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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

Turystyka przyrodnicza
na Podkarpaciu
Przeglądając strony internetowe wielu obiektów noclegowych na Podkarpaciu coraz częściej można zauważyć hasła promujące i informujące, iż
na terenie, gdzie znajduje się ośrodek
można uprawiać turystykę przyrodniczą, agroturystykę, ekoturystykę,
turystykę zrównoważoną, greentoursim, wildlife tourism, birwatching
i inne. Ale czym one tak naprawdę
są i czym się różnią od siebie? Czy
jeśli w momencie, kiedy rozpoczynamy podróż już wiemy, że jej głównym
celem będzie poznawanie przyrody
- nie przy okazji, ale przede wszystkim, to znaczy, że mowa o turystyce
przyrodniczej? Coraz częściej turysta właśnie tego poszukuje – bliskiego i świadomego kontaktu z przyrodą. Stąd właśnie rozwój tych
różnych form turystyki bazujących na bliskim z nią kontakcie. Jednak
stan przyrody musi być na tyle zadowalający, aby zainteresowanie
potencjalnego turysty skierowane zostało w ten, a nie inny rejon kraju. Czy województwo podkarpackie spełnia te wymagania? Czy jest
pożądaną destynacją dla turysty krajowego, a może i zagranicznego w kontekście turystyki przyrodniczej? Właśnie te zagadnienia
stały się tematem przewodnim niniejszego numeru.
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Tradycyjnie numer zamkną ostatnie wiadomości z realizacji
działań w ramach Projektu „Zielone Podkarpacie”, których
efekty naprawdę warto pokazywać i rozpowszechniać.
Małgorzata Draganik
Stowarzyszenie
PRO CARPATHIA
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Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do
zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami
beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim
Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG). W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy
norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze
są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego
i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii.
W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia
mogą być wdrażane do 2016 r. Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany
klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci,
równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe. Więcej informacji: www.eeagrants.org

List do redakcji
Przeczytałem artykuł „Zalew - cuchnący problem”
[red. „Biznes i Etos nr 3], gdzie zacytowana jest
moja opinia. W złym świetle przedstawiono tam
ekologów. Autor sugeruje, że bliżej anonimowi
ekolodzy zablokowali odmulenie zalewu i przez
ekologów stracono szansę zrobienia tego kosztownego zabiegu…za darmo. Wg mojego stanu
wiedzy, ekolodzy z Ogólnopolskiego Towarzystwa
Ochrony Ptaków nieskutecznie wystąpili z wnioskiem o wstrzymanie prac związanych z odmulaniem zalewu. Media opisując sprawę 23 marca
2010 podały, że ...Krajowy Zarząd Gospodarki
Wodnej odrzucił pretensje ekologów, dzięki czemu pozwolenie na odmulanie się uprawomocniło
i …”wykonawca wydobył z dna pierwszą porcję
mułu”. I nagle prace stanęły? Dlaczego? Przecież
protesty ekologów z OTOP-u okazały się nieskuteczne, a pozwolenie się uprawomocniło. A może
„urobek” z dna zalewu okazał się bezwartościowy
dla budownictwa drogowego i „geszeft” stał się
nieopłacalny?
I tyle. Medialnym powodem odstąpienia od prac
stał się protest ekologów – bo było wygodnie
odium klęski zrzucić na „zielonych”… A jaka jest
opinia rzeszowskich ekologów o odmuleniu? Nie
znam opinii naukowców z naszych wyższych
uczelni, ale ja i moi współpracownicy ze Stowarzyszenia „EKOSKOP” (ekologicznej organizacji pozarządowej) wypowiadaliśmy się wielokrotnie, że
zalew należy odmulić. Jest to budowla inżynieryjna powstała dla technicznego celu. Pojawienie się
tam cennych gatunków roślin i zwierząt jest sprawą wtórną. Jednak jeśli gatunki występujące tu są
pod ochroną, należy fakt ten uwzględnić w planach
inwestycji. W naszej opinii odmulenie powinno się
odbyć z zachowaniem prawa ochrony środowiska
i dbałością o interesujące oraz coraz bardziej cenne przyrodniczo fragmenty zalewu. Jesteśmy za
odmulaniem zalewu, ale w ramach kompromisu
z naturą i w regule zrównoważonej decyzji.
Nie znam jakiegokolwiek rzeszowskiego ekologa,
który zadawałby pytanie „czy odmulać”. Pytania
ekologów i przyrodników oraz miłośników natury
dotyczą tego jak odmulać, kiedy prace wykonać,
a najważniejsze z jakim natężeniem i na jakiej
powierzchni zalewu, by zachować to co stało się
niespodziewanie tak cenne. Przez ostatnie 4 miesiące kilkaset osób odwiedziło zalew w trakcie
rejsu katamaranem w ramach naszego projektu
„Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia”. Nie
pamiętam opinii „o jak tu śmierdzi” lub „jak tu beznadziejnie brzydko i ile tu śmieci”. Wprost przeciwnie, niemal zawsze zalew wywoływał zachwyt.
Dzięki organizacyjnemu i finansowemu wysiłkowi
zarządców został oczyszczony ze śmieci i jest regularnie sprzątany przez wyspecjalizowane służby. Bogactwo i bujna zieleń trzcin i tataraków,
chroniona i unikalna kotewka orzech wodny, ślady bobrów, piękne ptaki; zimorodki, łyski, czaple
siwe i bąki, drapieżne błotniaki stawowe przenosiły dzieci w mityczną „Ekolandię” czy „Rzeszowską Amazonię”. To wartości które żal zatracić.
Mirosław Ruszała
Stowarzyszenie „EKOSKOP”

Magorzata Draganik

BIZNES I ETOS

SPIS TREŚCI
Tajemnica sukcesu Bieszczadów 4 Dorota Zańko
Gdzie przyroda sama się rządząc,
najlepiej się rządzi 8 Jacek Stachiewicz
Uwrażliwiamy dzieci na piękno
przyrody i konieczność jej chronienia 14 Patryk Musiał
Czy nie lepiej byłoby jednak pójść
w drugą stronę, bo… 16 Jacek Stachiewicz
Oznaczanie drzew i krzewów
w stanie bezlistnym 19 Adam Szary
Sejmik Ekologiczny 20 Halina Szela
Alaska daleko…
Podkarpackie tuż, tuż 21 Agata Sarna, Janusz Górnicki
Karpaty Wschodnie
– zakątki gór nieskażone komercją 22 Dorota Zańko
Zróbmy profesjonalną ekoturystykę! 24 Jarosław Reczek
Konkurs fotograficzny
„Zielone Podkarpacie w obiektywie” 27 Małgorzata Pociask
Na rzecz Podkarpacia
Anna Kalandyk
będą działać lokalni liderzy 28 Małgorzata Draganik
Ścieżka przyrodnicza „Folusz” zimą 30 Małgorzata Draganik
Rewilding – czyli przywracanie
dzikości terenom, siedliskom, 32 Katarzyna Wasiak
gatunkom i umysłom
Turystyka przyrodnicza na końskim grzbiecie 34 Izabela Fac
Szkolenia w ramach projektu
Grzegorz Sitko
„Zielone Podkarpacie” 36 Małgorzata Pociask
Co przyniosło „Zielone Podkarpacie”? 39 Małgorzata Draganik

3

Małgorzata Draganik (2)

4

Tajemnica sukcesu Bieszczadów
Wśród najpopularniejszych regionów Polski od wielu lat niezmiennie królują
Bieszczady. Tak wynika m.in. z raportów Polskiej Organizacji Turystycznej,
czy też z badań przeprowadzonych przez TNS Polska na zlecenie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. - Badania z 2010 jak i 2015
roku wskazują na niezwykle silną rolę Bieszczadów, jako jednego z trzech
głównych atutów województwa podkarpackiego – mówi Michał Tabisz, dyrektor
Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. - Kiedy respondenci wymieniali
największe atuty danego regionu, najczęściej posługiwali się określeniami
ogólnymi – jeziora, góry, lasy, piękny krajobraz itd. Niezwykle rzadko używali
nazw własnych – w badaniach dwukrotnie wymieniono w takim kontekście
jedynie Bieszczady, Kraków i Wrocław – dodaje.
Bieszczady stały się tak naprawdę synonimem Podkarpacia. Rodzi się, więc pytanie, w czym tkwi ich popularność? Z pewnością góry te mają to przysłowiowe „coś”
w sobie. Mają ducha, którego czują osoby o duszach
artystycznych, którego potrzebują osoby zmęczone
wielkomiejskim życiem czy spragnione doznań survivalowych. Walorem Bieszczadów jest też już sam charakter tych gór – są łagodne, zielone, porośnięte lasami,
bogate w połoniny. Zagłębiając się w temat, dojdziemy
do wniosku, że odpowiedzi na pytanie o sekret popu-

larności Bieszczadów jest tak naprawdę tyle, ile osób
je odwiedzających lub z wyboru osiadłych w nich. Bo
każdego coś innego urzeka w tych górach.
- Bieszczady to najbardziej bogaty pod względem bioróżnorodności obszar górski w Europie, z największą liczbą gatunków drapieżników, najdłuższy zalesiony górski „pas” w Europie – zauważa Krzysztof Staszewski, prezes Stowarzyszenia
na Rzecz i Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
– Góry te wyróżniają także niezabudowane jeszcze doliny,
w przeciwieństwie np. do Beskidu Żywieckiego, czy Sądec-

Bieszczady dzisiejsze okiem leśników to lesista kraina pełna tajemnic, skrywanych przez lasy, które pokryły nie tylko
dawne pola uprawne, ale i tereny nieistniejących wsi. - Na
terenie lasów są przecież dzisiaj niegdysiejsze wiejskie
cmentarze, miejsca zbiorowych straceń, w lasach odciśnięte jest też piętno intensywnej gospodarki prowadzonej
przed laty przez Bojków. Wtórne zdziczenie przyrody, które na taką skalę w Europie miało miejsce jedynie tutaj, jest
dziś potężnym magnesem przyciągającym ludzi ciekawych
historii i lubiących naturę – podkreśla Edward Marszałek,
rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
Mówiąc o naturze, nie sposób nie wspomnieć o jeszcze
jednym aspekcie przyrodniczym, mianowicie o bieszczadzkim niebie. Bieszczady są jednym z ostatnich miejsc w Europie, gdzie wciąż występuje ciemne niebo, zupełnie wolne
od zanieczyszczeń sztucznym światłem naszej cywilizacji.
Park Gwiezdnego Nieba i obserwacje astronomiczne stały
się nowym produktem turystycznym gminy Lutowiska.
A skoro mowa o niebie, warto zauważyć, że Bieszczady
rozsławiły w pewny stopniu … anioły. Te, bieszczadzkie,
„które są takie ciche”, „zielone” i „samotne”, „wiecznie ulotne”, które „łatwo kryją się w trawie i opuszczonych sadach”,
a „zimą w kapliczkach drzemią, choć może im nie wypada”.
Właśnie te „Bieszczadzkie Anioły”, utwór Starego Dobrego
Małżeństwa zna i nuci cała Polska, i za sprawą tej piosenki
przenosi się myślami w te podkarpackie góry. Popularność przyniosły Bieszczadom również inne piosenki sprzed
lat. - Wymienię tylko „Mam szałas na połoninie...”, „Zielone wzgórza nad Soliną” czy „Deszcz w Cisnej” – zauważa
Edward Marszałek. Dodaje, że za tą sławą Bieszczadów
stoją też opowiadania Jerzego Janickiego, przepojone atmosferą lat 70. i zekranizowane później, dodały szczegól-

Gwiaździste niebo nad Bieszczadami

nego smaku tamtej leśnej rzeczywistości i pokazały Polsce
tę szczególną, nieznaną gdzie indziej, leśną społeczność.
No i filmy, z pierwszymi polskimi westernami i niedawną
„Watahą”, dopełniają promocję tych gór.
Wg Edwarda Marszałka, popularność Bieszczadów nie
jest popularnością przypadkową jeszcze z tego względu, iż
góry te są małą i jedyną cząstką Karpat Wschodnich, które
pozostały w granicach Polski po wojnie. -Dla wielu wyjazd
w Bieszczady dawał niegdyś możliwość posmakowania
tego, co przed wojną oferowały Gorgany i Czarnohora ze
swymi rozległymi połoninami. To tutaj do serca najmocniej
trafiają dźwięki pieśni „Czerwony pas, za pasem broń...”
– mówi. - Magia połonin przyciągała po wojnie zwłaszcza
lwowiaków - miałem okazję w latach 70. spotykać tu Tadeusza Dohnalika i Eugenię Rudnicką, ludzi wędrujących niegdyś z Mieczysławem Orłowiczem i pozdrawiających się
słynnym przedwojennym zawołaniem „Hules!!!” – dodaje.
Popularność Bieszczadów to również zasługa ludzi tu żyjących, którzy tworzą swoistą legendę i nadają szczególny
koloryt tym górom. - Bieszczady od zawsze przyciągały ludzi o duszach artystycznych, osoby nierzadko niepokorne,
zbuntowane – zauważa Bogusław Pyzocha, prezes Fundacji Bieszczadzkiej. – Stąd też wzięła się legenda bieszczadzkich zakapiorów. I myślę, że w przypadku bardzo wielu osób
napływowych, taki zakapior gdzieś tam w środku siedzi. Turyści to wyczuwają w kontaktach z mieszkańcami Bieszczadów, przynajmniej z niektórymi i dlatego też chętnie wracają.
Bo nie chodzi tylko o to, żeby turyści przyjeżdżali, ale przede
wszystkim o to, żeby powracali w to miejsce - dodaje. Pyzocha uważa nawet, że istnieje homo bieszczadicus, czyli
człowiek Bieszczadów, różniący się mentalnością od innych
mieszkańców kraju – niepokorny i przedsiębiorczy zarazem.
Tu, odsetek takich jest największy w Polsce. Ale też tą społeczność Bieszczadów stanowią przybysze z całego kraju
– jest tu, więc buntownicza Polska w pigułce.
Podkarpackie góry i całe Podkarpacie to również turystyka
łowiecka. - W Bieszczadach mamy dwa produkty – polowania i turystykę. I czasami nie wiadomo, który jest większy. Bo okazuje się, że niektóre rejony Bieszczadów żyją
bardziej z polowań niż z turystyki – podkreśla dr Tadeusz
Burzyński z Instytutu Turystyki w Krakowie Sp. zo.o. - Kiedy przygotowywałem strategię byłego woj. krośnieńskiego,
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kiego, gdzie praktycznie w każdej dolinie są wioski – dodaje.
Bieszczady to swoista flora i fauna. – Można tu spotkać
największego polskiego drapieżnika - niedźwiedzia czy największego roślinożercę - żubra - podkreśla Janusz Górnicki,
mieszkaniec Bieszczadów. - Ale nie chodzi o to, żeby stanąć
oko w oko z tymi zwierzętami, bo takie spotkanie nierzadko
bywa niebezpieczne. Ale już sama świadomość, że w danym miejscu ono przebywa, że widzisz ślady jego bytowania
pobudza wyobraźnię, podnosi adrenalinę – dodaje.
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okazało się, że ma ono 9 lotnisk – w tym 8 znakomitych.
I są to lotniska dla myśliwych. Warto byłoby pomyśleć
o tym, żeby te lotniska były dla turystów – mówi. Zauważa
też, że rozwój bazy turystycznej Bieszczadów sprowokowały dwa najbardziej ruchliwe pod względem turystycznym środowiska - Warszawa i Śląsk. Warszawskie, jako
jedne z zamożniejszych w kraju, ale też jedno z bardziej
spragnionych kontaktu z naturą. - A jeśli chodzi o śląskie,
górnicy mieli fundusz socjalny, dodatkowe dni urlopu za
czterozmianowość, a tym samym czas i pieniądze na wyjazdy - tłumaczy.
Wg Tadeusza Burzyńskiego, tajemnica popularności
Bieszczadów tkwi jeszcze w czymś, a mianowicie w …edukacji. – Zauważyłem, że większość obozów praktycznych
wyprawiano w Bieszczady. To skutkowało tym, że uczniowie i studenci nabywali wiedzę o Bieszczadach. A jeśli nabywali wiedzę o Bieszczadach, to wkładali je do produktu.
Następnie dzielili się tą wiedzą z innymi, „handlowali” nią –
tłumaczy Burzyński. – Ten „handel” jest właśnie istotą pośrednika w turystyce, czyli agenta – tak jak on to widzi, tak
przekazuje klientowi. I na tej szeptanej zasadzie wypromowano w pewnym sensie Bieszczady – dodaje. Do dzisiaj
przecież wielu z nas góry te kojarzą się ze wspomnieniami
z młodości – obozami harcerskimi, rajdami studenckimi,
wędrówkami po połoninach.
Atutem, ale też i wadą Bieszczadów jest to, że są regionem
peryferyjnym, gdzie kończy się przysłowiowa droga asfaltowa.
- Tu jest meta - nie można jechać dalej. Tu jest przystanek
końcowy - znakomity, ładny, ale końcowy – zauważa Burzyński. Tak usytuowane regiony mają znacznie gorzej. Często,
turyści, zanim trafiają do miejscowości docelowej, lubią nieco
zboczyć z trasy i zatrzymać się na chwilę w innej. W przypadku Bieszczadów – dla przejeżdżących nie istnieją. Ale ten
przystanek końcowy ma swoje zalety. Decydują one o tym, że
przez wielu Bieszczady są wybierane, jako przystanek końcowy życia. - Bieszczady to antypody pędu i rozpaczy, jak celnie
określił to miejsce jeden z bieszczadzkich grajków (jak sam
siebie nazywa) Przemysław „Chmielu” Chmielewski – wtóruje
Janusz Górnicki, mieszkaniec Bieszczadów. - Żyjemy w świecie mocno zabieganym. Natomiast na antypodach tego pędzącego świata znajdują się takie przestrzenie, gdzie człowiek
może zwolnić tempo życia, zmienić rytm dnia i po prostu odnaleźć siebie. I Bieszczady od zawsze takim miejscem były. Od
zawsze były enklawą wolności i swobody. To tutaj odbywały

Magia Bieszczadów o zachodzie słońca

się zjazdy alternatywnych środowisk, chociażby sławne w latach 90. Rainbow. Nie ma tu dużego zagęszczenia ludności,
jest cisza i spokój. Jest tu pewna prostota i czas, które sprzyjają temu by pomyśleć, zachwycić się przyrodą. Bieszczady to
dobre miejsce, by stąd zachwycać się w ogóle całym kosmosem – mówi Janusz Górnicki. Tłumaczy, że z rozumieniem
Bieszczadów jest jak z rozumieniem gór w ogóle. Ci, co chodzą po górach, wiedzą, o co chodzi, a tym, którzy nie chodzą,
tak do końca fenomenu gór nigdy nie wytłumaczysz. Trzeba
posmakować Bieszczadów, żeby je zrozumieć. - Ja miałem
to szczęście, że w Bieszczadach się urodziłem. Ale teraz
bardziej świadomie wybieram tamtą przestrzeń, a przez nie
Karpaty w ogóle i podejmuję pewne działania związane z nią.
Szczerze mówiąc, spędzam tam mnóstwo czasu. Uwielbiam
to uczucie wolności - żaden telefon mnie tutaj nie dogoni,
bo nie ma zasięgu, żaden termin, odwiedzam miejsca, które
nie są wybierane przez masowego turystę. Rozbijam namiot
w różnych miejscach, oczywiście z całym poczuciem odpowiedzialności i w zasadzie nie łamiąc przy tym prawa – opowiada
Górnicki. - Niektórzy mówią, że sezon trwa w Bieszczadach
krótko, tylko kilka miesięcy. Dla mnie trwa cały rok, a najciekawszy okres zaczyna się wtedy, kiedy kończy się dla innych.
Wie Pani, jaka to frajda posiedzieć przy ognisku, by potem
„zakopać się” w śpiworze i obudzić się w namiocie przysypanym śniegiem lub w jakiejś chacie? W deszczu też jest pięknie. Ludzie płacą ciężkie pieniądze za ekskluzywne warunki
– i to też jest OK – ale naprawdę ekskluzywne okoliczności
są pod bieszczadzkim niebem, a te są gratis – kontynuuje.
– Karpaty, których częścią są przecież Bieszczady, jeszcze
nie zostały w pełni odkryte ani w Polsce, ani w Europie, ale
ten czas dla nich nadejdzie. Zainteresowanie wśród turystów
zapewnią im dzikość przyrody, autentyczność oferowanych
doświadczeń oraz poczucie bezpieczeństwa. Podróżowanie
jest fajne, ale w pewnej atmosferze – czyli przede wszystkim
bez pośpiechu i bez konieczności zatapiania się w potężnych
terminalach i dworcach, by łapać kolejne połączenia, które
odjeżdżają lub odlatują o konkretnych godzinach i gdy bilet
jest zabukowany, też konkretnego dnia. A na końcu nierzadko
okazuje się, że nieśpieszny 3-dniowy wyjazd w Beskid Niski
czy w Bieszczady jest bardziej metafizyczny niż miesięczna
podróż w dalekie i egzotyczne zakątki świata. Dokąd często
ludzie jeżdżą, by „zaliczyć” miejsce, by w tle na zdjęciu mieć
palmę. - Ale oczywiście każdy niech robi, bo lubi. Ja osobiście
wolę buki i jodły - peuntuje.

Bieszczady mają swoich zwolenników, jeśli chodzi o sposób życia, o jego prostotę i łatwość. Weźmy np. Chatę
Socjologa, w której nie ma prądu, bieżącej wody i gazu.
Kiedyś była oazą wolnej myśli i do dzisiaj nią pozostała.
Niełatwe bieszczadzkie warunki życia przyciągały i przyciągają survivalowców. Jest ich coraz więcej.
W Bieszczadach odnajdzie się tak naprawdę każdy turysta
i ten ekskluzywny, który ma do dyspozycji „Perłę” w Czarnej i ten, który lubi noclegi w gospodarstwach agroturystycznych i ten, który chce pobyć w socjalistycznej bryle,
ale wewnątrz zmodernizowanej – jak w hotelu w Polańczyku, czy w obozowych warunkach, jakie na przykład oferuje
Baza Studencka „Rabe” w baligrodzkim nadleśnictwie.
Dodatkowy walor zyskały Bieszczady dzięki wejściu naszego kraju do strefy Schengen – brak granicy ze Słowacją
i można swobodnie przejść na słowacką stronę.
Osób, które regularnie jeżdżą w Bieszczady nie brakuje.
Justyna Sobiło z Rzeszowa robi to przynajmniej dwa razy
do roku. Zanim wyszła za mąż, czyniła to kilka razy w roku.
Co ją przyciąga w te góry? - Dobre warunki lokalowe w bardzo dobrej cenie, fajne widoki, klimatyczne knajpki z bardzo
dobrym bieszczadzkim jedzeniem – odpowiada. – Kuchnia
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Baza studencka w Rabem
bieszczadzka jest najlepsza na świecie – podkreśla.
- Źródłem popularności Bieszczadów są też turystyczne atrakcje, jak zapora i jezioro w Solinie, bieszczadzka
ciuchcia, zagroda dla żubrów, Chatka Puchatka, ogród biblijny czy park miniatur w Myczkowcach – zauważa Alicja
Wosik, prezes zarządu Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Rzeszowie. – To także bogaty wachlarz turystyki aktywnej na lądzie, wodzie i w powietrzu:
od wędrówek pieszych, przez wyprawy konne, rowerowe
i przejażdżki rowerowymi drezynami, po pływanie, nurkowanie, kajakarstwo, żeglarstwo, a nawet szybownictwo,
paralotniarstwo, narciarstwo zjazdowe i biegowe - dodaje. Wielu szuka tu śladów historii, architektury drewnianej,
sztuki i rzemiosła, wielokulturowego i wielowyznaniowego
dziedzictwa pogranicza.
Każdego, co innego przyciąga w Bieszczady. I z tych
składowych bierze się magia i legenda tych gór. Ona
powoduje, że jak to określa Michał Tabisz, „fascynacja
Bieszczadami, obecna jest nawet u tych, którzy jeszcze
nigdy tutaj nie byli”. Bieszczady fascynują, jako miejsce
tajemnicze, nieujarzmione, kraina wolnych ludzi i nieograniczonej przestrzeni. 
Dorota Zańko

Małgorzata Draganik (2)

Janusz Górnicki podkreśla, że do świadomości społecznej
coraz bardziej przebijają się idee wywodzące się z geopoetyki. W dużym uproszczeniu chodzi tutaj o takie formy
doświadczania krajobrazu, które stanowią antidotum na
frustracje współczesnego, zabieganego człowieka. Bieszczady, jako naturalnie czysty teren dają taką możliwość.
- Był taki moment, że ludzie zachłysnęli się egzotycznymi
kurortami. Ale doszli już do takiego momentu przesytu, że
przestają udawać bohaterów amerykańskich filmów, którzy siedzą przy basenie z drinkiem w ręku, a zaczynają
szukać miejsc autentycznych. Autentyczność to kategoria bardzo ważna w turystyce i przede wszystkim dotyczy
spotykanych podczas podróży ludzi. Dobrym tutaj przykładem będzie postać Ryszarda „Prezesa” Krzeszewskiego
z Chmiela, który nie jest tylko przedsiębiorcą, prowadzącym pensjonat. Mówiąc skrótowo: konno można pojeździć
w wielu miejscach, ale turysta w gospodarstwie „U Prezesa” dostaje o wiele więcej. I nie jest to w Bieszczadach
odosobniony przypadek. By pozostać w kręgu koniarzy, to
kolejną indywidualnością jest też na przykład Adam Rymarowicz z leskiej „Stanicy”. A są też i inni.
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Małgorzata Draganik

Gdzie przyroda sama się rządząc,
najlepiej się rządzi
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Rozmowa z dr. Tomaszem Winnickim – zastępcą dyrektora
Bieszczadzkiego Parku Narodowego
Jacek Stachiewicz: Kogo niechętnie widzi
pan w Bieszczadzkim
Parku Narodowym?
Tomasz Winnicki: - Ignorantów, którzy nie doceniają pięknego, wspaniałego miejsca, nie zdają
sobie sprawy z tego, w jak
cennym środowisku się
znaleźli. Natomiast chętnie widzimy ludzi, którzy uprawiają
świadomą turystykę, którzy doceniają przyrodę i do której
docierają często z bardzo daleka.
- U Polaków wzrasta świadomość, że przyrodę trzeba
szanować, czy nie?
- Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Dziś ta
świadomość jest po prostu inna.
- Czyli jaka?
- Po zmianie programów nasze szkoły inaczej niż dawniej
przygotowują młodzież do codziennego życia i w odniesieniu do niektórych dziedzin ta młodzież nie dysponuje
konkretniejszą wiedzą. Ćwiczy się pewne umiejętności,
natomiast jeśli chodzi o wiedzę podstawową, na przykład
przyrodniczą, to młodzież jest w nią wyposażona w mniejszym stopniu niż to było kiedyś. Wystarczy zaglądnąć
w programy szkolne, by się o tym przekonać. Dlatego też
parki narodowe od szeregu lat rozwijają swoje ośrodki edukacyjne, próbują zachęcać szkoły i nauczycieli do uczestniczenia w różnych programach, których nadrzędnym celem

jest przekazanie wiedzy o funkcjonowaniu ekosystemów
i motywującej do ochrony i poszanowania przyrody.
- Jak to się robi?
- Od 25 lat w Bieszczadzkim Parku Narodowym nawet
w większym zakresie niż w innych parkach narodowych,
prowadzona jest edukacja ekologiczna w formie różnych
programów: stałych i zamawianych. Programy stałe są dedykowane dla grup dzieci i młodzieży w różnym wieku, także dla dorosłych i dotyczą generalnie populacji, którą my
nazywamy – społeczną otuliną naszego Parku. Adresowane są do ludzi żyjących w bliższym lub dalszym otoczeniu
parku, a więc do mieszkańców bieszczadzkich gmin i powiatów. I to bliskie sąsiedztwo może na przykład sprawiać,
że Park nie stanowi dla nich atrakcji, natomiast ogranicza
ich w pewnych działaniach i pomysłach na zagospodarowanie przestrzeni. Edukacja przyrodnicza pomaga mieszkańcom naszego regionu odkryć walory miejscowej przyrody i uświadomić sobie wyjątkowy, wręcz unikalny charakter
miejsca, w którym mieszkają. Pozwala także zrozumieć
znaczenie stosowanych przez Park ograniczeń, a to jest
warunkiem skutecznej ochrony naszego przyrodniczego
dziedzictwa narodowego. Chcielibyśmy, ażeby osoby tworzące otulinę społeczną wiedziały, dlaczego tego terenu
nie wolno zagospodarowywać w dowolny sposób i z czego
wynikają pewne ograniczenia. Natomiast programy zamawiane realizujemy głównie dla grup turystycznych przyjeżdżających z miejscowości oddalonych od Parku, a zakres
i tematykę zwiedzania Parku uzgadniamy z nauczycielami
czy organizatorami bądź przewodnikami takich grup.

- Mają władzom Parku za złe, że żyją na pograniczu skansenu i że rygorom tego skansenu muszą się poddawać?

- …bo człowiek nie miał do eksploatacji lasu takich
narzędzi , jak dzisiaj?

- Skansen, mówi pan… Dziś nawet przeciwnicy Parku
rzadko sięgają po to określenie, a to dlatego, że zbudowaliśmy dla turystów ekskluzywną infrastrukturę: dobrze
urządzone szlaki, drewniane schrony w górach, eleganckie sanitariaty przy wejściach na szlaki, parkingi i pola namiotowe z higienicznymi łazienkami, wiaty odpoczynkowe
i ogniskowe oraz treściwe tablice z informacją przyrodniczą i kulturową, a wszystko przy zachowaniu jednolitego
i ładnego stylu architektonicznego. Ktoś, kto mówi o Parku
„skansen”, chyba nie rozumie, że to słowo w odniesieniu
do Parku rozmija się z rzeczywistością. Nie wykluczam,
że gdzieś tam poza nami ktoś coś takiego powie, ale my
się spotykamy z taką werbalizacją coraz rzadziej. Park nie
jest przecież miejscem, które w polityce państwa zostało
przeznaczone do jakiegoś intensywnego rozwoju, tylko do
ochrony przyrody. I my mamy konkretne zadania do zrealizowania. Skansen… Takie określenie można by było odnosić do miejscowości zabytkowych, zachowanych w starym rycie, zorganizowanych jak w poprzednich wiekach,
natomiast na terenie Parku takich miejscowości nie ma.

- Także i dlatego, że nie był wyposażony w narzędzia,
które by mu pomagały dojechać i docierać wszędzie. Nie
pracowało się ciągnikami gąsienicowymi, tylko konikami,
zupełnie inny to był świat… Inne podejście do życia i inny
charakter eksploatacji. Dzięki temu w Bieszczadach zachowały się całkiem pokaźne refugia dzikiej przyrody. I dzięki temu, że one zostały, to po cofnięciu się człowieka ta
przyroda mogła się tutaj, jak nigdzie indziej, bardzo szybko
regenerować, mogła wracać na tereny wcześniej zabrane
przez człowieka. Poza tym… Przestrzeń, którą tutaj zajmował człowiek, była niewielka w początkach osadnictwa
w XV i XVI wieku, a wzrastała w XVII, XVIII i XIX wieku.
Mówiąc krótko - presja człowieka na przyrodę trwała tutaj
raptem kilka wieków, a nie tysiąc czy więcej lat. Element
czasu jest w tym przypadku bardzo istotny, ponieważ presja człowieka na przyrodę, która trwa krócej, nie prowadzi
do tak głębokich zmian, jak presja liczona w tysiącleciach.

- Tereny, które obejmuje Bieszczadzki Park Narodowy, pomijając oczywiście wyższe partie gór, to były
kiedyś, do drugiej wojny światowej, jedne z najbardziej zaludnionych terenów. Czy przyroda, która na
jego terenie jest, jest naturalna, autentyczna, czy została stworzona przez człowieka. Pytam o to dlatego,
że trzydzieści klika lat temu rozmawiałem na terenach wtedy jeszcze nie włączonych do dzisiejszego
Parku, z panem Wojomirem Wojciechowskim. Był on
wtedy nadleśniczym w Lutowiskach. Spoglądając
wokół powiedziałem, że otacza mnie piękny, stary
i naturalny las, a on popatrzył na mnie jak na istotę
z innej planety i powiedział: - Panie, przecież ja to
wszystko sadziłem! I dodał, że poza pasmem Otrytu
oraz jeszcze kilkoma enklawami, cały bieszczadzki
las został nasadzony ręką człowieka. Jaką więc przyrodę - naturalną, czy stworzoną przez człowieka Park
chroni? Chodzi mi o to, czy Bieszczadzki Park Narodowy nie jest tworem sztucznym?
- Odpowiem: i tak, i nie. Jak zwykle, sprawy nie są do końca jednoznaczne i proste. Nie jest uprawniona teza, którą
pan wypowiedział na początku pytania, że akurat wysokie
Bieszczady były terenem najintensywniej zaludnionym
przed wojną. Trzeba by popatrzyć na mapę i nanieść na
nią dane dotyczące gęstości zaludnienia. Na Podkarpaciu
i w Karpatach było wiele wsi, gdzie mieszkało bardzo dużo
ludzi, również w samych Bieszczadach były wsie mające
po kilkuset mieszkańców, których to wsi dzisiaj nie ma, ale
to jeszcze nie uprawnia do twierdzenia, że ten akurat teren

- Ponieważ więc Bieszczady nie były atrakcyjnym
miejscem do życia, nie mówiąc już o turystyce, to…
- …zachowały się tutaj fragmenty przepięknych starodrzewów, a na połoninach, w miejscach mniej dostępnych,
bardziej stromych, refugia roślinności subalpejskiej, występującej ponad górną granicą lasu. Gdy w Bieszczadach
przestały funkcjonować wsie, to przyroda spontanicznie
odradzała się, a część lasów wysadzili leśnicy. Lasy wysadzane i naturalne różnią się, i nawet po stu latach można
je rozpoznać.
- Jest pan rzecznikiem społecznego ruchu ekologów,
którzy bronią wycinania starych drzew w Puszczy Karpackiej i apelują do rodaków, by każdy wziął sobie
pod opiekę jedno z nich?
- Nie za bardzo interesuję się tą sprawą, ponieważ zajmuję się bardziej ochroną nie jednego drzewa, a tysięcy.
W tej chwili na przykład finiszujemy z działaniami, by lasom
bukowym znajdującym się w obrębie Bieszczadzkiego
Parku Narodowego, nadać status światowego dziedzictwa.
Tu nie chodzi o całą powierzchnię Parku, a tylko o najcenniejsze starodrzewy o charakterze absolutnie naturalnym.
Występują one w miejscach odległych i mniej dostępnych,
najczęściej są wyżej położone, bliżej górnej granicy lasu.
- Jest na taki zapis szansa?
- Prace są bardzo poważne i zaawansowane. Chcemy te
drzewostany objąć najwyższą formą ochrony, jaka jest zapisana w prawie międzynarodowym, czyli nadać im status
światowego dziedzictwa. Nadaje się go najwyższej klasy zabytkom, ale też niektórym obiektom przyrodniczym o unikalnym charakterze oczywiście. Ten projekt obejmuje nie tylko
Polskę, także inne kraje europejskie i powinien zostać sfina-
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- To oczywiste. Dla miejscowego jest to miejsce do życia, w którym musi borykać się z ograniczeniami, jakie
narzuca na niego sąsiedztwo Parku, a dla przyjezdnego
Park jest celem wycieczki krajoznawczej, bądź miejscem
rekreacji. Przyjezdni, mieszkający w znacznym oddaleniu od Parku, będą nas krytykować, że udostępniamy go
w nadmiarze, że za dużo ludzi wędruje po szlakach, że
dokonują się różne zniszczenia, natomiast zupełnie inne
jest spojrzenie ludzi żyjących w bezpośrednim otoczeniu
Parku. Oni mówią, że rygory, jakie narzuca Park, krępują
ich na przykład - w działalności gospodarczej, a oni chcą
czerpać korzyści z tego, że tu i teraz w tym miejscu, czyli
w otoczeniu Parku, egzystują.

był względem innych części Karpat najbardziej zaludniony.
Odwrotnie - jeśli chodzi o tę część Karpat, to w odniesieniu
do innych pasm górskich i podgórskich terenów Polski, był
mniej zaludniony i niedostępny. Dostępność tych gór od
tej strony, z której my dzisiaj do nich docieramy, czyli od
strony Rzeszowa, Sanoka, była dużo mniejsza niż od strony Stryja i Lwowa. Zupełnie inaczej funkcjonowały szlaki
komunikacyjne. W tamtych latach turyści interesowali się
wyższymi częściami Karpat. Bieszczady wcale nie były
jakąś istotną atrakcją i były bardzo mało eksploatowane
turystycznie. Ludzie, którzy żyli w bieszczadzkich wioseczkach, żyli inaczej. Owszem , korzystali z przyrody, wypasali bydło i owce, pozyskiwali drewno w lesie, było więcej
powierzchni odlesionych niż jest dzisiaj, ale nie była to taka
gospodarka totalna, ekspansywna…

- Człowiek z zewnątrz inaczej patrzy na Park i jego
przyrodę?
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- Z tego, co pan mówi, należy wnosić, że Bieszczadzki
Park Narodowy jest także, a może przede wszystkim,
wielkim przyrodniczym poligonem badawczym?
10

- Największym w Polsce jeśli chodzi o procesy zachodzące w drzewostanach. Na bazie tych badań powstało wiele
opublikowanych prac naukowych i kilka doktoratów. I to
jest coś czego nam zazdroszczą inni, na przykład koledzy
z Parku „Las Bawarski” , z którymi mamy współpracę. Ale
niektóre ich rozwiązania są bardzo interesujące dla nas.
Sporo można nauczyć się od innych, ale i my mamy wiele
do zaoferowania. Bieszczadzki Park Narodowy ma w sobie
niesamowity potencjał i duże walory.

Drogi przeciwerozyjne na szlaku na Tarnicę

- Kto robi największe szkody w Parku?
- Park ma przede wszystkim chronić, ale z godnie z zasadami, które nakłada na nas ustawa o ochronie przyrody,
musimy Park – jako to żywe muzeum przyrody, udostępniać. Udostępniamy więc poprzez wytyczenie szlaków turystycznych, które przebiegają także przez obszary ochrony ścisłej. Zasada jest taka, że nie wolno z tych szlaków
schodzić, bo w najbliższym otoczeniu szlaków też jest cenna przyroda.
- Niezadowolenie turystów wywołała budowa stopni
na trasie na Tarnicę. Dla mnie akurat nie jest to problem i uważam, że te działania są słuszne, bo z własnego doświadczenia wiem, że gdy pada deszcz, to
ze ścieżki szlaku schodzi się w bok, by nie ślizgać
się w błocie i w ten sposób, jak przejdzie kilkadziesiąt
osób, ze ścieżki robi się dróżka, potem droga, a na
końcu autostrada.
- Jak ktoś się nie zna, to mówi, że to są schody, a to są po
prostu progi przeciwerozyjne, które mają zatrzymać glebę,
aby się nie usuwała, czy nie spływała z deszczem. Przed
laty rzucałbym się niczym Rejtan i nie godził na budowę
tego typu progów przeciwerozyjnych, ale dzisiaj sytuacja
jest już inna. Szlakami w Parku wędruje rocznie 400 tysięcy ludzi, a długość szlaków, to 130 kilometrów. Utrzymanie tak długich i licznie uczęszczanych szlaków to duży
wysiłek finansowy i organizacyjny. Mamy też do czynienia
z potężną presją na środowisko.
- Także zwierzęce, a w z związku z tym, czy zauważa
pan jakąś zmianę w relacjach zwierzęta – człowiek?
- Sądzę, że te inteligentniejsze zwierzęta są dość plastyczne. Dokładne badania pozwalają nam poznać, jakie typy
zagospodarowania przestrzeni przez człowieka czynią ją
niedostępną, a dokładnie – kiedy drogi czy zabudowania
tworzą dla zwierząt nieprzekraczalne bariery. Na pewno
wilk jest bardzo inteligentny i on potrafi wykorzystywać przestrzeń w pobliżu osad człowieka, rysie utrzymują większy
dystans, a niedźwiedzia nie powinniśmy przyzwyczajać do
przekraczania dystansu bezpiecznego dla ludzi. Dbamy by
śmieci i odpadki pozostawiane przez turystów były natychmiast zbierane i odpowiednio przechowywane, by nie ścią-
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lizowany w 2016, najpóźniej 2017 roku. Chcę podkreślić, że
w Polsce tylko lasy bieszczadzkie zostały wytypowane do
takiego wyróżnienia. To jest między innymi przyczynek do
odpowiedzi na pańskie pytanie, czy na terenie naszego Parku są elementy przyrody o charakterze naturalnym? No tak,
są! I są uznawane przez ekspertów nie tylko lokalnych i krajowych, ale także międzynarodowych. Musi pan wiedzieć,
że Bieszczadzki Park Narodowy jest jedynym w Polsce obszarem chronionym, który posiada Dyplom Rady Europy.
Posiadała go również Białowieża, ale z różnych względów,
został zawieszony. To bardzo prestiżowe wyróżnienie, przyznawane jedynie parkom narodowym czy rezerwatom posiadającym znaczące obszary objęte ochroną ścisłą, która
ma zachować naturalne procesy, bez ingerencji człowieka,
przy równoczesnym udostępnianiu jego wyznaczonych części do zwiedzania przez turystów. Nasz Park siedemdziesiąt
procent swojej powierzchni lokuje w ochronie ścisłej. I to nie
jest efekt jakichś niczym nieuzasadnionych ambicji. W BPN
funkcjonuje monitoring dynamiki drzewostanów. Na całym
obszarze – co kilometr, a w niektórych miejscach nawet
gęściej, są zastabilizowane w terenie punkty wyznaczające
1200 stałych, kołowych powierzchni i na tych powierzchniach
są policzone oraz pomierzone wszystkie drzewa, wykonane
odkrywki glebowe, zdjęcia fitosocjologiczne, czyli spisy flory
z podaniem gatunków i ich ilości. I my w Parku powtarzamy
co pewien czas te pomiary, dzięki czemu mamy uchwycone
zmiany dynamiczne, jakie zachodzą w tych miejscach. Na
przykład w odniesieniu do miąższości drzewostanów, czy
ich struktury.

- To oczywiste. Ale w całych Bieszczadach, czasami także
u nas, plagą zaczynają być…
- To też jest problem, ale największą plagą jest dokarmianie zwierzyny leśnej. Nie takie, jaką było kiedyś dokarmianie zwierzyny w ciężkie, śnieżne i mroźne zimy, tylko dokarmianie przez okrągły rok. Mamy wyniki telemetrycznych
badań niedźwiedzi pokazujące, że trasy ich wędrówek prowadzą od karmiska do karmiska, nawet nie gawrują zimą,
bo mają tyle porządnej karmy, że doskonale radzą sobie
z energetyką swojego organizmu. A skoro mają co jeść, to
nie mają po co spać.
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- … śmieci, w których zwierzęta szukają jedzenia?

Bieszczadzkie zimowe krajobrazy
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- Jaki jest sens tego dokarmiania?

gać dzikich zwierząt do miejsc przebywania i przemieszczania się turystów. Chroniąc naturalne relacje pomiędzy
zwierzętami, nie dokarmiamy w Parku zwierząt. Na terenie
Parku ludzie nie chodzą wszędzie, jest obowiązek trzymania się ścieżki, a my nie prowadzimy żadnych przedsięwzięć
gospodarczych w przestrzeni chronionej, więc tam zwierzęta czuję się dobrze i tam przestają się bać człowieka.
- To dobrze czy źle?
- To nie podlega ocenie… W parku narodowym zwierzęta
zachowują naturalnie. Ci, którzy odwiedzali gdzieś w świecie tereny, gdzie człowiek pojawia się niezwykle rzadko,
dostrzegali, że tam zwierzęta nie boją się człowieka.
- Ale zwierzęta nie wiedzą, że jest park narodowy, że
są jego granice i gdy wychodzą poza te granice, to
człowiek staje się dla nich zagrożeniem. Mam rację?
- Wiem ku czemu pan zmierza i wiem w czym widzi pan
problem… Ja mieszkam w miasteczku Ustrzyki Dolne i codziennie rano mogę obserwować jelenie, które włażą mi na
działkę i wyżerają to, co uważają za najsmaczniejsze. Mało
tego – potrafią wejść niemal w środek miasteczka. Nie ma
u nas na razie dzików, które wchodzą do centrów różnych
miejscowości…
- … w Rzeszowie całe stado przemaszerowało swego czasu przez czteropasmowa jezdnię raptem czterysta metrów od galerii „Rzeszów”, czyli od ścisłego centrum…
- W tych parkach narodowych, gdzie się nie redukuje zwierzyny, drapieżniki - na przykład wilki, zabijają konkretny
odsetek populacji jeleni żyjących. W Parku nam to nie
przeszkadza, w efekcie czego nie ma przegęszczenia roślinożerców i jest równowaga. Natomiast w nadleśnictwach
wokół nas, gdzie ponosi się nakłady na zakładanie upraw
leśnych, nadmiar jeleniowatych lub dzików może stanowić
problem, a zwłaszcza gdy dochodzi też do szkód w gospodarstwach rolnych.
W Parku przyroda, w tym przypadku fauna, sama się
reguluje?

- Sens jest taki, że sypie się kukurydzę w wielu miejscach,
żeby mieć dużo dzików i do dzików strzelać, a przy okazji
zaburza się naturalny rytm życia innych zwierząt. Nadmierne dokarmianie prowadzi też do niepotrzebnego wzrostu
populacji. No i potem ma pan dziki, które włażą do centrów
miast, wcale niemałych, jak na przykład Rzeszów. Dziki też
są inteligentne i wyczuwają, że w strefach miejskich i podmiejskich są bezpieczne, bo ze względów bezpieczeństwa w ich obrębie nie można strzelać. I to są poważne
problemy dla przyrody, bo las zaczyna się traktować jak
jedną wielką fermę. Natomiast my przyrodnicy uważamy
i to nie tylko przyrodnicy z bieszczadzkiego parku, bo przecież spotykamy się na różnych konferencjach, że nadszedł
czas, żeby sobie powiedzieć, ile my chcemy mieć w kraju
żubrów, dzików i zacząć od tego, że nie ma co wydawać
pieniędzy na jakieś wielkie akcje karmienia.
- Dzięki którym mnożą się także wilki?
-Wilki nie jedzą kukurydzy, to są drapieżniki. Ale… ma pan
rację, bo jak jest więcej jeleniowatych i dzików to i drapieżniki mają łatwiejszą egzystencję.
- Co i rusz podnoszą się głosy, że wilki nadmiernie
się rozmnażają i że jest ich już zdecydowanie za dużo.
- Jakiś czas temu udało się nam założyć wilczycy z okolic
Wołosatego obrożę z nadajnikiem, aby prześledzić szlaki,
którymi się przemieszczała. Mapa z zapisem jej wędrówek
okazała się bardzo ciekawa i wiele mówiąca. To była młoda wilczyca z grupy rodzinnej z okolic Wołosatego. Nazwaliśmy ją Freja i przez kilka miesięcy, na podstawie sygnałów radiowych namierzaliśmy miejsca jej pobytu, wszystkie
ścieżki, tysiące punktów, w których się zameldowała wraz
ze swoją watahą. Ta grupa rodzinna przebywała przede
wszystkim wokół Wołosatego i Ustrzyk Górnych, zarówno
na terenach Parku, jak i poza nim, ale przede wszystkim na
terenach Parku. Czasami wchodziła na Ukrainę, ale rzadko, z czego wynika, że zwierzęta wolą tam nie wchodzić.
I nagle, na przełomie listopada i grudnia, ta młoda, dorastająca wilczyca, samotnie wyruszyła na zachód. Podczas
zaledwie ośmiu dni, głównie poprzez tereny Słowacji, zawędrowała do Magurskiego Parku Narodowego, a następnie w okolice Starej Lubowni na Słowacji. Z zainteresowaniem codziennie śledzimy jej wędrówkę.
- Daleko zawędrowała!
- No daleko… Chcę panu na jej przykładzie unaocznić pewien problem z wilkami, bo zadał mi pan pytanie, co z wilkami i ile powinno ich być. Otóż ta wilczyca za jakiś czas
będzie mieć okres godowy, więc poczuła się na tyle mocna, że opuściła swoje stado i odeszła od niego daleko, na
obrzeża populacji.
- Szukać partnera niespokrewnionego ze sobą?
- To też bardzo ważne, ale istotne jest też co innego… Wędrując na zachód nasza wilczyca ominęła terytoria, które
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my znamy i o których wiemy, że bytują na nich inne wilcze
rodziny. Ominęła je dlatego, by jej nie zjadły, no bo ona, to
przecież też białko. I gdzieś tam, na obrzeżach terytoriów innych watah, zadomowi się. Gdy zacznie wydzielać feromony, to na pewno gdzieś tam znajdzie ją jakiś młody samiec
i ona w miejscu, gdzie znajdzie wolne terytorium, założy
swoja rodzinę. I tak to jest z wilkami. Mówię to dlatego, by
panu i czytelnikom uzmysłowić, że w przypadku wilków nie
ma problemu przegęszczenia. One mają w danym miejscu określoną ilość żarcia i nigdy nie będzie ich w danym
miejscu więcej, niż potrzeba. Poza tym w wilczych stadach
występuje duża śmiertelność młodych, chorują i z miotu zostaje przy życiu raptem jedna trzecia. A te, które przeżyją,
dorosną i poczują się na siłach, odłączają się od rodzinnego
stada i wyruszają w poszukiwaniu wolnych terytoriów. Nigdy
nie zatrzymają się tam, gdzie jest terytorium innej watahy.
- Czy od momentu gdy zaczęło się zrzucanie z samolotów szczepionek przeciwko wściekliźnie dla lisów,
te zwierzęta nie zaczynają stanowić problemu?
- Musi pan na ten temat porozmawiać z weterynarzami.
Niech panu pokażą mapy ognisk wścieklizny z tych lat, gdy
nie zrzucano szczepionki i z lat, od kiedy już się ją zrzuca.
Okaże się, że tych ognisk wścieklizny, nawet na terenie
naszego województwa, wcale nie ma mniej. Natomiast rzeczywiście - jest zdecydowanie więcej lisów.
- I nie ma zajęcy, bo zwiększona populacja lisów je
wytrzebiła.
- Nasuwa się więc pytanie - czy nasze państwo stać na to,
by finansować tak potężną i drogą akcję, nabijać kasę firmom farmaceutycznym i lotniczym. I przy okazji zaburzać
równowagę w przyrodzie.
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- Wracam do Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Dla kogo on jest ważniejszy - dla naukowców, czy
dla turystów?
- Na naszej stronie internetowej jest ankieta dla naukowców, którzy chcą prowadzić u nas badania. I w tej ankiecie
jest miejsce na to, by wyjaśnili, jaką metodyką chcą pracować i jaki jest cel ich badań. Podstawowe kryterium jest
takie, że jeśli wyniki tych badań będą rzeczywiście doskonalić ochronę przyrody w Parku, to patrzymy na takiego
naukowca pozytywnie. Ale są jeszcze inne aspekty oceny
takiego podania. Na przykład, czy stosowana metodyka
nie będzie dla przyrody uciążliwa i czy te badania można
zrobić poza terenem chronionym i otrzymać mniej więcej
równie dobre wyniki.
- Z tego, co pan mówi należy wnosić, że strzeżecie
Parku zarówno przed niepożądanymi pseudoturystami, jak i przed naukowcami.
- Pewnie, że tak. Myśli pan, że naukowcy to są ludzie wyjątkowo bezpieczni dla ochrony przyrody?
- Przynajmniej taka jest powszechna opinia.
- Wśród wielu naukowców pracujących na rzecz ochrony
przyrody, są, niestety, także naukowcy, którymi powoduje
jedynie żądza sukcesu i dla których liczy się jedynie wynik
naukowy. To jest oczywiście mniejszość, ale my musimy
na takich uważać. Prowadzimy więc bardzo dokładną selekcję, a gdy mamy jakieś wątpliwości, to wniosek dajemy
do oceny radzie naukowej Parku, w której zasiadają wybitni specjaliści z tytułami profesorskimi. Nie jest to więc
Park dla naukowców, ale naukowcy powinni zajmować się
doskonaleniem ochrony przyrody.
- Czy zasadne by było, aby formułę prawną właściwą
dla parków narodowych z czasem rozszerzyć na Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”?

- W każdym z trzech państw są nieco inne uwarunkowania prawne i ekonomiczne oraz inne tradycje. Jednak
program UNESCO „Człowiek i Biosfera” dla rezerwatów,
w tym również transgranicznych, narzuca podobną logikę
stref ochronnych: strefę centralną, gdzie chroni się naturalne procesy bez udziału człowieka; strefę buforowa
zabezpieczającą tę pierwszą i strefę przejściową - przeznaczoną dla rozwoju zrównoważonego. Większość
strefy centralnej zlokalizowana jest po polskiej stronie
w Bieszczadzkim Parku Narodowym, a na terenach Ukrainy i Słowacji powierzchniowo przeważa strefa przejściowa - zrównoważonego rozwoju, o zasadach ochrony i gospodarowania zbliżonych do stosowanych również przez
nas w strefie przejściowej, którą w Polsce stanowią Park
Krajobrazowy Doliny Sanu i Park Krajobrazowy Ciśniańsko-Wetliński. Ważnym zagadnieniem dla ochrony przyrody na terenach pogranicza jest uzgodnienie pomiędzy
sąsiadującymi państwami podobnych zasad postępowania z gatunkami zwierząt chronionych. Zwierzęta są przecież transgraniczne.
- Po cichu mówi się, że na linii Bieszczadzki Park Narodowy i Lasy Państwowe jest konflikt interesów jeśli
chodzi o gospodarkę leśną, łowną.
- Odpowiem w ten sposób: nie należy doszukiwać się konfliktu, tam gdzie go nie ma. Lasy Państwowe i Park realizują cele wyznaczone przez obowiązujące prawo. Żadna
z wymienionych instytucji tego prawa nie łamie. Parki narodowe w Polsce mają w granicach otuliny pewne ustawowe prawa i obowiązki. Na przykład opiniujemy plany
łowieckie dla obwodów graniczących z Parkiem w otulinie.
Uzgadniamy operaty urządzeniowe dla obszarów w otulinie w odniesieniu do planów działań mogących wpływać
na zasoby przyrodnicze Parku. Zwykle mamy jakieś swoje
uwagi, które druga strona zazwyczaj uwzględnia. Na co
dzień jest wiele różnych wspólnych spraw, które wymagają
współpracy, a na konflikty szkoda czasu.
- Bieszczadzki Park Narodowy jest trzecim w kraju
pod względem całkowitej powierzchni, ale pierwszym pod względem wielkości powierzchni górskiej.
Czy zasadne byłoby dalsze powiększanie jego powierzchni?
- Jeśli w polityce ekologicznej dąży się do zachowania
najważniejszych obiektów dziedzictwa przyrodniczego, to
należy też przewidzieć, jak dużą część powierzchni naszego Państwa będziemy mogli wyłączyć z realizacji celów gospodarczych i wybrać najcenniejsze i najważniejsze miejsca do ochrony. Oczywiście trzeba też kierować
się tym, aby chronić przyrodę w pełnym jej zróżnicowaniu. Ale generalna zasada jest taka, że trzeba to robić dobrze. A więc te działania powinna determinować nie ilość
lecz jakość, przede wszystkim jakość. Nie można tworzyć
parków narodowych nie zapewniając środków z budżetu
państwa. Parki nie powinny kramarzyć zasobami przyrodniczymi, ażeby utrzymać pracowników i instytucję. Pewne rzeczy trzeba robić na dobrym poziomie. W naszym
przypadku staramy się chronić przyrodę prawidłowo, ale
należy to robić jeszcze lepiej.
- Co jest według pana najcenniejsze w Bieszczadzkim
Parku Narodowym?
- Bezsprzecznie intrygujący jest swoisty układ pięter
roślinno-klimatycznych, czyli to, że nie wykształca się
tu górnoreglowy bór świerkowy, a na wysokości około
1200 metrów górną granicę lasu tworzą karłowaciejące
buki i jawory. Powyżej rozciąga się subalpejskie piętro połoniny. Kiedyś, czyli przed wojną, były one wypasane
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Subalpejskie piętro połonin w Bieszczadach
i dominowały pastwiska bliźniczkowe, a dziś występuje tam bardzo ciekawy, spontaniczny proces sukcesji,
w efekcie którego przyroda połonin powraca do swojej
pierwotnej postaci z okresu przed pasterskiego. Odtwarzają się tam różne zbiorowiska zaroślowe, traworośla,
ziołorośla, młaki połoninowe, borówczyska, bażyniska,
murawy alpejskie oraz zbiorowiska półek i szczelin skalnych. W strefie leśnej dawne lasy odtworzyły swój naturalny skład gatunkowy i poprawiły swoją strukturę, a na
gruntach porolnych powstały młode lasy sukcesyjne
z olchą szarą i brzozą. Naturalne zbiorowiska leśne wyróżniają się dużym zróżnicowaniem fitosocjologicznym:
buczyna karpacka zróżnicowana jest tu na 5 podzespołów, kwaśna buczyna na 3 podzespoły, występuje tu kilka zespołów jaworzyn, olszyna karpacka, górska olszyna bagienna oraz bory sosnowe, świerkowe i brzozowe
na torfowiskach. W dolinach po dawnych wsiach, dzięki
utrzymywaniu wypasu, zachowały się pastwiska, a koszenie pozwoliło ochronić łąki. W dolinie Sanu, a także
w Wołosatym znajdują się cenne torfowiska wysokie.
Ponieważ we florze naszego Parku występuje około 30
gatunków wschodniokarpackich, również część występujących tu fitocenoz ma wschodniokarpacki charakter.
Takich ciekawych zbiorowisk, zarówno w lasach, jak i na
połoninach, nie ma w Karpatach Zachodnich.
- Na obrzeżach szlaków też zobaczymy takie osobliwości?
- Szlaki w Bieszczadzkim Parku Narodowym prowadzą
przez obszary, gdzie występuje wiele osobliwości florystycznych i faunistycznych, dlatego pełnią one również
funkcję ścieżek przyrodniczych lub przyrodniczo-historycznych. Możemy wyposażyć się w odpowiedni książkowy przewodnik lub mapę przyrodniczą Parku i wędrując
poznawać przy oznakowanych przystankach interesujące
obiekty i zjawiska przyrodnicze lub historyczne.
- To flora, a fauna?

- Wędrując szlakami, jeśli będziemy mieć trochę szczęścia oczywiście, to w pewnym oddaleniu możemy zobaczyć pasące się jelenie, rzadziej żubry, natomiast tylko
szczęściarze zobaczą wilka, rysia lub niedźwiedzia.
Dosyć często można zobaczyć odciśnięte na błocie
ślady tych ostrożnych zwierząt. Wiosną z pewnej odległości możemy obserwować rzadkie ptaki szponiaste:
orła przedniego, orlika krzykliwego, orzełka, gadożera
lub pospolitego myszołowa. Wyjątkowo rzadkie i cenne
są gatunki reprezentujące zróżnicowany świat zwierząt
bezkręgowych. Specjaliści wyróżnili w Parku około 150
niezwykle cennych stanowisk rzadkich gatunków związanych bądź z Karpatami Wschodnimi, bądź Południowymi, a także strefą alpejską. Pozostaje jeszcze jedna
kwestia… grzybów. Gdy przed kilkunastu laty zaczęliśmy
stwarzać warunki do badania grzybów, to nie spodziewaliśmy się, że liczbą wyróżnionych gatunków zbliżymy
się do przodującej pod tym względem w kraju Białowieży,
a nie jest wykluczone, że niedługo ją prześcigniemy. A to
dlatego, że mamy duże i zróżnicowane siedliska starodrzewu i duży obszar ochrony ścisłej, gdzie ta przyroda
sama się rządząc, najlepiej się rządzi i zalega tam wiele
martwego drewna.
- A turysta o tym wie?
- Wytrawny turysta przyrodnik, jeśli o tym nie wie, to się
dopyta, a przede wszystkim przeczyta w wydawnictwach,
które można kupić w Parku. Bo wytrawny turysta przyrodnik czuje magnetyzm tego miejsca, czuje że jest to miejsce szczególne, niezwykłe. Tym bardziej, że wędrując
konfrontuje się z historią, spotyka ślady dawnych wsi…
To robi wrażenie… Te ślady po dawnych, dziś już nieistniejących miejscowościach, są wkomponowane w nasze
ścieżki przyrodniczo-historyczne. Staramy się te miejsca
wydobywać z zapomnienia, uczytelniać, ale zdajemy sobie też sprawę, że o historii tej ziemi trzeba informować,
bo są to sprawy trudne. 
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arch. LOP (2)

Uwrażliwiamy dzieci na piękno
przyrody i konieczność jej chronienia

Ideą działalności tej organizacji, zwanej urzędowo – pożytku publicznego,
jest nasączenie za młodu skorupki wrażliwością na piękno i konieczność jego
zachowania. Chodzi o przyrodę oczywiście i o jej zachowanie dla potomnych. Skoro
piękno przyrody i samą przyrodę trzeba zachować, to znaczy – należy ją chronić
przed bezmyślnością i arogancją ignorantów, czyli tych, którzy uważają, że przyroda
jest dla nich, a nie oni dla przyrody. Ignoranci stają się niszczycielami przyrody.
W Polsce organizacją, która zajmuje się nasączaniem
młodej skorupki świadomością, że przyroda i dbałość
o nią powinny być determinantem działań każdego człowieka i że to konieczność, by gatunek ludzki mógł przetrwać, jest Liga Ochrony Przyrody. To jedna z najstarszych polskich organizacji pożytku publicznego, której
powstanie datuje się na rok 1928. I jeśli każdy z dorosłych
popatrzy wstecz, na pierwsze, podstawowe lata pobierania nauki, to musi sobie przypomnieć, że pierwszą organizacją w swoim szkolnym życiu, której był członkiem, to
była właśnie Liga Ochrony Przyrody. Jeszcze przed harcerstwem. Nawet mój rocznik, jeszcze z pokolenia tuż powojennego, kiedy to na potęgę dymiły kominy hut i fabryk
naszej ojczyzny „węgla i stali”, bo klasa robotnicza miast
i wsi budowała socjalistyczną ojczyznę, była pani, która
zostawała z nami po lekcjach i bardzo prostymi metodami
zaciekawiała nas tym, jak rodzą się drzewa i kwiaty, skąd
czerpią pokarm, jak żyją i jak umierają i co ich umieranie
przyspiesza, a więc co trzeba robić, by tak szybko nie
umierały. A potem szliśmy na łąkę albo do parku i tam pani
nam to wszystko pokazywała. To zostawało na całe życie,
tak jak i legitymacja LOP, której, po otrzymaniu zlecenia
na napisanie tego artykułu, zacząłem szukać w szufladzie
z przeróżnymi szpargałami, do której wrzucało się od zawsze wszystko, co było już nieprzydatne, acz zbyt mocno
związane z dawnymi emocjami i przez to zbyt cenne, by

je wyrzucać. No i znalazłem – pożółkły kartonik, z tym
samym żubrem w logo niemal takim samym, jak obecnie
i zieloną farbą wydrukowany tak żubr, jak i napis „Liga
Ochrony Przyrody”. I kilka przyklejonych organizacyjnych
znaczków, dowodzących że przynależność do organizacji
opłacałem ze swojego kieszonkowego.
Pani Agnieszka Bator, która jest
nauczycielką i zarazem szefową
Zarządu Okręgu Ligi Ochrony
Przyrody w Rzeszowie, mówi, że
prowadzenie szkolnych kół LOP
to działanie absolutnie społeczne i niszowe. Społeczne, bo nauczyciele organizujący i zajmujący się w szkołach kołami LOP nie
pobierają z tego tytułu ani grosza, nadto muszą na działalność
swoich kół pieniądze, jak mówi
pani Agnieszka Bator, „użebrać”.
- Kto znajduje się w orbicie działań Ligi Ochrony
Przyrody?
Agnieszka Bator: - Przede wszystkim dzieci i młodzież,
ale są też koła, których członkami są dorośli. Na przykład wszyscy pracownicy Nadleśnictwa Mielec są członkami Ligi. Koło LOP musi mieć minimum 8 członków.

- W naszym województwie są trzy okręgi - w Rzeszowie,
Sanoku i Tarnobrzegu. Okręg rzeszowski obejmuje powiaty: mielecki, dębicki, kolbuszowski, ropczycko - sędziszowski, rzeszowski, łańcucki, przeworski, a także jarosławski i przemyski. Mamy około 1200 członków. Byłoby
nas z pewnością znacznie więcej, problem w tym, że każdy niepełnoletni członek LOP musi opłacić roczną składkę
w wysokości 2 zł i choć to niewielka kwota, to wśród wielu
innych składek czasem trudno ją pozyskać.
- Podstawa działalność Ligi to edukacja, popularyzacja ochrony przyrody…
- … także wykonywanie społecznych prac na rzecz środowiska, inspirowanie różnego rodzaju działań związanych ze środowiskiem przyrodniczym, również przestrzeganie prawa ochrony przyrody i interweniowanie,
gdy te prawa są naruszane.
- Dzieci są wdzięcznym adresatem tych działań?
- Najbardziej wdzięcznym. Jeżeli uwrażliwimy dziecko na piękno przyrody, na to, jakie są dla przyrody zagrożenia i na konieczność jej chronienia, to takie dziecko będzie się z tym nosiło przez całe życie. Jestem nauczycielem praktykiem i wiem,
jak skuteczna jest edukacja wczesnoszkolna. To, co na pierwszym etapie edukacji przekaże się dzieciom, w zdecydowanej
większości zostaje w nich na zawsze. Ja też do dziś pamiętam
swoją pierwszą legitymację Ligi Ochrony Przyrody.
- Jak działalność Ligi przekłada się na życie nasze
codzienne?
- Kształtujemy pokolenie świadome zagrożeń dla środowiska naturalnego, dla przyrody. Moi uczniowie wiedzą, jakie zagrożenia niesie zanieczyszczone powietrze,
zanieczyszczona woda, niszczenie przyrody. I wiem, że
będą o tym pamiętać także w swoim dorosłym życiu.

Bawarski projekt przyrodników - Erasmus+

- Mamy w Polsce najbardziej zanieczyszczone powietrze spośród wszystkich krajów europejskich,
rzek nie zanieczyszczają już zakłady przemysłowe,
tylko gospodarstwa domowe, a w lasach znajdujemy tony śmieci.
- Bo ciągle ogrzewamy się przede wszystkim węglem,
a to dlatego, że jesteśmy jeszcze za biedni, by z dnia na
dzień przejść na paliwa ekologiczne, które, niestety, są
droższe. Ale widzę dobitnie, że świadomość społeczna
dotycząca konieczności ochrony przyrody i środowiska
wzrasta i to znacząco. Ludzie w pierwszej kolejności
dzwonią do Ligi Ochrony Przyrody, że tu wycina się
drzewa, tam wypala łąkę, a jeszcze gdzie indziej trzeba
ratować bociana, bo ma złamane skrzydło.

BIZNES I ETOS

- Okręg, którego pani jest szefem, obejmuje całe
województwo podkarpackie?

- Z kim Liga współpracuje?
- Bardzo mocno z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa
UM, w mniejszym stopniu, ale także, z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, no i oczywiście z leśnikami.
- Nie sądzi pani, że Liga Ochrony Przyrody powinna
zmienić nazwę na Ligę Obrony Przyrody?
- Nie mamy mocy prawnej, by ją bronić. Od tego są kompetentne instytucje państwa i, jak wnoszę z moich obserwacji, są w tych działaniach coraz bardziej skuteczne.
Podstawowym celem Ligi jest edukacja i popularyzacja
ochrony przyrody. Jak młody wrażliwiec będzie na to
czuły, to zostanie mu to także na starsze i stare lata.
- Ma pani satysfakcję ze swojej pracy w Lidze Ochrony Przyrody?
- Wewnętrzną ogromną i to ona dodaje mi sił do codziennego
podejmowania „ponadwymiarowych” obowiązków w LOP. 
Patryk Musiał
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Czy nie lepiej byłoby jednak pójść
w drugą stronę, bo…
Rozmowa z dr. Przemysławem Wasiakiem - ekologiem, pracownikiem Bieszczadzkiego Parku Narodowego
Jacek Stachiewicz: Pan pochodzi oczywiście z Bieszczadów?
Przemysław Wasiak: oczywiście z Łodzi.
- Z miasta włókniarek i tkaczy.
- Nie za dobrze pamiętam tamtą Łódź.
- Co pan studiował?
- Biologię środowiskową.
- Łódź nie jest chyba ziemią obiecaną do studiowania
biologii środowiska. Studiował pan biologię środowiska miejskiego czy przyrodniczego?
- Miasta powstawały w środowisku przyrodniczym i to środowisko kancerowały. Ten aspekt akurat nie był przedmiotem moich zainteresowań. Interesowała mnie przyroda
nieskancerowana.

- Gdzie po studiach znalazł pan odpowiednie dla siebie środowisko przyrodnicze?
- W Białowieży, w Zakładzie Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk.
- To dość daleko od Bieszczadów.
- Geograficznie tak, przyrodniczo nie tak znów bardzo i po
paru latach pracy pokonałem dystans między Białowieżą
a Ustrzykami Dolnymi, gdzie znajdowało się Międzynarodowe Centrum Ekologii Polskiej Akademii Nauk, w którym,
z kilkuletnią przerwą na pisanie rozprawy doktorskiej, zakotwiczyłem na kilka dobrych lat. To był 1998 rok.
- Co jest pańską specjalizacją jako ekologa?
- Mam dwie specjalizacje - behawioryzm dużych ssaków,
zarówno drapieżnych jak i kopytnych, drugą jest ekologia
wód płynących.
- Urzekła pana przyroda Bieszczadów?
- Nie mogło być inaczej.
- Kiedy doszedł pan do wniosku, że ludzie nie znający
przyrody Bieszczadów też powinni poddać się jej czarowi?

- Dlaczego?
- Nasza oferta była specyficzna. Ze względu na jej charakter mogliśmy zabierać ze sobą w teren grupę liczącą
nie więcej niż pięć-sześć osób. Większa, mimo największej
nawet ostrożności, zachowuje się zbyt głośno, co zwierzyna wyczuwa z dużej odległości i oczywiście umyka przed
„prześladowcami”.
- Powiedziano mi, że organizowaniem turystyki przyrodniczej zaszczepił się pan w Wielkiej Brytanii?
- Skądże znowu! Na Wyspy wyjechałem w 2004 robić doktorat, miałem już wtedy za sobą kilka lat w roli organizatora turystyki przyrodniczej w kraju, ale przy okazji pisania doktoratu podglądałem, jak ta turystyka wygląda w Wielkiej Brytanii.

Zima to dobry okres na tropienia zwierząt

- Przede wszystkim zaskoczyła mnie skala, czyli mnogość
ludzi, którzy wędrują po świecie w konkretnym celu - poznania przyrody miejsca, do którego się udają. To nie są
„plażowicze” i „rozrywkowicze”. Dla tych są Ibiza, Majorka
i inne przybytki standardowej rozrywki wakacyjnej.
- Podglądanie przyrody nie jest turystyką wakacyjną?
- Też, ale bardziej sprzyjające są miesiące niewakacyjne.
W wakacje następuje wysyp różnego rodzaju wczasowiczów i turystów, także w tych bardziej niedostępnych regionach, więc zwierzyna przemieszcza się, ucieka od ludzi,
trudno ją znaleźć.

BIZNES I ETOS

- Dużo pan podglądnął?

- Jakie doświadczenia odnoszące się do turystyki
przyrodniczej wywiózł pan z Wielkiej Brytanii?
- Przede wszystkim, że jest to ogromny zasób turystów
przyrodniczych. Sama Anglia, Walia, Szkocja i Irlandia
są bardzo atrakcyjne przyrodniczo i mieszkańcy Wysp
chętnie i w dużej liczbie podróżują po swoim kraju. Turysta przyrodniczy, to człowiek zasobny, zazwyczaj emeryt i wszędzie, gdzie podróżuje, oczekuje wysokiego
komfortu pobytu. Pokoik dwa metry na dwa z toaletą na
korytarzu to nie dla niego. Wymagania co do komfortu,
a nawet luksusu, są duże. Tak samo wysokie wymagania dotyczą obsługi.
- W Bieszczadach są hotele i ośrodki, które te warunki
spełniają?
- Sporo ich jest i dobrze, że już są. Jeśli chcemy przyjmować turystów z zagranicy, to musimy mieć infrastrukturę,
która ich satysfakcjonuje.
- Pod jakim względem Bieszczady są dla turystów
z Zachodu atrakcyjne?
- Polska ciągle jeszcze traktowana jest na Zachodzie jako
kraj postkomunistyczny i z reguły pierwsze pytanie, jakie
pada, to: - Czy tam jest bezpiecznie? To pytanie jest podszyte pewnym dreszczykiem emocji. Oczywiście zapew-

Małgorzata Draganik

- Nieomal natychmiast. Poznałem wtedy Grzegorza Sitko,
który zna Bieszczady i ich przyrodę od podszewki i zaczęło
do nas docierać, że coraz więcej ludzi chce doświadczyć,
jak funkcjonuje przyroda, poznać ją z bliska, zarówno florę, jak i faunę, jednak z dużym przełożeniem na podglądanie życia zwierząt. Ta nisza nie była przez nikogo zagospodarowana, więc założyliśmy firmę „Wildlife Explorer”
i trafiliśmy w dziesiątkę. W tamtych latach turystyka stricte
przyrodnicza dopiero w Polsce raczkowała, ale przyznam,
że zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. Okazało
się, że coraz więcej ludzi miało już za sobą bierne prażenie
się na słonecznych plażach południa Europy i szukało czegoś więcej. Tym „więcej” było czynne poznawanie przyrody. Zainteresowanie płynęło szczególnie od mieszkańców
dużych miast, którzy siłą rzeczy w swoim codziennym życiu byli od przyrody odizolowani. Stosunkowo szybko dowiedzieli się o nas także „podglądacze przyrody” z zagranicy, szczególnie z Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii. Na
przełomie wieków nasz kraj był ciągle dla cudzoziemców
z Europy Zachodniej bardzo egzotyczny, a co za tym idzie
egzotyczna była także nasza przyroda. Zainteresowanie
kreowaną przez nas turystyką przyrodniczą okazało się tak
duże, że wielu zainteresowanym musieliśmy odmawiać.
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niam, że jest bezpiecznie i to bardzo. A potem już rozmawiamy o atrakcjach przyrodniczych.
- Co odróżnia przyrodę Bieszczadów od innych regionów Europy?
- Mamy w Bieszczadach coś, czego nie ma w krajach
Zachodu - pełne spektrum dużych drapieżników, a więc
niedźwiedzie, wilki, rysie i ich naturalne ofiary, czyli jelenie
i sarny. No i nasze polskie specialite de la maison, czyli żubry. Do tego bardzo widowiskowe pod względem krajobrazowym i dzikości połoniny. Takich gór nie ma gdzie indziej
na świecie i ludzie, którzy podróżują, by poznać przyrodę,
takie atrakcje doceniają.
- W rumuńskich Karpatach zwierzęta, które pan wymienił, też występują.
- Owszem i rumuńskie Karpaty stanowią dla nas konkurencję, ale na razie odstają od nas infrastrukturą i komfortem pobytu.
- Ukraińskie Bieszczady też mają te same walory, co
nasze…
- … i zupełny brak infrastruktury.
- Do nas turysta leci samolotem z Anglii, wysiada w Jasionce i za dwie godziny jest w sercu Bieszczadów.
- I te dwie godziny stanowią pewien problem, ponieważ ci turyści są zazwyczaj przyzwyczajeni, że wszędzie można dolecieć samolotem. Przydałoby się lotnisko gdzieś bliżej nas.
- Na razie nie ma i chyba długo nie będzie. A mimo
to udaje się panu tego typu turystów ściągać. Jakimi
sposobami?

- Jak wygląda turystyczna „wyprawa za zwierzyną”?
- Planuję pętlę od 5 do 10 kilometrów, w zależności od kondycji uczestników. Grupa liczy nie więcej niż 5-6 osób. Wychodzimy wczesnym rankiem. Każdy obowiązkowo z aparatem
fotograficznym, bo tych turystów stać na dobrej klasy sprzęt
półprofesjonalny, a nawet profesjonalny.
- Skąd pan wie, jaką trasę wybrać?
- To, czym się zajmuję, zajmuję się całe swoje zawodowe życie, czyli 20 lat z okładem. Mam więc sporą wiedzę,
którędy i gdzie pójść, by podejść zwierzęta. Moi turyści, to
także fotograficy przyrody, oczywiście amatorzy, ale wielu z nich robi fantastyczne zdjęcia. Widzę je potem na ich
stronach internetowych, także w różnych internetowych
konkursach fotograficznych, których tematem jest przyroda. „Polowanie na zwierzynę z aparatem fotograficznym”
robi się znaczącym, powiedziałbym - nieodłącznym elementem tej turystyki.
- Gdy podchodzicie zwierzynę widzi pan na twarzach
swoich klientów emocje?
- Oczywiście. One wręcz buzują. Gdy im mówię, a oni
przecież to widzą, że te ślady na ziemi pozostawiła niedźwiedzica z małymi, która dopiero co tędy przeszła, to mają
wypieki na twarzach i często pada pytanie: - Czy nie lepiej
byłoby jednak pójść w drugą stronę, bo… i następuje znaczące zawieszenie głosu.
- Skąd pan wie, w którą stronę pójść?
- Mówiłem już panu, że zajmuję się tym całe zawodowe życie.
- Idąc z grupą zdarzyło się panu wytropić niedźwiedzia?
- Oczywiście. Przez wszystkie następne dni pobytu o niczym
innym moi turyści nie mówili. Uświadomienie sobie faktu, że
to piękne i groźne zwierzę przemierzało ten sam obszar zaledwie kilka godzin wcześniej, działa na wyobraźnię.
- A tym, którzy widzieli tylko ślady, to wystarcza?
- Aż za bardzo. Aby ich uspokoić prowadzę tam, gdzie
spodziewam się natknąć na chmarę dwudziestu, nawet
czterdziestu jeleni. Taki widok wywołuje szmer zachwytu, a widok żubrów podobny niepokój, jak tropy niedźwiedzia. Trzeba pamiętać o tym że nawet najlepsze
zdjęcie czy film nie oddaje emocji związanych z obserwacją dzikich zwierząt.
- Pan „robi za Szerpa” i taszczy dla tych wymagających komfortu turystów drugie śniadanie?
- Co to, to nie! Nic podobnego! Turysta - miłośnik przyrody
sam o to dba, to są ludzie, którzy czują się odpowiedzialni
za siebie. Ekwipunek na wyprawę jest indywidualną sprawą każdego z nich.
- Mam znajomego, który mieszka w Bieszczadach trzydzieści kilka lat i jeszcze nigdy nie widział ani niedźwiedzia, ani nawet wilka.

Warsztaty terenowe w Bieszczadzkim PN

Małgorzata Draganik
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- Wyjechałem do Anglii, aby napisać doktorat i spędziłem
w tym kraju kilka lat. Pracowałem na uniwersytecie w Leicester. Nawiązałem kontakt ze środowiskami, które znajdują
się w orbicie turystyki przyrodniczej, wśród znajomych wspomniałem, że „jakby ktoś chciał, jakby kogoś interesowało,
to…”. No i taka szeptana propaganda okazuje się bardzo
skuteczna. Poza tym mamy stronę internetową, oczywiście
także w języku angielskim. Ostatnio ukazał się o nas artykuł

w czasopiśmie „Columbus”, wydawanym w Belgii oraz Holandii i jak pan zapewne przypuszcza, natychmiast odezwali
się do nas turyści przyrodniczy z tych krajów.

- Nie wie, gdzie iść i zapewne zajmuje się czymś zupełnie innym niż ja. Poza tym drapieżniki charakteryzują się
bardzo skrytym trybem życia i nie ma w tym nic dziwnego,
że są trudne do zaobserwowania. Nie zmienia to jednak
faktu, że penetrują nawet obszary wsi w czasie, gdy ich
mieszkańcy śpią.
- Nie obawia się pan, że turyści przyrodnicy zadepczą
Bieszczady?
- Ci na pewno nie. Zagrożeniem są ci, którzy uważają, że
przyroda jest dla nich i nie umieją jej uszanować. 
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Oznaczanie drzew i krzewów
w stanie bezlistnym
Gałązka buka

Ambitny przyrodnik amator potrafi oznaczać drzewa i krzewy po bezlistnych pędach.
Zimowa pora sprzyja właśnie ćwiczeniom w zakresie takiego rozpoznawania. Warto
więc sięgnąć po specjalne przewodniki, dzięki którym możliwe jest oznaczanie
drzew i krzewów w stanie bezlistnym. Warto też sporządzić samodzielne szkice
pąków, zwracając uwagę na ich kształt, kolor i rozmieszczenie, jak też na tzw. ślady
liściowe, czyli na charakterystyczne znaczki po odpadniętych liściach, występujące
tuż pod każdym nowym pąkiem. Spróbujmy zwrócić uwagę na różnice, jakie dostrzec
możemy między gałązkami obecnych tu drzew i krzewów.
Zacznijmy od najbardziej charakterystycznych pędów
buka, którego drzewa poznać po srebrzystym pniu z „wąsami” - bo na gładkiej korze widnieją często poprzeczne smugi, jakby ktoś bukowi wąsy lub oczy dorysował.
Bukowe pąki są bardzo długie (powyżej 1 cm) i ostro
zakończone – wyraźnie odstają od gałązki. Równie powszechne drzewo, grab, rozpoznać można z daleka zimą
po smugach podłużnych – w przeciwieństwie do buka –
ciągnących się z góry na dół. Grabowe pąki są znacznie krótsze niż u buka, choć również o wrzecionowatym
kształcie i zaostrzonym wierzchołku.

wo nabiegła. Kalinowe gałązki są kanciaste, zwykle całkowicie nagie. Pąki okryte tylko dwiema łuskami, kuliste i
czerwonawe. Na tle kaliny dość skromnie prezentuje się
dziki bez czarny, którego kora jest szara, opatrzona wielkimi przetchlinkami (otworkami). Główna oś pędu zamiera, wskutek czego gałęzie przybierają charakterystycznie widlasty kształt. Po złamaniu widoczny jest wyraźny
rdzeń, czyli gąbczaste wnętrze pędu (u bzu czarnego białe, u koralowego pomarańczowe). 
Adam Szary

Charakterystycznie rozmieszczone pąki ma również dąb
szypułkowy. Jak na królewskie drzewo przystało, dębowe
pąki skupiają się na końcu gałązki w koronę. Blizny liściowe, czyli znaczki po odpadniętych liściach, są sierpowatego lub trójkątnego kształtu. Inaczej wyglądają gałązki lipy
– delikatne, oliwkowe i błyszczące. Pąki lipowe są owalne,
zwykle czerwonawe i błyszczące, całkowicie nagie.
Spójrzmy jeszcze na pędy niektórych krzewów. Bardzo
ozdobne są zimowe gałązki kaliny – nie tylko dlatego, że
zdobią je często długo utrzymujące się owoce, ale także z
uwagi na intensywne wybarwienie samego pędu, którego
kora na końcach jest pomarańczowa, czasem czerwonaTekst pochodzi z przewodnika po ścieżce przyrodniczej „Knieja”
w Nowosiółkach opracowanego przez A. Szarego w ramach projektu „Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej
w wymiarze ekosystemowym”.

Lipa
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fot. arch LO w Sędziszowie Młp.

Sejmik Ekologiczny
Z zadziwiającą systematycznością, którą czasem młode pokolenie nie za bardzo
lubi, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie
Małopolskim zainteresowani tematyką ekologiczną i przyrodniczą, przygotowują od
kilkunastu lat sesje popularno - naukowe.
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W ten sposób pod czujnym okiem nauczycieli kształtowane
są nie tylko postawy proekologiczne wśród uczniów, ale także
realizuje się jeden ze standardów absolwenta, który dostrzega
piękno przyrody i w sposób odpowiedzialny korzysta z zasobów środowiska naturalnego. Przez wyeksponowanie treści
ekologicznych przełamuje się utarty wśród uczniów stereotyp,
że chemia, biologia to przedmioty trudne, niezrozumiałe czy
mało ciekawe… A jak jest naprawdę?

konkursowych, goście uczestniczyli w prelekcjach tematycznych przygotowanych przez młodzież licealną. Niewątpliwym
atutem spotkania była prezentacja absolwenta sędziszowskiego liceum Wojciecha Idziora, a obecnie ratownika medycznego pracującego na co dzień w stacji pogotowia ratunkowego,
który zarówno opowiedział o objawach cukrzycy i zasadach
pierwszej pomocy związanej z nią, odpowiadał również na pytania zgromadzonych gości.

Sejmik wiadomo kojarzy nam się z samorządem terytorialnym, ale dla uczniów sędziszowskiego liceum to szkolne
sesje popularno-naukowe zwane „sejmikami ekologicznymi”, które są przykładem realizacji w formie pozalekcyjnej
interdyscyplinarnych zagadnień wynikających z programów nauczania przedmiotów przyrodniczych. Prelegentami
w czasie sesji są uczniowie zainteresowani chemią, biologią,
geografią, a oprawę dydaktyczną stanowią liczne foliogramy, fazogramy, tablice graficzne, piosenki, wiersze, scenki
humorystyczne, prezentacje multimedialne, plansze oraz
fragmenty filmów. Każdej sesji towarzyszy – tworząc swoistą galerię – wystawa tematycznych plakatów, wykonanych
przez uczniów różnymi technikami, które później są wykorzystywane jako pomoce naukowe. Na sesje zapraszani
są uczniowie zainteresowani przedmiotami przyrodniczymi
z nauczycielami ze szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów
z powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

Podczas spotkania zaprezentowano uczestnikom sejmiku
wyniki udziału sędziszowskiej młodzieży w ogólnopolskim
projekcie „Nie dla Niskiej Emisji, czyli czy wiesz czym oddychasz?”. Głównym jego celem było motywowanie do aktywnej działalności ekologicznej polegającej na uświadamianiu
społeczeństwu zagrożenia związanego ze zjawiskiem niskiej
emisji, czyli zanieczyszczeń wydobywających się ze źródeł
grzewczych na wysokości poniżej 40 m, przyczynami tworzenia się i możliwościami przeciwdziałania jej powstawaniu.

Imprezy te służą rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań
uczniów, są okazją do zawierania nowych znajomości, stanowią formę promocji szkoły w środowisku oraz w ogóle zagadnień ekologicznych. Począwszy od 2002 r. sesje odbywały się
pod hasłami m. in.: „Rozprawa nad wodą”, „Wszędobylski tlen”,
„Metale ciężkie - podstępni truciciele”, „Fluorowcopochodne
węglowodorów”, „Współczesne zagrożenia cywilizacyjne”,
„Niekonwencjonalne źródła energii”, „W służbie człowiekowi
i przyrodzie”, „ROK 2011 – Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie
i Międzynarodowym Rokiem Lasów”, „Współczesne wyzwania ekologii – DNA cząsteczka życia”, „Globalne zagrożenia
środowiska naturalnego”, Od trzech lat takim spotkaniom towarzyszą konkursy dla gimnazjalistów.
Czternasty już sejmik odbył się 27 kwietnia 2015 r. i rozpoczął od konkursu dla uczniów z gimnazjów z powiatu, a jego
tematyka związana była z cukrzycą - chorobą społeczną, na
którą chorują także dzieci i młodzież. Spotkanie związane było
także z działalnością sędziszowskiego liceum w Sieci Szkół
Promujących Zdrowie rejonu Dębica. Podczas oceniania prac

Na podstawie zebranych wyników zadań, które miały do
wykonania uczestniczące w projekcie zespoły spośród ponad stu szkół w ogólnopolskim rankingu LO w Sędziszowie Młp. okazało się najlepsze. Duża ilość zgromadzonych
przez szkołę punktów – dzięki wielkiej liczbie zebranych
ankiet, bo w ankiecie wzięło udział 2121 mieszkańców, co
stanowi ok. 2,9% wszystkich mieszkańców powiatu oraz
dodatkowym działaniom prowadzonym w szkole – przełożyła się na ten sukces.
Za zajęcie pierwszego miejsca w Polsce szkoła otrzymała
wielofunkcyjne urządzenie do szkolnej pracowni chemicznej. Sukcesy szkoły i uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych są dodatkowym argumentem
za uczestniczeniem w przedsięwzięciach promujących postawy proekologiczne czy prozdrowotne, ale także pokazują zaangażowanie młodzieży w akcje proekologiczne. A tematyka związana z biologią i chemią wcale nie jest trudna
jak zgodnie twierdzili młodzi organizatorzy sędziszowskiego „sejmiku ekologicznego”.
Sesja tradycyjnie została przygotowana przez uczniów zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi pod opieką nauczycieli biologii, chemii i geografii. Konkurs dofinansowano
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. 
Opracowała: Halina Szela
Współpraca: Jacek Magdoń
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Janusz Górnicki

Alaska daleko…
Podkarpackie tuż, tuż

W tym roku po raz trzeci wystartuje zimowa impreza, której w okresie zimowych ferii będą
dwie odsłony: w Baszni Dolnej k. Lubaczowa 13-14 lutego 2016 r. oraz w Jaśliskach
20-21 lutego 2016 r. „Alaska daleko… Podkarpackie tuż, tuż” to hasło dla cyklu działań
promujących turystykę aktywną i przyrodniczą w województwie podkarpackim, które
wraz z turystyką kulturową są głównymi kierunkami rozwoju turystyki regionu. W
ramach działań pod tym szyldem pokazywać nieznane dotąd oblicza regionu, jeśli
chodzi o możliwości aktywnego spędzania czasu w leśnym krajobrazie.
Województwo podkarpackie można porównać do Polski
w miniaturce: góry na południu, „wielka woda”, czyli Wisła
na północy, a pomiędzy nimi San. Rzeka, która przepływa
przez wiele różnorodnych krain. Stąd las i różnorodność
krajobrazu jest naturalnym tłem dla wszystkich regionalnych ofert turystycznych, a przede wszystkim dla turystyki aktywnej, przyrodniczej oraz kulturowej, czyli dla tych
najbardziej preferowanych form turystyki w województwie
podkarpackim. Szansą dla tych kierunków rozwoju turystki jest powszechnie obserwowany na świecie tzw. „zwrot
ekologiczny” i wzrastająca popularność geopoetyki, nurtu
wysoko wartościującego proste w formie obcowanie z przyrodą. Podobne leśno-kulturowe jakości turystyczne dominują także w regionach ukraińskich i słowackich, z którymi
sąsiaduje województwo podkarpackie. Dlatego zasadna
wydaje się transgraniczna współpraca ze Słowacją i Ukrainą w zakresie turystycznego rozwoju pogranicza polsko
-słowacko-ukraińskiego.
Odniesienie do Alaski bazuje na skojarzeniach z dużym zalesieniem regionu, z dziką i zarazem czystą przyrodą oraz
z lokalizacją na krańcu Polski, a równocześnie jest dialogiem z ciągle obecnym w Polsce stereotypem, że województwo podkarpackie jest daleko, że długo się tam jedzie
itd. Hasło niejako psychologicznie przybliża region, mówi
bowiem ono, że jeżeli nawet woj. podkarpackie nie jest tak
dostępne komunikacyjnie, jak Tatry czy Mazury, to znajdują
się tutaj atrakcje porównywalne tylko z tymi na Alasce, a ta

przecież jest o wiele, wiele dalej. Hasło to świadomie nie
akcentuje określonej formy turystyki aktywnej. Dlatego, że
w województwie podkarpackim w ciągu roku można uprawiać wszystkie jej formy (piesza, konna, lotnicza, rowerowa, kajakowa, żeglarstwo, psie zaprzęgi, narty itd). Tym
samym hasło to dystansuje się do sezonowego myślenia
o turystyce w regionie, bo akcentowanie określonej formy
jest wskazywaniem na określoną porę roku: pływa się w lecie, na nartach jeździ się w zimie, konno raczej nie w zimie,
wędrówki górskie raczej nie w zimie (w sensie masowym),
husky raczej w zimie itd.
„Alaska daleko… Podkarpackie tuż, tuż” pozwala zagospodarować całą różnorodność krajobrazu województwa
podkarpackiego oraz wynikające stad możliwości aktywnego spędzania czasu. Tym samym ogarnia nie tylko najbardziej rozpoznawalne części regionu (np. Bieszczady),
ale też pozostałe bogato zalesione jego części: Beskid
Niski, pogórza (przemyskie, dynowskie, strzyżowskie,
ciężkowickie), Puszczę Sandomierską i podkarpacką
część Roztocza. Tegoroczne imprezy, które organizowane są przez Urząd Marszałkowski już po raz trzeci, mają
pokazać iż warunki pogodowe (śnieg lub jego brak) nie
wpływają na możliwość aktywnego i ciekawego spędzania czasu wolnego w naszym regionie. 
Opracowanie:
Agata Sarna, Janusz Górnicki
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Karpaty Wschodnie
– zakątki gór nieskażone komercją

Karpaty Wschodnie są doskonałe do fotografowania,
przede wszystkim pod względem etnograficznym.
Są swego rodzaju fenomenem – uważa Jacek Wnuk z Krosna, miłośnik tych
gór, podróżnik, fotograf. Na swoim koncie ma blisko 100 wypraw w tamtą część
Karpat. - Tu turysta przyjmowany jest przez miejscowych i traktowany, jak
wędrowiec, doświadcza niecodziennej życzliwości i gościnności. I w tym właśnie
tkwi magia tych gór – podkreśla.
Dorota Zańko: W Karpaty Wschodnie podróżuje Pan
od 18 lat. Wyprawy w te góry zaczynał Pan od ich
części ukraińskiej. Czym Karpaty Pana ujęły?

Jacek Wnuk: Karpaty jako góry same w sobie nie są
wg mnie jakieś szczególnie interesujące i nadzwyczaj
egzotyczne w skali świata, czy nawet Europy, ale mają
niepowtarzalną atmosferę i klimat, którego nie można
znaleźć nigdzie indziej. W Karpatach są bowiem jeszcze takie miejsca, takie wioski, gdzie „cywilizacja” turystyczna nie dotarła, nie „skaziła” ich komercja. Tu turysta traktowany jest często nie jako klient, na którym
można zarobić, lecz jak wędrowiec - człowiek, którego
trzeba przyjąć, ugościć. Takie podejście do podróżnika,
szczerość, otwartość i naturalność tych ludzi, możliwość
uczestniczenia w ich codziennym życiu prowadzonym
w trudnym, górskim środowisku stanowi o bezcennej
wartości tych podróży. Przez lata góry te były izolowane od masowej turystyki, nie można było tam podróżować. Turystów zniechęcały też problemy komunikacyjne
czy problemy na granicy. To sprawiło, że Karpaty stały
się krainą zapomnianą, odludną. Z drugiej strony udało
się im się zachować dziewiczość, pierwotność, dzikość.
Ludzie żyjący w tych górach kierują się odmiennym od
zachodniego system wartości - dla nich liczy się przede
wszystkim drugi człowiek. To wszystko sprawia, że Karpaty są dla mnie tak bardzo pociągające.

Jeśli o chodzi o same góry, nie są one najłatwiejsze do
fotografowania, wręcz trudne. Chcąc pokazać piękno Karpat Wschodnich, a zarazem subiektywne spojrzenie na t
e krainę, organizowałem wyjazdy typowo fotograficzne
- w małych grupkach lub całkiem samotnie. Aby uzyskać
dobre ujęcia musiałem niejednokrotnie spędzić sporo czasu w oczekiwaniu na „ładne” światło i odpowiednie warunki
atmosferyczne. W tych górach trzeba po prostu pobyć. Nie
wystarczy wejść w południe na szczyt, zrobić zdjęcia i na
wieczór zejść w doliny. Najpiękniejsze ujęcia powstawały o porankach, wieczorach czy nietypowych warunkach
atmosferycznych, przy zachmurzeniu czy tuż po burzy,
późną jesienią i zimą, gdzie sam pobyt wysoko w górach
wymaga skrupulatnego przygotowania i sporego samozaparcia. Te warunki dostarczają sporo adrenaliny, ale i wiele
przygody. Ogromny wpływ na mój warsztat fotograficzny
miał mój wykładowca z czasów studiów w Szkole Filmowej, prof. Krzysztof Hejke. Odbyłem z min sporo wypraw
fotograficznych w Karpaty Wschodnie czego owocem jest
jego publikacja albumowa Huculszczyzna.

ny – w rozległej dolinie malowniczo porozrzucane chatki
z dymiącymi kominami, obsypane białym puchem. Marzyliśmy o noclegu pod dachem, bo perspektywa kolejnej nocy
namiocie przy minus 15 stopni C lekko nas przerażała. Zapukaliśmy do pierwszego napotkanego domku i zapytaliśmy
gospodarza o turbazę. W odpowiedzi usłyszeliśmy: - Jaka
tam turbaza, gdzieś tam jest, ale to daleko. Poza tym, gdzie
w środku zimy będzie tam ktoś… Sam mieszkam, jest miejsce u mnie w chacie to można spać… Ściągajcie te wory
z pleców i zachodźcie do kuchni, zrobię coś do jedzenia.
Wyciągnęliśmy jedzenie na stół, lecz gospodarz kazał nam
je szybko schować. Napalił mocno w piecu i ugotował ziemniaki. Jedliśmy je ze skwarkami i przepijali samogonem.
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- Karpaty to wdzięczny obiekt do fotografowania?

Czułem się tam jakbym przyjechał do starego przyjaciela,
którego nie widziałem wiele lat i mielibyśmy sobie mnóstwo do opowiedzenia.
Gospodarz opowiedział nam o całej swojej rodzinie, o tym
jak handlował krowami i trzeba było je pędzić 40 km przez
góry, o historii kołchozu. Ubolewał, że nadeszły takie czasy, że nikt nie chce uprawiać pól, tylko stoją odłogiem…

Karpaty są wdzięcznym do fotografowania obiektem etnograficznym. Jest tu całe morze tematów z tego zakresu.
W trakcie moich niezliczonych wypraw w te góry i podczas
setek dni spędzonych w tej magicznej górskiej krainie zrobiłem tysiące zdjęć. Udało mi się uchwycić miejsca, które
dziś zmieniły się bezpowrotnie, a do których typowy turysta
nie docierał. Uwieczniłem nie tylko góry lecz w dużej mierze życie codzienne ich mieszkańców. Zatrzymane w kadrze motywy, stanowią magiczny obraz karpackiej prowincji, prowincji, której próżno szukać gdziekolwiek indziej.
- A jak Pan ocenia przygotowanie Karpat pod względem turystycznym?
Kiedy ja zaczynałem podróżować w te góry, schronisk
czy noclegowni praktycznie nie było. Można było liczyć
na własny namiot lub na gościnność miejscowych. Trzeba było być maksymalnie zaopatrzonym, zapasy jedzenia mieć przynajmniej na kilka dni. A z wody korzystać ze
źródeł i z potoków. Dziś to się powoli zmienia. Powstało
kilka kurortów narciarskich, gdzie przyjeżdża masa turystów. Ta masowa turystyka pociąga za sobą rozwój całej
okolicy, nie wiem tylko czy w odpowiednim kierunku, bo
zatraca ona tę magię i autentyczność, jakiej tam poszukuję… Aby pozwolić choć w jakimś stopniu na rozwój
zrównoważonej turystyki, wraz z międzynarodową grupą
inicjowaną przez Czecha Alesza Kuczerę znakowaliśmy
szlaki turystyczne. Szlaki pozwalają przyciągnąć turystów
z plecakami przemierzających te góry w poszukiwaniu
miejscowego kolorytu, turystów, którzy z daleka omijają
hotele i kurorty, zatrzymują się w gospodarstwach agroturystycznych, chłonąc wspaniały karpacki klimat i wspierając miejscowych, a nie inwestorów z innej części świata.
Wg mnie, turystów zniechęcają do przyjazdu w Karpaty
Wschodnie stosunkowo słabo rozwinięta infrastruktura
turystyczna, dziurawe drogi i dość wysokie ceny w porównaniu do jakości usług. Ale dzięki temu do dziś pozostały zakątki tych gór gdzie jeśli już dotrzemy, możemy
przenieść się dosłownie w inny świat…
- Wspomina Pan o wschodniej gościnności. W jakich
okolicznościach doświadczył jej Pan, jakie przygody
udało się Panu przeżyć w Karpatach?
Moim przypadku było ich mnóstwo. Pamiętam, jak po trzech
dniach zimowego przejścia przez ośnieżone, oblodzone
granie Karpat ukraińskich, zmarznięci i przewiani, w końcu
dotarliśmy do jakieś wioski. Widok przed nami był przepięk-
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Na śniadanie wyciągnął wędzoną słoninę, która w tamtych regionach jest rarytasem. Jej kawałek dostaliśmy na
drogę. Potem siadł na konia i ruszył z nami kawałek, aby
pokazać nam krótszą drogę przez łąki rozciągające się
ponad doliną.
- I na koniec proszę powiedzieć, czy w Pana ocenie
Karpaty mogą konkurować z Alpami?
To są całkowicie inne góry, inna jest ich struktura, inny
charakter niż Alp. Karpaty są dużo niższe i z innym klimatem. Ich siłą jest element etnograficzny. Wyizolowane od
czasów II Wojny Światowej skutecznie odpierały cywilizację jaką niósł Związek Radziecki, do czasów powstania
Ukrainy. To góry dla turysty poszukującego klimatu, egzotyki, nieprzewidywalnej przygody, ciszy i spokoju, turysty,
który jest w stanie wypoczywać poza kurortami, pobyć
z tubylcami, pożyć ich życiem. Ja w swoich podróżach
fotograficznych zawsze poszukiwałem obrazów i tematów
inspirowanych Huculszczyzną okresu międzywojennego,
magią tej krainy opisywanej przez polskich pisarzy i badaczy z tamtych lat. Emocje i doznania, jakie towarzyszyły
mi w trakcie wędrowania przez tą krainę przedstawiłem
za pomocą tysięcy czarno-białych fotografii, z których powstał mój pierwszy autorski album fotograficzny Karpaty
Wschodnie. Należę do sporego grona osób zakochanych
w Karpatach. Jedni piszą o nich doktoraty, ja opowiadam
o nich fotografiami, zapisuję historię zdjęciami… 
Dziękuję za rozmowę
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Każdego roku redakcja największego magazynu brytyjskiej branży turystycznej Travel
-weekly przeprowadza wśród touroperatorów i agencji turystycznych ankietę dotyczącą najlepszych i najciekawszych (z punktu widzenia biznesu turystycznego) destynacji. Mimo, że ankieta TOP 10 prowadzona jest w aż kilkunastu kategoriach, w tym
turystyka luksusowa, miesiące miodowe, spa/wellness, kultura, kuchnia czy przyroda,
od lat nie pojawił się tam żaden polski region.
W edycji 2015 szczególnie zainteresowała mnie właśnie
ta ostatnia kategoria, czyli przyroda/środowisko1, przede
wszystkim dlatego, że jest to jeden z filarów oferty turystycznej województwa podkarpackiego. Czy jesteśmy w stanie
rzeczywiście być konkurencyjni w tej kategorii na wymagającym rynku brytyjskim? RPA, Kenia, Borneo, Kostaryka,
Kanada, Botswana, Brazylia, Nowa Zelandia, Namibia,
Ekwador i Wyspy Galapagos to tegoroczne 10 najlepszych
destynacji przyrodniczych według Brytyjczyków. Są w tej
grupie destynacje oczywiste, takie jak pogranicze Brazylii
i Argentyny z bajkowymi wodospadami Iguaçu czy malownicza wyspa Borneo. Mimo wszystko sądzę, że warto przyjrzeć się argumentacji, jaką przy tworzeniu powyższej listy
kierowali się ankietowani.

Wartość a koszty

W zasadzie oczywiste kryterium cenowe należy tu poszerzyć o pewien istotny szczegół. Nie chodzi, mianowicie,
o najniższą cenę, lecz najlepiej dopasowaną do ceny ofertę. Jakiś czas temu ukazał się w jednym z dużych zachodnioeuropejskich magazynów turystycznych spory tekst,
wychwalający właśnie pod tym względem chorwacką Istrię.
Obok pięknych plaż czysta bogata przyroda, znakomita
kuchnia i niezłe lokalne wino, liczne wypożyczalnie rowe-

rów, sprzętu wodnego i wędkarskiego, duże nasycenie
drobną infrastrukturą turystyczną, liczne urokliwe pensjonaty w zabytkowych domach i to wszystko w umiarkowanej
cenie czyni z chorwackiego półwyspu atrakcyjny cel wyjazdów dla średniozamożnych Europejczyków. Wobec globalnej konkurencji jakość oferowanych usług przy niewygórowanej cenie staje się jednym z głównych kryteriów wyboru
miejsca wypoczynku. W przypadku turystyki przyrodniczej
kryterium to uwzględnia także bogactwo lokalnego ekosystemu oraz piękno i różnorodność krajobrazu.

Unikalne walory
krajobrazowo – przyrodnicze…
…to w zasadzie dar Boga. Ale już sposób ich udostępnienia to kwestia pomysłu i zaangażowania lokalnych władz,
przedsiębiorców i przyrodników, czyli w zasadzie lokalnej
społeczności. Dobrze przygotowane i oznakowane szlaki,
punkty widokowe i obserwacyjne, odpowiednio wyszkoleni i przygotowani przewodnicy, w końcu możliwość wypożyczenia różnego rodzaju sprzętu, który pomaga dotrzeć
w interesujące miejsca i nacieszyć oko i duszę turysty tym,
czego poszukiwał przyjeżdżając do danej destynacji są

To oczywiście nie jest w żaden sposób nowością, bo odkąd
istnieje nowoczesna turystyka atrakcyjne pakiety ofertowe są
jednym z fundamentów jej rozwoju. W Kanadzie Brytyjczycy
sięgają po oferty objazdowe, pociągiem, na kołach i łodzią
– w zależności od okolicy i krajobrazu. W Namibii – atrakcje
geologiczne, plaże i obserwacje zwierząt. W Nowej Zelandii
nawet więcej – touroperatorzy zachęcają wręcz turystów do
samodzielnego organizowania swoich pobytów, a to z jednej
strony dzięki różnorodności krajobrazów i gatunków, z drugiej dzięki przyjaznemu, czytelnemu i precyzyjnemu systemowi oznakowania lokalnych dróg, szlaków i atrakcji. Dla
każdego coś miłego i zero miejsca na nudę – chciałoby się
rzec. Przypomina mi się tu rozmowa z przyjaciółmi z Krakowa, którzy w 2014 wybrali się z dziećmi na wakacje do
Polańczyka. W drugim dniu niepogody odebrałem od nich
błagalny telefon: pomóż, bo nie chcemy jeszcze wracać do
domu a nie wiemy, co można robić z dziećmi w Bieszczadach gdy ciągle pada. Postarałem się pomóc, choć zadanie
nie było łatwe, bo jak wiadomo ofert na niepogodę dla rodzin
z dziećmi jeszcze do niedawna było w regionie jak na lekarstwo. Historia ta skłania jednocześnie do refleksji nad innym zagadnieniem: jakością systemu informacji turystycznej
w regionie. Ale to temat do osobnych rozważań.

Jak z ofertą Podkarpacia?
Mogłoby być nieźle, bo przecież przyrody pięknej i dzikiej
mamy pod dostatkiem. Cudnych krajobrazów również. Czy
dobrze je wykorzystujemy? Stworzony kilka lat temu przez
Fundację Bieszczadzką system certyfikacji GoToCarpathia2
miał temu pomóc. Projekt, którego celem było stworzenie
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Zróżnicowane pakiety

i wypromowanie oferty ekoturystycznej polskich i słowackich, a potem także ukraińskich Bieszczadów zaowocował
dwiema edycjami certyfikacji różnego rodzaju obiektów
turystycznych (noclegowych, gastronomicznych, edukacyjnych i innych). Certyfikatami nagrodzono podmioty, które
spełniły zarówno wymagania architektoniczne, kulinarne,
ekologiczne. Ale także dobrze promowały przyrodę i kulturę
naszej części Karpat. Szkoda, że od pewnego czasu program nie był kontynuowany, bo wydaje się, że GoToCarpathia stała się atrakcyjną marką, być może w niewielkim
stopniu ale jednak rozpoznawalną, a co ważniejsze kojarzącą się z przyzwoitą jakością i przyrodą. W mojej ocenie
oferta certyfikowanych podmiotów stanowi gotowy materiał
do budowania jak najbardziej zróżnicowanych pakietów turystyki przyrodniczej w regionie. To jest to jabłko, po które
wystarczy sięgnąć. Oczywiście wszystko wymaga odpowiedniej promocji, ale żeby coś sprzedać najpierw trzeba
mieć produkt. Produkt ekoturystyczny jest produktem coraz
częściej poszukiwanym. Nie tylko przez Polaków, czy tych
Brytyjczyków z pierwszej części tekstu. Moda na ekoturystykę rośnie i rozwija się wprost proporcjonalnie do tempa
rozwoju współczesnej cywilizacji technologicznej.

Wakacje dobrej jakości!
Mniej więcej tak Skandynawowie określają ofertę Nature’s Best3 - jednego z najstarszych i największych klastrów ekoturystycznych na świecie. Środkowa i północna
Szwecja rzeczywiście jest znakomitą destynacją przyrodniczą i rajem dla wędkarzy, kajakarzy, miłośników wędrówek górskich i obserwacji zwierząt. Jest też stosunkowo
rzadko zaludniona, a miejscowi rolnicy i hodowcy specjalizują się w ekologicznej produkcji żywności. Jakkolwiek
ta ostatnia ma spore ograniczenia związane z klimatem
i ponad półroczną zimą. Kilkanaście lat temu stworzono
system certyfikacji, którego celem było stworzenie dobrej jakościowo oferty ekoturystycznej z jednej strony,
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gwarancją sukcesu: być może powrotu, a z całą pewnością
istotnym elementem budującym pozytywną opinię, na której wszystkim tak bardzo zależy!
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oraz wsparcie dla ochrony przyrody i lokalnej gospodarki
z drugiej. Ponad 200 podmiotów (liczba rokrocznie się
zmienia) musi spełnić blisko 150 kryteriów, które warunkują otrzymanie certyfikatu. Kryteria obejmują wszystkie
dziedziny: architekturę, ekologię, kuchnię, ofertę i oczywiście informację turystyczną i znajomość regionu. Coroczna składka na rzecz stowarzyszenia Nature’s Best
wynosząca kilka dziesiątych procenta rocznego obrotu
jest dodatkowym zobowiązaniem. A nagrodą – bardzo
dobry wizerunek w kraju i za granicą oraz sukces ekonomiczny uczestników. Co ważne, inicjatywa ta zyskała i na
bieżąco cieszy się wsparciem lokalnych władz, widzących w ekoturystyce zarówno pomysł na rozwój przedsiębiorczości i poprawę sytuacji gospodarczej w tej mało
uprzemysłowionej części Szwecji, jak i dobry czynnik
wspierający edukację ekologiczną, ochronę środowiska
oraz inspirujący zainteresowanie lokalną kulturą i tradycją. Taka klasyczna sytuacja win – win. Gestorzy i gastronomia mają obrót. Dzięki wprowadzeniu obowiązku
maksymalnego korzystania z lokalnych produktów spożywczych – pracę i dochody mają też producenci. Standardy jakościowe wymusiły szkolenie personelu, ale jednocześnie dopracowanie wszystkich kanałów informacji
turystycznej, od bardzo klasycznych po bardzo nowoczesne. Zapanował ład architektoniczny, gdyż kluczowe stały się wzorce tradycyjne, uwzględniając zarówno bryłę,
konstrukcję jak i kolorystykę. Ponieważ produkt Nature’s
Best jest źródłem dochodów wielu podmiotów wszyscy
dbają o utrzymanie standardu i edukację, nawet pracow-

ników sezonowych. Z drugiej strony każdy, nawet najbardziej wymagający turysta – miłośnik przyrody otrzymuje
całą paletę propozycji, na każdą kieszeń i każdą porę
roku. Mówiąc wprost taką ofertą można śmiało konkurować na rynku krajowym i międzynarodowym. I wygrywać!
W ekoturystyce nie chodzi o ściganie się na produkty, bo
przecież każdy region jest inny. Każdy ma swoje unikalne
walory. Natomiast ekoturystyka to przede wszystkim świadomość i zaangażowanie. Wszystkich! Potrzeba jakościowej oferty w przyzwoitej cenie. Nie chodzi o sprzedawanie
usług po kosztach własnych, bo przecież celem każdej
działalności gospodarczej jest zysk. Chodzi o tak skalkulowaną ofertę, by była do zaakceptowania dla każdego kto
jej poszukuje i nie budziła zdumienia, niedowierzania czy
wręcz niechęci. W 2014 roku opłata parkingowa w Wołosatem za 4 godzinny postój była dwukrotnie wyższa niż na
parkingu przed Teatrem Narodowym w centrum Warszawy! Bardzo skuteczny sposób na zniechęcenie zmotoryzowanych turystów. Albo skuteczna zachęta do parkowania gdzie popadnie – nie wiem, czy o to chodziło twórcom
pomysłu. Potrzeba systematycznego wsparcia lokalnych
samorządów. Przede wszystkim w zakresie poprawy dostępności atrakcji przyrodniczych, ale także w promocji
i informacji. Potrzeba współpracy przyrodników i leśników
na rzecz udostępniania atrakcyjnych miejsc. Potrzeba zaangażowania mieszkańców, choćby po to, żeby czasem
oczyścić szlak. Przecież wszyscy z tego turysty na szlaku będą żyć. Potrzeba dobrze przygotowanych przewodników, nie ludzi przypadkowych, opowiadających bajki
z mchu i paproci. Ale jeśli chcemy powalczyć na przykład
na rynku brytyjskim przede wszystkim potrzebujemy serwisu w języku angielskim! Przewodników, którzy rozumiejąc różnice interkulturowe płynnie i barwnie opowiedzą
o regionie, jego kulturze i przyrodzie. Informacji turystycznej, zatrudniającej profesjonalistów znających region
i płynnie o tym opowiadających cudzoziemcom. Równie
profesjonalnej obsługi w gastronomii, pensjonatach i hotelach, muzeach i przy innych atrakcjach (dramatycznie niski poziom informacji turystycznej w hotelach to temat na
odrębne rozważania, mimo wszystko a może tym bardziej
należy go podnosić przy każdej stosownej okazji). A nade
wszystko dobrych, nowoczesnych i profesjonalnych narzędzi informatycznych. Dopiero gdy spełnimy te warunki
mamy szanse na powalczenie o miejsce w TOP-10 magazynu Travel-weekly. Potencjał mamy odpowiedni. Wydaje się też, że w regionie jest już odpowiednie know-how
i doświadczenie. Sprawnie i efektywnie rozwijają się kolejne organizacje, takie jak Karpacki Klaster Turystyczny
czy klaster Podkarpackie Smaki, jest zatem odpowiednia
baza organizacyjna. A można na przykład wrócić do pomysłu GoToCarpathia - przemyślana kontynuacja i odpowiednie rozwinięcie (przede wszystkim dobrze przygotowana, aktualna oferta pakietowa, wsparta ukierunkowaną
i sformatowaną promocją) dałyby szanse na przyzwoite
zyski z ekoturystyki wielu podmiotom otwierając perspektywy zarówno dodatkowych miejsc pracy jak i środków na
ochronę i mądre udostępnienie przyrody. 
Jarosław Reczek

1
Warto zaznaczyć, iż autorzy ankiety Travel-weekly nie rozróżniają ekoturystyki, czyli turystyki polegającej na odpowiedzialnym
przyjaznym naturze podróżowaniu, przyczyniającym się do ochrony środowiska i poprawy standardu życia społeczności lokalnej
(definicja International Ecotourism Society) oraz turystyki przyrodniczej, tj. turystyki polegającej na poznawaniu i obserwacji
przyrody. Analiza podsumowania ankiety wskazuje, iż w kategorii przyroda/środowisko połączono cechy właściwe dla obu powyższych typów turystyki.
2

www.gotocarpathia.pl

3

www.naturesbest.nu
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Konkurs fotograficzny
„Zielone Podkarpacie w obiektywie”
Kategoria I - Szkoły Podstawowe

Krzysztof Chyżyński - wyróżnienie
Przyrodnicze skarby i perełki naszego województwa były
tematem konkursu fotograficznego zorganizowanego przez
Stowarzyszenie „Pro Carpathia”, który odbył się w ubiegłym
roku. Udział w nim wzięli uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego województwa.
Przedmiotem konkursu było wykonanie autorskiej fotografii. Zdjęcie powinno zostać wykonane na obszarze cennym
przyrodniczo województwa podkarpackiego, m.in. teren objęty ochroną, jak: park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat
przyrody, czy obszar NATURA 2000, jak również niechroniony o wysokich walorach przyrodniczych. Celem konkursu
było promowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz propagowanie informacji na temat bioróżnorodności.

Maryla Ludwin

miejsce 3
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Spośród 60 nadesłanych prac, jury konkursu wyłoniło zwycięzców w każdej kategorii oraz wyróżniło jedna fotografię.
W grudniu 2015 zorganizowana została pokonkursowa wystawa zdjęć, którą można było obejrzeć w Oddziale PTTK
w Rzeszowie przy ul. Matejki 2.
Serdecznie dziękujemy młodzieży za udział w konkursie
i jeszcze raz gratulujemy laureatom! 
Małgorzata Pociask

Kategoria II - szkoły gimnazjalne

Kinga Uliasz

miejsce 1

Gabriela Paluch

miejsce 3

Agarta Warzocha

miejsce 2

Antonina
Rutkowska

miejsce 2

Julia Kozyra

miejsce 1

kategoria III - szkoły ponadgimnazjalne

Timur Taran

miejsce 3

Sebastian Piórecki

miejsce 3

Rafa Sibiga

miejsce 2

Aleksandra Jasińska

miejsce 1

Na rzecz Podkarpacia
będą działać lokalni liderzy

Od października 2015 r. lokalni Liderzy z województwa podkarpackiego podjęli
inicjatywy i działają na rzecz środowiska. Inicjatywy, które mają rozwiązać problemy
w skali nawet pojedynczych miejscowości i przynieść korzyści przede wszystkim dla
środowiska, ale też dla lokalnej społeczności. Wystarczyło dostrzec taką potrzebę
podjęcia działania i zgłosić konkretny pomysł na działanie zaradcze, aby uzyskać
nie tylko wsparcie finansowe w 100%, ale też organizacyjne i merytoryczne.
„Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” to projekt, którego
podjęło się rzeszowskie Stowarzyszenie „Pro Carpathia”.
Projekt ma na celu poprawę środowiska naturalnego po-

przez zaangażowanie społeczności lokalnych. W projekcie
tym duży nacisk kładzie się na rozwiązywanie lokalnych
problemów związanych z ochroną środowiska, w tym stworzenie i wspieranie lokalnych partnerstw, uruchomienie
mechanizmów służących trwałej ochronie środowiska czy
usprawnienie zarządzania obywatelskimi działaniami proekologicznymi na poziomie lokalnym.

Cięcia pielęgnacyjne w parku przy szkole

Spotkanie z liderami inicjatyw

Anna Kalandyk

Należy nadmienić, że zakres tematyczny tych przedsięwzięć
jest bardzo zróżnicowany i obecnie obejmuje zarówno lokalny
monitoring przyrodniczy, czynną ochronę ekosystemów i występujących w nich siedlisk oraz gatunków czy przywracanie
tradycyjnych odmian roślin użytkowych. Ponadto ważnym obszarem wsparcia jest budowa i modernizacja małej infrastruktury turystyczno – edukacyjnej, zakładanie, odtwarzanie i pielęgnacja ostoi – zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, rozwój

Bartłomiej Wisz
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Adam Janusz

Tworzenie alei śródpolnej w ramach ochrony populacji sowy i nietoperza w Małkowicach

Podczas pierwszego naboru na Inicjatywy, który zakończył
się w lutym 2015, do siedziby Stowarzyszenia „Pro Carpathia”
spłynęło ponad 90 Inicjatyw. Z spośród nich wybrano 19 najciekawszych pomysłów, które obecnie są w trakcie realizacji.
Wśród nich wymienić można m.in. inicjatywę mającą na celu
przywrócenie uprawy derenia, rewitalizację dąbrowy świetlistej w Kalwarii Pacławskiej czy monitoring pójdźki i płazów na
terenie gm. Tyczyn. Ciekawa inicjatywa została również podjęta w Ośrodku rehabilitacji zwierząt chronionych w Przemyślu. Kilku Liderów podjęło inicjatywy związane z wytyczeniem
lub rewitalizacją już istniejących ścieżek przyrodniczych, np.
ścieżka przyrodnicza w rezerwacie „Bór” koło Głogowa Małopolskiego, budowa Zielonego Punktu Kontrolnego na ścieżce
„Białkówka”. Również w Rzeszowie, w ramach projektu, zostanie zrealizowana inicjatywa mająca na celu odnowienie
ścieżki przyrodniczej im. Władysława Szafera, która biegnie
przez rezerwat przyrody „Lisia Góra”. Ścieżka pozwala zobaczyć większość atrakcji przyrodniczych w mieście Rzeszów.
Aktualnie tablice informacyjne i oznaczenia ścieżki uległy
zniszczeniu i wymagają naprawy lub wymiany. Działanie tej
inicjatywy skierowane jest do mieszkańców Rzeszowa, jako
miejsce do odpoczynku i edukacji. Inicjatywa została zgłoszona przez Zarząd Ligi Ochrony Przyrody i angażuje wielu
działaczy społecznych. Z efektów na ścieżce, w postaci tablic
informacyjnych i mapy instruktażowej, będzie można korzystać już w tym sezonie letnim.
Byli również liderzy, którzy podjęli się niełatwego tematu –
ochrony cennych alei przyrodniczych w parkach podworskich,
objętych ochroną Konserwatora Zabytków. Wykonano cięcia
sanitarne w alei grabowej w Budach Głogowskich, a w planach
na ten rok są prace w parku przy Muzeum Kresów w Lubaczowie. W obszarze pielęgnacji cennych alei przyrodniczych warto przytoczyć przykład inicjatywy, która miała na celu ochronę
różnorodności biologicznej i krajobrazu terenu zabytkowego
parku przy szkole w Zgłobniu, poprzez zbadanie stanu fitosanitarnego drzew, ich inwentaryzację, działania pielęgnacyjne oraz działania w zakresie budowy małej infrastruktury
turystyczno – edukacyjnej. Zakres przestrzeni do realizacji pomysłu objął fragment terenu tzw. „nowego dworu”, na którym
znajduje się stary drzewostan w postaci zespołu 14 drzew,
m. in. lipy szerokolistnej i drobnolistnej, topoli balsamicznej
i robinii akacjowej. Dzięki tym działaniom przyczyniono się do
przedłużenia żywotności istniejącego drzewostanu, a także
do wzrostu świadomości w zakresie ochrony środowiska zarówno uczniów szkoły jak i mieszkańców.
Kiedy mówimy o inicjatywach, które otrzymały już dofinansowanie i są w trakcie realizacji warto również przytoczyć przykład inicjatywy, która polegała na ochronie populacji sowy
i nietoperza w gm. Orły. Ochrona ta realizowana była poprzez
zakładanie zadrzewień śródpolnych, które stanową ostoję dla
tych gatunków. Należy zwrócić tutaj uwagę, iż zadrzewienia
śródpolne są obecnie ginącym elementem krajobrazu. Problem ten i potrzeba reagowania została dostrzeżona przez

Ścieżka im. W. Szafera w Rzeszowie

Duże zaangażowanie w lokalne inicjatywy wykazały placówki
oświatowe, które stwierdziły, że zamienią niezagospodarowane, często zdegradowane przez człowieka, miejsca przy
szkole na przyrodniczą bazę edukacyjną dla uczniów. Powstał
na przykład ogród bioróżnorodności przy szkole podstawowej
w Dębicy, w tym roku ruszają prace przy szkole podstawowej w Racławówce, gdzie powstanie małe arboretum czy
też ciekawa baza edukacyjna w ogrodzie „Niezapominajka”
w Głogowie Małopolskim. W tym ostatnim przypadku zostaną
zaangażowani uczniowie i opiekunowie Klubu Ekologicznego
LOP działającego przy szkole.
Obecnie, tj. od października 2015 do lutego 2016 trwa drugi nabór podczas którego zostanie wybranych kolejnych 15
pomysłów na inicjatywy dla środowiska. Z już nadesłanych
pomysłów na Inicjatywy wynika, że są one nie mniej ciekawe
i potrzebne dla środowiska jak w poprzednim naborze. Widać
ten pilotażowy Program ogłoszony przez NFOŚiGW był strzałem w dziesiątkę i bardzo zasadny z punktu ochrony środowiska i angażowania na ten cel lokalnych społeczności. 
Anna Kalandyk
Małgorzata Draganik
Od 1 października 2015 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” rozpoczęło realizację rocznego
projektu pn. „Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia” w
ramach programu „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla
zrównoważonego rozwoju”. Całość jest finansowana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej info
na stronie: www.zielonepodkarpacie.pl
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pana Adama Janusza, działającego w imieniu OSP w Małkowicach. W ramach tej inicjatywy obsadzono drzewami śródpolną drogę gminną o długości 2 km. Została wytyczona linia
sadzenia, przygotowano teren pod nasadzenia oraz zostały
posadzone i odpowiednio zabezpieczone rodzime drzewa
w liczbie 800 szt. Realizacja tego działania była możliwa dzięki
społecznej pracy wielu mieszkańców Małkowic, których zaangażował sam Lider.

Małgorzata Draganik

ogrodów i parków miejskich o znaczeniu przyrodniczym czy
ograniczenie antropopresji w obiektach użyteczności publicznej. Wszystkie zgłoszone przez lokalne społeczności inicjatywy z jednej strony wskazują konkretne problemy, które istnieją w ich małych ojczyznach, a z drugiej proponują realne
rozwiązania. Nowy program NFOŚiGW skierowany jest do
wszystkich, którzy mają pomysły na rozwiązanie problemów
związanych z ochroną środowiska w skali lokalnej, ale brak
im środków finansowych, a także często wsparcia merytorycznego i organizacyjnego. Pomysłodawcami są osoby prywatne, nieformalne grupy, organizacje pozarządowe, placówki
oświatowe, rady sołeckie, rady osiedli czy spółdzielnie mieszkaniowe z terenu naszego województwa.
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Ścieżka przyrodnicza „Folusz” zimą
30

Kiedy łąki i lasy przykryte zostaną śniegami wydawać by się mogło, że przyroda
zapada w stan uśpienia i poza zimującymi ptakami, które możemy czasami wypatrzyć
na gałęzi, czy też śladem leśnej zwierzyny nic się nie dzieje. Często wędrowanie po
ścieżkach przyrodniczych kojarzy nam się z porą wiosenną i letnią, kiedy przyroda ma
najwięcej nam do pokazania. Ale nie dajmy się zwieźć pozorom! Zima jest również
dobrą porą roku, aby podglądać świat przyrody i wcale niemało może przed nami
odkryć – trzeba mieć tylko oczy szeroko otwarte i być dobrym obserwatorem.
Spośród wielu ścieżek, jakie mamy na Podkarpaciu, a które
warto odwiedzić zimą jest ścieżka przyrodnicza w Foluszu
o tej samej nazwie - „Folusz”. Poza światem przyrody ożywionej – który faktycznie lepiej obserwować wiosną i latem
pokazuje ciekawe obiekty przyrody nieożywionej, w tym wodospad Magurski i wychodnia skalna „Diabli Kamień”. Z drogi krajowej nr 28 pomiędzy Jasłem a Gorlicami skręcamy na
południe na miejscowość Folusz ok. 17 km. Ścieżka rozpo-

czyna się na parkingu znajdującym się przy wejściu zielonego szlaku na teren Magurskiego PN w okolicy wodospadu
Magurskiego, a kończy na miejscu dziennego wypoczynku
przy zejściu żółtego szlaku z Kornutów w okolicy wychodni
skalnej „Diabli Kamień”.
Na trasie ścieżki wyznaczono 12 przystanków o różnorodnej
tematyce związanej z przyrodą występującą na terenie Parku
Narodowego oraz jego działalnością ochronną. Na początku
ścieżki przy parkingu znajduje się wiata z wyznaczonym miejscem na ognisko, gdzie i zimą można rozpalić ogień, żeby
się zagrzać i upiec kiełbasę. Ścieżka jest opatrzona znakami
(znak 10x10 cm, czerwony pasek biegnący po przekątnej na
białym tle) i tabliczkami kierunkowymi z czasami przejść.
Ścieżka znajduje się na terenie Magurskiego Parku Narodowego w Beskidzie Niskim i pokazuje wiele ciekawych
elementów przyrody ożywionej i nieożywionej. Najniższy
punkt ścieżki (przystanek 1) znajduje się na wysokości 399
m n.p.m., natomiast najwyższy w rejonie przystanku 6 – 570
m n.p.m, co daje różnicę wysokości 170 m. Ścieżka biegnie
lasem łącząc dwa ciekawe obiekty geologiczne. Wodospad
Magurski to kilkumetrowej wysokości próg skalny na potoku
bez nazwy. Swoją obecność zawdzięcza wieloletniej działalności wody spływającej po stoku z pobliskiego źródła. Po-
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woli wypłukiwała drobne ziarenka gleby, a następnie nieco
twardsze, lecz mało odporne na niszczenie warstwy skalne
łupka, licznie występujące w podłożu, tworząc w ten sposób
wyraźne koryto. Ten proces działalności wody to erozja denna. Latem wodospad bywa wyschnięty.
Jesień i zima to doby okres na podziwianie różnego rodzaju form geologicznych bo drzewa nie skrywają ich
wtedy w swoich liściach. Na ścieżce możemy podziwiać
wychodnię skalną „Diabli Kamień”. Zbudowana jest ona
z gruboziarnistego piaskowca magurskiego i zlepieńców, które powszechnie występują w warstwach skalnych budujących podłoże Beskidu Niskiego. Wychodnię
tworzy sześć bloków skalnych o wysokości do 15 m,
oddzielonych od siebie szerokimi szczelinami. Procesy
erozyjne przez wiele lat bogato kształtowały je w rożne
formy, jak na przykład kociołki skalne – widoczne z góry
nieckowate zagłębienia w skale.
Ponadto cała ścieżka jest ciekawa i każdy z 12 przystanków
skrywa ciekawe elementy świata przyrody, które możemy po-

dziwiać w różnych porach roku. Już na początku ścieżki będziemy mogli zapoznać się ze światem oczka wodnego gdzie
prowadzi się czynną ochronę płazów. To w nich swoje życie
rozpoczynają młode żaby, ropuchy, kumaki czy traszki, ale też
korzystają z nich inne zwierzęta. Z przedstawicieli flory możemy spotkać tutaj pałkę wąskolistną czy rdestnicę pływającą.
Na kolejnym przystanku będziemy mogli zapoznać się z różnorodnością gatunkową drzew i krzewów na ścieżce, poznać
dobrze zachowaną żyzną buczynę karpacką czy drzewostan
jodłowy. Jodła jest drugim po buku gatunkiem wchodzącym
w skład buczyn karpackich. Inny przystanek przybliży nam
pojęcie bioróżnorodności i rolę martwego drewna w ekosystemach leśnych, a już na kolejnym poznamy jeden z trzech
na terenie Magurskiego PN, obszar ochrony ścisłej „Magura
Wątkowska”. Obszary ochrony ścisłej to uroczyska i mateczniki, w których zwierzęta i rośliny znajdują swoją ostoję. Na
ścieżce nie zabraknie również śladów historii – choćby w postaci stosów z ułożonych kamieni wyznaczających kiedyś
granicę rolno-leśną, ruin starego mostu czy tartaku wodnego,
który kiedyś funkcjonował na potoku Kłopotnica. Sam przełom tego potoku, który jest dopływem Wisłoka, jest urokliwy
i warty zobaczenia.
Warto również wiedzieć, że Folusz założony został w XVI
wieku przez Mniszchów, wieś stała się później własnością
Stadnickich, a następnie norbertanek z krakowskiego klasztoru. Jej mieszkańcy trudnili się folowaniem sukna (stąd nazwa) oraz kamieniarstwem. Wyrabiano kamienne krzyże,
figury, posadzki, płyty chodnikowe i blaty stołowe. Foluszanie byli znani w regionie z wyrobu osełek zwanych durbami.
W latach pięćdziesiątych XX w. w Foluszu odkryto złoża
ropy naftowej, które do dziś są eksploatowane. Z ciekawostek związanych z tą miejscowością jest fakt, że w 1968 r.
w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu w wieku 73 lat zmarł
słynny malarz pochodzenia łemkowskiego, prymitywista Nikifor Krynicki (Epifaniusz Drowniak). 
Małgorzata Draganik
Warto zapoznać się ze szczegółowym przewodnikiem po
ścieżce z opisem poszczególnych przystanków, którego wersję elektroniczną można znaleźć na stronie Magurskiego PN
www.magurskipn.pl
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Rewilding – czyli przywracanie
dzikości terenom, siedliskom,
gatunkom i umysłom

Każdy okres w historii niesie ze sobą możliwości oraz wyzwania i Europa XXI wieku
nie jest inna. Jesteśmy narażeni na spowolnienie gospodarcze, konflikty społeczne,
ciągły spadek różnorodności biologicznej i katastrofy naturalne związane ze zmianą
klimatu. Niektóre tendencje są szczególnie istotne dla przyrody i to one były
głównym powodem powołania Rewilding Europe jako inicjatywy wprowadzającej
nowe spojrzenie na zasoby przyrodnicze Europy.
Urbanizacja i opuszczanie gruntów prowadzące do depopulacji terenów wiejskich w Europie to proces, który
ma miejsce zarówno na obszarach wykorzystywanych
rolniczo jak i leśnych. Spowodowane tym problemy
socjo-kulturalne i ekonomiczne mogą być obrócone
w nowe możliwości odpowiadające na wzrastające zapotrzebowanie społeczeństw na kontakt z naturą i obserwację dzikich zwierząt. Powrót dużych zwierząt kopytnych i drapieżników, gatunków charyzmatycznych,
dostarcza Europejczykom zarówno możliwość aktywne-

go wypoczynku na łonie natury, jak i czerpania korzyści
z dzikiej przyrody, jednocześnie zwiększając akceptację
dla zwierząt niegdyś postrzeganych jako zagrożenie
dla ludzi i gospodarki rolnej lub leśnictwa. Powrót dzikich zwierząt jednocześnie staje się podstawą do rozwoju ekonomicznego obszarów związanych z turystyką
przyrodniczą. Korzystne zmiany w polityce europejskiej
dotyczące dzikiej przyrody sprzyjają tym procesom. Czy
możemy zatrzymać spadek różnorodności biologicznej
w Europie i chronić przyrodę w dodatkowy sposób, który jest mniej kosztowny i dostarcza nowych możliwości
ekonomicznych, umożliwić powrót dzikich gatunków
i ich siedlisk oraz lepiej zabezpieczyć wspólne naturalne
dziedzictwo na przyszłość? Wierzymy, że istnieje na to
sposób i zamierzamy go zbadać i zrealizować wspólnie
z partnerami, którzy myślą o przyrodzie w podobny sposób. Tam gdzie jest do tego wola jest również możliwość
na ponowne związanie ludzi z naturą i połączenie tego
z rozwojem ekonomicznym terenów wiejskich w Europie.
Nazywamy ten sposób rewilding (przywracanie dzikości). Przywracanie dzikości terenom, siedliskom, gatunkom i umysłom.
Rewilding Europe to nowa wizja ochrony przyrody w Europie, w której kluczowymi elementami są: dzika przyroda i naturalne procesy w niej zachodzące. W naszym

Szczegółowe cele działalności Rewilding Europe na terenie Europy to:
• przywrócenie naturze dzikiej formy na obszarze miliona hektarów do 2022 roku,
• utworzenie dziesięciu szczególnie atrakcyjnych przyrodniczo obszarów, każdy o wielkości przynajmniej 100
000 ha we wszystkich zakątkach Europy. Już powołane
obszary to: Góry Welebit (Chorwacja), Zachodnia Iberia
(Portugalia), Delta Dunaju (Rumunia), Karpaty Zachodnie (Rumunia), Karpaty Wschodnie (Polska i Słowacja), Delta Odry (Polska i Niemcy), Środkowe Apeniny
(Włochy) i Góry Rodopskie (Bułgaria),

• pomoc w tworzeniu wysokiej klasy europejskich safari
– produktów turystyki przyrodniczej,
• podkreślanie znaczenia przedsięwzięć i inwestycji
biznesowych związanych z dziką przyrodą,
• współpraca z najwyższej jakości hodowcami dzikich
zwierząt,
• wspomaganie prowadzenia nowych badań przez
renomowane ośrodki naukowe,
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Rewilding Europe skupia się w szczególności na obrocie
negatywnych skutków, wynikających z rosnącej tendencji
opuszczania terenów wiejskich, w możliwość czerpania
korzyści ekonomicznych przez ludzi, przy jednoczesnej
ochronie dzikich zasobów przyrodniczych. Obok ekonomicznego rozwoju w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, niektóre obszary posiadają potencjał, aby stać się
światowej klasy przyrodniczą atrakcją turystyczną. Rewilding Europe to działanie na rzecz Europy bardziej dzikiej,
z większą przestrzenią dla dzikich zwierząt i naturalnie
zachodzących procesów. To dążenie do przywrócenia
bogactwa różnych form życia. To kreowanie i wsparcie
rozwoju ekonomicznego opartego na bogactwie przyrodniczym, z lokalnymi społecznościami świadomymi i dumnymi z naturalnych skarbów swego otoczenia, które są
dla nich podstawą do czerpania wymiernych korzyści.

• umożliwianie powrotu dzikim zwierzętom, wsparte
przez reintrodukcję tylko tam, gdzie jest to konieczne,

• współpraca z właścicielami gruntów, lokalnymi władzami i społecznością, organizacjami pozarządowymi
oraz lokalnymi partnerami,
• eksponowanie znaczenia powrotu dzikich zwierząt,
• podkreślanie rangi europejskich inicjatyw ochrony
przyrody zakończonych sukcesem.
Rewilding Europe wykorzystuje wszelkie środki masowego przekazu w celu stymulowania poczucia dumy i tożsamości ze środowiskiem naturalnym i rozpowszechniania wizji bardziej dzikiego kontynentu. Pracujemy na
rzecz Europy, w której dzikie zwierzęta są widoczne
i dostępne dla jej mieszkańców. Europy, gdzie znajdują
się rozległe obszary przywrócone do stanu naturalnego,
z siecią łączących je korytarzy ekologicznych przebiegających przez cały kontynent. 
Katarzyna Wasiak
Więcej informacji o Rewilding Europe
znajdziesz na stronie
www.rewildingeurope.com
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podejściu do tych zagadnień natura traktowana jest jak
organizm, który sam potrafi o siebie zadbać jeśli stworzone zostaną do tego odpowiednie warunki. Taka koncepcja może się stać w przyszłości podstawową zasadą
zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo.
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Turystyka
przyrodnicza
na końskim
grzbiecie

Koń i jeździectwo to wyjątkowe przeżycia. Koń i podkarpacka przyroda to
podwójna dawka zachwytu i odpoczynku. Obcowanie z rzadką roślinnością
odwiedzanie pierwotnych lasów, obserwowanie zwierząt, ptaków, owadów,
grzybów, porostów, drzew, krzewów i kwiatów... Bogactwo podkarpackiej
przyrody zachwyca, a kiedy jeszcze szlakami bieszczadzkimi podążamy
w rytmie końskich kopyt to nie trzeba nic więcej do dobrego wypoczynku.
Turystyka przyrodnicza to jeden z rodzajów wypoczynku, przypisywany zarówno do turystyki kulturowej, jak
i poznawczej. Jest ważną częścią światowego przemysłu turystycznego przybierającą na sile. Turyści coraz
częściej poszukują kontaktu z naturą, stawiając ją jako
odskocznię od cywilizacji, codziennego hałasu i pośpiechu. Rozwija się przede wszystkim na obszarach objętych różnymi formami ochrony przyrody – w parkach
narodowych i krajobrazowych. Podróżujący poznaje
osobliwości przyrodnicze na danym obszarze: unikato-

we rośliny, rzadkie gatunki zwierząt, oryginalne formy
geologiczne. Mogą też tropić zwierzęta i brać udział
w fotograficznych safari. Region dzięki wyjątkowym walorom przyrodniczym, jakimi choćby są Bieszczady, czy
Beskid Niski oferuje zarówno konną przygodę, jak i przyrodniczą podróż po regionie. Podkarpackie jest niemal
stworzone do uprawiania tego rodzaju aktywności. W całym regionie znajdziemy nie tylko szlaki konne, ale także
wszechstronną ofertę dla miłośników koni i jeździectwa,
zarówno zaawansowanych, jak i początkujących.
Koń od zawsze towarzyszył człowiekowi, stanowił ważny element w jego codziennym życiu. To zwierzę piękne
i szlachetne, a jego więź z człowiekiem jest niemal legendarna. I chociaż dzisiaj zastąpiony został przez „konia mechanicznego” to jednak nadal wywołuje emocje i podziw.
W ostatnich latach można zaobserwować ponowne odkrywanie przysłowia, że „największe szczęście w świecie na
końskim leży grzbiecie”. Jeździectwo to wspaniała forma
rekreacji, wypoczynku, turystyki, pasja pozwalająca na
kontakt z naturą i szansa na przeżycie niejednej przygody.
Jeździectwo to także nauka pokory i cierpliwości, nauka
kontaktu ze zwierzęciem.
Turystyka konna od kilku lat staje się coraz bardziej popularnym sposobem na aktywny wypoczynek. W regionie
funkcjonuje ponad sto ośrodków turystyki konnej, a ich
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oferta obejmuje nie tylko jazdę konną, lecz także latem
przejażdżki bryczką, zaś w zimie kuligi, czy jazdę na nartach za koniem. Bieszczadzki Park Narodowy jako jedyny
z górskich parków w Polsce propaguje turystykę konną. Na
jego terenie powstały szlaki, z których można skorzystać,
uczestnicząc w kilkudniowych wyprawach prowadzonych
przez licencjonowanych przewoźników.
Bieszczady i Beskid Niski bez hucułów? Trudno to sobie
wyobrazić, bo Bieszczady i konie to nierozerwalny „duet”.
Ta szczególna rasa małych górskich koników, które przywędrowały na tereny naszego regionu wraz z góralami
z Karpat Wschodnich, popularność zawdzięczają… swojej osobowości. Odważne i ostrożne, silne i zwinne, a przy
tym cierpliwe i łagodne – to cechy, które sprawiają, że są
idealne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pod wierzch i do
zaprzęgu, a przede wszystkim do hipoterapii. Hucuły słyną
nie tylko z przyjaznego stosunku do ludzi, lecz także z niesamowitego zmysłu orientacji – w górach, nawet w nocy
odnajdą właściwą drogę do domu. Na terenie województwa, znajduje się kilka ośrodków hodowli konia huculskiego oraz wiele prywatnych stadnin, preferujących konie tej
rasy. Na uwagę zasługuje Zakład Doświadczalny Instytutu
Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Odrzechowa Sp. z o.o., który posiada drugie co do wielkości stado hucułów w Polsce oraz Zachowawcza Hodowla Konia
Huculskiego Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Wołosatem, która proponuje bogatą ofertę w zakresie turystyki
konnej – od nauki jazdy po udział w kilkudniowym rajdzie,
wytyczonym w granicach Parku. W regionie znaleźć można także wiele innych ras - koniki polskie, konie małopolskie, konie hanowerskie i westfalskie, czy też pełnej krwi
angielskiej i czystej krwi arabskiej. 
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SZKOLENIA DLA PRZEWODNIKOW BESKIDZKICH
10 szkolenie z cyklu 10
W pierwszym dniu zaproszono na wieczorne spotkanie
przedstawiciela Lasów Państwowych z graniczącego
z parkiem narodowym Nadleśnictwa Stuposiany w osobie
pani Ewy Tkacz oraz dr Przemysława Wasiaka z Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Pierwszym z tematów
tego wieczoru była obecna i planowana oferta turystyczno-edukacyjna wschodniej części Leśnego Kompleksu
Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie” oraz powstającego
Centrum Promocji Lasów Państwowych w Mucznem. Kolejnym tematem były zasady prowadzenia inwentaryzacji
jeleni podczas obserwacji na rykowisku metodą skandynawską, które to prowadzi się w dwóch porach dnia,
o świcie i wczesnych godzinach rannych oraz o zmierzchu i wczesnych godzinach nocnych. W pierwszym wy-
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Szkolenia w ramach projektu
„Zielone Podkarpacie”

padku obserwacje prowadzi się na tzw. poligonach, czyli
punktach nasłuchowych, zaś w drugim są to liniowe trasy
przejścia nazywane transektami.
Drugi dzień zajęć w całości odbył się w terenie, gdzie
podczas długiego marszu uczestnicy zajęć poznawali
wybrane elementy przyrodnicze na czterech wybranych
ścieżkach edukacyjnych Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Punktem startowym była miejscowość Wołosate skąd wzdłuż czerwonego szlaku prowadzi licząca 28
przystanków ścieżka o nazwie „Rozsypaniec-Krzemień”.
Jej symbolem jest niezwykle rzadka roślina o nazwie
pierwiosnka Hallera, której jedyne w Polsce stanowisko
stwierdzono na Kopie Bukowskiej. Następnie uczestnicy przeszli fragmentem ścieżki edukacyjnej „Bukowe
Berdo”. Na 3 przystankach znajdowały się m.in. takie
zbiorowiska roślinne jak borówczyska z borówką czarną i brusznicą i bażyną obupłciową. Wejście na Tarnicę (1346 m n.p.m.) odbywało się wzdłuż żółtego szlaku
przy którym znajdują się 3 przystanki tematyczne ścieżki
„Wołosate Tarnica”, której symbolem jest orlik krzykliwy.
Ostatni odcinek planowanej trasy to było zejście wzdłuż
czerwonego szlaku do Ustrzyk Górnych. Tędy z kolei prowadzi złożona z 26 przystanków tematycznych ścieżka
edukacyjna o nazwie „Ustrzyki Górne – Szeroki Wierch”.
W trzecim dniu warsztatów miało miejsce kulkugodzinne
przejście ścieżką spacerową wyznakowaną przez Bieszczadzki Park Narodowy wokół Ustrzyk Górnych, a także biegnącą w dolinie potoku Terebowiec ścieżką edukacyjną „Śnieżyca wiosenna”. Roślina symbolizująca tę
trasę należy do rzadkich i podlegających ochronie, zaś
jej najliczniejsze stanowiska w naszym kraju znajdują
się w bieszczadzkich dolinach. Zakwita wczesną wiosną,

11 dodatkowe warsztaty przyrodnicze
W dniach 6-8 listopada br. w Woli Michowej odbyły się dodatkowe (jedenaste) warsztaty przyrodnicze dla przewodników
turystycznych. Były to zarazem już ostatnie zajęcia z cyklu
warsztatów realizowanych przez stowarzyszenie „Pro Carpathia” w projekcie pn. „Zielone Podkarpacie - popularyzacja
różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym”
w ramach programu operacyjnego PL02 Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów dofinansowanego
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014. W pierwszym dniu wieczorem zostały zaprezentowane atrakcje turystyczne, w tym
przyrodnicze okolic Woli Michowej oraz oferta turystyczna
i edukacyjna Ośrodka Turystyki Górskiej „Kija Chata”. Ponadto zostały zaprezentowane działania w ramach Projektu
„Zielone Podkarpacie” – te już zrealizowane i te które zostały
jeszcze do zrealizowania.
W drugim dniu (7 listopada br.) w godzinach porannych
uczestnicy przejechali na stronę słowacką skąd rozpoczęli
wędrówkę trasą międzynarodowej ścieżki edukacyjnej „Udava – Solinka”. Pierwszy odcinek o długości 2,5 km prowadzi
od końca drogi leżącej za niewielką osadą słowacką Osadne,
w górę leśną ścieżką, w pobliżu rezerwatu „Udava”. Jest to
leśny rezerwat przyrody, w którym ochronie podlegają dobrze
zachowane starodrzewa bukowo–jodłowe. Mają tu swoje

ostoje duże ssaki drapieżne, w tym niedźwiedzie brunatne,
wilki i rysie. Po dotarciu na przełęcz do dawnej wsi Balnica
można było zobaczyć nadal czynne torowisko leśnej kolejki
wąskotorowej. Tu rozpoczyna się także drugi odcinek trasy o długości 7 km, który prowadzi do Woli Michowej. Przy
utwardzonej drodze leśnej przebiegającej przez niezamieszkałą obecnie miejscowość Balnica znajduje się 9 przystanków
z tablicami informacyjnymi. Ich tematyka obejmuje głównie
zagadnienia przyrodniczo–leśne, ale także historyczne, w tym
krzyż na „grobie pańszczyźnianym” oraz cerkwisko i cmentarz w Balnicy. Przy przystanku nr 1 znajduje się platforma
z widokiem na rozlewiska bobrze. Na kolejnych przystankach
omówiono m.in. takie zagadnienia jak stanowisko kosaćca
syberyjskiego na łące trzęślicowej, zwierzęta zamieszkujące
lasy górnej Osławy, zimowe dokarmianie zwierząt oraz nadpotokowe zbiorowiska z ciemiężycą zieloną.
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stąd też nie udało się jesienią odszukać żadnych jej pozostałości. Były natomiast brzegi porośnięte olszyną karpacką z wiednącymi łodygami chronionej paproci, jaką
jest pióropusznik strusi. Zaś w nurcie rzeki pływały też
będące pod ochroną niewielkie ryby - strzeble potokowe.

O zmierzchu tego samego dnia uczestnicy przeszli fragmentem drogi leśnej z Woli Michowej do Balnicy w celu
wyszukiwania sów metodą wabienia, czyli odtwarzania
dźwięku odpowiedniego gatunku sowy i nasłuchiwania
ewentualnej jej reakcji. W tym środowisku spodziewano się
takich gatunków jak puszczyk, puszczyk uralski i sóweczka.
Najliczniej występującym gatunkiem w tych lasach a także
najbardziej spodziewanym był puszczyk uralski. Jednak nie
udało się usłyszeć żadnej reakcji ze strony sów, co mogło
być wynikiem zbliżającej się zmiany pogody (niżu), na co
sowy są szczególnie wrażliwe.
W trzecim dniu zajęć (8 XI br.) w ciągu ki lku godzin uczestnicy zajęć poznawali walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze okolic Woli Michowej. Odwiedzono m.in. cmentarz
żydowski, na którym zachowało się kilka nagrobków, nasyp
i most nieistniejącej już odcinka kolejki wąskotorowej oraz
37
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SZKOLENIA DLA lokalnych społeczności
17 grudnia br. w Ośrodku CARITAS Diecezji Rzeszowskiej
w Myczkowcach odbyło się już piąte spotkanie dla lokalnych
społeczności z zakresu odpowiedzialnego biznesu. Było to
już ostatnie z cyklu pięciu szkoleń organizowanych w ramach
projektu pn. „Zielone Podkarpacie – popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym”. Cykl
szkoleń miał na celu zapoznanie lokalnych społeczności,
głównie przedsiębiorców, z tematyką bioróżnorodności oraz
zrównoważonego rozwoju. Głównym tematem tego ostatniego szkolenia była zrównoważona turystyka. Przedstawiane
tematy miały uświadamiać, że
tereny objęte ochroną nie muszą
stanowić tylko ograniczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a wręcz
przeciwnie – walory przyrodnicze
mogą być unikatowym wyróżnikiem na tle innych regionów,
a tym samym być czynnikiem
przyciągającym turystę. 

Małgorzata Pociask (2)
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dawne cerkwisko i cmentarz po społeczności łemkowskiej.
W trakcie przejście odwiedzono również nieczynną obecnie
zagrodę aklimatyzacyjną żubrów. Całość zajęć zakończyła
się podsumowaniem całego cyklu warsztatów. Na zakończenie cyklu warsztatów uczestnicy zdawali egzamin z wiedzy jaką zdobywali podczas tych warsztatów. Choć pytania
nie były łatwe, wszyscy uzyskali pozytywny wynik i otrzymali certyfikaty uczestnictwa. 

Rok czasu to mało, by przenieść góry, zmienić mentalność czy spopularyzować
jakąkolwiek ideę. Mało, ale z drugiej strony ten dobrze wykorzystany czas już mógł
przynieść wymierne efekty. Zespół projektowy „Zielonego Podkarpacia” przez cały
rok mocno pracował nad działaniami mającymi na celu popularyzację różnorodności
biologicznej, zwiększanie świadomości na temat walorów przyrodniczych naszego
województwa oraz promocję i edukację w zakresie potrzeby dbania o nasze wspólne,
najcenniejsze, dziedzictwo - przyrodę.
Kiedy ponad rok temu Stowarzyszenie „Pro Carpathia”
przystępowało do Projektu, bardzo poważnie i zobowiązująco nazwanego „Zielone Podkarpacie – popularyzacja
różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym”,
nikt nie przypuszczał jak olbrzymi oddźwięk wśród mieszkańców naszego, ale i nie tylko, województwa będzie on
miał. Pierwszy miesiąc minął na wyszukiwaniu i zaangażowaniu najwybitniejszych ekspertów, którzy mieli rok
czasu na wypracowanie konkretnych zadań. Równolegle
zaangażowanych było blisko 40 ekspertów z terenu woj.
podkarpackiego, a ponadto do działań zaangażowanych
zostało również 11 wolontariuszy, którzy pomagali na poszczególnych etapach prac – głównie terenowych. Trudno
też wyliczyć instytucje, organizacje, i pasjonatów, którzy
udzielali wparcia merytorycznego podczas całego trwania
Projektu. Jeden zespół z URz pracował nad przewodnikiem
terenowym po faunie wodnej potoków karpackich – czego
efektem było wydanie bardzo wartościowej publikacji „Fauna wodna potoków karpackich”, o którą do tej pory rozbijają
się biblioteki i inni zainteresowani. Drugi zespół ekspertów
z URz pracował przez cały rok nad opracowaniem „Czerwonej księgi roślin województwa podkarpackiego” – czego
efektem jest pięknie wydana, obszerna, bogato ilustrowana publikacja. Informacja o tej publikacji, nieśmiało wysłana do kilku mediów lokalnych, rozprzestrzeniła się na całą
Polskę, a po tym jak informację o niej zamieściła m.in. Polska Agencja Prasowa, National Geographic czy Onet, fala
maili z prośbą o tą Księgę nie przestaje płynąć. Publikacja
poruszyła pasjonatów i organizacje działające w obszarze
ochrony przyrody oraz szkoły i biblioteki różnego szczebla. Widać była bardzo potrzebna na rynku i wypełniła tą,
wydawało by się niepozorną, niszę. Oprócz powyższych
działań wydawniczych, powstało wiele innych publikacji
np. przewodnik po wybranych ścieżkach przyrodniczych
województwa, gra dydaktyczna dotycząca bioróżnorodności Karpat Wschodnich czy przewodnik po ścieżce „Knieja”
w Nowosiółkach – w wersji dla dzieci i dorosłych. Właśnie
ścieżka „Knieja” w Projekcie odegrała dużą rolę. Na jej
przykładzie pokazano jak, z wydawałoby się niepozornego
miejsca, stworzyć świetną alternatywę na niedzielną wędrówkę z przyrodą. Po pierwsze zrewitalizowano ścieżkę.
Odtworzono oznaczenia na ścieżce, tabliczki kierunkowe,
postawiono platformę widokową, wiatę oraz tablice informacyjne. Po drugie opracowano szereg materiałów, m.in.
ciekawym elementem jest Quest przyrodniczy po ścieżce,
który przeznaczony jest nie tylko dla najmłodszych. Nowatorskim pomysłem było również opracowanie przewodnika
po ścieżce, ale z częściami do każdej pory roku osobno
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Co przyniosło „Zielone Podkarpacie”?

– tak, aby turysta mógł odkrywać świat przyrody nie tylko latem. Dostępna jest wersja przewodnika dla dzieci
i dorosłych. Wszystkie te działania promocyjno-informacyjno-edukacyjne na ścieżce uzupełnia film o ścieżce. Cały
kompleks tych działań sprawia, że zarządzanie ścieżką i jej
promocja może posłużyć jako dobry przykład.
W kontekście zadań, które miały tak duży oddźwięk należy wymienić również działanie związane z produkcją 12
odcinków filmów o wybranych ścieżkach przyrodniczych
i filmie o bioróżnorodności, których emisje z wszystkimi
90 powtórkami oglądnęło blisko 2 mln osób (według danych telemetrycznych NAM-AGB NIELSEN). W związku
z dużą ich popularnością są emitowane w dalszym ciągu,
a liczba odbiorów, którzy zobaczą nasze perełki przyrodnicze ciągle wzrasta.
Dużą rolę w Projekcie odegrały ponadto działania edukacyjne skierowane do kilku grup w tym do młodzieży,
do lokalnej społeczności i przedsiębiorców którzy działają
w obszarach cennych przyrodniczo, a także do przewodników. Te ostatnie skierowane były do najbardziej aktywnych zawodowo, a staranna rekrutacja pozwoliła wyłonić
15 przewodników, którzy przeszli roczny cykl warsztatów
przyrodniczych prowadzonych przez wybitnych ekspertów przyrodników. Podczas tych warsztatów uczestnicy
mogli poznać takie skarby i perełki podkarpackiej przyrody, które bez wątpienia mogą uzupełniać i wzbogacać ofertę dla oprowadzanych grup (a są już informacje
zwrotne od uczestników, że tak właśnie jest!), a wiedza
przyrodnicza, którą pozyskali (potwierdzona certyfikatem
po zdanym egzaminie) wzbogaciła ich warsztat pracy.
Te tylko przykładowe działania podejmowane w ramach
„Zielonego Podkarpacia” pokazujące ich wymierny efekt
mówią, jak ważny był to projekt i jakie korzyści przyniósł
w kontekście promocji, edukacji i popularyzacji bioróżnorodności naszego województwa. 
Małgorzata Draganik
Wszystkie efekty Projektu „Zielone Podkarpacie – popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym”
dostępne są na stronie
www.zielonepodkarpacie.pl.
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia”, korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł
pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach
funduszy EOG.
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Efekty wydawnicze Projektu „Zielone Podkarpacie
– popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym”
Czerwona księga roślin województwa podkarpackiego
Czerwona Księga Roślin Województwa Podkarpackiego jest pierwszym tego typu dziełem opracowanym dla
naszego regionu. Ukazuje ona skalę zagrożeń poszczególnych elementów szaty roślinnej: zarówno gatunków,
jak i zbiorowisk roślinnych. Opracowanie składa się z dwóch powiązanych ze sobą części. W pierwszej zostały zawarte charakterystyki dotyczące aktualnego statusu blisko 150 gatunków, rozmieszczenia ich stanowisk,
a także informacje na temat siedlisk występowania i głównych czynników zagrażających ich populacjom. Znajdziemy tutaj kotewkę - orzech wodny i takie, które występują już tylko na terenie województwa podkarpackiego
- na przykład ostrożeń siedmiogrodzki. W drugiej części omówiono zagadnienia
dotyczące zanikających bądź narażonych na wyginięcie 70 zbiorowisk roślinnych
oraz czynników przyczyniających się do ich ustępowania.

Fauna wodna potoków karpackich.
Przewodnik terenowy
W niniejszej publikacji znajdują się zwięzłe opisy wybranych grup zwierząt bezkręgowych i gatunków ryb zasiedlających potoki i rzeki obszaru Karpat położonego w obrębie województwa podkarpackiego. Na potrzeby
przewodnika wybrano zespoły organizmów i gatunki przyrodniczo cenne, ale również te najbardziej charakterystyczne dla omawianego regionu. Aby ułatwić właściwe postrzeganie podwodnego świata zwierząt, na wstępie
przedstawiono również krótkie charakterystyki warunków panujących w wodach płynących, obszarów z dobrze
zachowanymi potokami, opisy siedlisk czy zagrożenia ze strony działalności człowieka. Książka została opracowana w sposób umożliwiający korzystanie z niej bezpośrednio w terenie, załączono także uproszczone
klucze do oznaczania organizmów, a jej zasadniczą część stanowią tablice barwne. Brak polskich nazw
Adam Szary
większości gatunków bezkręgowców jest wynikiem ich nieobecności w piśmiennictwie zarówno naukowym,
jak i popularnym.
Rys. Dominik Zawistowski
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Filmy „Szlakiem Podkarpackiej
przyrody”
Magiczne krajobrazy, niezwykłe
spektakle dzikiej natury, niespotykane gdzie indziej nagromadzenie rzadkich gatunków roślin
i zwierząt oraz skarby przyrody
nieożywionej sprawiają, że województwo podkarpackie jest jednym z najcenniejszych przyrodniczo regionów na kontynencie.
Film przewodni „Skarby i spektakle podkarpackiej przyrody”
(25 min.) pokazuje te niezwykłe aspekty bioróżnorodności
w pięknej opowieści. Ponadto
na płycie znajdziemy 12 odcinków filmów (5 min./odcinek) o wybranych ścieżkach przyrodniczych naszego województwa, które
bez wątpienia zachęcą do wyruszenia na ich szlak. Wśród ścieżek
znajdą się „Trzy ścieżki tożsamości” w Dubiecku, ścieżka „Knieja” w Nowosiółkach czy
przyrodniczy Szlak Puszczy Sandomiejskiej.
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