mizerny zagajnik, bowiem od wieków był intensywnie eksploatowany. I na tym tle Las Turnicki jest jak pierwotna,
przepiękna puszcza, malowniczo położona pośród jarów
i gór, z kilkusetletnimi okazami drzew. Dla mnie jest oczywiste, że powinien on być parkiem narodowym”. Oczywiste to jest także dla ekologa, Radosława Michalskiego,
prezesa Fundacji „Dziedzictwo Przyrodnicze”. – Jestem
przekonany, że Turnicki Park Narodowy powstanie. Jego
walory przyrodnicze są porównywalne są z tymi, jakie ma
Puszcza Białowieska – mówi.

POKONAĆ PRZESZKODY
Przeszkód w powstaniu Turnickiego Parku Narodowego jest
wiele. Po pierwsze, w okolicach Arłamowa występują jedne
z największych w Europie terenów łowieckich. Funkcjonowało tu swego rodzaju „państwo arłamowskie”, które obejmowało łowiska dawnego Urzędu Rady Ministrów. Dziś to
legenda tego miejsca przyciąga myśliwych z całego świata.

DLACZEGO PARK NARODOWY?
Głównym problemem, który dotyka teren projektowanego parku jest intensywna gospodarka leśna, która powoduje wręcz degradację lasów. Roczne pozyskanie masy
drzewnej na tym obszarze wynosi ok. 126 tys. metrów
sześciennych. - Ta eksploatacja zasobów przyrodniczych
przynosi korzyści finansowe wybranej grupie społecznej,
a nie całemu społeczeństwu – uważa Lucyna Pściuk.
– Powoduje, że tracimy bezpowrotnie to niezwykle cenne dziedzictwo przyrodnicze Gór Sanocko-Turczańskich
– dodaje. - Z pewnością pomogłaby je ocalić dla potomnych objęcie najwyższą formą ochrony, jaką w Polsce jest
park narodowy. „Unijna” forma ochrony, jaką jest Natura
2000, to zdecydowanie za mało – tłumaczy.

Sóweczka - najmniejsza sowa w Europie.

Druga poważna przeszkoda to opór samorządów, dyktowany m.in. tym, że dziś parki narodowe generują straty,
a nie zyski. - Ekologii już u nas wystarczy. Mamy Bieszczadzki Park Narodowy. Na utworzeniu kolejnego parku
narodowego stracą Lasy Państwowe, zakłady usług leśnych, tartaki, firmy transportowe – podkreśla Bartosz
Romowicz, burmistrz Ustrzyk Dolnych. - Chce się zrobić
z tego terenu skansen ekologiczny, zapominając o tym,
że mieszkający tu ludzie muszą przecież z czegoś żyć,
muszą gdzieś pracować – dodaje. W naszych stronach
głównym pracodawcą jest las – dodaje. Pytany, czy nie
dostrzega potencjału w turystyce zrównoważonej, odpowiada: - Nie. Obserwuję system ochrony przyrody w parkach narodowych i stwierdzam, że bardziej efektywny jest
ten prowadzony przez Lasy Państwowe, czyli tworzenie
Leśnych Kompleksów Promocyjnych.
Opór miejscowej ludności przed utworzeniem tego parku
potwierdza Lucyna Pściuk. - Z jednej strony bardzo go
chce i rozumie potrzebę ochrony, z drugiej – nie kryje
obaw, najprawdopodobniej związanych z utratą miejsc
pracy - mówi.

Archiwum Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze (2)

Rzeka Wiar - w środku projektowanego
Turnickiego Parku Narodowego.
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oraz ukraińska wyznania prawosławnego i greckokatolickiego. Pierwszymi, namacalnymi dowodami współistnienia
i przenikania się tych kultur są świątynie. Jest też kuchnia
ludowa i wiele innych nie odkrytych jeszcze walorów.

ODWAŻNIE WYBRAĆ PRZYSZŁOŚĆ

Za powstaniem Turnickiego Parku Narodowego przemawia jeszcze element emocjonalny. To, co wielu w przyrodzie kocha - ta pierwotność, ginie na naszych oczach.

Powstanie Turnickiego Parku Narodowego jest wielką
szansą dla lokalnej społeczności – uważa Radosław Michalski. – Ten teren nie ma innych możliwości rozwoju, jak
tylko poprzez rozwój turystyki – dodaje. - Już fakt utworzenia parku pociągnąłby za sobą promocję tego obszaru
– wszyscy mówili by o nim, a skoro byłoby głośno o tym
miejscu, to znaczy, że warto tam pojechać – twierdzi Lucyna Pściuk. - Problemem na dłuższą metę byłaby zmiana
mentalności tamtejszych ludzi, od wieków pracujących na
roli, aby skoncentrowali się przede wszystkim na efektywnej promocji swoich okolic, swojego gospodarstwa agroturystycznego - dodaje. Nie ma też obaw o zmniejszenie
ilości miejsc pracy - część społeczności lokalnej znajdzie
zatrudnienie w administracji parku narodowego, w branży
turystycznej, ponadto wzrosło pozyskanie drewna w nadleśnictwach wokół projektowanego parku – zajęcia dla pilarzy wystarczy – dodaje Radosław Michalski.
Warto byłoby też uzmysłowić przyjezdnym, że przedgórze
Bieszczadów jest cenne nie tylko ze względu na twory natury, ale również ze względu na sferę kulturową. Tereny te od
wieków zamieszkuje ludność polska wyznania katolickiego

Puchlinka ząbkowana

Małgorzata Draganik (2)

- Najpoważniejszą przyczyną, która od lat blokuje utworzenie Turnickiego Parku Narodowego jest wadliwie skonstruowane prawo – podkreśla Radosław Michalski, prezes
Fundacji „Dziedzictwo Przyrodnicze”. - Ono to powoduje,
że w Polsce od 15 lat nie powstał żaden park narodowy,
choć 3 są projektowane – mówi. Wyjaśnia, że w Polsce
zmieniła się ustawa o ochronie przyrody. Daje ona prawo
veta samorządom wszystkich szczebli bez potrzeby uzasadnienia swojej negatywnej decyzji. Turnicki Park Narodowy leży na styku 3 gmin, 2 powiatów i na terenie województwa. Wszystkie te samorządy muszą wyrazić zgodę
na jego powstanie. I tu leży problem. Wcześniej bowiem
prawo stanowiło, że powstanie parku narodowego zatwierdza rada ministrów. Trwają starania o przywrócenie „starych” przepisów prawa. W 2010 r. został złożony obywatelski projekt zmiany tej ustawy. Zebrano pod nim 250 tys.
podpisów, ponad dwukrotnie więcej niż wymaganych (100
tys.). Niestety, utknął on w jednej z sejmowych komisji i tak
w tej „zamrażarce sejmowej” leży już piąty rok.

Pierwsze propozycje utworzenia parku narodowego pogórza przemyskiego pojawiły się jeszcze przed II wojną
światową. Po wojnie propozycja utworzenia parku narodowego pojawiła się w maju 1982 roku, na II zjeździe Ligi
Ochrony Przyrody w Przemyślu, dzięki staraniom profesorów Janusza Kotlarczyka i Jerzego Pióreckiego. Padła
wówczas propozycja nazwy - „Park Narodowy Doliny Środkowego Wiaru”. Proponowano również nazwy: „Park Narodowy Brzeżnych Karpat”, „Lędziański Park Narodowy”,
„Wschodniokarpacki Park Narodowy”, oraz najbardziej popularny projekt nazwy „Turnicki Park Narodowy”. Nazwa
ta wywodzi się od centralnie położonego dzikiego masywu
górskiego Turnica (563 m n.p.m.) oraz wypływającej zeń
rzeki o tej samej nazwie. Znajduje się tam rezerwat przyrody Turnica.
W sprawie utworzenia Turnickiego Parku Narodowego
nie do końca wszystko wiadomo. A jak nie wiadomo, o co
chodzi, to chodzi o pieniądze. Opór wielu przed utworzeniem parku narodowego wynika po prostu z obaw
o utratę zysków. 
Dorota Zańko

Bezlist okrywowy, razem z granicznikiem płucnikiem i puchlinką ząbkowaną jest wskaźnikiem
lasów puszczańskich (lasów o charakterze pierwotnym)

BIZNES I ETOS

Małgorzata Wolanin (5)

Łowiectwo ma twarz kobiety
25
25

Coraz większym zainteresowaniem cieszy się łowiectwo wśród płci pięknej. Na ok. 120 tys. myśliwych
w Polsce, ok. 3 tysiące stanowią panie, z czego ponad 100 mieszka na Podkarpaciu. Z roku na rok
kobiet polujących przybywa. Można by rzec, że coraz częściej łowiectwo przyjmuje kobiecą twarz.
A właściwe od zawsze ją miało. Bo już mitologiczną opiekunką łowów była właśnie kobieta – należąca do grona 12
bogów olimpijskich, grecka Artemida, córka Zeusa, siostra
bliźniaczka Apollina, bogini łowów, zwierząt, lasów, gór i roślinności, a także bogini płodności, wielka łowczyni. Jej atrybutami były łuk, strzały i kołczan, a ulubionym zwierzęciem
łania. Do ukochanych zajęć Artemidy należało przemierzanie nocą dzikich górskich dolin, kotlin, gajów i lasów. Ulubionym terenem łowieckim Artemidy była Arkadia – dziewicza kraina wzgórz i zalesionych kotlin, ulubionym napojem
- woda źródlana, a daniem – mięso pieczone na ogniu. Bliskie pokrewieństwo z Apollinem powodowało, że uznawano
ją za wielką miłośniczkę tańca i muzyki. Z grecką Artemidą

Ognisko po polowaniu
utożsamiania była rzymska bogini łowów - Diana, przedstawiana w sztuce na wzór Artemidy.

Pełna emocji chwila tuż po ślubowaniu - diana Joanna Lorenc
zostaje przyjęta w poczet koła łowieckiego

I właśnie mianem diany zwykło określać się dziś polującą
kobietę. Co współczesne panie myśliwe mają z Artemidy,
czy też z Diany? Dlaczego polują? Okazuje się, że bardzo
często ich pasja łowiecka rodzi się w domu rodzinnym.
– Zaraził mnie nią w dzieciństwie mój tata, który jest myśliwym od 30 lat - mówi Kinga Stopa z Dulczy Wielkiej, członek Koła Łowieckiego „Cyranka” Rzeszów. - Pamiętam, jak
w niedzielę wczesnym rankiem wychodził na polowania, jak
z niecierpliwością czekał na niego pies. Przyglądałam mu
się, kiedy po powrocie czyścił broń myśliwską. Fascynowały

latach stażu myśliwskiego stwierdzam, że jesteśmy w tych
sprawach lepsze i dokładniejsze od mężczyzn, bardziej empatyczne, mamy większe wyczucie – mówi.

mnie też jego myśliwskie opowieści. Niektóre były bardzo
wzruszające - dodaje. W podobnych „warunkach” wychowała się Ewa Wydrzyńska-Jamroga z koła „Złota Jesień”
Strzyżów. - Uczyłam się czytać na „Łowcu Polskim” - to była
jedyna kolorowa gazeta w domu – wspomina. - A na spacery
najczęściej chodziłam… do lasu. Oczywiście z tatą.

POCZĄTKI RACZEJ TRUDNE
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Kobieta, która chce polować na zwierzynę, musi zdobyć
potrzebne do tego uprawnienia. Ale droga do myślistwa
nie jest łatwa. Najpierw, jak każdy kandydat na myśliwego,
przedstawicielka płci pięknej musi napisać podanie o przyjęcie na staż łowiecki i odbyć ten staż. Później ukończyć kurs
łowiecki, zdać egzaminy, także praktyczne, ze strzelania.
Przez rok stażu uczestniczyłam się w polowaniach, dokładnie w nagonce, pomagałam w pracach gospodarskich – pielęgnowaniu poletek, robieniu paśników, przygotowywaniu
lizawek, dokarmianiu zwierzyny, uczyłam się strzelać - mówi
Ariadna Kubik z Woli Zdakowskiej, myśliwa niestowarzyszona (nienależąca do żadnego koła łowieckiego). – Jeśli ktoś
kocha łowiectwo, to ta droga do stania się pełnoprawnym
myśliwym nie jest trudna – twierdzi.
Ale prawda jest taka, że kobieta, która chce zostać myśliwym, nierzadko musi zmierzyć się z niedowiarstwem mężczyzn. W ich ocenie „baba myśliwy”, to ani baba, ani myśliwy.
- Chciałam polować, ale kiedy zwierzałam się kolegom ze
swoich pragnień, słyszałam mówione z dezaprobatą: „Baba?
Polować?”. Pomyślałam sobie, „Ja wam jeszcze pokażę…”
– mówi Maria Szkutnik, z koła łowieckiego „Ryś” Rymanów,
członek Okręgowej Rady Łowieckiej w Krośnie. Wspominając swoje początki podkreśla, że kobiety były wówczas postrzegane jako istoty słabsze, którym ciężko będzie zgłębić
tajniki łowiectwa, nie mówiąc już o polowaniu. – Dziś, po 30

Pierwszych oznak zdziwienia pomieszanego z niedowierzaniem i lekką kpiną, panie, które chcą władać bronią myśliwską mogą doświadczyć na swoich pierwszych treningach
strzeleckich. – Pamiętam, jak jeden z mężczyzn zdziwił się
co ja w ogóle robię na strzelnicy. Komentował, że jestem
taka drobna, a broń taka duża i niebezpieczna. Ale niedawno miałam okazję ponownie się z nim spotkać, na zawodach
w strzelectwie myśliwskim, w których wraz ze swoją drużyną zajęłyśmy wysokie miejsce. Przypominałam mu tamtą
sytuację. Odpowiedział, że nie miał nic złego na myśli. Ale
wiadomo, co powiedział, to powiedział – wyznaje Ariadna
Kubik. Jej koleżanka Kinga Stopa przyznaje, że na szkoleniu, mężczyźni, którzy zazwyczaj stanowią ok. 98 procent
wszystkich kandydatów na myśliwych, patrzyli na kobiety
„inaczej”. Natomiast już w kole łowieckim nie zwracają uwagi
na płeć. Natomiast największy stres, który generują koledzy
po lufie, związany jest z sytuacją, kiedy zwierzyna wychodzi
na strzał i kobieta spudłuje. - Potem są uśmieszki, niefajne
komentarze. Ale sami, choć często mają bardzo duże doświadczenie, też pudłują – mówi z niekłamaną satysfakcją.
W takich trudnych dla diany momentach, pomocny jest mąż
lub narzeczony. Nieocenione jest jego wsparcie. – Ja łowiectwa cały czas się uczę. I takim nauczycielem, osobą, która
bardzo dużo mi pomogła, pomaga i jest w tych sprawach
wzorem dla mnie, jest mój mąż – podkreśla Teresa Brzezawska-Juszczak, KŁ „Darz Bór” Sanok. – Nie tylko wspiera
mnie w tej pasji, ale przede wszystkim w tym czasie, kiedy
ja poluję, wyręcza mnie z obowiązków domowych, zajmuje
się dziećmi – dodaje.

PROBLEMY SĄ CZASAMI W RODZINIE
Bywa też i tak, że pasja łowiecka kobiety nie zawsze spotyka się z aprobatą ukochanego mężczyzny. – Mój mąż nie
popiera łowiectwa, jest jego zagorzałym przeciwnikiem.
Zarzuca mi, jak mogę w ogóle strzelać do zwierząt – mówi
rozbrajająco szczerze Elżbieta Bargiel z KŁ „Żbik” w Ustrzykach Dolnych. – Ale dania z dziczyzny uwielbia, bardzo mu
smakują – dodaje. Pytana, co mówi mąż, kiedy oznajmia
mu, że wychodzi na polowanie, odpowiada ze śmiechem:
- Nic nie mówi. Zadowolony nie jest. „Morderco”, słyszę za
plecami. I dodaje: - Najgorsze jest to, że nie mogę podzielić
się z nim, jak koleżanki po lufie, sukcesami, czy przygodami
łowieckimi. Jak już się pochwalę, że np. upolowałam dzika,
znowu słyszę to jego „morderco”.

I polowanie z udziałem członkiń Klubu Dian WADERA - zbiórka przed polowaniem

Takie kobiety, jak Elżbieta, czy Agata, szukają wsparcia u koleżanek po lufie. Dlatego też postanowiły założyć Klub Polskich Dian. A te z krośnieńskiego okręgu łowieckiego PZŁ
Klub Dian „Wadera”, który zresztą jest pierwszym w kraju
założonym przy Okręgowej Radzie Łowieckiej. – Chciałyśmy
się zrzeszyć, dzielić się wrażeniami i doświadczeniami, rozmawiać na różne tematy, począwszy od spraw osobistych
po zagadnienia kulinarne. Naszymi ulubionymi i popisowymi
daniami są te z dziczyzny – mówią.
Kobieta myśliwy, jak przystało na prawdziwego myśliwego,
posiada broń i potrafi z niej strzelać. Choć ta umiejętność nie
przychodzi łatwo. Odrzut broni, nie od razu właściwie trzymanej, w tzw. dołu strzeleckim, tj. między barkiem a obojczykiem, zostawia niemałe, trwałe na kilkanaście dni ślady,
w postaci krwiaków, rozległych siniaków. No i na drugi dzień
po strzelaniu trudno rzęsy wytuszować, bo ręka „nie chce
się podnieść” do oka. Nieprawidłowe złożenie się do strzelania gwarantuje sine ramię, a nierzadko i „obity” policzek.
Ale mężczyźni też się tak „obijają”. Ten fakt dodaje kobietom animuszu. Etap siniaków nie kończy się, niestety, na
etapie treningów przed egzaminem. Krwiaki pojawiają się
też już na etapie polowań, także indywidualnych. - Siedzę
na ambonie. Mam sztucer, kaliber mało kobiecy - 7x64. Jak
powiedziałam kolegom w kole łowieckim, z jakiego kalibru
będę polować, to mi powiedzieli, żebym strzelała stojąc tyłem do zwierzyny – bo jak mnie odrzuci, to będę zwierzaka
łapać – wybuchając śmiechem zaczyna swoją opowieść Joanna Lorenc z Posady Górnej, KŁ „Ryś” Rymanów. Siedzę
na tej ambonie, widzę - wychodzą dziki. Złożyłam się, wycelowałam, strzeliłam i …nie trafiłam. Chciałam poprawić,
ale…nic nie widzę w lunecie. Czuję wilgoć. Myślałam, że to
pot. Dotknęłam twarzy – krew. Dzwonię do męża. Pytam,
czy dzieci śpią. Mówię, że trzeba jechać do szpitala, zszyć
ranę. Zapytał tylko, czy łuk (brwiowy), czy „słoneczko” (zranienie wokół oka) – mówi. - Kiedy trafiłam na pogotowie,
chirurg trzy razy pytał mnie, co się stało. Jakie polowanie?
Zażartowałam: Mam nadzieję, że Pan lepiej szyje niż ja?
Odpowiedział: No wie pani, teraz to mężczyźni szyją, a kobiety polują – wspomina.
Niestety, nauka czasem boli. Ale kiedy kobieta myśliwy
dojdzie do wprawy w tym strzelaniu myśliwskim, sukcesów
może pozazdrościć jej niejeden mężczyzna. – Mam trochę
trofeów, najwięcej w swoim doświadczeniu łowieckim upolowałam dzików. W sezonie 2012/2013 pozyskałam ich 10
i zostałam w swoim kole łowieckim „królem dzikarzy” – mówi
Teresa Brzezawska-Juszczak.

Diany również obowiązuje mundur galowy

BIZNES I ETOS

Co czuje kobieta, która oddaje strzał? - Na początku jest
stres, ale trzeba go opanować, trzeźwo ocenić sytuację,
wziąć głęboki oddech i …nacisnąć spust – mówi Anna
Dąbrowska, KŁ „Bażant” Borowa. – Myśli się o tym, żeby
ten strzał został oddany bezpiecznie i celnie, żeby od
razu uśmiercić zwierzę. Tłumaczy, że zwierzę w lesie jest
tysiąc razy bardziej humanitarnie zabijane, kiedy tak naprawdę nie wie, że zostaje uśmiercone, niż w ubojniach,
czy rzeźniach, gdzie czuje, że idzie na śmierć. - Jak każdy myśliwy staramy się oddawać strzał wtedy, kiedy jesteśmy pewne, że trafimy. Chodzi o to, żeby ta zwierzyna
nie męczyła się - podkreśla Dąbrowska. – To nie jest tak,
że strzela się do wszystkiego, co się rusza. Na początek
trzeba wyselekcjonować, ocenić, czy to jest odpowiednie zwierzę, określić płeć, – bo np. w danym okresie nie
poluje się na samice. Trzeba się po prostu na tym znać
– podsumowuje.

Małgorzata Wolanin (2)

Z brakiem wsparcia w uprawianiu tej pasji boryka się też
Agata Lenkiewicz-Bardzińska: – W mojej rodzinie nikt nie
uprawiał łowiectwa. Ja studiowałam leśnictwo. Łowiectwo
było dla mnie naturalną koleją rzeczy, tym bardziej, że zawsze mnie interesowało.

Polująca kobieta musi być silna - fizycznie i psychicznie.
– Łowiectwo to nie tylko polowanie, to przede wszystkim
ciężka praca, jeśli chodzi o zagospodarowanie łowiska,
dokarmianie zwierzyny – dźwiganie kukurydzy na plecach,
roznoszenie soli, podnoszenie tuszy - przyznaje Elżbieta
Bargiel. – Nie są nam straszne śniegi po pas, 20-stopniowe
mrozy. Jesteśmy silne w domu, możemy być silne poza domem, a przy tym nie tracić nic ze swojej kobiecości – mówi
Joanna Lorenc. – Zapewniam, że umiemy robić makijaż, nie
tylko farbą (w żargonie myśliwskim – krwią), ale też tuszem
i cieniem do powiek, a przy każdej okazji wskakujemy w sukienki i zakładamy szpilki – dodaje.
Łowiectwo, nie tylko nie zabija w kobiecie jej wrażliwości,
a wręcz przeciwnie, rozwija ją. Ponadto ta pasja daje polującym paniom przede wszystkim odprężenie psychiczne.
– W przyrodzie wszystko jest takie poukładane, dominuje
spokój i harmonia. W życiu codziennym jest ciągła pogoń
za pieniędzmi, nie ma czasu na refleksje – zauważa Elżbieta Bargiel. - Tu nie chodzi o zabijanie zwierzyny, tylko
o możliwość obserwowania przyrody. Zawsze coś innego
się zobaczy, bo w lesie nigdy nie ma dwóch takich samych
sytuacji – dodaje Ariadna Kubik. – A przy tym można odpocząć, przemyśleć wiele spraw…- Poluję od 30 lat, ale nigdy
nie sięgam po broń. W łowiectwie przede wszystkim zajmuje
mnie muzyka myśliwska. Usłyszałam ją już jako kilkuletnia
dziewczynka na pokocie (uroczysty obrzęd zakończenia polowania) u mojego ojca myśliwego. Stałam wtedy schowana
za stogami drewna…Tak bardzo mnie poruszyła, iż pomyślałam sobie, że muszę się jej nauczyć – podkreśla Maria
Teresa Sibiga, Koło Łowieckie „Dzik” Leżajsk. - Do dzisiaj
to muzyka jest tym elementem, który w łowiectwie pociąga
mnie najbardziej. Kocham też odgłosy przyrody. Kiedy przesiaduję na ambonie, wsłuchuję się w szum drzew, śpiew
ptaków… – dodaje. - To są wręcz magiczne chwile, których
nie odda ani żadne zdjęcie, ani film. Tylko ja i ta przyroda…
- puentuje Teresa Brzezawska-Juszczak. 
Dorota Zańko

27

Marek Szczepanek/WikiCom

(Re) introdukcja
po podkarpacku
Któż z nas nie wie, jak wygląda żubr? Zwierzę to kojarzone jest nie tylko z Puszczą
Białowieską, ale też z Bieszczadami, gdzie dziś występuje druga co do wielkości
jego populacja w Polsce, licząca ok. 300 sztuk. Spotkać go można także w Puszczy
Knyszyńskiej, Puszczy Boreckiej oraz w województwie zachodniopomorskim.
A jeszcze w latach 20. XX w. żubra w naszym kraju nie było – ostatni żyjący na
wolności na ziemiach polskich padł w 1919 r. z rąk kłusownika.
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Tego potężnego zwierza udało się przywrócić rodzimej przyrodzie za sprawą reintrodukcji. Gatunek odratowano dzięki
osobnikom zachowanym w ogrodach zoologicznych. Dziś
reintrodukcja jest przysłowiową deską ratunku dla polskich
łowisk niegdyś bogatych w przedstawicieli zwierzyny drobnej – w zająca i kuropatwę. Stoi również za obecnością w łowiskach bażanta i odrodzeniem się populacji bobra.

przez jakiś czas są hodowane w naszych wolierach adaptacyjnych i wypuszczane na wolność – podkreśla Jerzy
Solarski, prezes „Towarzystwa Myśliwych” w Rzeszowie.
- Kuropatwa, jeden z najbardziej charakterystycznych
dla rodzimej fauny gatunków ginie. My myśliwi robimy
wszystko, aby go zachować - wtóruje mu Karol Ungeheuer, łowczy w tym kole.

Reintrodukcja to z definicji ponowne wprowadzenie gatunku na „stare” miejsce jego bytowania, przywróceniu go terenom, w których już występował, ale z różnych przyczyn
wyginął, np. z powodu chorób czy został wytępiony. Reintrodukcja jest środkiem do restytucji gatunku, czyli odbudowania jego populacji. Te działania zapoczątkowuje często
inwentaryzacja zwierzyny, której jedną z metod jest całoroczna obserwacja łowisk. Ilość zwierząt łownych ustalana
jest w poszczególnych obwodach łowieckich na przedwiośniu. Szacowanie liczebności zwierzyny to tak naprawdę
jeden z kluczowych elementów gospodarki łowieckiej, realizowanej przez poszczególne koła łowieckie. Wyniki inwentaryzacji stanowią bowiem podstawę do sporządzenia
rocznych planów łowieckich, w tym do określenia liczby
zwierząt przewidzianych do pozyskania. Pozwalają także
zwrócić uwagę na niskie stany populacji danego gatunku
i podjąć stosowne kroki związane z diagnozą i eliminacją
przyczyn spadku pogłowia. Tak było w przypadku zająca
czy kuropatwy – naszych dwóch rodzimych gatunków.

W kuropatwę inwestuje też Koło Łowieckie „Sokół” w Sokołowie Małopolski. - Od pięciu lat kupujemy w Ośrodkach
Hodowli Zwierzyny czy to Lasów Państwowych, czy Polskiego Związku Łowieckiego od 100 do 300 sztuk kuropatw rocznie – dodaje Łukasz Nowak, sekretarz w „Sokole”. – W tym roku nabyliśmy ok. 200 sztuk tych ptaków.
Kosztowało to nasze koło ok. 13 tys. zł – dodaje.

KUROPATWA SŁABO ROKUJE,
ZAJĄC ZDECYDOWANIE LEPIEJ
- W ostatnich trzech latach zakupiliśmy i wsiedliliśmy na
terenie naszego obwodu łowieckiego w sumie ok. 1000
sztuk kuropatw. Ptaki pochodzą z profesjonalnej hodowli
w miejscowości Łopuszno w Świętokrzyskim. Następnie

W latach ubiegłych, środki na zakup potrzebnej do reintrodukcji zwierzyny drobnej pochodziły z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie dla kół łowieckich, które o nie zabiegały, wynosiło w granicach 70-80 procent. W tym roku WFOŚiGW
takiej dotacji nie przyznawał. – Kuropatwy padają łatwym
łupem drapieżników, zwłaszcza tych skrzydlatych oraz
zdziczałych psów i kotów. Dlatego tak trudno odbudować
tę populację – tłumaczy Łukasz Nowak.
Wiele kół podjęło próbę reintrodukcja zająca. M.in. Koło Łowieckie „Ziemia Ropczycka” w Ropczycach wraz z KŁ „Podgorzałka” w Rzeszowie. – W latach 2010–2012 zakupiliśmy
i wsiedliliśmy w nasze łowiska, w sumie ok. 300 sztuk zajęcy - mówi Marcin Hendzel, łowczy koła łowieckiego „Ziemia
Ropczycka”. – „Inwestycja” ta kosztowała nas ponad 170
tys. zł. Całą sumę pieniędzy otrzymaliśmy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Część środków finansowych przeznaczyliśmy na budowę
wolier adaptacyjnych - dodaje. Pytany o efekty reintrodukcji,
mówi: - Można zaobserwować wzrost liczebności szaraka

CO SPOWODOWAŁO SPADEK
POGŁOWIA ZWIERZYNY DROBNEJ?
– Przyczyn jest wiele. Główne to: zmiana charakteru upraw
rolnych, a także nadmierna redukcja tych gatunków przez
drapieżniki - podkreśla Marek Rogoziński, prezes Okręgowej
Rady Łowieckiej w Rzeszowie. – Rozwijająca się w rolnictwie
chemizacja i mechanizacja, zmiana struktury upraw rolnych
na wielohektarowe monokultury – to czynniki, które pogorszyły naturalne warunki bytowania zająca czy kuropatwy. Zarówno szarak, jak i kuropatwa lubią żyć w środowisku, w którym
mają „mozaikę upraw rolnych”, urozmaicony pokarm, a podczas żerowania możliwość obserwowania terenu. Żaden zając nie czuje się dobrze w wielohektarowych połaciach kukurydzy, które z kolei są przysłowiowym rajem dla dzików. Warto
podkreślić, że zając i kuropatwa są zwierzętami polnymi i do
przeżycia zimy muszą mieć dużo oziminy. W przypadku, kiedy jej nie ma, po prostu giną z głodu. Dużą rolę w degradacji
populacji zwierzyny drobnej odegrały i nadal odgrywają drapieżniki, zarówno te znajdujące się na liście zwierząt łownych,
jak lis, jenot, jak i na liście zwierząt chronionych (kruk, myszołów, wrona siwa, czy sroka) oraz wałęsające się psy i koty.
Niemały „niszczycielski” wpływ miały również choroby (zające
dziesiątkowała kokcydioza) oraz niekorzystne warunki klimatyczne, deszczowe wiosny czy lata, które wpływały na niską
przeżywalność młodych – wyjaśnia.
Pierwszym krokiem, jaki myśliwi podjęli w celu ochrony
przedstawicieli zwierzyny drobnej przed całkowitą zagładą było zaniechanie polowań. Ta niepisana zasada obowiązuje od ponad 15 lat. Drugi – to reintrodukcja. A trzeci,
równie istotny, co pozostałe, to wdrożenie programów aktywnej edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży, obejmujących nie tylko pogadanki o biologii tych zwierząt, ale
też tworzenie remiz śródpolnych. Z inicjatywy zarządów
okręgowych PZŁ opracowali wspólnie z naukowcami raport o stanie zwierzyny drobnej na terenie woj. podkarpackiego oraz program odbudowy jej stanu liczebnego.

Reintrodukcja zająca w Podkarpackiem

Co ciekawe, oprócz tych gatunków, które giną, myśliwi starają
się wsiedlać w polskie łowiska gatunki obce, jak muflon czy
daniel. Muflon – przodek owcy domowej, pierwotnie występował tylko na Korsyce i Sardynii. Później został introdukowany
w wielu miejscach Europy. Podobnie rzecz ma się z danielem.
Ten z kolei pochodzi z Azji Mniejszej, sprowadzony został na
obszary śródziemnomorskie, a następnie rozpowszechniony
w wielu krajach, w tym w Polsce. Tutaj jest hodowany w prywatnych fermach, ale też „wypuszczany na wolność”. – To
są gatunki nieinwazyjne, nie zagrażają naszym rodzimym,
nie wypierają ich, a wręcz przeciwnie, świetnie się adaptują
i wzbogacają nasze łowiska – tłumaczy Zdzisław Siewierski,
łowczy okręgowy w Rzeszowie.
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Trafiające do podkarpackich łowisk zające pochodzą przeważnie z hodowli na Słowacji. Dostarczaniem żywej, dziko
żyjącej zwierzyny zajmuje się m.in. Biuro Polowań Dewizowych Art – Hubert z Leżajska na podstawie posiadanej
Koncesji Ministra Środowiska, która upoważnia do obrotu
w kraju i za granicą żywą zwierzyną.

POLUBIŁ NAS MUFLON I DANIEL

Introdukcję daniela, prowadzoną przez wiele kół, na Rzeszowszczyźnie rozpoczęło przed laty Koło Łowieckie
„Rogacz” w Niechobrzu. W ślad za nim poszło m.in. Koło
Łowieckie „Złota Jesień” Strzyżów. Ono także w 2004 r.
wprowadziło na terenie Nadleśnictwa Strzyżów pierwszych
11 muflonów (3 tryki, 7 owiec i 1 jagnię). – Daniel dobrze
się przyjął, natomiast muflona trudniej spotkać w naszych
lasach – jest zwierzęciem wolniejszym od daniela i łatwiej
pada ofiarą psów i wilków – podkreśla Marian Stój, prezes
KŁ „Złota Jesień” Strzyżów.
Regularnie, od wielu już lat, myśliwi z większości kół łowieckich wsiedlają bażanty. Choć kuraki te są powszechne w naszej awifaunie, niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że mają
one rodowód azjatycki – pierwotnie zamieszkiwały Kaukaz
i Zakaukazie. Do Polski zostały sprowadzone w XVI w. –
Bażant jest jednym z najczęściej pozyskiwanych w Polsce
zwierząt łownych. Choć rozmnaża się w naszych warunkach
klimatycznych, to niestety źle znosi głód i niekorzystne warunki atmosferyczne. Niewytrzymałe są zwłaszcza młode,
które zazwyczaj nie przeżywają „mokrej” wiosny - podkreśla
Marcin Hendzel. – Jako koło, rokrocznie zakupujemy i wsiedlamy ok. 300-400 sztuk tych ptaków – dodaje.
Idei reintrodukcji zawdzięczamy również obecność w naszym
środowiskach bobra. Po II wojnie światowej w Polsce pozostawało tylko kilka rodzin bobrowych na rzekach Czarna Hańcza
i Marycha. Dzięki ścisłej ochronie, przenoszeniu osobników
odławianych w płn.-wsch. strefach gęstej populacji w inne
rejony kraju - płd. i zach., dziś możemy mówić o tym gatunku, jako powszechnie występującym. Innym przykładem reintrodukcji uwieńczonej sukcesem jest odtworzenie populacji
sokoła wędrownego. Niemały wkład w odtwarzaniu populacji
ptaków czy ssaków mają leśnicy. Oni też stoją za wieloma
sukcesami, m.in. za przywróceniem polskiej przyrodzie żubra. Środowisko bytowania zwierząt ulega ciągłym zmianom.
Przede wszystkim za sprawą człowieka. I to on musi stać na
straży bioróżnorodności i zachowania każdego gatunku. 
Dorota Zańko

Marcin Hendzel (3)

o ok. 20 procent, jednak nie jest on tak znaczący, jak byśmy
chcieli. Przeszkodą w odniesieniu większego sukcesu są
drapieżniki – tłumaczy. – Może wyniki reintrodukcji zająca
nie są spektakularne, niewątpliwie jest on już jako gatunek
widoczny w podrzeszowskich lasach – zauważa myśliwy
Karol Ungeheuer. – Kilka dni temu spacerując po lesie potkałem pięć zajęcy w pięciu różnych miejscach. To dobrze
rokuje, populacja szaraka odradza się – dodaje.

29

Izabela Fac

Medyckie ogrody i oranżerie
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Medyka to miejscowość, która miała szczęście znaleźć miejsce w dziejach kultury nie
tylko polskiej, ale także europejskiej. Stanowiła niezwykle prężny ośrodek kulturalny,
który przez lata odgrywał olbrzymią rolę nie tylko na terenie ziemi przemyskiej, czy
Galicji. Ale sława Medyki to nie tylko olbrzymi wkład w polską i europejską kulturę…
Pierwsza historyczna wzmianka o Medyce dotyczy 1403 r.
Kazimierz Wielki na terenie ziemi przemyskiej wzniósł siedem zamków, w tym drewniany w ośrodku dzierżawy – w Medyce. Dwór w Medyce należał chyba do najstarszych i prawdopodobnie zbudował go – z pieniędzy królewskich - Mikołaj
Kmita, a często bywał tu Władysław Jagiełło. Zbudowany
na wyspie zamek posiadał umocnienia obronne i trudny był
do zdobycia. Kolejną siedzibę wybudował, a raczej przebudował z drewnianej na murowaną oraz wzmocnił obwarowania w 1542 r., starosta przemyski Piotr Kmita. W XVII w.
zamkiem zarządzała starościna medycka Anna Mohilanka
Potocka, po niej dzierżawcami Medyki byli stolnik przemyski
Samuel Trojecki, a następnie Andrzej Modrzewski. Jednak
brak należytej opieki nad budowlą ze strony dzierżawców
oraz najazdy tatarskie, które kierowały się na Przemyśl,
przyczyniły się do stopniowej dewastacji zamku. W 1772 r.
Medyka znalazła się pod zaborem austriackim, wchodząc
w skład cyrkułu ze stolicą w Przemyślu. W tym samym roku
właścicielami wsi stali się Antoni i Zofia Lubomirscy, którzy
zbudowali tutaj dwór oraz założyli tu jeden pierwszych ogrodów krajobrazowych. Po nich byli tu Głogowscy, aż wreszcie w 1809 r. Medykę zakupił radca dworu Jego Cesarsko-Królewskiej Mości - Józef Benedykt Pawlikowski. I z tą
chwilą zaczynają się dla niej czasy największego rozkwitu.
W rękach tego rodu Medyka pozostała do 1939 r.

Medycki dwór – zwany za względu na swoje piękno
„małym Wersalem” - stał się ośrodkiem myśli, kultury,
szpitalem wojskowym, schronieniem dla powstańców,
punktem zbornym dla oddziałów powstańczych. Akwaforty Kajetana W. Kielisińskiego i innych artystów, przebywających w medyckim „Wersalu”, oddają całe piękno
i dostojność pałacu i jego otoczenia, dzięki nim możemy
niemal dotknąć wspaniałości medyckiego dworu. Skutki
rozpoczętej w 1914 r. I wojny światowej dotknęły Medykę. Załoga przemyskiej twierdzy, obleganej przez wojska
rosyjskie, podjęła w 1915 r. desperacką próbę przebicia
się przez kordon wojsk nieprzyjaciela w kierunku Medyki. Zniszczeniu uległa wówczas oficyna dworska, która
do tego czasu była rezydencją Pawlikowskich. Rozwalone domostwo, rozgrabiony dom w pierwszej chwili nie
zachęcał Michała Pawlikowskiego do przywrócenia blasku wielopokoleniowej siedzibie i tradycji rodu. Jednak
zapał i niezłomna wola pracy twórczej właściciela Medyki doprowadziła do wybudowania w latach 1920 – 1922
w centrum parku nowego pałacu.
Kres rozkwitowi Medyki położyła II wojna światowa. Michał
i Aniela Pawlikowscy z chwilą wybuchu wojny wyemigrowali do Anglii. Działania wojenne spowodowały całkowite
spustoszenie w medyckiej posiadłości. Nie sprzyjała jej
również dwukrotna administracja radziecka w latach 1939 -

Słynące na terenie Galicji i poza nią ogrody z całym kompleksem oranżerii były wzorowo prowadzone przez Pawlikowskich. Uprawiano w nich przeszło 300 tys. gatunków
roślin z całego świata. W znajdujących się tutaj cieplarniach
rosły: cytryny, ananasy, figi, pomarańcze, brzoskwinie, morele. Hodowano także rzadkie krzewy: akacje, magnolie,
cyprysy, eukaliptusy, banksje, drzewka kamforowe, araukarie, aloesy oraz rośliny dające drogie korzenie: pieprz,
cynamon, imbir, goździki. W kolejnych pomieszczeniach,
oprócz niezliczonej ilości kwiatów i warzyw tak krajowych,
jak i zagranicznych, rosły: trzcina cukrowa, drzewa herbaciane i różne gatunki palm.
W innej części ogrodu rosły
młode drzewka owocowe,
sadzone w równych szeregach i odstępach. Na każdym
z nich wisiała tabliczka z napisem łacińskim, zawierającym
nazwę i pochodzenie. O wielkości tego ogrodu świadczyły liczby. Rosło w nim 1279
odmian jabłek, 788 odmian
gruszek, 233 odmiany śliwek,
157 odmian wiśni, 130 gatunków winnej latorośli, 100
gatunków agrestu, 50 odmian
brzoskwiń, 30 odmian moreli, Oranżeria w Medyce
40 gatunków poziomek, 16

Dom i część ogrodu w Medyce

Na polach należących do dworu Pawlikowskich prowadzono
eksperymentalne zasiewy różnych gatunków zbóż i roślin
pastewnych. Uczniowie ze szkoły ogrodniczej mieli tu doskonałe warunki, aby w praktyce zapoznać się z warunkami
uprawy niezliczonej ilości różnych roślin. Pawlikowscy zabiegali o reklamę swoich ogrodów, czemu miały służyć wydawane katalogi, redagowane pod przewodnictwem Józefa
Gwalberta. Zawarte w nich odmiany hodowanych w Medyce
roślin znajdowały nabywców nie tylko w monarchii austriackiej, ale i w całej Europie. Ogrody medyckie wypełnione bogatą roślinnością z całego świata stały się wzorem dla założonego w 1854 r. we Lwowie ogrodu botanicznego.
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Medyka to nie tylko wkład w historię polskiej kultury. To także jeden z najważniejszych ośrodków życia gospodarczego od połowy XIX w. Tutaj w wyspecjalizowanych zespołach szklarniowych gromadzono kolekcje roślin ozdobnych
i użytkowych, a w warunkach polowych uprawiano i selekcjonowano setki odmian roślin uprawnych. W Medyce na
dużą skalę prowadzona była produkcja szkółkarska i krzewów owocowych – jedna z najciekawszych w monarchii
austro-węgierskiej. I właśnie medyckiej produkcji szkółkarskiej dotyczy jeden z pierwszych polskich katalogów roślin
wydany we Lwowie w 1835 r.

odmian orzechów laskowych, 11 odmian drzew morwowych i wiele innych. W ogrodzie rosła niezliczona ilość
sadzonek drzew szpilkowych i liściastych, tj. dęby, topole, brzozy, lipy, jesiony, klony, kasztany i wierzby. Co roku
z medyckich ogrodów wysyłano do Wiednia 10 tys. kamelii
z ponad 700 rosnących tu gatunków.

Pawlikowskich, z racji zamiłowań do kultury i sztuki oraz
szerokiej różnorodnej działalności, zwano „Medyceuszami” spod Przemyśla. Finansowali oni szczególnie uzdolnioną młodzież galicyjską. Zapraszali do Medyki znanych
artystów i gromadzili pamiątki narodowe i dzieła sztuki.
Przebywali tutaj znani artyści, tacy jak: Kajetan Wincenty Kielisiński, Rafał Hadziewicz, Józef Dziewoński i inni,
którzy zasłużyli się swoimi pracami dla ziemi przemyskiej.
Dzięki nim przetrwały do dziś widoki medyckiego dworu,
parku, oranżerii i całego otoczenia. 
dr Izabela Fac
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akwaforta Kajetan W. Kielisiński (2)

- 1941 i 1945 - 1948. Wyposażenie pałacu uległo zniszczeniu w 1939 i 1944 r. Opuszczony pałac popadł w ruinę
i w latach 50. XX w. został rozebrany, a na materiał budowlany przeznaczono głównie do utwardzenia dróg. Zniszczone zostały także słynne w Europie oranżerie, szklarnie
i ogrody pomologiczne, wspaniały drzewostan spustoszono szczególnie w czasach komunistycznych.

Małgorzata Draganik

Szeptuchy galicyjskie kiedyś,
a ziołolecznictwo dziś

Wiedza na temat właściwości leczniczych roślin, czy
też umiejętność dokonywania pierwszych pseudochirugicznych jeszcze zabiegów, była zazdrośnie strzeżona i przekazywana nielicznym, a warstwa lekarsko-kapłańska obok wiedzy medycznej posiadła także wiedzę
o zjawiskach przyrodniczo-astrologicznymi. Tak było
w czasach pierwszych cywilizacji (Babilonia, Egipt, Chiny, Indie) czy też u ludów zamieszkujących Amerykę Południową i Północną w czasach prekolumbijskich. W cy-

wilizacji grecko-rzymskiej zaczął postępować wyraźny
rozdział profesji lekarskiej (poznawszy anatomię człowieka przeprowadzano już zabiegi chirurgiczne, udane
leczenia skomplikowanych schorzeń) od ziołolecznictwa,
które stawało się domeną ludności wiejskiej. Znakomita
większość ówczesnych medykamentów oparta była na
surowcach pochodzenia roślinnego.
Upadek cywilizacji zachodniorzymskiej przyniósł w Europie poważny regres sztuki lekarskiej. Powróciła medycyna naturalna, a więc pierwotne ziołolecznictwo, a dawne
umiejętności i wiedza zostały zamknięte w klasztornych
skryptoriach. Dopiero w czasach renesansu starożytna medycyna została odkryta na nowo, a jej dorobek
przetrwał m.in. dzięki medycynie arabskiej, a szczególnie spuściźnie wielkiego perskiego lekarza i uczonego
Awicenny (980-1037). W księgach botaników muzułmańskich znaleźć można opisy ponad 1800 preparatów
leczniczych, a w Bagdadzie powstała pierwsza apteka,
która zarządzał farmaceuta, a nie medyk. Także w Europie od XVI-XVII wieku nastąpiło wyraźne oddzielenie się
profesji lekarskiej od zielarstwa.

OD ZIÓŁ PO POMOC MEDYCZNĄ
Średniowieczny drzeworyt przedstawiający:
lekarza z kolbą, zielarkę i aptekarza

Internet (3)
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Ziołolecznictwo, obok sztuki polowania, było jedną z najstarszych umiejętności
człowieka. U zarania dziejów owa pierwotna umiejętność medyczna była
domeną nielicznych, a ci, którzy posiedli jej arkana nadali jej wręcz religijny
charakter, dokładając do procesu leczenia zaklęcia, modły, rytuały i taniec. Ta
paramedycyna stała się częścią wierzeń, a ówcześni „lekarze” kapłanami czy
szamanami, zyskując przemożny wpływ na społeczność.

Na ziemiach Europy Środkowo-Wschodniej już ludność kultury łużyckiej (XIV-IV wiek p.n.e.) wykorzystywała – o czym
świadczą znaleziska archeologiczne - w lecznictwie m.in.
kminek, kolendrę, jałowiec, miętę polną, chmiel, dziki ślaz,
dziurawiec, łopian i pokrzywę.

Rola baby wiejskiej nie była łatwa, a czasem wręcz dramatyczna, bo w okresie zarazy, epidemii, czy „morowego
powietrza” często były one oskarżane o rzucanie uroków,
nierzadko o sprowadzanie klęsk żywiołowych, za co groziło
napiętnowanie, a czasami męczarnie tortur i kara śmierci.
Ten najgorszy los na początku XVIII w. spotkał jedną z bab
mieszkającą na podrzeszowskim Staromieściu, która posądzona o wywołanie epidemii cholery i czary spłonęła
w 1708 r. na rzeszowskim rynku. Był to jeden z nielicznych
w naszym regionie inkwizycyjnych stosów.
W XIX w., wraz z postępem wiedzy, los zielarek był bardziej
spokojny. Kobiety te, owe galicyjskie szeptuchy, zaczęły cieszyć się szacunkiem społeczności wiejskiej, nie tylko dlatego, iż za pomocą ziół leczyły drobne schorzenia, ale że były
jedyną dostępną dla chłopa namiastką służby medycznej.

LEKI Z LEŚNEJ APTEKI
Do najbardziej znanych ziół i roślin leczniczych w medycynie ludowej należała, szeroko stosowana także w naszym
regionie, babka lekarska, o czym wspomina Zygmunt Gloger w swoim Słowniku rzeczy starożytnych (wyd. Kraków
1896, s. 20) pisząc iż: „babki większe albo gładkie, średnie
albo kosmate, lancetowate, piaskowe i wodne […], których
liści, nasion i korzeni lud używa na leki w licznych chorobach
i liśćmi okłada rany”. Znane i zbierane były przez ludność
chłopską: mięta pieprzowa (napar z liści stosowano w zaburzeniach żołądkowych), rozmaryn lekarski (działał uspokajająco, stosowany przeciwzapalnie, rozkurczowo, żółciotwórczo w poważniejszych problemach gastrycznych),

Przygotowanie leków roślinnych
wg. Zielnika Spiczyńskiego z 1556 r.
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Zielarstwem czasów nowożytnych na wsi polskiej zajmowały się generalnie kobiety, zwane znachorkami, babkami
czy babami wiejskimi, które swoją wiedzę przekazywały
z pokolenia na pokolenie. Mieszkały z dala od wsi i osad,
często na skraju puszczy czy boru, zbierające w lasach i po
śródpolnych miedzach zioła, które suszyły lub sporzadzały
napary, wywary i inne mikstury. Do nich ludność udawała
się po pomoc w razie choroby, czasem radę czy wsparcie
w sprawach miłosnych. W ostatnim przypadku pomocna
była odrobina lubczyku i kilka „czarodziejskich zaklęć”.

Strona tytułowa zielnika
szałwia lekarska (jako lek ściągający rany, przy większych
krwawieniach, dezynfekująco, w leczeniu umiarkowanych
bólów żołądka), ruta zwyczajna, tymianek pospolity (w leczeniu bólu gardła u dzieci), hyzop lekarski (używano jako
środek wykrztuśny i odkażający, przyśpieszający gojenie
ran), lubczyk ogrodowy (na ukąszenia jadowitych żmij), rumianek pospolity (do płukania jamy ustnej, przeciwskurczowo, w zaburzeniach trawienia), mniszek lekarski (podawano
w zaburzeniach pracy wątroby jako środek moczopędny),
aronia (działa odtruwająco, zwłaszcza po suto zakrapianych wieczorach spędzanych w wiejskiej karczmie), babka
lancetowata zwana lekarską (jako środek ściągający przy
krwawieniach, przeciwkaszlowy), bez czarny (jako środek
przeczyszczający, napotny w ciężkiej gorączce), bluszcz
pospolity (używano przeciwobrzękowo w zapaleniach skóry
i żył), borówka (jako środek przeciwbiegunkowy i w zapaleniach pęcherza i dróg moczowych, zwłaszcza u kobiet),
brzoza (odwar z liści stosowano jako środek moczopędny),
czosnek pospolity (w schorzeniach dróg oddechowych,
zwłaszcza w kokluszu i w przypadkach krztuśca u dzieci,
w nieżytach jelit), dziewanna (w ostrych napadach kaszlu,
w przeziębieniu, w leczeniu grypy), dziurawiec zwyczajny
(w leczeniu schorzeń wątroby), bratek (napar z ziela stosowano moczopędnie), głóg (przy nadciśnieniu, krwotokach
z nosa i zawrotach głowy), goryczka żółta (przy pobudzaniu apetytu, zwłaszcza u dzieci), jałowiec pospolity (jako
środek przeciwbólowy i moczopędny), kruszyna (odwar
działał przeczyszczająco), krwawnik pospolity (napar stosowano w chorobach przewodu pokarmowego), len zwyczajny (w problemach trawiennych i jelitowych), lipa (odwar
z kwiatów wykorzystywano jako lek napotny w wysokiej gorączce), łopian (korzeń stosowano przeciwzapalnie w chorobach górnych dróg oddechowych), macierzanka piaskowa (w owrzodzeniach i problemach skórnych), mak lekarski
(przeciwkaszlowo), nagietek (odwar przy leczeniu uszkodzeń skóry), naparstnica (w problemach z sercem), nawłoć
pospolita (moczopędnie), orzech (młode liście stosowano
przeciwkrwotocznie i przeciw biegunkowo), perz (moczopędnie, przeciwobrzękowo), podbiał (napar z liści używano
w nieżytach dróg oddechowych), pokrzywa (napar z liści
stosowano do pielęgnowania włosów), rdest (w przypadku
bólów wątroby, nerek), dzika róża (napar z owoców stosowano moczopędnie, rozkurczowo) a także skrzyp polny
(odwar stosowano moczopędnie).
Po wiekach współczesna medycyna znów odkrywa walory
lecznicze, tak powszechnie wykorzystywane w procesie leczenia chorób przez zielarki – galicyjskie szptuchy. 
Tomasz J. Filozof
Instytut Nauk Społecznych PWSW Przemyśl

33

Małgorzata Draganik (5)

Ścieżka przyrodnicza „Knieja”
zrewitalizowana
Ścieżki przyrodnicze są jedną z podstawowych, aktywnych form edukacji środowiskowej. Mogą powstawać zarówno na obszarach objętych różnymi formami
ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszary NATURA 2000),
jak również w miejscach, które użytkujemy na co dzień, na terenach prywatnych,
gminnych, a nawet w miastach.
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Mogą one prowadzić przez lasy, łąki, wzdłuż koryta rzecznego, mogą obejmować swym zasięgiem całą powierzchnię cennego siedliska bądź prowadzić do konkretnego celu
(pomnika przyrody, punktu widokowego). Ważne przy wyznaczaniu ścieżki jest dobre jej oznakowanie, aby każdy
zainteresowany mógł trafić do punktu jej rozpoczęcia i nie
zgubić się podczas wędrówki. Aby edukacja była skuteczna, na każdej ścieżce powinny znaleźć się tablice informacyjne, które wskażą nam, na co należy zwracać uwagę
spacerując danym szlakiem. Dodatkowymi atrakcjami na
ścieżce są miejsca do wypoczynku – ławki, wiaty, miejsca
na ognisko, grilla. Miejsce takie przyciąga wielu turystów,
którzy bez znalezienia konkretnej informacji o miejscu wartym odwiedzenia – nigdy nie wybraliby danego miejsca na
wypoczynek. Zyskują na tym bazy noclegowe, restauracje,
lokalne sklepy. Co ważne – ścieżkę przyrodniczą może zaprojektować każdy z nas! Dokładniejsze informacje i wskazówki na temat tworzenia dokumentacji wzorcowej ścieżki
przyrodniczej możemy odnaleźć na stronie www.zielonepodkarpacie.pl pod zakładką „efekty projektu”.
Jednak utworzenie ścieżki przyrodniczej to nie wszystko.
Miejsca udostępniane turystycznie z biegiem lat niszczeją i wymagają rewitalizacji. I chociaż nie brak chęci
odnowienia ścieżek, często spotykamy się z problemem
braku środków pieniężnych na te cele. Na szczęście
czasem się udaje.
Przykładem jest ścieżka przyrodnicza „Knieja”, która
znajduje się w Nowosiółkach w Nadleśnictwie Lesko.
Rozpoczyna się na parkingu pod Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim „Knieja”, które posiada jedną z największych
kolekcji eksponatów przyrodniczych w Bieszczadach. Po
zapętleniu (ok. 4 km) ścieżka wraca w to samo miejsce.
Najwyższy punkt na trasie znajduje się na wysokości 548 m
n.p.m., a czas przejścia można szacować na ok. 2 godziny.
Miejsce to warto odwiedzić ze względu na cenne walory

przyrodnicze. Większość trasy prowadzi przez las, w którym można obserwować fragmenty pierwotnej puszczy
karpackiej. Ciągłość bieszczadzkich kompleksów leśnych
stanowi ostoję dziko żyjących dużych ssaków drapieżnych
i roślinożernych, takich jak niedźwiedzie, wilki, rysie, jelenie czy dziki. Spacerując po ścieżce w Nowosiółkach możemy natknąć się na ślady ich obecności (tropy, odchody,
charakterystycznie obdarta kora drzew), a przy odrobinie
szczęścia i cierpliwości może nawet uda się poobserwować
je z bliższej odległości. Miejsce to jest również cenne ze
względu na rzadkie i chronione gatunki roślin oraz dodatkowo bogate w historię. Dawna nazwa ścieżki „Na tropach
mieszkańców karpackiej puszczy” nawiązuje do istnienia
na tym terenie przed II wojną światową dwóch przysiółków,
które nosiły nazwę „Za Lasem”. O dawnej obecności osad
świadczą stare drzewa owocowe, kamienne studnie oraz
ślady po fundamentach.
Ścieżka przyrodnicza w Nowosiółkach została utworzona
z inicjatywy Stowarzyszenia „Pro Carpathia” w 2008 roku.
Przez niemal dekadę zarówno turyści, jak i sama przyroda
sprawiły, że ścieżka w wielu miejscach uległa zniszczeniu
i zarosła. W ramach projektu Zielone Podkarpacie ścieżka
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powróciła do życia i stała się bardziej dostępna turystom.
Wszystkie działania i prace były konsultowane z Nadleśnictwem Lesko, myśliwymi, przewodnikami turystycznymi
oraz mieszkańcami. Współpraca z lokalną społecznością
pozwoliła dotrzeć do pewnych źródeł historii miejsca. Prace rewitalizacyjne obejmowały m.in. zmianę częściowego
przebiegu trasy ścieżki, postawienie nowych oznakowań
oraz pięciu tablic informacyjnych, ustawienie punktu widokowego, wiaty i ławek. Został opracowany również quest,
który już jest do odebrania w muzeum. Quest jest formą
edukacji, skierowaną głównie do najmłodszych odwiedzających, którzy poprzez zabawę przy rozwiązywaniu zagadek
i łamigłówek mogą poznać walory ścieżki. Po rozwiązaniu
quizu i wpisaniu poprawnego hasła, otrzymujemy pamiątkową pieczątkę. W ramach projektu ma również powstać
przewodnik po ścieżce, który będzie dostępny w wersjach
dla dzieci i dla dorosłych w osobnych folderach wiosna-lato i jesień-zima. Przewodnik będzie dostępny również
w wersji elektronicznej.
22 maja br., a więc w Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej odbyło się symboliczne otwarcie ścieżki. Około południa na ścieżkę przyjechały dzieci ze szkoły
podstawowej w Hoczwi. Pogoda tego dnia nie sprzyjała
spacerom, ale kto, jak nie dzieci, znajdzie radość w omijaniu przeszkód z kałuż i błota? Rozweselona grupa pierwszoklasistów udała się na platformę widokową razem
z przewodnikiem Urszulą Wałachowską, która opowiadała
o atrakcjach, jakie można spotkać na ścieżce o każdej po-

rze roku. Po wykonaniu paru pamiątkowych zdjęć, uczniowie wraz z opiekunami przeszli do muzeum, gdzie mogli
podziwiać wspaniałą kolekcję eksponatów przyrodniczych.
Następnym punktem programu było wspólne rozwiązywanie questu. Nic nie zabierze tej satysfakcji, gdy zna się
odpowiedź na pytanie – jak nazywają się jelenia rogi? Na
koniec na gości czekało rozpalone ognisko i kiełbaski. Po
południu na ścieżce pojawiła się również starsza młodzież
– przewodnicy beskidzcy. Przeszli oni również fragment
ścieżki razem z przyrodnikiem Grzegorzem Sitko, który
opowiadał o jej walorach. Relację z otwarcia ścieżki można
było zobaczyć w TVP Rzeszów w dn. 23 maja br.
Zachęcamy do odwiedzania mniej znanych, bieszczadzkich zakątków, które wcale nie ustępują w swojej atrakcyjności tej bardziej turystycznej części Bieszczadów. Warto
poznać miejsca, gdzie można doświadczyć prawdziwego
spokoju i ciszy z dala od zgiełku i pośpiechu życia miejskiego czy zatłoczonych szlaków. 
Iwona Muzyka

35

Małgorzata Draganik (4)

Szkolenia w ramach projektu
„Zielone Podkarpacie”
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Ciekawostki przyrodnicze czy najcenniejsze perełki podkarpackiej przyrody ukryte
na ścieżkach przyrodniczych w naszym województwie to główny temat szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia”. Cykl 10 szkoleń skierowany
jest do przewodników beskidzkich z terenu województwa podkarpackiego. Jesteśmy już po siódmym szkoleniu, a tematów na kolejne wciąż nie brakuje.

SZKOLENIA DLA PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH
5 szkolenie z cyklu 10
Na miejsce realizacji piątych warsztatów przyrodniczych
(18-19 kwietnia br.) dla podkarpackich przewodników, tym
razem zostało wybrane Pogórze Dynowskie. Zostały one
przeprowadzone na ścieżce pn. „Trzy ścieżki tożsamości”,
która przebiega m.in. przez rezerwaty przyrody „Broduszurki” i „Kozigarb”. Bazą noclegową dla warsztatów była
położona w uroczym zakątku Sanu miejscowość Słonne,
a zaproszonym gościem był dr Paweł Wolański z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Pierwszym celem zajęć było poznanie unikatowych walorów rezerwatu przyrody „Broduszurki”. Ułatwia to liczą-

Szkolenie na Pogórzu Dynowskim

ca 2,5 km ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza o nazwie
„Winne-Podbukowina”, na której ustawiono także kilka
tablic przystankowych. Trasa ścieżki rozpoczyna się we
wschodniej części rezerwatu, na niewielkim wzniesieniu.
W pobliżu znajdują się zarośla krzewiaste z dominacja
wierzb, brzóz i sosen oraz roślinnością wodną, w tym pałką, trzciną, turzycami i sitem. Oczywiście zupełnie czym
innym jest czytanie informacji zawartych w treści tablic,
a zupełnie czym innym żywa wiedza, którą przekazał
uczestnikom dr Paweł Wolański.
Głównym celem powołania rezerwatu przyrody „Broduszurki” jest ochrona rzadko spotykanych na Podkarpaciu torfowisk typu wysokiego i przejściowego oraz boru bagiennego. Jak się okazuje torfowiska należą do grupy mokradeł,
wśród których wyróżnia się 5 różnych rodzajów: torfowiska
wysokie, torfowiska niskie, torfowiska przejściowe, bagna
i marsze. Poznawane torfowisko wysokie należy do tzw.
mokradeł ombrogenicznych i zasilane jest głównie przez
wody opadowe. Niezwykłe jest też to, że torfowisko wysokie przyrasta średnio o 0,3-0,7 mm w skali roku!
Z kolei grubość warstwy torfu w polskich torfowiskach
wynosi średnio od 1 do 1,5 metra, zaś bisko 60% stanowią torfowiska niewielkie, o powierzchni do 10 hektarów. Torfowiska wysokie zaczęły się tworzyć w naszym
kraju pod koniec ostatniego okresu zlodowacenia, naj-

potrzebę objęcia ochroną reliktowych pozostałości dawnej
puszczy karpackiej na obszarze Pogórza Przemyskiego.
Planowany park narodowy miałby mieć powierzchnię ok.
20 tys. ha na gruntach, które w 90% należą do Skarbu Państwa, a w przeszło 80% stanowią powierzchnie zalesione.
Na terenie planowanego obszaru chronionego stwierdzono m.in. występowanie rzadkich w skali kraju gatunków
reliktowych bezkręgowców, jak zagłębek bruzdkowany,
ponurek Schneidera i zgniotek cynobrowy.
Drugi dzień warsztatowy stanowiła sesja terenowa. Rozpoczęło się od kilkugodzinnego przejścia w okolicach rezerwatu przyrody „Na Opalonym”, który chroni las o ce-
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częściej w obniżonych miejscach terenu z utrudnionym
dopływem wody. Na takim torfowisku odczyn gleby jest
silnie kwaśny przy jednocześnie małej ilości składników mineralnych. Wśród roślin dominują różne gatunki
mchów, w tym torfowce, które powodują przyrost torfowiska w górę – stąd nazwa torfowiska wysokie. Poza
tym występuje tu także bagno zwyczajne, wełnianka
wąskolistna, żurawina błotna, modrzewnica zwyczajna,
borówka bagienna, a z rzadkości rosiczka okrągłolistna.
W torfowisku wysokim „Broduszurki” grubość torfu wynosi 7 metrów i jest to jedyny przykład tego typu torfowiska
na Pogórzu Przemyskim. Na przestrzeni lat torfowisko
ulega przekształceniu w ekosystem leśny - bór bagienny – w którym dominuje sosna zwyczajna z domieszką
brzozy, osiki i kruszyny. Z powodu trudnych warunków
siedliskowych rosnące tu drzewa mają mały pokrój.
Na trasie warsztatów znalazły się także torfowiska przejściowe, które stanowią fazę pośrednią pomiędzy torfowiskami wysokimi a niskimi lub też są jednym z etapów prowadzących do powstania torfowisk wysokich. Występują
tu takie gatunki jak m.in. wełnianka wąskolistna, borówka
bagienna i trzcina pospolita.
Kolejnym z poznawanych podczas warsztatów miejsc był
niedawno utworzony (w roku 2012) rezerwat przyrody „Kozigarb” o powierzchni 33,3 ha. Celem jego utworzenia jest
zachowanie przyrody na północnych stokach góry Kozi
Garb (333 m n.p.m.), które stromo opada w kierunku doliny
rzeki San. Znajdują się tu niewielkie cieki wodne i wychodnie fliszu karpackiego. Obszar ten porasta żyzna buczyna
karpacka w formie podgórskiej, a także dość rzadka na Pogórzu Dynowskim kwaśna buczyna karpacka. Oprócz wymienionych zbiorowisk leśnych znajduje się tu także aleja
starodrzewu dębowo-bukowego (28 egzemplarzy dębów
i 3 egzemplarze buków).
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6 szkolenie z cyklu 10
Szóste warsztaty przyrodnicze dla przewodników turystycznych odbyły się w dniach 8-10 maja br. z bazą noclegową
w Ustrzykach Dolnych. Podzielone zostały na dwa bloki,
pierwszy był poświęcony unikatowej przyrodzie Pogórza
Przemyskiego i Gór Sanocko-Turczańskich oraz potrzebie jej ochrony, zaś drugi bezkręgowcom występującym
w Bieszczadach.
W pierwszym dniu zaproszony gość Radosław Michalski
(Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze) podczas swojej prezentacji przedstawił, dyskutowaną od wielu lat, koncepcję
utworzenia Turnickiego Parku Narodowego. Taką potrzebę
uzasadniał licznymi faktami naukowymi, które potwierdzają

Szkolenie na Pogórzu Przemyskim

Zajęcia terenowe przy rezerwacie „Na Opalonym”
chach pierwotnych. Jest to głównie zbiorowisko żyznej
buczyny karpackiej, w którym oprócz buków uczestnicy
zajęć odnaleźli kilka egzemplarzy jodeł przekraczających
wymiarami minimalne wymagania dla drzew pomnikowych tego gatunku (minimum 314 cm obwodu pnia na
wysokości 1,4 m). Stwierdzono także sporą ilość martwego drewna, którego kubaturę w tej części Pogórza Przemyskiego szacuje się na ok. 30 m3/1 ha, a bez ingerencji
człowieka byłoby to przeszło 100 m3/1 ha. Udało się odszukać rzadkie gatunki roślin, m.in. widłaka podwójnego
i puchlinkę ząbkowaną. Ten drugi to rzadko występujący
na okazałych starych bukach porost, dla ochrony którego powinny być wyznaczane strefy ochronne w promieniu 50 metrów. Z kolei w następnym z odwiedzanych
miejsc – w dolinie dawnej wsi Jaminka – wszyscy mogli
obejrzeć rzadki gatunek mchu związanego z wilgotnymi
i zacienionymi dolinami potoków, a mianowicie bezlista
okrywowego. Jak się okazuje, na obszarze projektowanego Turnickiego Parku Narodowego znajduje się 80%
krajowej populacji tego gatunku, a zarazem jest to jego
największa europejska koncentracja na tak małym obszarze. Następne odwiedzane miejsca to Trójca (skupisko pomnikowych dębów, przeszło 700 cm obwodu pnia),
Posada Rybotycka, Rybotycze, Huwniki (odkrywka fliszu
karpackiego) i Nowosiółki Dydyńskie. Ta część warsztatowa zakończyła się pod Arłamowem w dolinie potoku Tur-

Drugą część warsztatów - poświęconą bezkręgowcom
– poprowadził drugi z zaproszonych gości, Marek Holly
(pracownik naukowy Bieszczadzkiego Parku Narodowego). Składała się ona również z dwóch bloków, pierwszego (teoretycznego wprowadzenia) oraz części terenowej
polegającej na wyszukiwania bezkręgowców w terenie
i ich oznaczaniu. We wprowadzeniu prelegent przedstawił
w sposób syntetyczny ciekawe, rzadkie i charakterystyczne dla Bieszczadów gatunki bezkręgowców, których naliczono tu blisko 7 tysięcy. Bardzo charakterystycznym dla
tej części polskich Karpat, a zarazem chronionym gatunkiem jest nadobnica alpejska – chrząszcz z rodziny kózkowatych. Głównym zagrożeniem dla jej występowania jest
wycinanie starych buków oraz wypał węgla drzewnego, do
którego wykorzystuje się często gnijące kłody, w których
ten owad składa jaja. Innym ciekawym przedstawicielem
rodziny kózkowatych w Bieszczadach jest kozioróg bukowiec. Na prezentacji zwrócono także uwagę na inne chronione gatunki, m.in. przedstawiciele ważek, drapieżne (np.
żagnica torfowa), biegacze (np. biegacz urozmaicony),
motyle (np. niepylak mnemozyna).

bów, lipy, dęba szypułkowego, klona polnego i wiąza górskiego. W runie z ciekawszych i rzadszych gatunków znaleziono m.in. sałatnicę leśną, obrazki alpejskie, wawrzynek
główkowy, lilia złotogłów, gnieźnik leśny, kruszczyk szerokolistny i tojad mołdawski. Oszukano także lepnicę gajową, która występuje na zaledwie 2 stanowiskach w całych
Bieszczadach. Kolejnym przystankiem na trasie był pomnik
przyrody „Skałki Myczkowieckie”, gdzie prowadzącemu
udało się odnaleźć m.in. takie gatunki jak, oman szlachta-

7 szkolenie z cyklu 10

W drugim dniu (sobota, 23 maja br.) zaproszonym gościem
był botanik i leśnik, Marcin Scelina. Celem zajęć było zapoznanie uczestników warsztatów z unikatową florą obszarów chronionych leżących nad Zalewem Myczkowieckim.
Pierwszym z odwiedzanych miejsc był rezerwat przyrody
„Koziniec”, który w zdecydowanej większości porasta grąd
subkontynentalny, czyli las liściasty złożony głównie z gra-

Poznawanie entomofauny Bieszczad
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Siódme warsztaty przyrodoznawcze dla przewodników turystycznych odbyły się w dniach 22-24 maja br. W pierwszym dniu, w godzinach popołudniowych miało miejsce
otwarcie zrewitalizowanej ścieżki przyrodniczej „Knieja”
w Nowosiółkach. Dzięki współpracy kilku podmiotów, w tym
Nadleśnictwa Lesko, udało się ją całkowicie odnowić i udostępnić w nowej odsłonie turystom. Uroczystość jej otwarcia odbyła się 22 maja. Tę datę wybrano nieprzypadkowo,
ponieważ właśnie wtedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności. Ścieżka ma kształt pętli – wychodzi się i wraca do parkingu położonego przy muzeum
„Knieja”. Jej długość wynosi prawie 4 km, a dokładnie 3700
metrów, różnica wzniesień to 170 m, zaś najwyższy punkt
ma wysokość 548 m n.p.m. Na przejście całości potrzeba,
w zależności do tempa marszu i sprawności fizycznej, od
1,5 do 2 godzin. Na trasie ścieżki wybudowano drewnianą
platformę widokową oraz wiatę odpoczynkową - przy dawnej osadzie „Za Lasem”.

Zajęcia terenowe na ścieżce przyrodniczej
koło Jeziora Myczkowieckiego

Iwona Muzyka (4)

nica na obserwacji przydrożnego stanowiska granicznika
płucnika (rzadkiego, strefowego gatunku porostu), który
rośnie na jaworze.

wa, lepnica gajowa, zaraza czerwona, zimowit jesienny, ciemiężyk białokwiatowy. Następnie podczas wędrówki drogą
wzdłuż Sanu w okolicach Zwierzynia zidentyfikowano m.in.
lulecznicę kraińską, tojada wschodniokarpackiego, parzydło
leśne, chabra miękkowłosego i żebrowca górskiego. Ostatnim punktem botanicznej sesji terenowej była eksploracja
terenów leśnych położnych w rezerwacie „Przełom Sanu
pod Grodziskiem”. Niezwykle ciekawym okazało się rzadkie
zbiorowisko leśne, jakim jest jaworzyna górska z miesiącznicą. W runie oprócz miesiącznicy trwałej masowo kwitły m.in.
czosnek niedźwiedzi i sałatnica leśna. W dalszej części wędrówki odszukano kilka gatunków paproci m.in. zanokcicę
skalną, nerecznicę samczą i paprotnika Brauna. Na trasie
marszu napotkano również na kilka osobników rzadkiego
karpackiego ślimaka, jakim jest pomrów błękitny.
Ostatnim blokiem tej sesji warsztatowej była część poświęcona ptakom, którą poprowadził Grzegorz Sitko. Wieczorem (23 maja br.) odbyła się prelekcja, podczas której
syntetycznie przedstawiono informacje o występowaniu
i biologii wybranych grup ptaków występujących w Bieszczadach Zachodnich. Znalazły się wśród nich m.in. rzadkie gatunki dzięciołów, sów, ptaków drapieżnych oraz inne
ciekawe ptaki jak derkacz, strumieniówka, czy też bocian
czarny. W części praktycznej (24 maja br.) uczestnicy zajęć mogli poznać metody stosowane podczas liczeń ptaków, m.in. wykorzystanie rejestratora dźwięku, wabienie
z użyciem odtwarzacza cyfrowego oraz poprzez właściwą
symulację głosu ustami. W ten sposób udało się sprowokować do odezwania się dzięcioła zielonosiwego, który
w skali Europy jest gatunkiem rzadkim. Podczas liczeń
na kilku wybranych tzw. punktach nasłuchowych udało się
m.in. usłyszeć śpiew kapturki, kosa, cierniówki, kulczyka,
trznadla, strzyżyka, sosnówki, piecuszka, pierwiosnka,
muchołówki białoszyjej i muchołówki małej. 
Grzegorz Sitko

W ramach projektu „Zielone Podkarpacie” przewidziany jest cykl pięciu szkoleń
skierowanych do młodzieży akademickiej, głównie kierunków przyrodniczych, takich
jak: ochrona środowiska, biologia, architektura krajobrazu oraz rolnictwo.
Szkolenia te mają na celu przybliżenie zagadnień dotyczących bioróżnorodności, ze szczególnym uwzględnieniem
walorów przyrodniczych Podkarpacia. Poprzez uczestnictwo w ciekawych wykładach tematycznych, prowadzonych
przez ekspertów, studenci, którzy dopiero wkroczą na
rynek pracy, mogą dowiedzieć się o problemie zanikania
cennych siedlisk przyrodniczych, funkcjonowaniu ekosystemów oraz sposobach ich ochrony.

III szkolenie odbyło się 21 maja br., a poprowadził je dr Tomasz Olbrycht z Katedry Agroekologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Główny temat był skierowany na entomofaunę
– bogactwo gatunkowe owadów. Na szkoleniu można było
dowiedzieć się najważniejszych informacji o najbardziej
cennych i zagrożonych gatunkach, o siedliskach na jakich
występują. Była okazja zobaczyć na własne oczy profesjonalny sprzęt do odławiania owadów (sita, siatki i czerpaki
entomologiczne). W Polsce aż 162 gatunki owadów objęte są ochroną gatunkową ścisłą i częściową, a wśród nich
najliczniejszą grupą są chrząszcze. Na koniec zaprezentowana została wspaniała, barwna kolekcja spreparowanych
chrząszczy i motyli.

BIZNES I ETOS

SZKOLENIA DLA MŁODZIEŻY

25 maja odbyło się IV szkolenie. Tym razem skupiliśmy się
wokół różnorodności gatunkowej ekosystemów wodnych.
Szkolenie poprowadził prof. dr hab. Krzysztof Kukuła oraz
dr Aneta Bylak, pracownicy Katedry Biologii Środowiska
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prelegenci przedstawili rolę

II szkolenie z dr. P. Wolańskim
Tematem dwóch pierwszych szkoleń przeprowadzonych
na Uniwersytecie Rzeszowskim w dniach 27 marca oraz
17 kwietnia br. była „Różnorodność gatunków i wybranych
ekosystemów – zagrożenia i ochrona”, a prowadzącym
był dr inż. Paweł Wolański. Część spotkania poprowadziła
również prof. dr hab. Czesława Trąba – kierownik Katedry
Agroekologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
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Podczas prelekcji przedstawiono wpływ zmienności siedliska na bogactwo gatunkowe roślin, na różnorodność
zarówno wewnątrzgatunkową, jak i międzygatunkową.
Zaprezentowano przykład Magurskiego Parku Narodowego, Gorców, Pogórza Dynowskiego oraz konkretnych
ekosystemów łąkowych jako miejsc cennych przyrodniczo.
Dokonano analizy roślinności potencjalnej i rzeczywistej
naszych terenów. Przedstawiono również główne kierunki
badań oraz przyczyny zmniejszania się bioróżnorodności
w skali globalnej oraz na poziomie lokalnym. Na koniec
pierwszej części spotkania podjęto temat ochrony różnorodności biologicznej – jej priorytetów i założeń, znaczenia i wartości oraz konsekwencji braku podjęcia czynnych
działań ochroniarskich.

kluczowych gatunków w utrzymaniu równowagi ekologicznej ekosystemów wodnych oraz współczesne problemy
związane z ich ochroną.

W drugiej części spotkania przedstawiono bogactwo poszczególnych ekosystemów łąkowych, polnych, muraw
kserotermicznych, muraw napiaskowych i oczek wodnych.

Materiały ze szkolenia dostępne są na oficjalnej stronie
projektu pod adresem http://www.zielonepodkarpacie.
pl/do-pobrania/ 
Iwona Muzyka

Podczas szkoleń asystent ds. publikacji Małgorzata Draganik opowiadała o projekcie „Zielone Podkarpacie” zachęcając jednocześnie młodzież do zaangażowania się w działania związane z jego realizacją poprzez m.in. uczestnictwo
w wolontariacie.

Iwona Muzyka (3)

IV szkolenie z prof. K. Kukułą i dr A. Bylak

III szkolenie z dr. T. Olbrychtem
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Konkurs skierowany jest do uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych
i szkół średnich.
Tematyka konkursu to szeroko rozumiana
przyroda i bioróżnorodność województwa
podkarpackiego.
Termin nadsyłania prac: 15 września 2015 r.
Na zwycięzców w trzech kategoriach
wiekowych czekają nagrody!!!
Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie
oraz na stronie internetowej www.zielonepodkapracie.pl

Główne cele k o

nkursu:

promowanie i ro
zwijanie zainte
przyrodniczych
resowań
wśród dzieci i m
łodzieży szkolnej
,
propagowanie
informacji na te
bioróżnorodności
m
at
w Województw
ie Podkarpackim
,
odkrycie i wspie
ranie talentów
fotografii
przyrodniczej m
.in. poprzez nagr
adzanie oraz
ukazanie twórcz
ości
młodych autorów
szerszej publicz
ności,
poznanie oraz fo
tograficzne udok
przyrody ojczys
umentowanie
tej, a w szczeg
ól
no
śc
i wybranych
siedlisk (tereny
ścieżek przyrodn
iczych),
kształtowanie po
glądów i przeko
dotyczących ko
nań
nieczności ochron
y piękna
przyrody oraz w
łaściwych postaw
wobec
przejawów jej
niszczenia.

Konkurs „Zielone Podkarpacie w obiektywie” organizowany jest w ramach projektu
„Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym”
współﬁnansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

