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Czy można pogodzić 
ochronę przyrody z dzia-
łalnością człowieka? Czy 
ochrona przyrody musi 
kojarzyć się przeciętne-
mu zjadaczowi chleba 
wyłącznie z agresywnymi 
działaniami ekologów? 
Czy obszary chronione 
to tylko ograniczenia, czy 
jednak również szansa 
dla lokalnego rozwoju? 
Jak ważną rolę w sku-
tecznej ochronie przyrody 

spełnia dialog, integracja i współpraca środowisk mają-
cych na nią wpływ? Czy województwo podkarpackie jest 
pożądaną destynacją dla turysty w kontekście turystyki 
przyrodniczej? Czy w naszym województwie można mó-
wić o ekologii? Co myślą na ten temat Ci, którzy odpowia-
dają za ochronę przyrody na Podkarpaciu?

Na te i dziesiątki innych pytań postaramy się odpowie-
dzieć przez najbliższe miesiące wydając kolejne pięć 
numerów periodyku „Biznes i Etos”, który dotyka „zie-
lonych” tematów związanych z naszym województwem. 
W każdym z nich znajdzie się miejsce na kilkanaście py-
tań dla decydentów chroniących przyrodę. Tych z „naj-
wyższych” dyrektorskich stanowisk, ale i tych z poziomu 
leśniczówek. 

Jakie zniszczenia w środowisku przyrodniczym generuje 
wzmożony ruch turystyczny i jak można im zapobiegać? 

Na te i inne pytania odpowiada Zastępca Dyrektora Biesz-
czadzkiego Parku Narodowego – dr Tomasz Winnicki. 
Jakie mamy formy ochrony przyrody i ile ich jest? Warto 
zapoznać się z tekstem przedstawiającym ochronę przy-
rody na Podkarpaciu. Następnym ważnym i aktualnym 
tematem jest sytuacja rzeszowskiego zalewu, którą opo-
wiada profesor Krzysztof Kukuła, hydrobiolog. Dowiemy 
się również, jak lokalna społeczność może mieć wpływ na 
swoje „małe podwórko”. Fascynują nas drzewa, szczegól-
nie duże okazy z kilkusetletnim rodowodem. Dlatego za-
chęcamy do przeczytania tekstu o naszych wspaniałych 
drzewach. Zwróćmy również uwagę na ścieżki przyrodni-
cze w naszym województwie oraz o konieczność dbania 
o nie. Niech za przykład posłuży zrewitalizowana ścieżka  
„Winne-Podbukowina” w Bachórcu k. Dubiecka. Ścieżki 
przyrodnicze odgrywają przecież ważną rolę w edukacji 
ekologicznej. Również Lasy Państwowe w postaci Le-
śnych Kompleksów Promocyjnych promują proekologicz-
ną politykę państwa. Jednym z ich zadań jest edukacja 
leśna społeczeństwa z wykorzystaniem stworzonego za-
plecza. Spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu 
jest możliwe również dzięki ekomuzeum, których i w na-
szym województwie jest kilka.

Małgorzata Pociask

Stowarzyszenie  
PRO CARPATHIA
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Rozmowa z dr. Tomaszem Winnickim – Zastępcą Dyrektora Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego

Rozwój turystyki  
nie może być jednostronny
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Paulina Bajda: Bieszczadzki Park 
Narodowy od ponad 25 lat pro-
wadzi systematyczny monitoring 
natężenia ruchu turystycznego na 
szlakach. W jaki sposób są zbie-
rane informacje o natężeniu ruchu 
turystycznego i jak on wyglądał 
w 2017 roku?

Tomasz Winnicki: Szczegółowe informacje są zbierane 
między innymi w ankietach dziennych, wypełnianych przez 
pracowników obsługujących punkty kontrolne przy wej-
ściach na szlaki i na parkingach. Rejestrowane są różno-
rodne parametry charakteryzujące ruch turystyczny w cza-
sie i przestrzeni. Od 2009 roku, w wybranych miejscach na 
szlakach i drogach dojazdowych, zostały też zainstalowane 
urządzenia elektroniczne zliczające turystów i wjeżdżające 
na obszar Parku samochody. Wyniki monitoringu są dla 
każdego roku analizowane i opracowywane w formie syn-
tetycznej. W sezonie turystycznym w 2017 roku na szlaki 
w Parku weszło 513 tys. turystów (wzrost o 5 proc. w sto-
sunku do roku 2016). W ostatnich dniach kwietnia i w maju 
na szlaki weszło 57 tys. osób, w czerwcu 66 tys., w lipcu 
122 tys., w sierpniu 141 tys., we wrześniu 67 tys., ponad 
55 tys. w październiku oraz ok. 5 tys. w listopadzie. Ponad-
to na teren Parku wjechało ponad 310 tys. samochodów 

(2,5% więcej niż w 2016 r.). Tendencja wzrostu frekwencji 
turystów pieszych na szlakach i wjeżdżających do Parku 
samochodów jest znacząca. Odnotowujemy dni, gdy na 
niektórych odcinkach szlaków, występują niebezpieczne 
dla przyrody przekroczenia limitów dziennej frekwencji. 
Dotyczy to głównie świąt majowych, dni w pobliżu święta 
Bożego Ciała (w czerwcu) oraz weekendów wakacyjnych.

Nie da się ukryć, że zwiększony ruch turystyczny gene-
ruje większe zniszczenia w zasobach przyrodniczych 
parku. Gdzie koncentrują się największe zniszczenia 
i w jaki sposób można im zapobiegać?
W Parku prowadzone są badania wpływu ruchu turystycz-
nego na zasoby i procesy przyrodnicze. Najsilniejszą an-
tropopresję odnotowuje się w strefie wysokogórskiej, na 
czerwonym szlaku w grupie Tarnicy i Halicza, na Połoninie 
Wetlińskiej i Połoninie Caryńskiej. W przyszłości należy dą-
żyć do bardziej równomiernego rozłożenia ruchu turystycz-
nego w czasie i w przestrzeni. W dniach potencjalnych prze-
kroczeń granicznych limitów należy sterować natężeniem 
ruchu poprzez utworzenie systemu informacji o zapełnieniu 
się i dostępności parkingów. Taka informacja w mediach 
elektronicznych pozwoli turystom samochodowym na skiero-
wanie się na parking z wolnymi miejscami, co na ogół wiąże 
się z wyborem mniej zatłoczonego punktu wyjścia w góry.



5

Ażeby uporządkować ruch turystyczny i zwiększyć bez-
pieczeństwo turystów Park tworzy specjalną infrastruk-
turę. Jakie urządzenia przygotował Park dla turystów?
Udostępnianie dla turystów „MUZEUM ŻYWEJ PRZYRO-
DY” jest ważnym zadaniem Parku, ale jeszcze ważniejszą 
powinnością Parku jest zachowanie chronionego na jego 
obszarze dziedzictwa przyrodniczego. W zakresie uzyska-
nia równowagi pomiędzy wymienionymi celami w ostatnich 
latach wprowadzono wiele rozwiązań organizacyjnych i in-
frastrukturalnych, które znacznie zmniejszyły negatywne 
skutki antropopresji. W okresie ostatnich dziesięciu lat na 
terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowym zbudowano 
profesjonalny system urządzeń turystycznych (69 nowych 
obiektów różnego typu). Zmodernizowano i urządzono 11 
parkingów, 2 pola namiotowe, 20 obiektów informacyjno-ka-
sowych przy wejściach na szlaki, 9 sanitariatów (70 kabin 
WC), 2 obiekty socjalne, 19 deszczochronów na szlakach, 
8 wiat odpoczynkowych, 8 wiat ogniskowych oraz ponad 
100 ławek w różnych miejscach odpoczynku i kilkadziesiąt 
tablic informacyjno-edukacyjnych. Ponadto zbudowano 
kładki na trzech torfowiskach i przeprowadzono remonty 
wielu odcinków szlaków, urządzono 13 ścieżek edukacyj-
nych. Zrekonstruowano kaplicę Stroińskich w Siankach 
i uczytelniono stare cmentarze i cerkwiska. 

Jak ocenia Pan tegoroczny sezon turystyczny w Biesz-
czadzkim Parku Narodowym? Czy był on udany?
Sukcesami organizacyjnymi mijającego roku było wy-
prowadzenie poza obszar Parku tras rozrastającego się 
i dewastującego przyrodę masowego biegu górskiego 
organizowanego przez Fundację „Bieg Rzeźnika”, a tak-
że wprowadzenie nowej organizacji Bieszczadzkiej Drogi 
Krzyżowej – co zahamowało dewastację Tarnicy. Poprzez 
wykonanie stacji drogi krzyżowej przy drodze na Rozsypa-
niec i krzyża na Przełęczy Bukowskiej utworzono warunki 
do bezpiecznego dla ludzi i przyrody organizowania nabo-
żeństwa. Te ważne dla przyszłości rozwiązania uzyskały 
poparcie znacznej części świadomego społeczeństwa. 
Wymagają one utrwalenia w przyszłości. W 2017 roku zo-
stała opracowana dokumentacja projektowa wraz ze sto-
sownymi decyzjami budowlanymi, dotycząca przebudowy 
„Chatki Puchatka” na Połoninie Wetlińskiej. Projekt w fazie 
koncepcji otrzymał też pozytywną opinię Rady Naukowej. 

Jeśli BdPN uzyska środki na realizację tego przedsięwzię-
cia, powstanie bardzo ładny obiekt ważny dla bezpieczeń-
stwa turystów oraz ich edukacji. 

Czy to dobrze, że ilość turystów w górach wzrasta? 
Wzrost ilości turystów w górach to proces pozytywny, jed-
nakże pod pewnymi warunkami. Aktywność turystyczna 
społeczeństwa to ważna część profilaktyki zdrowotnej. Poli-
tyka państwa powinna zapewnić warunki biologicznej odno-
wy polskiej populacji, aktualnie podlegającej negatywnym 
tendencjom starzenia się. Systematyczny rozwój gospo-
darczy kraju nie będzie w perspektywie przyszłych pokoleń 
możliwy, jeśli nie poprawimy kondycji zdrowotnej i struktury 
demograficznej społeczeństwa. Dlatego oprócz poprawy 
sytuacji materialnej Polaków, kluczowa staje się profilaktyka 
zdrowotna i usprawniane systemu opieki zdrowotnej. Dział 
gospodarki, jakim jest turystyka powinien oprócz celów 
ekonomicznych uwzględniać i realizować istotne elementy 
polityki państwa z zakresu profilaktyki zdrowotnej i rozwoju 
kulturowego społeczeństwa. Rozwój turystyki nie może być 
jednostronny i oceniany wyłącznie wskaźnikami wzrostu 
przychodów i zysku. Skrajnie biznesowe ukierunkowanie 
tej dziedziny niszczy podstawową misję, jaką jest zapew-
nienie najlepszych warunków dla odpoczynku i odnowy sił 
człowieka oraz jego rozwoju kulturowego. Maksymalizacja 
zysków poprzez efekciarski marketing bazy turystycznej 
i często banalnych programów zubaża zarówno turystów 
– usługobiorców, jak też społeczność lokalną – usługodaw-
ców. Gdy króluje myślenie wyłącznie komercyjne, a więc tu-
rystę traktujemy przedmiotowo, a nie podmiotowo, to ulega-
ją degradacji również walory naturalne i kulturowe regionu 
turystycznego, zanika jego swoistość i tożsamość, a także 
etos i kulturotwórczy potencjał społeczeństwa. W efekcie 
region staje się przeciętny i pospolity. 

W jaki sposób można przeciwdziałać takiej degradacji 
potencjału społecznego i przyrodniczo-rekreacyjnego 
cennych regionów?
Tworzone są różne strategie rozwoju turystycznego. Ktoś 
chce mieć strategie, a ktoś chce zarobić pieniądze. Nieste-
ty na ogół takie opracowania dość często są zbyt powierz-
chowne. Dla opracowania planów rozwoju regionów uzdro-
wiskowych i turystycznych, gwarantujących zachowanie 

M
ał

go
rza

ta
 P

oc
ia

sk



6

swoistości i tożsamości miejsca, niezbędna jest pogłębiona 
wiedza o walorach przyrodniczych i kulturowych poszcze-
gólnych regionów oraz diagnoza aktualnych i potencjalnych 
uwarunkowań społecznych. Wyłącznie zespół specjalistów 
związanych z określonym regionem z udziałem przedstawi-
cieli lokalnej społeczności może przygotować takie plany. 
Natomiast ich realizacja wymaga utworzenia atrakcyjne-
go i skutecznego systemu edukacji społeczności lokalnej 
oraz odwiedzających takie miejsca kuracjuszy i turystów. 
W efekcie pomiędzy społeczeństwem lokalnym i gośćmi 
(turystami i kuracjuszami) budowane są relacje sprzyjające 
propagowaniu i rozwijaniu kultury odpoczynku, krajoznaw-
stwa i kulturoznawstwa. Te cele można osiągać edukując 
społeczeństwo, poprzez demonstrowanie dobrych praktyk 
za pośrednictwem mediów, muzeów, ścieżek edukacyj-
nych, wycieczek i warsztatów edukacyjnych itp. Najwięk-
szy deficyt odpoczynku w naturze występuje w społeczno-
ściach wielkomiejskich. Mieszkańcy dużych aglomeracji 
często przemierzają setki kilometrów, by nawet krótki czas 
spędzić w górach lub nad jeziorami. Takie wyjazdy są 
często reakcją na stresogenną pracę zawodową i prze-
bywanie w betonowych miejskich pustyniach. Zbyt krótkie 
chwile relaksu przy wielogodzinnych przejazdach, niewie-
le mają wspólnego z racjonalnym, efektywnym odpoczyn-
kiem. Obserwujemy zjawisko „weekendowych migracji” 
mieszkańców miast do przereklamowanych miejscowości 
turystycznych, gdzie tłok na drogach, a również na szla-
kach turystycznych, przypomina miejskie przegęszczenia. 
Socjolodzy, ale także ekonomiści powinni przeanalizować 
i zbilansować te zjawiska. Warto w szczególny sposób 
dbać w naszym kraju o miejscowości i obszary uzdrowisko-
we, rewitalizować uzdrowiska zaniedbane i tracące swoje 
walory, a ponadto w miejscach predysponowanych tworzyć 
należy nowe uzdrowiska. Profilaktyka zdrowotna polskiego 
społeczeństwa powinna być powiązana z propagowaniem 
KULTURY ODPOCZYNKU, dla którego są potrzebne odpo-
wiednie warunki. Znacznie większa część społeczeństwa 
niż obecnie, powinna dłuższe - dwutygodniowe urlopy spę-
dzać w miejscowościach uzdrowiskowych, wyposażonych 
w odpowiednie zaplecze i profesjonalne programy biolo-
gicznej odnowy. Programy rekreacyjne i rehabilitacyjne 
powinny być uzupełnione ofertą kulturową. Innej infrastruk-
tury i organizacji wymagają obszary turystyczno-rekreacyj-
ne, których zwiedzanie opiera się  o zróżnicowane oferty 
programów kilkudniowych, gdzie turysta co kilka dni prze-
mieszcza się zmieniając bazę noclegową. Hoteliki, pensjo-
naty, restauracje oraz schroniska rozmieszczone w tere-
nie w powiązaniu z szlakami turystycznymi, kąpieliskami, 
ośrodkami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi, muszą 
podlegać wysokim standardom architektonicznym i ekolo-
gicznym, a w przestrzeni powinny tworzyć harmonijne ukła-

dy krajobrazowe. Zróżnicowane i rozmieszczone na terenie 
całego kraju uzdrowiska i tereny turystyczno-rekreacyjne 
należy skomunikować z ośrodkami miejskimi, siecią spraw-
nych połączeń kolejowych i drogowych. Szczególnie ważne 
jest zapewnienie połączeń kolejowych z miejscowościami 
uzdrowiskowymi, w których nadmierny ruch samochodowy 
powinien być ograniczony. Wśród dobrych praktyk składa-
jących się na kulturę odpoczynku, należy stosować zasadę 
racjonalnego dozowania sił, czasu i środków, polegającego 
na tym, że ilość czasu na odpoczynek przesądza o odle-
głości dojazdu i stosownym wyborze miejsca. Z tej logiki 
wynika, że na weekendowe jednodniowe lub dwudniowe 
wyjazdy należy wybierać miejsca, do których dojazd nie 
przekracza dwóch godzin. Miejscami efektywnego odpo-
czynku mogą być nie tylko góry, morze i jeziora. Przy pra-
widłowej gospodarce przestrzennej, dbałości o estetyczne 
walory krajobrazu, można funkcje rekreacyjne rozwinąć 
bliżej miast, w oparciu o zachowane fragmenty „zielonych 
wysp” - na niżu np. na bazie puszcz i dolin rzecznych, a tak-
że w terenach wyżynnych. Wszystkie tereny, gdzie zacho-
wały się resztki harmonijnego krajobrazu przyrodniczego 
i kulturowego, należy traktować jako zaplecze odpoczynku, 
rekreacji i profilaktyki zdrowotnej społeczeństwa. Taki roz-
wój naszego kraju może w przyszłości zaowocować atrak-
cyjnymi ofertami prozdrowotnych programów, którymi będą 
również zainteresowani turyści zagraniczni.

Czy efektywny odpoczynek musi być zawsze związany 
z wyjazdami do „zielonych wysp” poza miejscem za-
mieszkania? 
W trosce o zdrowie naszego społeczeństwa, mieszkalne 
dzielnice naszych miast i miasteczka należy przekształ-
cać w „miasta ogrody”. W Polsce i na świecie jest wiele 
interesujących przykładów realizacji takiej idei. Pięknie za-
projektowane zadrzewienia i ukwiecenie miejsc naszego 
codziennego przebywania oraz czynny udział społeczeń-
stwa w tym procesie, to kolejny program sprzyjający pod-
noszeniu KULTURY ODPOCZYNKU, tym razem w miejscu 
zamieszkania. Tę ideę przypomina nam w swojej piosence 
poeta Jonasz Kofta: „Pamiętajcie o ogrodach - Przecież 
stamtąd przyszliście; W żar epoki użyczą wam chłodu; Tyl-
ko drzewo, tylko liście…” 

Jaką rolę w tak zakreślonym systemie KULTURY 
ODPOCZYNKU powinny odgrywać parki narodowe, 
a w tym Bieszczadzki Park Narodowy? 
W budowaniu systemu KULTURY ODPOCZYNKU w na-
szym kraju parki narodowe powinny spełniać bardzo ważną 
rolę, jako ŻYWE MUZEA NATURY realizujące edukację 
przyrodniczą na najwyższym poziomie dydaktycznym oraz 
jako poligony monitoringu i badań naukowych służących 
ochronie przyrody, w tym badań nad wpływem turystyki na 
ochronę. Skoro 23 polskie parki narodowe zajmują tylko 1%.  
powierzchni naszego kraju, to jest oczywiste, że są zbyt 
małe by spełniać rolę regionów turystycznych i kumulować 
wielkie masy turystów. W kilku naszych górskich parkach 
narodowych dochodzi do znacznego przekroczenia liczby 
turystów na szlakach przez wiele dni w sezonie turystycz-
nym, co prowadzi do zniszczeń chronionych ekosystemów. 
Do tej grupy należy Bieszczadzki Park Narodowy, w którym 
presja turystyczna na najwyższych grzbietach i szczytach 
powoduje nieodwracalne negatywne zmiany w wysokogór-
skich ekosystemach.

Jakie zagrożenia niesie za sobą zwiększona turysty-
ka dla zwierząt, roślin i innych elementów i przyrody 
w Bieszczadzkim Parku Narodowym?

Na szlaku w Bieszczadzkim Parku Narodowym
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Odcinki szlaków na grzbietach i szczytach pasm połonino-
wych przebiegają w strefach najwyższej koncentracji fau-
nistycznych i florystycznych walorów wschodniokarpackich 
i wysokogórskich, stąd też wymagają szczególnego nadzo-
ru i ochrony. Należy zauważyć, że uszkodzenia w ekosys-
temach (niszczenie pokrywy roślinnej, erozja powierzch-
niowych warstw gleby) powodowane rozdeptywaniem 
powierzchni gruntu przy szlakach turystycznych, niszcze-
nie stanowisk roślin wschodniokarpackich i wysokogórskich 
przez wydeptywanie otoczenia szlaków oraz presja tury-
styczna na stanowiskach rzadkich gatunków bezkręgow-

ców zostały uznane za najbardziej istotne zagrożenie dla 
przyrody Bieszczadzkiego PN w projekcie planu ochrony 
i zadaniach ochronnych zatwierdzonych zarządzeniem Mi-
nistra Środowiska. Zjawiska degradacji ścieżek i ich oto-
czenia przyrodniczego nasilają się szczególnie w okresach 
niepogody, kiedy to rozmiękły grunt jest szczególnie podat-
ny na wydeptywanie i erozję. Niszczenie stropowych pozio-
mów organicznych oraz osłabienie strukturalnej stabilności 
gleby generuje rozwój procesów erozyjnych na stokach 
górskich oraz prowadzi wprost do stałego bądź okresowe-
go niedotlenienia systemu korzeniowego roślin i ich zamie-
rania. Pracownicy Parku oraz naukowcy prowadzą od wielu 
lat badania dotyczące zwierząt, roślinności, gleb i podłoża 
geologicznego – również pod kątem oddziaływania czło-
wieka na te składowe ekosystemów, w tym systematycz-

ne badania dotyczące zmian na ścieżkach i w najbliższym 
otoczeniu szlaków. W Bieszczadach - zbudowanych ze 
skał stosunkowo miękkich i nieodpornych (flisz karpacki), 
skala zniszczeń jest większa niż w górach zbudowanych 
z granitów, gnejsów czy wapieni. Na najwyższych grzbie-
tach i szczytach połonin przez tysiąclecia wykształciły się 
wąskie powierzchnie gleb inicjalnych, na których występują 
najcenniejsze i najsilniej zagrożone zbiorowiska roślinne 
o wysokogórskim charakterze: murawy z kostrzewą niską, 
połoninowe borówczyska bażynowe, zbiorowiska półek 
i szczelin skalnych. Te wysokogórskie zbiorowiska wystę-
pujące w formie wąskich pasów na najwyższych grzbietach 
i na szczytach połonin, a więc w otoczeniu przebiegają-
cych tam ścieżek turystycznych, zostały rozdeptane do 
nagiej skały na powierzchni przekraczającej 50% obszaru 
ich wcześniejszego występowania. Ten proces degradacji 
wywołany rozdeptywaniem powierzchni gruntu na szlakach 
turystycznych i niekontrolowanym poszerzaniem ścieżek 
powodującym erozję powierzchniowych warstw gleby i de-
gradację cennych zbiorowisk roślinnych doprowadził też 
do zniszczenia licznych stanowisk rzadkich i zagrożonych 
gatunków roślin i zwierząt bezkręgowych. Z wielu miejsc 
wycofały się alpejskie rośliny naczyniowe wcześniej licz-
nie występujące w tych zbiorowiskach: kostrzewa niska, 
pięciornik złoty, macierzanka halna, lniec alpejski, czo-
snek siatkowaty, skalnica gronkowa, tymotka alpejska, 
prosienicznik jednogłówkowy, bażyna obupłciowa, widłak 
wroniec. W ostatnich latach stwierdzono zanik niektórych 
stanowisk gatunków rzadkich i zagrożonych, położonych 
przy ścieżkach: turzycy dackiej na Połoninie Caryńskiej 
i na Haliczu, goździka kartuzka skalnego i driakwi lśniącej 
na Krzemieniu i Bukowym Berdzie, zanokcicy północnej 
na Smereku i Krzemieniu. Nastąpiło też częściowe znisz-
czenie cennych stanowisk roślin np.: zawilca narcyzowego 
pomiędzy Haliczem i Kopą Bukowską, widłaka alpejskie-
go na Wielkiej Rawce. Wymienione straty spowodowane 
presją turystyczną i w ostatnich latach również biegami 
górskimi, są na ogół nieodwracalne. Jako bardzo istotne 
zagrożenie, w operacie ochrony porostów (projekt Planu 
Ochrony BdPN), podano duży, nasilający się ruch pieszy 
(rozdeptywanie siedlisk porostów przez turystów). Szcze-
gólnie nasilone jest to w szczytowych partiach połonin 
z wychodniami skalnymi, zarówno przy szlakach, jak i poza 

Tabliczki przystankowe na ścieżce przyrodniczej  
„Suche Rzeki-Smerek” 

Bieszczadzki Park Narodowy
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nimi. Do grup porostów szczególnie narażonych należą: 
rzadkie gatunki naskalne i naziemne, związane z humusem 
i mchami, takie jak: cytrynka żółta, przylepka wątrobiasta, 
strzępczyk delikatny, jaskrawiec cynamonowy, jaskrawiec 
białorudy, czartopis piaskowcowy, odnożyca pośrednia; 
rzadkie gatunki związane z wiszącymi darniami mchów na 
wychodniach skalnych połonin: śluźnica mchowa, pępówka 
Hudsona, żyłecznik halny, czasznik modrozielony; porosty 
(głównie krzaczkowate) związane z borówczyskami poło-
nin: z rodzaju chrobotek, złotlinka, smerka, płucnica i inne. 

Przegęszczenie turystów na szlakach oraz pojawiający się 
coraz częściej turyści trenujący bieganie, to sytuacje powo-
dujące, że wzrasta liczba rozdeptywanych małych zwierząt 
naziemnych, które wychodzą na ścieżki i nie zdążą uciec. 
Są to często rzadkie i szczególnie chronione gatunki, jak 
biegaczowate: biegacz karpacki (endemit wschodniokarpac-
ki z czerwonej listy gatunków ginących), biegacz Scheidlera 
(bardzo rzadki z czerwonej listy gatunków ginących), biegacz 
Zawadzkiego (endemit wschodniokarpacki, bardzo rzadki), 
biegacz zielono-złoty (chroniony częściowo), biegacz górski, 
biegacz wręgaty, biegacz gładki (chroniony częściowo) bie-
gacz Linneusza, biegacz fioletowy, i inne biegaczowate; kusa-
kowate: kusak Xantholinus azuganus trellai (endemiczny ga-
tunek z locus typicus w obszarze od Tarnicy do Krzemienia, B. 
Berda i Halicza), Othius transsilvanicus (endemiczny gatunek 
z locus typicus na połoninach), Ocypus ormayi (subendemit 
wschodniokarpacki, bardzo rzadki), Quedius haberfelneri (ga-
tunek unikatowy); ryjkowce: Otiorhynchus bisulcatus (gatunek 
rzadki), Otiorhynchus proximus – (endemit karpacki), Plinthus 
squalidusparreyssi (gatunek unikatowy). Osoby biegnące  - 
w większym stopniu niż spokojnie wędrujący turyści - płoszą 
zwierzęta kręgowe, co szczególnie dotyczy gatunków alpej-
skich ptaków takich jak siwarnik i niezwykle rzadkich gatun-
ków jak płochacz halny i nagórnik, odbywających lęgi w strefie 
grzbietowej połonin. Zahamowanie tego typu niekorzystnych 
zmian wymaga regulaminowego zachowania się turystów 
i akceptacji przez społeczeństwo limitowania wejść na szlaki.

Mówi Pan, że na szlakach jest dużo turystów. To może 
warto otworzyć dodatkowe szlaki i tam puścić ruch 
turystyczny?
„Bieszczadzki Park Narodowy położony w niskich fliszo-
wych górach o powierzchni 29 202 ha, gdzie lasy pokry-
wają 22 433 ha utworzony został między innymi w celu 
ochrony naturalnych puszczańskich ostoi z fauną dużych 
drapieżnych i roślinożernych ssaków. Park ten udostępnia 
dla turystów ok. 130 km szlaków i ścieżek”. Ta informacja 
zaniepokoi każdego specjalistę od ochrony przyrody i nie-
bawem zada on pytanie: czy nie za dużo szlaków?; czy nie 
dochodzi do nadmiernej fragmentacji ostoi?; czy wnikanie 

turystów w obszar Parku nie powoduje synantropizacji 
zwierząt puszczańskich? My w Parku również mamy peł-
ną świadomość, że doszliśmy do niebezpiecznej granicy 
i dlatego wiemy, że na obecnym obszarze Parku nie wolno 
utworzyć ani jednego kilometra nowego szlaku, a niewielkie 
ostoje pomiędzy siecią dróg i szlaków należy chronić przed 
nielegalną penetracją.

Wiemy, że Bieszczadzki Park Narodowy prowadzi pro-
gramy edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Proszę po-
wiedzieć jakie działania są prowadzone i kto w nich 
uczestniczy?
Bieszczadzki Park Narodowy zaawansowaną edukacją 
ekologiczną zajmuje się od 1992 roku, a więc ponad 25 lat. 
Podstawowymi celami edukacji ekologicznej w BdPN są: 
kształtowanie świadomości ekologicznej społeczności lo-
kalnej; edukacja ekologiczna zwiedzających; doskonalenie 
kadr związanych z ochroną przyrody, edukacją ekologiczną 
i udostępnianiem Parku do zwiedzania. Kształtowanie świa-
domości ekologicznej społeczności lokalnej realizowane 
jest przede wszystkim w odniesieniu do dzieci i młodzieży 
szkolnej. Od wielu lat wznawiane są corocznie programy 
stałe. Składają się na nie zajęcia kameralne w Ośrodku Na-
ukowo-Dydaktycznym, z zastosowaniem atrakcyjnych me-
tod i środków dydaktycznych oraz warsztaty terenowe, które 
odbywają się w oparciu o Terenową Stację Edukacji Ekolo-
gicznej w Suchych Rzekach (obecnie w remoncie) i nową 
oddaną w 2015 roku Terenową Stację Edukacji Ekologicznej 
w Wołosatym, z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych 
w terenie ścieżek ekologicznych. Programy stałe realizowa-
ne są dla różnych poziomów wiekowych dzieci i młodzieży. 
Dla dzieci w wieku przedszkolnym prowadzony jest pro-
gram „Kolorowe rozmowy z mieszkańcami Ziemi”, dla dzieci 
młodszych klas szkół podstawowych „Moje Bieszczady”, dla 
uczniów starszych klas szkół podstawowych (gimnazjów) 
„Zachowajmy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów” 
a dla młodzieży licealnej „Człowiek i przyroda”. W ramach 
całorocznych programów stałych objętych jest około 1000 
dzieci z terenu Bieszczadów. Uczniowie poznają w syste-
mie zintegrowanych zajęć kameralnych i terenowych, wiele 
zagadnień z zakresu geomorfologii, hydrologii, klimatologii, 
geologii, gleboznawstwa, fitosocjologii, florystyki, zoologii, 
hydrobiologii oraz historii gospodarczej regionu. Powiąza-
nie tych wszystkich treści funkcjonowania bieszczadzkich 
ekosystemów dokonuje się w trakcie praktycznych zajęć 
prowadzonych dwukrotnie wiosną i jesienią, ażeby poznać 
sezonową zmienność zjawisk przyrodniczych. Efektywna 
realizacja wspomnianych programów wymaga współpracy 
z nauczycielami bieszczadzkich szkół, dla których Park or-
ganizuje systematycznie warsztaty służące doskonaleniu 
metod edukacji ekologicznej. Oprócz programów stałych 
realizowane są różnego typu zajęcia edukacyjne kameralne 
i terenowe zamawiane przez zainteresowane grupy. W mu-
zeum przyrodniczym Parku oprócz udostępniania ekspozy-
cji dla grup zorganizowanych przeprowadza się w skali roku 
ok. 1000 lekcji muzealnych na ekspozycjach. W 2017 roku 
Bieszczadzki Park Narodowy bazując na programie „Par-
ki Narodowe dla Podkarpacia” przeprowadził pilotażowe 
szkolenia dla Strażników Gór, w oparciu o Terenową Stację 
Edukacji Ekologicznej w Wołosatym. Na trzech turnusach 
przeszkolono ok. 70 osób (dzieci, młodzież i dorośli). Inte-
resujące zajęcia i zaangażowanie uczestników pozwoliły na 
przetestowanie formuły organizacyjnej, która po udoskona-
leniach będzie zastosowana w szkoleniach planowanych 
w kolejnych latach. Istotą programu jest wdrożenie systemu 
wychowawczego obejmującego dzieci, młodzież i dorosłych, 
którego celem jest przygotowanie licznej grupy osób do pra-
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cy społecznej na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego w ramach przygotowywanego do zarejestro-
wania „Stowarzyszenia Strażników Gór”. Stowarzyszenie 
funkcjonowałoby w ścisłym powiązaniu z Bieszczadzkim 
PN, a członkowie stowarzyszenia – „Strażnicy Gór” - jako 
wolontariusze współpracowaliby z funkcjonariuszami Stra-
ży Parku przy nadzorze ruchu turystycznego, a ponadto 
wraz ze Strażą Parku i Działem Edukacji szkoliliby „Młodych 
Strażników Gór” i „Młodzieżowych Strażników Gór”, prze-
kazując im wiedzę o przyrodzie, historii i tradycji regionu 
oraz dobre zwyczaje i kulturę turystyczną. Rozpoczęliśmy 
od turnusów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży. Program 
cieszy się dużym zainteresowaniem i będzie rozwijany w ko-
lejnych latach.

W jaki sposób próbują Państwo edukować turystów, 
by przekonać społeczeństwo do idei ochrony przyrody 
w parkach narodowych?
Edukacja turystów zwiedzających Park to zadanie bardzo 
poważne i wymagające bardzo szybkich modyfikacji metod 
ze strony Parku. Dotychczas od wielu lat szkolimy przewod-
ników, ażeby za ich pośrednictwem docierać do licznych 
grup turystycznych. Wydajemy i udostępnialiśmy różno-
rodne wydawnictwa w punktach informacyjno-kasowych 
przy wejściach na szlaki. Równolegle do szlaków wyzna-
czyliśmy w terenie ścieżki przyrodnicze i przyrodniczo-hi-
storyczne, dla których wydane zostały książkowe przystęp-
ne przewodniki. Wznawiamy mapę turystyczną z opisami 
ścieżek i regulaminem parku. Patrole Straży Parku, w tym 
patrol konny, oprócz pilnowania przestrzegania regulami-
nu, służą informacjami i pomocą. Przy wejściach na szlaki 
i na parkingach oraz w węzłach komunikacyjnych rozmiesz-
czone są tablice informacyjno-edukacyjne. Od 1992 roku 
w każdy wakacyjny piątek Park prowadzi dla wszystkich 
zainteresowanych turystów i mieszkańców otwarte prelek-
cje pt. „Wakacyjne spotkania z przyrodą”. Współpracujemy 
z TVP i radiem w przygotowywaniu programów, audycji i fil-
mów związanych z ochroną przyrody i turystyką w Parku. 
W naszych ośrodkach wyświetlamy i rozpowszechniamy 
dla zainteresowanych wykonane na zlecenie parku filmy, 
diaporamy, kalendarze edukacyjne i rożne pamiątki z tre-
ściami przyrodniczymi. Aktualizujemy informacje na stronie 
internetowej. Na wszystkie programy i pomoce edukacyj-
ne uzyskujemy środki z wszystkich dostępnych funduszy 

krajowych i europejskich. Dzisiaj widzimy konieczność 
większego niż dotychczas wykorzystywania środków ko-
munikacji elektronicznej, by zbudować z turystą relacje 
bezpośrednie z Parkiem. Planujemy też w przestrzeni elek-
tronicznej udostępniać aplikacje pozwalające na pozna-
wanie przyrody i uwarunkowań jej ochrony. W 2017 roku, 
z udziałem młodzieży szkolonej w ramach programu „Straż-

ników Gór” testowaliśmy w terenie na szlaku tzw. „terenowe 
mobilne punkty edukacyjne dla turystów”. Są to edukacyjne 
namioty ustawiane w terenie przy szlakach turystycznych 
w miejscach wytypowanych ze względu na występowanie 
w terenie problemów dotyczących ochrony różnorodności 
biologicznej Karpat. Przeszkoleni wcześniej edukatorzy 
(pracownicy parku, wolontariusze członkowie Stowarzy-
szenia Strażników Gór), z udziałem Młodych lub Młodzieżo-
wych Strażników Gór, przy użyciu pomocy dydaktycznych 
prowadzą rozmowy edukacyjne z turystami, przekazując 
im informacje i drobne materiały edukacyjne. Zakres tema-
tyczny między innymi może dotyczyć: zachowań turystów 
na szlaku: pozytywnych – przyjaznych przyrodzie, a także 
niewłaściwych – degradujących walory przyrodnicze i obni-
żające różnorodność biologiczną. Ta forma edukacji tury-
stów będzie prowadzona w terenie w okresie wakacji, gdy 
ruch turystyczny jest największy. Bazując na doświadcze-
niu z 2017 roku można stwierdzić, że duża część turystów 
zatrzymuje się przy punktach edukacyjnych i chętnie ko-
rzysta z informacji oraz gier i zabaw edukacyjnych. Należy 
poszukiwać metod edukacji, które pozwolą na aktywne an-
gażowanie się społeczeństwa w ochronę przyrody. 

Strażnicy gór - edukacja turystów na szlaku 

Zajęcia kameralne w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym BdPN
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Las u zarania dziejów traktowany był jak woda i powietrze, z których korzystanie 
było ogólnodostępne. Dopiero w okresie kształtowania się granic plemiennych 
i państwowych, zaczęto przywiązywać wagę do własności lasu. Najdłużej jednak 
na regulacje własnościowe czekała Puszcza Karpacka. Rozgraniczenia, ustano-
wienie praw własności i wreszcie eksploatacja zasobów przebiegały tu z wielkim 
trudem, dzięki czemu lasy te najdłużej opierały się cywilizacji.

NIE ZAWSZE BYŁ CZAS NA LAS
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Tak było jeszcze za czasów królewskich. Ale sytu-
acja ta zmieniła się diametralnie po utracie przez Pol-
skę niepodległości. Od 1775 roku do końca XVIII wieku 
sprzedano 218 majątków. Później akcja ta nasiliła się 
po przegranych przez Austrię wojnach napoleońskich, 
w związku z koniecznością wypłaty kontrybucji na rzecz 
Francji. Te polskie dobra narodowe stanowiły w Galicji 
do roku 1829 jeszcze 44% ogólnej powierzchni zaboru. 
Jednak rząd austriacki, kierując się gwałtowną potrze-
bą „załatania dziury budżetowej”, przystąpił do masowej 
wyprzedaży (prywatyzacji) tych dóbr tak skutecznie, 
że końcem XIX wieku stanowiły one już tylko 3% po-
wierzchni Galicji. 

W opracowaniu  „Dzieje lasów, leśnictwa i drzewnictwa 
w Polsce” pod redakcją prof. Józefa Brody z 1965 r. można 
przeczytać: 

„... sprzedane zostały m. in. dobra nowotarskie (17 017 
ha) i dobra krośnieńskie (16 741 ha), i to za bagatelną 
cenę: pierwsze – po 6,57 zł za ha, drugie o połowę taniej 
– zaledwie po 3,35 złotego za 1 ha! Interesująco wypa-
da to w porównaniu z cenami drewna. W roku 1806 sąg 

drewna opałowego sprzedawano w rejonie Wadowice – 
Myślenice po 16 zł. W roku 1883 w Oświęcimiu płacono: 
za budulec kopalniany do 12 metrów długości – po 10,6 zł 
za m³, za kloce od 32 cm w górę – po 7,04 do 7,10 zł za 
m³, za belki ciosane od 8/9 cm w górę: krótsze po 10,24 , 
dłuższe po 11,20 za m³ itd. W tym samym roku w lasach 
ostrowskich w pow. Tarnopol stos szczap dębowych o ob-
jętości 4 m³ kosztował 11 zł, taki sam brzozowy – 10 zł, 
osikowy – 8,50 zł”. To znaczy, ze hektar lasu można było 
kupić za furę opału!

Trudną do przełknięcia prawdą jest, że rząd obcego, 
zaborczego państwa, robił to z lasami zabranymi podbi-
temu narodowi. Polskiej szlachcie wydawało się wtedy, 
że kupuje od ck. rządu austriackiego lasy, tymczasem to 
cesarz „kupował” sobie jej wdzięczność i bezstronność 
w sprawach narodowych, o czym pewnie niewielu chce 
dzisiaj pamiętać.

Znamy dzieje tych sprywatyzowanych lasów – jeszcze 
w XIX wieku ich powierzchnia gwałtownie się skurczyła, 
a skutki dewastacyjnych wyrębów w wielu górskich okoli-
cach widać do dziś.
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Wyliczenia pokazują, że łączny ubytek dóbr państwo-
wych w Galicji w ciągu pierwszych 70 lat wyniósł 538,2 tys. 
ha. Lasy te, trafiwszy w kupieckie ręce, zaczęły być mocno 
eksploatowane. W 1850 roku lasy rządowe Galicji Zachod-
niej podporządkowano Dyrekcji Dóbr Państwowych i Fun-
duszowych w Wieliczce. Posiadała ona 3 okręgowe urzędy 
leśne z 21 rewirami. Spadek liczby rewirów związany był 
ściśle z wielkimi wyprzedażami dawnych dóbr królewskich 
i ciągłym zmniejszaniem się obszaru lasów rządowych. Na 
terenie obecnego Podkarpacia w połowie XIX wieku było 
zaledwie kilka tysięcy hektarów lasów rządowych.

Tabela. Obszar dóbr państwowych i funduszowych w Galicji w la-
tach 1800-1870 (wg Miklaszewski J., Lasy i leśnictwo w Polsce, 
Warszawa 1929).

Rok 1800 1850 1860 1870
tys. ha 779,4 446,7 392,6 241,2

Sytuację tę opisywał Ignacy Szczerbowski w Pamiętniku 
Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego z 1907 roku, wskazu-
jąc, że: (…) dobra te sprzedawano po niesłychanie niskich 
cenach, że od nabywców nie wymagano żadnych kwali-
fikacyi, nie robiono im w sprawie dalszego prowadzenia 
gospodarstwa żadnych zastrzeżeń – owszem wszelkimi 
środkami ułatwiano im kupno i spłatę, (…) przez takie po-
stępowanie rozbudzał rząd najgorsze instynkta i skazywał 
lasy sprzedane na zupełną ruinę i zagładę. Przeważna 
część nabywców nie przywiązywała też wagi do lasów 
(…), przystępując bezzwłocznie do wycięcia wszystkich 
drzewostanów, które miały jaką taką wartość. (…) rzucano 
na rynki ogromne ilości drewna, wszelka konkurencja mu-
siała upaść, cena płodów leśnych spadła, wartość lasu  ob-
niżyła się tak dalece, że o dochodach mowy być nie mogło, 
a stąd i właściciele lasów nie mogli myśleć o ulepszeniach 
lub poprawie gospodarstwa. 

Jeszcze w przeddzień przyznania Galicji autonomii 
sprzedano jednorazowo zagranicznej spółce 12 majątków 
o łącznej powierzchni 115,6 tys. ha. Cena za 1 hektar wy-
nosiła średnio 72 zł reńskie, co było ułamkiem ceny rze-

czywistej, gdyż na niektórych rynkach galicyjskich płacono 
wówczas za 1 m3 wyborowego drewna użytkowego po 10 
zł reńskich i więcej.

Efektem tej prywatyzacji w XIX wieku było gwałtowne 
kurczenie się powierzchni lasów, a skutki dewastacyjnych 
wyrębów z tego okresu w wielu górskich okolicach widać 
do dziś. Jako pierwsze pod topór poszły lasy Puszczy 
Sandomierskiej i Roztocza Południowego. Wylesienia na 
piaszczystych gruntach i pozostawienie ich bez odnowie-
nia sadzonkami sprawiło, że uruchomione zostały ogrom-
ne połacie wędrujących wydm unoszonych wiatrem. Wę-
drujące piaski stały się poważnym problemem dla rolnic-
twa również w okolicach Mielca, Tuszymy, Stalowej Woli, 
Pustkowa, Kolbuszowej. 

Fatalna sytuacja panowała pod tym względem na Roz-
toczu Południowym, gdzie przedsiębiorcy, nastawieni na 
szybki zysk, użytkowali lasy w sposób plądrowniczy, co 
w efekcie doprowadziło do odsłonięcia gleby na dużych 
obszarach. Potężne połacie lotnych piasków ciągnęły 
się wówczas od Zwierzyńca aż po Lwów. 

Ten niezwykle ważki problem dostrzegali leśnicy zrze-
szeni w Galicyjskim Towarzystwie Leśnym, które powsta-
ło w 1882 roku we Lwowie. Emil Hołowkiewicz w swym 
artykule „Wydmy galicyjskiego niżu”, zamieszczonym 
w Sylwanie, wspomina o wielkim pagórku pomiędzy Gli-
nianką i Ulanowem, zajmującym obszar 25 morgów, który 
po wylesieniu uwolnił  2 miliony metrów sześciennych pia-
sku. W 1876 roku Hołowkiewicz zinwentaryzował w oko-
licy Ulanowa ruchomą wydmę o obszarze 350 morgów. 
W tym samym roku w Woli Żarczyckiej k. Łańcuta znalazł 
wędrujące piaski na powierzchni 200 morgów, podczas 
gdy w opisie z 1850 roku figurowała tam wydma o po-
wierzchni zaledwie 2 morgów. 

Galicyjskie Towarzystwo Leśne przyznawało premie dla 
włościan za zalesianie prywatnych wydm. W 1893 roku 
takie gratyfikacje otrzymali czterej mieszkańcy powiatu 
łańcuckiego, zaś w 1898 dwaj włościanie  z Mieleckiego.

Bardzo dramatyczna była sytuacja właśnie w powie-
cie mieleckim, gdzie pomiędzy Chorzelowem a Trześnią 

„Eksploatacja lasu w Karpatach” - pocztówka z pocz. XX w. wydana w Krakowie (pocztówka z arch. E. Marszałka)
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piaski zasypały 150 morgów gruntów rolnych i zaczęły 
zawiewać ogrody przydomowe, zmuszając niektórych 
gospodarzy do zmiany miejsca zamieszkania. Wśród 
najbardziej zagrożonych gmin w regionie wymieniano też 
Rudnik, Radomyśl i Ostrowy Tuszowskie. 

W odniesieniu do tej ostatniej Emil Hołowkiewicz w „Ob-
razach fizjograficznych…” napisał dość złośliwie: „… gmina 
Ostrów Tuszowski powinna otrzymać patent na poprawny 
system tępienia lasów i tworzenia wydmisk. Liczni prze-
mysłowcy wiejscy, wykopując korzenie żyjących chojaków 
sosnowych, spowodowali śmierć lasów włościańskich na 
setkach morgów”. Trzeba wyjaśnić, że w tej okolicy roz-
powszechniona była produkcja bardzo trwałych koszyków, 
plecionych z włókien dartych z korzeni młodych sosen.

W 1885 roku ukazała się praca Gustawa Lettnera 
„O piaskach zwiewnych w Galicji”, w tym samym roku za-
rząd Towarzystwa postawił skromny obelisk z napisem: 
„Leśnikom, którzy pracowali nad zalesieniem lotnych 
piasków w Hołosku i Brzuchowicach, 12 września 1885 
roku”. Już ten fakt świadczy o wielkim wysiłku włożonym 
w dzieło likwidacji wydm. Jako uzupełnienie można po-
dać, że staraniem GTL tylko w 1887 roku zalesiono w Ga-
licji 478 ha wydm śródlądowych, do czego zużyto 4922 
fury gałęzi w celu pokrycia gruntu dla ustabilizowania pia-
sków. W kolejnym 1888 roku, przy pomocy 4764 fur ga-
łęzi utrwalono i obsadzono sosną następne 403 hektary 
wydm. Akcja ta trwała jeszcze kilkanaście lat. Wiadomo, 
że w 1889 roku na jej potrzeby wyhodowano specjalnie 
sześć milionów sadzonek sosny, co pozwalało obsadzić 
około 600 ha gruntu.

Dopiero na początku XX wieku poradzono sobie z za-
lesieniem lotnych piasków, jednak wymagało to wielkie-
go wysiłku finansowego i organizacyjnego. Ziemie słabe, 
nieużytkowane rolniczo, zostały trwale przywrócone la-
som i obecnie trudno szukać na obszarze dzisiejszego 
Podkarpacia choćby niewielkich fragmentów wędrujących 
wydm śródlądowych. 

Wspomniany wcześniej spadek lesistości i jakości drze-
wostanów, przybierające w niektórych okolicach formę 
zagłady lasów, zauważono również w Wiedniu, co stało 
się jednym z bodźców do wprowadzenia nowego prawa 
leśnego na obszarze całego cesarstwa. Patent cesarski 
Ustawa Lasowa z 3 grudnia 1852 roku w §2 zaznaczał: 
„Gruntu leśnego nie wolno bez pozwolenia odejmować 
uprawie drzewa i używać go na inne cele”.

Cały ten akt prawny liczył 121 stron, a wraz z później-
szymi uzupełnieniami prawie 300 stron, jednak nie przy-
niósł żadnej poprawy sytuacji - wręcz przeciwnie, lesi-
stość Galicji wciąż spadała. 

Szacuje się, że na ogólną powierzchnię lasów w regio-
nie sięgającą początkiem XX wieku prawie 400 tys. ha, 
około 6 tys. ha, czyli niewiele ponad 1%, znajdowało się 
w rękach państwowych. Można zatem powiedzieć, że 

Spływy flisackie na Sanie

Spław drewna na Sanie - rycina Fałata znalazła się w monografii 
Die osterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild - Ga-
lizien jako typowy obrazek z tej częsci cesarstwa. Autor Julian 
Fałat, 1895 r.
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na ponadwiekowej niewoli stracili nie tylko Polacy, ale 
również lasy jako dobro publiczne położone w granicach 
Rzeczpospolitej. Ubytek tych dóbr naturalnych to jedna 
z najtrudniejszych do naprawienia szkód, wyrządzonych 
nam przez zaborców i okupantów.

Radykalna zmianę tej sytuacji przyniosły dopiero lata 
powojenne, kiedy to po wysiedleniu ludności ruskojęzycz-
nej z terenów gór, pogórza i Roztocza opustoszały całe 
doliny dawnych wsi. Podjęto szeroko zakrojoną akcję 
zalesieniową, która do 1970 roku przyniosła efekt w po-
staci ponad 100 tysięcy ha nowego lasu. Trzeba jednak 
nadmienić, że dawne pola obsadzano gatunkami światło-
żądnymi (sosna, świerk, modrzew) z góry przewidzianymi 
do przebudowy po kilkudziesięciu latach. Kilkadziesiąt 
tysięcy ha zajęła samorzutnie olsza szara. To tematy na 
osobne opracowania. 

W 2017 roku Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzen-
nej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie opublikował 
wyniki badań naukowych dotyczących dynamiki historycz-
nych zmian lesistości na przestrzeni ponad 150 lat na ob-
szarze Karpat. Wykazano tam, że lesistość Karpat w za-
sięgu terytorialnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Krośnie (wyłączając parki narodowe) w okresie od 
połowy XIX do początku XXI wieku wzrosła dwukrotnie 
(z 31,7% w 1860 r. do 60,3% w 2013 r.). 

To głównie zasługa powojennych zalesień, których 
skala do dziś budzi podziw dla pionierskiego pokolenia 
leśników zagospodarowujących Bieszczady, Beskid Ni-
ski i Pogórze. Dziś w tych drzewostanach pozyskuje się 
drewno, ale dokonuje się również przebudowy ich skła-
du gatunkowego na zgodny z siedliskami górskimi. Te 
prace potrwają jeszcze całe dziesięciolecia. 

Edward Marszałek

Dynamika zmian lesistości w karpackiej części RDLP w Krośnie. Sporządzono w IGiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego 
z uwzględnieniem danych z lat: 1860, 1930, 1970, 2013. Badania zrealizowano przy wsparciu szwajcarskiego programu współ-
pracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach projektu FORECOM „Zmiany powierzchni lasów w regio-
nach górskich – przyczyny, trajektorie oraz skutki”. Więcej na ten temat: http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje,000222.
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Daraby na Czeremoszu. Ogromne ilości drewna z lasów karpac-
kich spłynęły z nurtem rzek. W krajobrazie dominują bezleśne stoki 
(pocztówka z arch. E. Marszałka)
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Ochrona przyrody, według ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 2134) polega na zachowaniu, zrównoważonym 
użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody, m.in.: 
dziko występujących, objętych ochroną gatunkową roślin, zwierząt i grzybów, 
siedlisk przyrodniczych i zagrożonych wyginięciem siedlisk roślin, zwierząt 
i grzybów, tworów przyrody żywej i nieożywionej, krajobrazu, zieleni w miastach 
i wsiach, zadrzewień.

OCHRONA PRZYRODY  
W WOJ. PODKARPACKIM
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Celem ochrony przyrody jest utrzymanie procesów eko-
logicznych i stabilności ekosystemów, zachowanie róż-
norodności biologicznej, zachowanie dziedzictwa geo-
logicznego i paleontologicznego, zapewnienie ciągłości 
istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich 
siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do 
właściwego stanu ochrony, ochronę walorów krajobrazo-
wych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień, utrzy-
mywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony 
siedlisk przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, 
tworów i składników przyrody oraz kształtowanie właści-
wych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, 
informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody.

Ustawa określa 10 form ochrony przyrody, którymi są:
• parki narodowe,
• rezerwaty przyrody,
• parki krajobrazowe,

• obszary chronionego krajobrazu,
• obszary Natura 2000,
• pomniki przyrody,
• stanowiska dokumentacyjne,
• użytki ekologiczne,
• zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,
• ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Na terenie województwa podkarpackiego znajdują się 2 
parki narodowe, zajmujące ok. 49 tys. ha. Średnio w całej 
Polsce zajmują one ok. 1% obszaru kraju. Parki krajobra-
zowe województwa stanowią ok. 16% jego obszaru (ok. 
284 tys. ha). Obszary chronionego krajobrazu zajmują ok. 
530 tys. ha, co stanowi blisko 30% powierzchni wojewódz-
twa. W całym województwie jest 96 rezerwatów przyrody, 
obejmujące obszar ok. 11 120 ha. Pomników przyrody jest 
ponad 1700, w tym: pojedyncze drzewa, grupy drzew, ale-
je, głazy narzutowe, a także  skałki, groty, jaskinie i inne. 

Magurski Park Narodowy
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W województwie wyznaczono także wiele użytków eko-
logicznych, 28 stanowisk dokumentacyjnych, a także 9 
zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.  Formy ochrony 
przyrody  zajmują 44,5% powierzchni województwa. 

Najwyższą formą prawną ochrony przyrody są parki 
narodowe. Park obejmuje obszar chroniony o pow. nie 
mniejszej niż 1000 ha, wyróżniający się szczególnymi 
wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, 
kulturowymi i edukacyjnymi. Ochronie podlega tu cała 
przyroda oraz walory krajobrazowe. Obawy o negatywny 
wpływ otoczenia na funkcjonowanie parku są na tyle silne, 
że teren parku narodowego jest otaczany sferą ochronną 
zwaną otuliną. W województwie podkarpackim znajdują 
się dwa parki narodowe: Bieszczadzki i Magurski.

Bieszczadzki Park Narodowy powstał w 1973 r. Jego po-
wierzchnia wynosi 29 200,48 ha, zaś powierzchnia otuliny 
57 150 ha. W województwie podkarpackim park ten swoim 
zasięgiem obejmuje gminy Cisna, Czarna oraz Lutowiska. 
Park chroni najbardziej interesujące pod względem kra-
jobrazowym i przyrodniczym partie górskie Bieszczadów, 
w tym najlepiej zachowaną w naszym kraju część Puszczy 
Karpackiej oraz jedyny w Polsce fragment Karpat Wschod-
nich i jedyny rejon w polskich górach, gdzie znajdują się 
połoniny tj. wysokogórskie łąki z rzadkimi gatunkami roślin 
wschodniokarpackich. W parku stwierdzono ponad 60 róż-
norodnych zespołów i zbiorowisk nieleśnych. Bardzo rzad-
kim zbiorowiskiem są torfowiska wysokie, które występują 
wzdłuż Sanu, a także w dolinie Wołosatego. Najbardziej 
rozpowszechnionym jednak zespołem leśnym jest buczy-
na karpacka. Najlepiej poznaną grupą na terenie parku są 
rośliny naczyniowe, szacowane na ok. 780 gatunków. Park 
i jego otulina są niezwykle cenną ostoją ssaków i ptaków 
drapieżnych w Polsce i jedną z najcenniejszych w Europie.

Magurski Park Narodowy utworzony został w 1994 r. 
i jego powierzchnia wynosi 19 438,9 ha, zaś powierzchnia 
otuliny 22 969 ha. Swoim zasięgiem na podkarpaciu obej-
muje gminy: Dębowiec, Dukla, Krempna, Nowy Żmigród, 
Osiek Jasielski. Park leży w Beskidzie Niskim, na granicy 

województw podkarpackiego i małopolskiego, obejmując 
górne dorzecze Wisłoki oraz pasmo Magury Wątkowskiej. 
W parku stwierdzono 57 zbiorowisk roślinnych, spośród 
których lasy i zarośla reprezentuje 16 naturalnych zbioro-
wisk, zajmujących około 95% powierzchni parku. Reszta 
należy do zbiorowisk zielnych tj. naturalnych i synantro-
pijnych. Bardzo wartościowe zbiorowiska, które tu można 
spotkać to rzadkie w polskich Karpatach lasy jaworowe. 
W granicach parku wyróżniono ponad 30 zbiorowisk niele-
śnych. W parku żyje prawie 200 gatunków zwierząt.

Niższą formą ochrony przyrody od parków narodowych są 
rezerwaty przyrody. Za rezerwat uznaje się obszary, które 
są zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, 
ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedli-

ska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory 
i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szcze-
gólnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturo-
wymi lub walorami krajobrazowymi. Na terenie rezerwatu 
obowiązują dokładnie takie same zakazy jak w parkach na-
rodowych, jednakże co odróżnia te dwie formy to brak usta-
nowienia minimalnej powierzchni ochrony rezerwatowej.

Bieszczadzki Park Narodowy

Rezerwat Gołoborze
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Aktualnie na terenie województwa podkarpackiego 
uznano 96 rezerwatów przyrody, zajmujących łącznie 11 
119,32 ha, co stanowi około 0,62% powierzchni całego 
województwa. Rezerwaty Podkarpacia charakteryzuje 
ogromna różnorodność biologiczna. Ze względu na rodzaj 
wyróżniamy następujące rezerwaty w woj. podkarpackim: 
leśne - 41 (np. Góra Sobień, Krępak), florystyczne - 24  
(np. Brzoza czarna w Reczpolu, Winna Góra), wodne - 1 
(Jezioro w miejscowości Pniów), przyrody nieożywionej - 
8 (np. Kamień nad Rzepedzią, Kozigarb), torfowiskowe - 7 
(np. Źródła Tanwi, Broduszurki), krajobrazowe - 11 (np. 
Kopystanka, Przełom Osławy pod Mokrem) oraz fauni-
styczne – 4  (np. Skarpa Jaksmanicka, Zabłocie). W obiek-
tach tych swoją ostoję znajdują liczne gatunki chronionych 
i rzadkich roślin, zwierząt i grzybów, obecne są tu również 
chronione siedliska przyrodnicze.
Parki krajobrazowe obejmują obszar chroniony ze 

względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturo-
we, a także walory krajobrazowe. Na obszarach grani-
czących z parkiem może być wyznaczona otulina.  Waż-
ne jest to, że grunty rolne, leśne lub inne nieruchomości, 

które znajdują się w granicach parków krajobrazowych, 
mogą być wykorzystywane gospodarczo. Należy tu rów-
nież wspomnieć o zakazach, obowiązujących na terenie 
omawianych obszarów, które są jedynie propozycją za-
kazów, jakie mogą być wprowadzone przy ustanawianiu 
tej formy ochrony przyrody. Dla powyższych trzech form 
ochrony przyrody wprowadza się plan ochrony na okres 
20 lat. W województwie podkarpackim występuje 10 par-
ków krajobrazowych. Zajmują one łącznie ok. 280 tys. ha 
powierzchni.  Spośród nich 6 położonych jest w całości 
w granicach województwa podkarpackiego, tj.: Ciśniań-
sko-Wetliński Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy 
Doliny Sanu, Park Krajobrazowy Gór Słonnych, Jaśli-
ski Park Krajobrazowy, Czarnorzecko-Strzyżowski Park 
Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskie-
go. Pozostałe parki położone są w części na terenie 
województwa podkarpackiego i na terenie województwa 
lubelskiego, tj.: Południoworoztoczański Park Krajobra-
zowy, Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej, Park Krajo-
brazowy Lasy Janowskie, oraz na terenie województwa 
podkarpackiego i województwa małopolskiego, tj.: Park 
Krajobrazowy Pasma Brzanki.
Obszary chronionego krajobrazu obejmują tere-

ny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz 
o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze wzglę-
du na możliwość zaspokajania potrzeb, związanych z tury-
styką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy eko-
logicznych. W ustawie zaproponowane są (podobnie jak 
w przypadku parku krajobrazowego) jedynie propozycje 
zakazów, jakie można zapisać przy ustanawianiu tej formy 
ochrony przyrody. Funkcjonowanie omawianego obszaru 
ma znaczenie w szczególności w powiązaniu z planowa-
niem przestrzennym. W województwie podkarpackim zo-
stało utworzonych 13 obszarów chronionego krajobrazu 
o łącznej powierzchni ok. 470 tys. ha. Są to: Mielecko-Kol-
buszowsko-Głogowski OChK, Sokołowsko-Wilczowolski 
OChK, Brzóźniański OChK, Kuryłowski OChK, Zmysłow-

Rezerwat Broduszurki 

Park Krajobrazowy Gór Słonnych
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ski OChK, Hyżnieńsko-Gwoźnicki OChK, Strzyżowsko-
Sędziszowski OChK, Roztoczański OChK, Przemysko-
Dynowski OChK, Sieniawski OChK, Wschodniobeskidzki 
OChK, OChK Beskidu Niskiego oraz Czarnorzecki OChK.

Najmłodsza forma ochrony to obszary Natura 2000, 
które zostały wprowadzone w 2004 r. w Polsce, jako je-
den z obowiązków, które związane były z przystąpieniem 
Polski do Unii Europejskiej. Obszary Natura 2000 powsta-
ją we wszystkich państwach członkowskich Unii Europej-
skiej i tworzą Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000. 
Podstawą do tworzenia ich w obrębie w/w państw są te 
same założenia, określone w prawie oraz w/g wytycznych 
Unii Europejskiej. Celem jest objęcie ochroną około 200 
najcenniejszych i zagrożonych wyginięciem siedlisk przy-
rodniczych i ponad 1000 rzadkich i zagrożonych gatun-
ków. W woj. podkarpackim wyróżniamy 1 obszar Natura 
2000 PLC (PLB i PLH) - PLC180001 Bieszczady o pow. 
111 519,50 ha, 7 obszarów specjalnej ochrony ptaków 
(PLB), np. Góry Słonne, Pogórze Przemyskie, Roztocze 
oraz aż 55 obszarów projektowanych mających znacze-
nie dla Wspólnoty (PLH) np. Bory Bagienne nad Bukową 
Rzeka San czy Moczary. Łącznie obszarów Natura 2000 
w województwie jest 63, zaś ich powierzchnia to w sumie 
749 664,25 ha. Należy jednak zwrócić uwagę, że część 
obszarów ptasich i siedliskowych pokrywa się. Procento-
wo pokrycie powierzchni województwa podkarpackiego 
obszarami Natura 2000 wynosi około 32%, uwzględniając 
ich nakładanie się. Na obszarach Natura 2000 ochronie 
podlegają nie tylko naturalne składniki przyrody, ale rów-
nież siedliska ukształtowane przez człowieka i utrzymy-
wane dzięki jego działalności, jak np. ekstensywnie użyt-
kowane górskie i nizinne łąki. Chronione są też siedliska 
wielu gatunków zlokalizowane w obiektach i budowlach 
będących dziełem człowieka – kościołach, cerkwiach, 
grodach obronnych, fortach obronnych z czasów zaboru 
austriackiego, bunkrach z okresu II wojny światowej, po-
ligonach wojskowych, sztolniach, stawach hodowlanych 
i wielu innych.

Wśród innych mniejszych form ochrony przyrody wy-
różniamy pomniki przyrody. Są to pojedyncze twory 
przyrody żywej i nieożywionej, mogą to być również ich 
skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, 
kulturowej lub krajobrazowej, a także odznaczające się in-
dywidualnymi cechami, które wyróżniają je wśród innych 
tworów, mogą to być okazałych rozmiarów drzewa, krze-
wy gatunków rodzimych oraz obcych, źródła, wodospady, 
wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. 
W woj. podkarpackim wyróżniamy 1762 pomników przy-
rody. Są to głównie obiekty chroniące przyrodę żywą. 
Wśród nich są drzewa oraz aleje drzew. Pomnikami przy-

rody są przeważnie drzewa rodzime. Mogą to być dęby, 
lipy, jesiony czy sosny. Przykładem takich pomników są: 
dąb szypułkowy „Chrześcijanin”, rosnący w Januszkowi-
cach w gminie Brzostek, posiadający aż 1050 cm obwodu 
(najgrubsze drzewo w województwie podkarpackim), dąb 
„Poganin”, znajdujący się w Węglówce obok cerkwi, czy 
dąb „Jagiellon” w Rzepniku. Oprócz pojedynczych drzew
-pomników przyrody, można także zaobserwować aleje 
drzew. Będą to okazałe szpalery dębów, lip, kasztanow-
ców itp. Wspaniała aleja lipowa zachowała się w Wysocku, 
niedaleko Radymna, zaś w okolicach Dukli można ujrzeć 
piękną aleję akacjową. W województwie podkarpackim 
znajdziemy także sporo pomników przyrody nieożywionej. 
Są to wychodnie, głazy narzutowe, ściany skalne, wodo-
spady, źródła, przełomy i progi rzeczne oraz inne interesu-
jące formy powierzchni ziemi. Szczególnie interesujące są 
wodospady „Szepit” koło Zatwarnicy, „Przy młynie” w Iwli 
oraz duża kaskada w Uhercach. Ochroną objęto także od-
krywki fliszu karpackiego, m.in. progi na rzece Hoczew-
ce, skałki na szczycie Dwernika-Kamienia, „Kamień leski” 
i ścianę skalną w Myczkowcach. Na uwagę zasługują gru-
py skał w Komborni i Woli Komborskiej. Jeden z ostańców 
ma kształt czapki konfederatki. Ciekawe są także głazy 
polodowcowe w Kruhelu Małym oraz w Manasterzu na 
Roztoczu, a także źródło „Bełkotka” w Iwoniczu Zdroju 
i „Czarny Staw” w Głogowie Małopolskim.

Ustawa o ochronie przyrody wprowadza kolejne formy 
ochrony przyrody, którymi są użytki ekologiczne, sta-
nowiska dokumentacyjne i zespoły przyrodniczo-kra-
jobrazowe. Do tej pory, na terenie województwa podkar-
packiego, zostało powołanych, na mocy rozporządzeń 
wojewody i uchwał rady gminy: 28 stanowisk dokumen-
tacyjnych o powierzchni 19,24 ha oraz 9 zespołów przy-
rodniczo-krajobrazowych o powierzchni 271 ha oraz wiele 
użytków ekologicznych. 

Pomnik przyrody w parku podworskim w Jureczkowej

Obszar Natura 2000 „Wisłok Środkowy z dopływami”
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Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów ma na 
celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony 
dziko występujących na terenie kraju lub innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej rzadkich, endemicznych, 
podatnych na zagrożenia oraz zagrożonych wyginięciem, 
a także objętych ochroną na podstawie przepisów między-
narodowych, których Rzeczypospolita Polska jest stroną, 
gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i ostoi, 
a także zachowanie różnorodności gatunkowej i gene-
tycznej. Mogą być również ustalane strefy ochrony w celu 
zachowania ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych 
ochroną gatunkową lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego 
przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową. Ochro-
nie gatunkowej podlegają rośliny, zwierzęta i grzyby, które 
są rzadkie oraz zagrożone w skali kraju. Są to także gatunki 

endemiczne oraz chronione na podstawie umów między-
narodowych. Na szczeblu krajowym oraz na szczeblach 
lokalnych prowadzi się monitoring  gatunków zagrożonych. 
Tworzy się Czerwone Listy lub Czerwone Księgi. Listy za-
wierają tylko spis gatunków wraz z podanym stopniem ich 
zagrożenia, księgi natomiast są bardziej szczegółowe. Za-
wierają dodatkowo informacje o biologii każdego gatunku, 
jego występowaniu, stanie populacji, rodzajach zagrożeń 
oraz zalecenia działań ochronnych. Na terenie woj. pod-
karpackiego bardzo ważna jest ochrona gatunkowa roślin, 
zwierząt i grzybów. Wśród chronionych gatunków roślin 
stwierdzono występowanie ok. 50 gatunków, ujętych w Pol-
skiej Czerwonej Księdze Roślin. Aż 14 gatunków ma jedyne 
naturalne stanowiska w omawianym województwie, np.: to-
jad wiechowaty, tojad niski, różanecznik żółty, szachownica 
kostkowata, pszeniec biały.

Liczna jest również lista gatunków wpisanych do Polskiej 
Czerwonej Księgi Zwierząt. Ze 130 gatunków kręgowców 
tam występujących, około 60 gatunków można spotkać na 
Podkarpaciu, a z 236 gatunków bezkręgowców notowa-
nych jest ponad 50 gatunków w naszym województwie. 

Wyjątkowe walory przyrodnicze Bieszczadów przyczyniły się 
do utworzenia na tym terenie Międzynarodowego Rezerwatu 
Biosfery „Karpaty Wschodnie”, który powstał pod patronatem 
UNESCO w ramach programu „Man and Biosphere” (Czło-
wiek i Biosfera). Rezerwat ten obejmuje tereny na pograniczu 
Polski, Słowacji i Ukrainy. W skład tego obszaru chronionego 
po polskiej stronie wchodzą: Bieszczadzki Park Narodowy 
i będące jego otuliną Parki Krajobrazowe Ciśniańsko-Wetliń-
ski i Doliny Sanu. Po stronie słowackiej do rezerwatu włączo-
no Park Narodowy „Połoniny” z częścią dawnego obszaru 
chronionego „Karpaty Wschodnie”. Na Ukrainie Międzyna-
rodowy Rezerwat Biosfery tworzą: Użański Park Narodowy 
i Nadsański Park Krajobrazowy.

Podsumowując, formy ochrony przyrody tworzą duży 
i zróżnicowany zespół środków, pozwalających realizo-
wać ochronę przyrody. Powstał on w efekcie rozwoju pod-
staw ochrony przyrody oraz jej wieloletniej praktyki.

Trzeba pamiętać o tym, że zagłada jednego gatunku nie-
sie za sobą nieodwracalne zmiany w całym ekosystemie. 
Zmiany zachodzące w jednej części świata mają wpływ 
na inne jego regiony, często odległe o setki, a nawet ty-
siące kilometrów, dlatego tak bardzo ważna jest ścisła 
współpraca międzynarodowa, aby zachować równowagę 
w środowisku naturalnym, rozsądnie gospodarować jego 
zasobami i skutecznie je chronić. 

Maciej Sebastianka

Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”

Szachownica kostkowata

Nadobnica alpejska
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Rozmowa z prof. dr. hab. Krzysztofem Kukułą - hydrobiologiem 

Rzeszowski zalew  
- czas podnieść wrota zapory
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Jacek Stachiewicz: Gdy 
budowano próg wodny na 
Wisłoku pan już mieszkał 
w Rzeszowie?
Krzysztof Kukuła: Akurat na 
początku lat siedemdziesiątych 
przyjechałem z Krakowa do Rze-
szowa i zbiornik, powstały przy 
świeżo wybudowanym progu, 
był dopiero co wypełniony wodą. 

I jak on się panu wtedy widział?
Zalew wyglądał atrakcyjnie, ale wtedy byłem młody, wszyst-
ko mi się podobało (śmiech). Ludzie się kąpali, była odpo-
wiednia infrastruktura, wypożyczalnia kajaków, rowerów 
wodnych, żaglówki…

Ci, którzy wtedy podejmowali decyzję o jego bu-
dowie, argumentowali, że budowa progu wodnego 
na Wisłoku, który spiętrzy wodę, jest konieczna ze 
względu na zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej 
ilości i jakości wody pitnej z ujęcia w Zwięczycy. 
Jego funkcja rekreacyjna była wtórna. 
Owszem, taki był główny, obok ujęcia wody dla WSK, cel 
budowy zbiornika. Jednak dla mieszkańców miasta funkcja 
rekreacyjna była równie istotna, choć rzeczywiście wtórna. 

Od 1973 roku mijają 44 lata i zamiast zalewu mamy 
teraz bajoro. Rzeczywiście zalew to bajoro, jak mówią 
ci, którzy mieszkają w jego pobliżu? 
No cóż, teraz mamy w miejsce zbiornika płytką, rozległą 
kałużę... Powierzchnia wyjściowa to było około 70 hektarów 
wody, a w tej chwili z tego nie została chyba nawet połowa.
 
Zbiornik gromadził ponoć 1,8 miliona metrów sze-
ściennych wody, a w najgłębszym miejscu od lustra 
wody do dna było około sześć metrów.
Tak było na początku.

I nie było szans, by tak zostało na wieki wieków? 
O ile dobrze pamiętam, żywotność zbiornika była określana 
na 30 lat. Szacowano, że do 2004 roku wypełnienie zbiornika 
osadami wyniesie 80 procent jego pierwotnej pojemności.

Czym?
Naniesionymi przez rzekę osadami. Naukowcy z Politech-
niki Krakowskiej wyliczyli, że rocznie do zalewu spływa oko-
ło 300 tysięcy metrów sześciennych osadów. Ten zbiornik 
od początku nie miał szans na przetrwanie w tej postaci, 
w jakiej był w chwili zalania wodą w 1973 roku. Nie do unik-
nięcia było szybkie powstanie wysp, pojawienie się roślin-
ności wzdłuż brzegów, która potem stopniowo zarastała 
tworzące się wypłycenia. Powstały szerokie pasy podmo-
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kłego lądu i lustro wody szybko się zmniejszyło. Dziś mamy 
wspomnienie po pierwotnym zalewie.

Co to za zalew, którego największy akwen, ten przy 
stopniu wodnym, jest węższy niż Wisła w Krakowie?
Już po dziesięciu latach, na początku lat osiemdziesiątych, 
pojawiły się wyspy i rośliny wodne, które zmniejszały lustro 
wody. Na zdjęciach lotniczych z 1974 roku widoczna jest 
tylko jedna wyspa, ta zaplanowana, z prowadzącą na nią 
kładką. Po dziesięciu latach widać było na zdjęciach spore, 
kilkuhektarowe muliste łachy już na wysokości Lisiej Góry.

Osady, którymi wypełnia się zbiornik, to jest przede 
wszystkim ziemia z pól?
Zbiornik rzeszowski zlokalizowano jest na granicy Kotliny 
Sandomierskiej i Karpat. Cała zlewnia powyżej zbiornika 
to Pogórze Karpackie i Beskid Niski, a więc teren mocno 
pofałdowany, który jeszcze do niedawna był intensywnie 
użytkowany rolniczo. Zarówno położenie, jak i uprawa ro-
ślin sprzyjają erozji gruntów, które wraz z wodami opado-
wymi spływają ostatecznie do Wisłoka. Rzeka zaś niesie 
wszystko coraz niżej. I w końcu gdy napotyka na swej dro-
dze przeszkodę, część niesionego przez nią osadu zatrzy-
muje się i zaczyna się gromadzić. Próg wodny, rzeszowska 
zapora, jest właśnie tego typu przeszkodą. Przyszłość rze-
szowskiego zalewu była więc łatwa do przewidzenia. 

Pan jest hydrobiologiem i z naszych poprzednich roz-
mów wiem, że podkreśla pan negatywne skutki nie-
przemyślanej budowy zapór. Próg wodny na Wisłoku 
jest faktem fizycznym, na razie nikt nie planuje wysa-
dzenia go w powietrze. Ale mamy do czynienia z pew-
nym przyrodniczym paradoksem - poprzez swoje dzia-
łania człowiek zmienił środowisko przyrodnicze, bo 
utworzył sztuczny zbiornik, ale tym samym stworzył 
środowisko, w którym zaczęły się osiedlać na przykład 
ptaki, które nigdy w tym regionie nie bytowały, cho-
ciażby kormorany. I mają się tu dobrze. Czy więc wy-
budowanie takiego zalewu jest działaniem na korzyść 
przyrody czy nie? 
Każda ingerencja hydrotechniczna w bieg rzeki musi być 
głęboko przemyślana. Niekiedy buduje się konstrukcje, któ-
rych istnienia się nie podważa. Jednak zawsze konieczny 
jest bilans korzyści i strat. Na pewno powstanie zbiornika 
rzeszowskiego nie było korzystne dla przyrody. Kormora-
ny i wiele innych gatunków ptaków rzeczywiście mają się 
dobrze, ponieważ zalew stworzył dla nich świetną bazę po-
karmową i miejsce do gniazdowania, ale wiele organizmów, 
w szczególności wodnych, bardzo źle zareagowało na spię-
trzenie rzeki. W wielu przypadkach doszło do zaniku ga-

tunków, a inne wyraźnie zmniejszyły swoją liczebność, na 
przykład spadła liczebność gatunków związanych z szybko 
płynącymi wodami wyżynnymi. Mimo powstania nowych 
siedlisk dla ptaków wodno-błotnych, czy kilku gatunków ryb 
jeziornych, zalew rzeszowski nie jest siedliskiem natural-
nym. Wisłok prawie do ujścia jest rzeką wyżynną. Rzeka 
wyżynna zaś charakteryzuje się swoistą fauną ze specyficz-
nymi wymaganiami, a tymczasem, mniej więcej w dwóch 
trzecich długości rzeki, powstał obiekt, który zmienił wa-
runki naturalne. Zmienił, bo powstał zbiornik wody stojącej, 
małe jezioro. Zbiornik jest płytki, więc w stosunku do wa-
runków w rzece zmieniają się także temperatura i chemizm 
wody. Tworzą się siedliska, które nie są odpowiednie dla 
naturalnej dla tego odcinka rzeki fauny i flory, więc gatunki 
te zanikają, a zastępują je inne. Z perspektywy istniejących 
wcześniej naturalnych siedlisk panujące w zbiorniku warun-
ki nie są naturalne. 

Możemy  powiedzieć, ze względu na ten stopień wod-
ny, który jest przegrodą nie do pokonania, że mamy 
taką mikro Solinę?
Nie, nie… To jest nieporównywalne. Solina na pewno prze-
trwa dłużej, mimo że zlewnia jest tam duża i bardzo górzy-
sta. Obszar zlewni zbiornika solińskiego jest silnie zalesio-
ny i erozja jest znacznie wolniejsza. Do Soliny dostaje się 
sporo rumoszu skalnego, ale zbiornik jest ogromny i przed 
nim jeszcze wiele lat istnienia. Te dwie zapory, na Wisłoku 
i na Sanie są nieporównywalne. Projektanci progu wodne-
go w Rzeszowie prawdopodobnie wiedzieli, że zalew, który 
się utworzy, szybko się wypełni osadami i w pewnym mo-
mencie trzeba będzie coś z nim zrobić. Na przykład pogłę-
biać wypłycony zbiornik… 

Takie próby, a nawet nie próby, tylko konkretne działa-
nia, już kiedyś podjęto.
No właśnie. Tylko jeśli rocznie spływa do zbiornika trzysta 
tysięcy metrów sześciennych osadów, to trzeba by tytanicz-
nej pracy, aby doprowadzić zalew do stanu przypominają-
cego pierwotny jego kształt. Według mnie to zadanie ponad 
siły. Być może niewykonalne…

I finansowo zupełnie nieopłacalne?
W latach osiemdziesiątych sprowadzono na zalew refuler, 
który pracował przez trzy czy cztery lata i przez ten czas 
wydobyto raptem około trzysta tysięcy metrów sześcien-
nych osadów, czyli tyle ile dopływa do zbiornika rzeszow-
skiego w ciągu roku. Jak wydajne musiałby być urządzenia, 
by uzyskać widoczny efekt? Tym, którzy upierają się, że za-
lew należy, jak to się powszechnie mówi - odmulić i dopro-
wadzić do pierwotnego stanu, trzeba uświadomić, że jest 
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to ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Gdzie wywieźć 
te ogromne ilości zalegającego na dnie zbiornika osadu 
i jak to zrobić? Nie wyobrażam sobie setek samochodów 
ciężarowych przejeżdżających codziennie przez miasto. 
Ze względu na położenie zbiornika, który dzisiaj, przy tak 
szybko rozwijającym się mieście, jest już w środku terenów 
zabudowanych, jak rozwiązać organizacyjnie transport? 
Z pewnością jest to bardzo trudne przedsięwzięcie, cza-
sochłonne i kosztowne. No i najważniejsze – sukces tych 
działań jest wątpliwy.

A co pan, hydrobiolog, zrobiłby z tym fantem? Machnął 
na to ręką i zostawił zalew w takim stanie, w jakim jest?
Niejedna osoba mnie o to pyta i z reguły odpowiadam – nie 
wiem. Szczerze mówiąc, ja bym ten próg wodny rozebrał. 
Hydrotechnicy podpowiedzieliby jak to zrobić, żeby nie za-
szkodzić rzece poniżej. Osad z czasem spłynąłby nurtem 
rzeki dalej, a Wisłok powyżej dzisiejszej zapory wróciłby do 
swego pierwotnego koryta. Spodziewam się jednak spore-
go oporu społecznego... i ja to rozumiem. Wiele osób pa-
mięta okres świetności zalewu i liczy, że powrót do tamtego 
stanu jest możliwy. Poza tym dziś nadal jest to miejsce spa-
cerów, gdzie można w ciszy odpocząć. 

Jeśli rozbierzemy stopień wodny to osady spłyną i …
Badania, wykonane parę lat temu bodajże przez Instytut Me-
teorologii i Gospodarki Wodnej  wskazały, że pod względem 
zawartości metali ciężkich w osadach zbiornika nie jest tak 
źle. Według tych badań normy nie zostały przekroczone. 
Ale z osadów uruchomione zostaną biogeny, co doprowadzi 
do przyśpieszenia niekorzystnych zjawisk poniżej tamy na 
znacznym odcinku rzeki, w tym do eutrofizacji wody, czyli 
ogromnego wzrostu ilości glonów w wodzie. Nadmierny 
wzrost glonów jest zagrożeniem dla jakości wody. Kwestia 

przyszłości zalewu i stopnia wodnego jest niewątpliwie bar-
dzo trudnym problemem. Naprawdę nie widzę realnej możli-
wości trwałego odtworzenia zbiornika z jego wcześniejszymi 
funkcjami, szczególnie funkcją rekreacyjną. Nie ma na to 
szans, bo woda stale będzie przynosić duże ilości osadów.

A gdyby się rozebrało stopień wodny, to pomijając 
kwestię osadów i ich mniejszej lub większej szkodli-
wości, po ilu latach woda wypłukałaby osad i rzeka 
wróciłaby do swego pierwotnego koryta?
Bardzo szybko by się to stało. Według mnie byłaby to kwe-
stia najwyżej trzech lat. Wisłok stałby się w tym miejscu 
znów rzeką, a na osadach, które pozostałyby powyżej nur-
tu, wyrosłaby bujna roślinność. 

Czyli jest rozwiązanie?
Jest.

Mielibyśmy swoisty powrót do natury…
Sądzę jednak, że wielu mieszkańców mocno sprzeciwiało-
by się takiemu rozwiązaniu. Byliby mocno niezadowoleni, że 
zniknął taki akwen, mimo że kąpać się tam od dawna nie da. 

Ale to nie jest kąpielisko! To jest rzeka…
W tej chwili to jest kałuża. 

Ci którzy mieszkają obok mówią, że to bajoro z ele-
mentami trzęsawiska, które jest wylęgarnią komarów 
i malarycznego, zgniłego powietrza.  
- I w dużym stopniu mają rację. 

Jak ten zbiornik zmienił biologię rzeki, mam na myśli 
przede wszystkim ryby?
Problem był ogromny dopóki na zaporze nie działała prze-
pławka. Zapora była ostateczną barierą dla migrujących 
ryb. Co prawda ktoś może powiedzieć, że przepławka była 
zawsze, powstała jako element tamy i będzie miał rację, 
ponieważ rzeczywiście była tam od początku. Tyle tylko, że 
do niczego się nie nadawała, bo po prostu była źle wyko-
nana i nie spełniała swojej funkcji. Parę lat temu powstała 
nowoczesna przepławka, którą widać z zapory. Pokazu-
jemy ją studentom jako przykład dobrze zaprojektowanej 
i dobrze wykonanej przepławki. Sprawia ona, że część ryb 
jest w stanie wędrować w górę Wisłoka. To bardzo waż-
ne. Większość z nas nie zdaje sobie sprawy, że niemal 
wszystkie ryby występujące w Polsce muszą mieć możli-
wość migracji wzdłuż koryta. To warunek ich przetrwania. 
Ryby migrują czy to na tarło, czy na żerowiska, także na 
zimowiska. Zwykle są one zlokalizowane w innych, czasem 
bardzo odległych częściach rzeki. No i jeśli jest przeszko-
da, której nie mogą pokonać, to po jakimś czasie zauważa-
my, zwykle po kilku latach, że ich populacja się zmniejsza. 
Tak się stało z kluczowymi gatunkami dla rzeki takiej jak 
Wisłok, czyli świnką i brzaną. Po zbudowaniu zbiornika, 
przede wszystkim zapory, ich liczebność zaczęła spadać. 
Oczywiście na liczebność ryb wpływają także inne czynniki, 
szczególnie jakość wody, ale w tej kwestii nastąpiła znacz-
na poprawa i jakość wody w Wisłoku jest dziś lepsza. Jed-
nak każdy zbiornik zaporowy, nawet posiadający sprawną 
przepławkę, wpływa negatywnie na organizmy, które żyły 
w rzece, bo zmienia charakterystykę wody w zbiorniku. 
Powstają nowe siedliska, więc pojawiają się inne gatunki, 
jakich w Wisłoku wcześniej nie było.

Na przykład?
Na przykład z gatunków cennych i chronionych pojawił się 
piskorz. Lo
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Dlaczego?
Bo akurat piskorz lubi płytką i zarośniętą roślinami wodę. 
I jest to gatunek, który ma dobre warunki w rzeszowskim za-
lewie, szczególnie w jego górnej, mocno zarośniętej części.

Wije się wśród roślin wodnych jak piskorz… Skoro 
ryby lubią i muszą migrować, to jaki dystans pokonują 
w ciągu roku?
Bywają to duże odległości. W krótkim czasie, w ciągu kilku 
tygodni, duże gatunki karpiowatych, jak na przykład brzana, 
świnka, kleń czy boleń przemieszczają się nawet kilkadzie-
siąt kilometrów na tarło w górę rzek.

Strażnicy rybaccy patrolujący San w okolicach Zwierzy-
nia mówili mi, że fascynująco wygląda wędrówka świnki 
na tarło oglądana z mostu na Osławie w Zagórzu. Opo-
wiadali że wtedy wody prawie nie widać, tyle jest ryb.
To rzeczywiście wspaniały widok, ale wędrówka ryb na tarło 
w górę Osławy jest wtórnym efektem oddziaływania zbiorni-
ków Solina-Myczkowce. Powstanie tych zbiorników zmieniło 
temperaturę wody w Sanie. Wiosną i latem temperatura jest 
tam teraz znacznie niższa niż przed powstaniem elektrowni 
wodnych. Solina pobiera wodę dla pracy turbin elektrowni 
z dużych głębokości, gdzie woda jest bardzo zimna w porów-
naniu z temperaturą przy powierzchni. Poprzez turbiny woda 
spływa do zbiornika myczkowieckiego, i przez elektrownię 
w Zwierzyniu trafia do Sanu. Z tego też powodu na kilkuki-
lometrowym odcinku Sanu poniżej Zwierzynia mamy zimne 
wody z licznym pstrągiem i lipieniem. Natomiast świnka czy 
brzana potrzebują na tarło cieplejszej wody. Gdy więc ryby 
płyną ze środkowego odcinka Sanu w górę, gdzieś spod Dy-
nowa czy Sanoka, to wybierają Osławę, ponieważ tam woda 
jest cieplejsza niż w Sanie powyżej Zagórza. Problem jest 
natomiast taki, że Osława jest małą rzeką, za małą w stosun-
ku do ilości ryb, które wpływają tam teraz na tarło. W kwiet-
niu koryto Osławy jest całe wypełnione rybami, a potem ikrą. 
Nie zawsze tak było. Jest to negatywny efekt oddziaływania 
zbiorników wodnych w Solinie i Myczkowcach. 

I jest to także przykład umiejętności ryb do znajdowa-
nia dla siebie nowych miejsc, gdy stare musi porzucić 
ze względu na destrukcyjną działalność człowieka?
Też.

Na górnym Wisłoku nie obserwuje się tak zmasowane-
go napływu ryb w okresie tarła?
Nie, ale musimy pamiętać, że w jego górnym biegu jest 
jeszcze zapora w Besku. A to już jest dla ryb przegroda nie 
do przejścia. Tak jak Solina zamyka definitywnie drogę wę-
drówki ryb łososiowatych na dawne tarliska w górze Sanu, 
tak zapora w Besku zamyka drogę na tarło w górze Wisłoka 
śwince i brzanie. Tam przepławki nie ma i chyba nigdy nie 
będzie. Warunki terenowe do jej wybudowania są trudne. 
Zapewne za odpowiednio duże pieniądze dałoby się ją wy-
budować, ale jestem realistą i sądzę, że w tym miejscu Wi-
słoka jest ostateczna granica dla ryb migrujących ze środ-
kowego odcinka rzeki w górę. 

Jakim rybom przepławka przy zaporze w Rzeszowie 
umożliwia wędrówkę w górę rzeki?
Przede wszystkim śwince i brzanie, ale koledzy z Instytu-
tu Rybactwa Śródlądowego, którzy każdego roku, wiosną 
i jesienią, robią na przepławce monitoringowe badania 
mówią, że właściwie wszystkie obecne w rzece gatunki 
dzięki tej przepławce migrują w górę, włącznie ze szczu-
pakiem czy leszczem. 

Czy zapora w Rzeszowie, dopóki nie było sprawnej 
przepławki, sprawiła, że jakieś gatunki ryb wyginęły 
bądź zmniejszyła się ich populacja?
Wielokrotnie już wymieniane świnka czy brzana wymaga-
ją do tarła specyficznych miejsc. Najczęściej są to płytkie, 
żwirowe odcinki z szybko płynącą wodą. Takie fragmenty 
są w zasadzie w górze rzek. W przypadku Wisłoka do-
godne tarliska są na odcinku między Czudcem a Strzyżo-
wem i nieco powyżej. Te ryby, które przez większą część 
roku bytowały w Wisłoku w okolicach Rzeszowa i poniżej, 
w okresie tarła przemieszczały się w górę. Po wybudowa-
niu tamy w Rzeszowie nagle napotykały przeszkodę... Te-
raz jest sprawna przepławka, ale trzeba pamiętać, że nawet 
najlepsza przepławka nie stwarza rybom migrującym takich 
samych warunków, jak rzeka nieprzegrodzona. Tylko czę-
ści ryb udaje się migrować dalej, bo nie wszystkie są w sta-
nie trafić do przepławki.

Przepławka przy zaporze w Rzeszowie
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Czyli jedynym rozwiązaniem jest zburzyć ten próg 
wodny i dać rzece wolną rękę, by wróciła do staniu 
pierwotnego?
U nas społecznie byłoby to trudne, natomiast w krajach za-
chodnich robi się to już w tej chwili powszechnie. W Stanach 
Zjednoczonych, Francji, Hiszpanii, rozbiera się zapory, a na-
wet wręcz wysadza w powietrze, by się nie bawić w rozbiór-
ki. Z jednej strony robi się to wtedy, gdy koszty remontu są 
ekonomicznie nieakceptowalne, ale także dlatego, że w tych 
krajach wzrasta świadomość korzyści, jakie daje przywróce-
nie przyrodzie, w tym przypadku rzekom, ich pierwotnego 
stanu. We Francji na jednej z rzek, gdzie odtworzono popula-
cję łososia, zdecydowano się na rozbiórkę zapory i w efekcie 
w krótkim czasie odtworzono populację ryb, które stały się 
teraz kołem napędowym dla turystyki wędkarskiej.

Na Zachodzie rozbiera się i wyburza zapory na rze-
kach, by przywrócić naturalny, pierwotny kształt 
środowiska przyrodniczego, a my idziemy w drugą 
stronę, ponieważ u nas planuje się kaskadę zapór 
na Wiśle… 
Na Zachodzie od dość długiego czasu przelicza się stra-
ty w środowisku naturalnym na pieniądze. Burząc zapory 
Francuzi wyliczyli, że zyski z tego, że ryby wracają są 
znaczące, począwszy od zysków z rybactwa, przez węd-
karstwo aż po turystykę. Proszę sprawdzić w krośnień-
skim okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, jakie są 
przychody z opłat wędkarskich, z krótkiego odcinka Sanu 
poniżej Myczkowiec. To przychody z istnienia wyjątko-
wo atrakcyjnego łowiska pstrąga i lipienia, już o reno-
mie europejskiej. To jeden z przykładów, że na samym 
wędkarstwie można zarabiać. W Stanach Zjednoczonych 
na rzekach, na których powstały wysokie zapory, buduje 
się specjalne windy dla ryb płynących na tarło w górę 
nurtu. Tam również obliczono, że straty społeczne wy-
nikające z zaniku turystyki, przede wszystkim turystyki 
wędkarskiej, byłyby nie do zaakceptowania. Obliczono 
straty jakie ponieśliby hotelarze, restauratorzy, właści-
ciele sklepów, w tym ze sprzętem wędkarskim, itd. Za-
tem uwzględniając koszty przyrodnicze, ekonomiczne 
czy społeczne w wielu krajach podejmuje się decyzje 
o, czasem kosztownym, odtwarzaniu pierwotnego stanu 
rzek. Proszę pamiętać, że jednak największe zaintereso-
wanie wśród wędkarzy, kajakarzy, turystów budzą rzeki 
naturalne, nie te zmienione przez człowieka. 

U nas nie ma jeszcze tego sposobu myślenia? 
Jestem, proszę pana, przede wszystkim biologiem, nie socjo-
logiem czy ekonomistą, dlatego dla mnie najistotniejsze są 
koszty przyrodnicze działań człowieka. Jestem przekonany 
o konieczności ochrony zasobów przyrody, w tym naszych 
rzek. Nie wszystkie szkody da się później naprawić. Przywo-
łany wcześniej przykład amerykański, gdzie za ogromne pie-
niądze człowiek stara się utrzymać lub odtworzyć populacje 
łososi, to efekt prac biologów, którzy udowodnili, że obecność 
łososi w rzekach warunkuje prawidłowe funkcjonowanie nie 
tylko ekosystemów wodnych, ale także ekosystemów lądo-
wych w zlewni rzek, w tym lasów i żyjących w nich zwierząt.

W przypadku rzeszowskiego zalewu koszty samego 
odmulenia łatwo policzyć. 300 tysięcy metrów sze-
ściennych osadu rocznie to, przyjmując, że jeden 
metr sześcienny waży tonę, do wywiezienia pozo-
staje 300 tysięcy ton osadów tylko z tego tytułu, 
by zrekompensować to, co w ciągu roku napłynęło 
z nurtem rzeki. Zakładając, że ciężarówka zabierze 
za jednym razem 20 ton, mamy 15 tysięcy kursów 
ciężarówki rocznie. 15 tysięcy podzielone przez 365 
dni w roku daje nam 41 kursów dziennie. Niby nie-
dużo, ale z dnia na dzień koszty zaczną być liczo-
ne w milionach. A pomijamy koszty refulera, koszty 
jego pracy, płace załóg… W konfrontacji z tą masą, 
którą trzeba wywieźć, koszty rozbiórki zapory są mi-
nimalne. Jej zresztą zdaje się nie trzeba rozbierać, 
wystarczy tylko podnieść przegrody i woda sama 
załatwi problem… 
Gdy rozważano problem zapory, jedna z hydrotechnicz-
nych ekspertyz wskazała, że likwidacja piętrzenia w Rze-
szowie ma ekonomiczne uzasadnienie. Zapora mogłaby 
dalej funkcjonować jako most, nie piętrząc już rzeki. A mała 
elektrownia wodna, która jest przy zaporze to jest raptem 
sześćset kilowatów.

To żaden biznes.
To biznes tylko do momentu, dopóki są dopłaty do tak zwa-
nej „zielonej energii”.

Pozostaje nam apelować o to, by podnieść wrota rze-
szowskiej zapory i niech woda sama zrobi resztę po-
żytecznej roboty?
Ja pod takim apelem bym się podpisał. 

Kr
zy

sz
to

f Z
ie

liń
sk

i



24

Chcąc poznać genezę Leśnych Kompleksów Promocyjnych, należy cofnąć się do 
początku lat 90. ubiegłego stulecia, kiedy to miały miejsce dwie Paneuropejskie 
Konferencje Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie odbywające się 
w Strasburgu (1990 r.) i w Helsinkach (1993 r.). Konferencje te zostały zwołane 
w związku z coraz bardziej nasilającym się zjawiskiem masowego zamierania 
lasów w Europie. W Polsce spektakularna była wówczas klęska ekologiczna 
w lasach Sudetów Zachodnich, a na terenie Europy zaobserwowano 120 mln ha 
zamierających drzewostanów. Zjawisko to było na tyle niepokojące, iż stało się 
obiektem zainteresowania nie tylko leśników i przyrodników, ale również rządów 
krajów europejskich. 

Leśne Kompleksy Promocyjne
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W Strasburgu rządy europejskie po raz pierwszy zaan-
gażowały się tak aktywnie w ochronę lasu. Efektem tej 
konferencji było powstanie koncepcji monitoringu lasów 
w Europie, uruchomiono centrum koordynacyjne monito-
ringu w Hamburgu, zapoczątkowano badania genetyczne 
nad głównymi gatunkami lasotwórczymi oraz stworzono 
wspólny bank informacji o pożarach w lasach.  Do historii 
przeszła jednak głównie konferencja w Helsinkach, da-
jąca początek tzw. procesowi helsińskiemu, w ramach 
którego sformułowano kryteria i wskaźniki trwale zrówno-
ważonej gospodarki leśnej, jak też wyraźnie zaznaczono 
listę pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Podczas konferencji 
sformułowano również fundamentalną definicję trwałej 
i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Bezpośrednią odpowiedzią polskiego leśnictwa na usta-
lenia obu konferencji było utworzenie całkiem nowego 
bytu w strukturach Lasów Państwowych, jakim stały się 
Leśne Kompleksy Promocyjne. 

Leśne Kompleksy Promocyjne (LKP) to duże, zwarte 
obszary lasu, wchodzące w skład jednego lub kilku nad-
leśnictw, którym stawia się zadanie promowania proeko-
logicznej polityki państwa. Przy ich tworzeniu zwraca się 
uwagę, aby reprezentowały różne regiony przyrodniczo-
leśne, a przez to również zmienność warunków siedli-
skowych, składu gatunkowego drzewostanów, walorów 
przyrodniczych i podstawowych funkcji lasu. Mogą to być 
zarówno obszary prawie naturalne z dobrze zachowany-
mi pierwotnymi walorami przyrodniczymi jak i takie, które 
w przeszłości zostały silnie przekształcone, a prowadzo-
na gospodarka leśna ma w miarę możliwości przywrócić 
je do stanu naturalnego. 

Art. 13b Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. 
(Dz.U. 2017 poz. 788) mówi, że w celu promocji trwale 
zrównoważonej gospodarki leśnej oraz ochrony zasobów 
przyrody w lasach Dyrektor Generalny na drodze zarzą-
dzenia może ustanawiać Leśne Kompleksy Promocyjne. 
Głównym ich zadaniem jest więc wprowadzenie takich 
zasad gospodarki leśnej, aby zarówno ochrona przyrody, 
jak i kryteria ekonomiczne działalności nadleśnictwa były 
ze sobą w zgodzie. 

Trwała i zrównoważona gospodarka leśna to zarządza-
nie i użytkowanie lasów i terenów leśnych w taki sposób 
i w takim tempie, które pozwolą zachować je jako odna-
wialne zasoby naturalne i nie uszczuplić ich w długim 
czasie, zachować ich różnorodność biologiczną, pro-
duktywność, zdolność do spełniania teraz i w przyszło-
ści odpowiednich ekologicznych i społecznych funkcji 
na lokalnym krajowym i globalnym poziomie, nie powo-
dując przy tym szkód w innych ekosystemach.

Dolina Łopienki
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Przed LKP postawiono wiele zadań, m.in.: 
• wszechstronne rozpoznanie stanu biocenoz leśnych 

oraz kierunków zachodzących w nim zmian;
• prowadzenie gospodarki leśnej na podstawach eko-

logicznych, zmierzającej do zachowania naturalnej 
zmienności przyrody leśnej lub jej odtworzenia;

• łączenie celów trwałej gospodarki leśnej z aktywną 
ochroną przyrody;

• prowadzenie prac badawczych i doświadczalnictwa 
leśnego w celu opracowania modelowych rozwiązań 
możliwych do zastosowania na obszarze całych Lasów 
Państwowych;

• trwałe zachowanie lub odtwarzanie walorów lasu meto-
dami gospodarczymi, ze szczególnym uwzględnieniem 
metod leśnej inżynierii ekologicznej;

• integrowanie celów trwałej gospodarki leśnej i aktywnej, 
wielkoobszarowej ochrony przyrody;

• promowanie wielofunkcyjności lasu;
• edukację leśną społeczeństwa z wykorzystaniem two-

rzonej w LKP infrastruktury;
• tworzenie odpowiedniego zaplecza do wypoczynku, re-

kreacji i uprawiania turystyki.
Wyraźnie rysuje się tu podział na zadania o charakte-

rze technologicznym, badawczym i edukacyjnym. Te 
pierwsze mają związek z samą „techniką” ochrony przy-
rody i promocją bezpiecznych dla środowiska sposobów 
prowadzenia prac leśnych. To za ich sprawą staje się 
możliwe zachowanie ekosystemów leśnych w stanie zbli-
żonym do naturalnego, restytucja zniekształconych i zde-
gradowanych ekosystemów leśnych, co w konsekwencji 
sprawia, że las może korzystniej wpływać na środowisko 
człowieka. Ważna rola również przypada naukom leśnym 
i doświadczalnictwu leśnemu. Działania edukacyjne moż-
na rozpatrywać w dwóch aspektach: LKP jako droga 
ustawicznego podnoszenia kwalifikacji pracowników, czy 
też LKP jako miejsce edukacji leśnej różnych grup społe-
czeństwa, zwłaszcza dzieci i młodzieży. 

LKP są jednostkami funkcjonalnymi Lasów Państwo-
wych i nie posiadają odrębnej administracji, ponieważ 
funkcję tą sprawują odpowiednie nadleśnictwa. Dla każ-
dego LKP Dyrektor Generalny Lasów Państwowych po-
wołuje radę naukowo-gospodarczą, której zadaniem jest 
inicjowanie i ocena realizacji działań podejmowanych 

w LKP. W skład rady wchodzą m.in. członkowie środo-
wiska leśnego, naukowego, przedstawiciele lokalnych 
władz samorządowych, reprezentanci organizacji poza-
rządowych, lokalnych mediów i lokalnych społeczności, 
co podkreśla społeczną rolę istnienia LKP. 

Podstawą działalności LKP jest sporządzany przez 
Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych Program 
gospodarczo-ochronny, który obejmuje m.in. wykaz 
obiektów prawnie chronionych, chronionych gatunków 
roślin i zwierząt. Innymi dokumentami niezbędnymi do 
prawidłowego prowadzenia gospodarki w LKP są Zasa-
dy postępowania hodowlanego i ochronnego oraz Za-
sady hodowli lasu. Gospodarka leśna w LKP powinna 
opierać się przede wszystkim na zachowaniu zasobów 
przyrodniczych środowiska i ochronie jego najcenniej-
szych zasobów. 

Obecnie na terenie naszego kraju znajduje się 25 Le-
śnych Kompleksów Promocyjnych zajmujących ponad 
1 270 000 ha. W Karpatach występują 4 LKP (Lasy Bir-
czańskie, Lasy Bieszczadzkie, Lasy Beskidu Sądeckiego, 
Lasy Beskidu Śląskiego), z których dwa są na terenie wo-
jewództwa podkarpackiego. 

Pierwszy LKP na Podkarpaciu  - „Lasy Birczańskie” po-
wołany został do życia 24 stycznia 2001 r. jako jedenasty 
wówczas tego rodzaju obszar w Lasach Państwowych, 
obejmując ponad 29 tys. ha obszaru leśnego. Znajduje 
się on w południowo-wschodniej części Polski, tuż przy 
granicy z Ukrainą, na terenie zarządzanym przez RDLP 
w Krośnie. To jeden z niewielu w kraju LPK pokrywają-
cy się zasięgiem z pojedynczym nadleśnictwem, w tym 
wypadku – Nadleśnictwem Bircza. W części to Karpaty 
Zachodnie, w części już Karpaty Wschodnie. Na mapie 
widać charakterystyczny łuk, zmierzający na południowy 
wschód, tworzący Pogórze Przemyskie. W tym miejscu 
malownicze doliny Sanu i Wiaru wciskają się między 
lesiste wzgórza, które wprawdzie strzeliste nie są, ale 
w przekroju geologicznym tworzą charakterystyczny 
układ rusztowy. Lesistość jest wysoka, przekracza 60%, 
fragmentami nawet 80%. Mówi się, że to jedyny tak rozle-
gły i zwarty kompleks leśny na pogórzu Karpat Wschod-
nich. Gatunkiem najbardziej rozpowszechnionym jest tu 
jodła, zajmująca ponad 30% powierzchni leśnej. Średnia 
wieku drzewostanów jest wysoka – wynosi ponad 80 lat. 

Tablice edukacyjne w LKP „Lasy Bieszczadzkie”
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26 Cechą tego obszaru jest wyraźne zarysowanie dwóch 
pięter roślinności. Piętro pogórza sięga 500 m n.p.m., wy-
żej jest już regiel dolny. Żyzną buczynę karpacką należy 
uznać za wizytówkę birczańskiego LKP. Jest ona niezwy-
kle bogata i rozległa zasięgiem. Tworzy piękne, zwarte 
kompleksy, szczególnie w południowej części obszaru, 
w paśmie Chwaniowa, masywach Turnicy i Suchego 
Obycza, porastając ich najwyższe partie. Prawie całość 
zielonych zasobów LKP zaliczono do lasów ochronnych, 
w przeważającej mierze – wodochronnych oraz do lasów 
rezerwatowych. Cały teren znalazł się też w zasięgu tzw. 
wielkoobszarowych form ochrony przyrody. Oznacza to, 
że ponad połowę z prawie 30 tysięcy cennych przyrodni-
czo hektarów zaliczono do Parku Krajobrazowego Pogó-
rza Przemyskiego, ok. 35% znalazło się pod pieczą Parku 
Krajobrazowego Gór Słonnych, a pozostała część weszła 
w skład Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego, 
pełniącego podwójną funkcję: otuliny PK Pogórza Prze-
myskiego oraz chroniącego górną część zlewni Sanu. 
Dodatkowo LKP leży w obszarze Natura 2000 - Pogórze 
Przemyskie. Ponadto na obszarze LKP istnieją rezerwaty 
przyrody: Chwaniów, Kalwaria Pacławska, Kopystanka, 
Krępak, Na Opalonym, Nad Trzciancem, Reberce, Turni-
ca. W LKP ponad 30 obiektów ma status pomników przy-
rody. Są to wiekowe, okazałe, pojedyncze drzewa, głow-
nie dęby, jodły, buki i lipy lub ich grupy. Ochroną objęto 
ponad 425 ha fragmentów ekosystemów o szczególnym 
znaczeniu dla zachowania różnorodności biologicznej, 
tworząc tzw. użytki ekologiczne. Są to m.in. kompleksy 
roślinności wyłączone z użytkowania: śródleśne i śródpo-
lne oczka wodne, bagna, torfowiska, kępy drzew i krze-
wów, skarpy i kamieńce. Jedną z funkcji LKP jest eduka-
cja przyrodnicza i ekologiczna społeczeństwa. O tym jaką 
rolę spełnia las i jak tutejsi leśnicy gospodarują w lasach, 

na własne oczy można się przekonać w obiektach LKP 
(Izba Przyrodniczo – Leśna, Zielona Klasa). W birczań-
skich lasach zorganizowano sześć ścieżek przyrodni-
czych: w rezerwacie Krępak, Drzewa parku podworskiego 
w Jureczkowej, Bobrowa dolina, Pomocna woda, Ka-
mionka, Łomna. W październiku 2004 r. został założony 
„Las medialny”, w którego sadzeniu wzięło udział ponad 
200 osób z Polski, Ukrainy i Słowacji. 

29 listopada 2011 r. został utworzony Leśny Kompleks 
Promocyjny „Lasy Bieszczadzkie” o łącznej powierzchni 24 
234 ha. W momencie powołania obejmował on swym za-
sięgiem 3 nadleśnictwa: Stuposiany (9 445 ha), Lutowiska 
(6 814 ha) i Cisna (7975 ha). W styczniu 2015 r decyzją Dy-
rektora Generalnego Lasów Państwowych został powięk-
szony do 69 532 ha – niemal trzykrotnie więcej niż zajmo-
wał pierwotnie. Obecnie tworzą go w całości nadleśnictwa: 
Baligród, Cisna, Lutowiska i Stuposiany. LKP położony jest 
na pograniczu Karpat Zachodnich i Wschodnich. Według 
regionalizacji przyrodniczo-leśnej obszar LKP położony jest 
w mezoregionie Bieszczady Wysokie. Rzeźba terenu jest 
tu silnie urozmaicona. Tworzą ją pasma górskie o wysoko-
ści do 1180 m n.p.m. poprzecinane licznymi dolinami, jara-
mi i potokami. W siedliskach leśnych dominuje las górski 
świeży. Dominującym gatunkiem lasotwórczym jest buk. 
Większość lasów LKP zaliczona jest do lasów ochronnych, 
wśród których można wymienić lasy: glebochronne, wo-
dochronne, nasienne, leśne powierzchnie badawcze oraz 
ostoje zwierząt. Cały obszar LKP jest w zasięgu wielkoob-
szarowych form ochrony przyrody. Położony jest on w ca-
łości na obszarze Natura 2000, w obu dyrektywach: Siedli-
skowej (SOO) i Ptasiej (OSO). Znajduje się on na terenie 
dwóch parków krajobrazowych: Doliny Sanu i Ciśniańsko
-Wetlińskiego. Ponadto na obszarze LKP istnieją rezerwaty 
przyrody: Zakole, Olszyna Łęgowa w Kalnicy, Sine Wiry, 
Krywe, Cisy na Górze Jawor, Woronikówka, Gołoborze.  
LKP położony jest również w całości na obszarze Między-
narodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. 
Pomniki przyrody na terenie LKP to pojedyncze okazałe 
drzewa (m.in. jodły, jesiony, jałowce) lub grupy drzew oraz 
wychodnie skalne, jaskinie i wodospady. Polany śródleśne 
oraz tereny dawnych wsi (m.in. Hulskie, Krywe, Tworylne) 
zostały objęte ochroną w postaci użytków ekologicznych. 
Otwarcie lasów dla edukacji przyrodniczo-leśnej jest bar-
dzo ważną częścią działalności LKP. Jednym z pierwszych 
działań, jakie podjęto w ramach LKP to Zagroda pokazowa 
żubrów w pobliżu Mucznego, która została otwarta wiosną 
2011 r. Ponadto powstało Centrum Promocji Leśnictwa 
w Mucznem. Na terenie LKP znajdują się również ścieżki 
przyrodniczo-dydaktyczne i przyrodniczo-historyczne: Jo-
dła, Brenzberg, Krutyjówka, Wokół Mucznego, Dwernik-Ka-
mień, Hylaty, Procisne-Dwernik, Przez bieszczadzki las, 
Rajskie-Studenne, Sine Wiry i Oczko wodne. 

Wysoka lesistość podkarpackich Leśnych Kompleksów 
Promocyjnych, niski stopień skażenia środowiska i mała 
gęstość zaludnienia decydują o wybitnej atrakcyjności tury-
stycznej tych regionów i predysponują je do spełniania wielu 
funkcji pozaprodukcyjnych, zwłaszcza społecznych. 

oprac. Małgorzata Pociask

Ścieżka przyrodniczo-leśna w rezerwacie „Krępak”

Źródła:

1. Fronczak K., Leśne Kompleksy Promocyjne. Las w dziewiętnastu od-
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2. Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Bieszczadzkie”, VEGA Studio Adv. 
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Ludzie przeciw bukom 
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W gronie 21 nowych obiektów znalazły się trzy przyrod-
nicze: Park Narodowy Loc Alerces w Argentynie, chiński 
Qinghai Hoh Xil oraz Krajobrazy Daurii na przygranicznych 
terenach Mongolii oraz Federacji Rosyjskiej. Była szansa by 
do grona obiektów przyrodniczych Listy światowego dzie-
dzictwa dopisane zostały pierwotne lasy bukowe znajdują-
ce się na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, ale 
jeszcze na długo przed krakowską sesją wiadomo było, że 
do tego nie dojdzie. 

„Pierwotne lasy bukowe w Karpatach są przykładem zacho-
wanego w stanie nienaruszonym kompleksu leśnego strefy 
umiarkowanej i jednocześnie najbardziej kompletnego sys-
temu ekologicznego europejskich lasów bukowych. Jest to 
także bezcenny rezerwuar materiału genetycznego nie tylko 
buków, ale także wielu innych gatunków związanych z tego 
typu siedliskiem leśnym. Uniwersalna wartość pierwotnych 
lasów bukowych Karpat i dawnych lasów bukowych Niemiec 
polega na tym, iż jest niezbędna do zrozumienia historii i ewo-
lucji gatunku Fagus (Buk), posiadającego znaczenie global-
ne. Buk jest jednym z najważniejszych składników lasów li-
ściastych strefy umiarkowanej”. 

Za wpisaniem rezerwatów bukowych z Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego występujących w Paśmie Granicznym 
i dolinie Górnej Solinki, na zboczach Połoniny Wetlińskiej 
i Smereka, w dolinie Terebowca i dolinie Wołosatki, obejmu-
jących łącznie 3300 hektarów, optowali eksperci, a pracow-
nicy BdPN brali udział w zebraniach wiejskich, sesjach rad 
gminnych i powiatowych. Wicedyrektor BdPN, Tomasz Win-
nicki, dwoił się i troił, bo jak mówił jeszcze w 2016 r. podczas 
sesji  Rady Powiatu Bieszczadzkiego;

Konwencja UNESCO dotycząca Światowego Dziedzictwa 
Kulturalnego i Naturalnego ratyfikowana została w Polsce 
w 1976 roku.  Z polskich obiektów przyrodniczych jest na niej 
obecnie tylko Białowieski Park Narodowy. Mamy więc wyjąt-
kową okazję, aby znalazły się na niej obszary należące do 

Bieszczadzkiego Parku Narodowego, które zajmą 3 tysiące 
300 hektarów. Bieszczadzki Park Narodowy chce wpisać na 
Listę UNESCO 10 proc. swojego obszaru, który ma charakter 
pierwotny czyli nietknięty gospodarką człowieka od minimum 
stu lat. Tereny, które chcemy wpisać na listę UNESCO i tak 
już leżą w strefach ścisłych rezerwatów i przylegają do ob-
szarów UNESCO na Słowacji i Ukrainie. Sposób gospoda-
rowania na tych obszarach się nie zmieni. Nasze lasy nie są 
gorsze, a dla nas będzie to wielkie wyróżnienie.

Przed krakowską sesją lista obiektów aspirujących do wpi-
sania na Listę światowego dziedzictwa liczyła około stu po-
zycji, ale została zweryfikowana i na przykład w kategorii ob-
szarów przyrodniczych kandydowały 33 obiekty z 11 państw, 
w tym jeden z Polski.

Podczas wspomnianej wyżej sesji Rady Powiatu Biesz-
czadzkiego dyr Winnicki poinformował radnych, że do prawa 
międzynarodowego wprowadzono nowe zapisy, które na-
kazują przeprowadzać konsultacje społeczne w przypadku 
ubiegania się o wpisanie znajdujących się na danym terenie 
obiektów na Listę światowego dziedzictwa. Radni powiatowi 
jednogłośnie poparli projekt BdPN. Ale do pokonania pozo-
stała jeszcze jedna przeszkoda, i właśnie o tę przeszkodę 
cały projekt się rozbił. Należało go bowiem skonsultować na 
najniższych szczeblach społeczno-administracyjnych, czyli 
w gminach, na terenie których znajdują się tereny leśne plano-
wane wprowadzeniem na Listę. Owe 10 procent powierzchni 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego, które porastają pierwot-
ne lasy bukowe, znajduje się na terenie gmin Cisna i Lutowi-
ska. Rady gminne tak w jednej, jak i w drugiej miejscowości 
nie poprały projektu BdPN, nie ukrywając, że nie darzą zaufa-
niem tej instytucji i tego co czynią one na terenie obu gmin. 
W ten sposób wypłynął na światło dzienne konflikt, który od lat 
drzemał skrywany przed szerszą opinią publiczną.

Istotę tego konfliktu stanowi różnica w podejściu do zaso-
bów przyrodniczych i jego dziedzictwa. Jedni uważają, że 

W kończącym się roku 2017 w Krakowie odbyła się 41. sesja Komitetu 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Podczas obrad, które trwały dziesięć dni, 
dokonano nowych wpisów na Listę światowego dziedzictwa, także na odrębną 
Listę światowego dziedzictwa w zagrożeniu. Na pierwszą  wpisano 21 nowych 
obiektów, a lista zagrożonych zwiększyła się o dwa, natomiast trzy obiekty 
zostały z niej wycofane. Lista światowego dziedzictwa liczy od krakowskiej sesji 
Komitetu 1073 obiekty, natomiast Lista zagrożonych 54 obiekty.
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są one nienaruszalne, drudzy, że powinny im służyć, dawać 
pracę i być źródłem dochodu. Ten konflikt od lat trwa między 
przyrodnikami i ochroniarzami przyrody, a tymi, którzy chcą 
ją sobie podporządkować i przekształcać, w konsekwencji – 
zdaniem ochroniarzy – niszczyć. 

W skali mikro jest to konflikt między Bieszczadzkim Parkiem 
Narodowym a mieszkańcami tegoż Parku otuliny, w ska-
li makro jest to walka z wypalaniem i karczowaniem lasów 
deszczowych w Amazonii, na Borneo, Sumatrze, rzezią 
wielorybów uprawianą pod osłoną „wielowiekowej” tradycji 
przez Japończyków, mordowaniem słoni dla ich ciosów i za-
bijaniem nosorożców, bo jacyś ogłupieni teoriami znachorów 
niedomagający impotenci wierzą, że w ten sposób wzmocnią 
odchodzącą w przeszłość swoją seksualną sprawność. 

W przypadku mieszkańców sąsiadujących tak z Bieszczadz-
kim Parkiem Narodowym, jak i Puszczą Białowieską panuje 
przekonanie, że las powinien dawać im życie, ale nie biorą 
oni pod uwagę, że dając im życie, las umiera. W konfrontacji 
z chcącym go eksploatować człowiekiem las przegra zawsze. 
Dlatego należy go chronić, dlatego należy chronić nawet tak 
niewielkie jego enklawy jak owe 10 procent pierwotnego lasu 
bukowego znajdującego się na obszarach Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego.

Inicjatywa wpisania bieszczadzkich lasów bukowych na Li-
stę światowego dziedzictwa nie jest ani nowa, ani oryginal-
na. To chęć dołączenia do tych, którzy już to zrobili. Pierwsi 
byli bowiem Słowacy i Ukraińcy, którzy swoje pierwotne lasy 
bukowe (stanowiące tak naprawdę jeden kompleks z buko-
wymi lasami bieszczadzkimi, tyle tylko że przedzielony grani-
cą państwową) zapobiegliwie wpisali na Listę już 10 lat temu, 
w roku 2007. Na Liście pozycja ta miała nazwę Pierwotne 
karpackie lasy bukowe. Cztery lata później dołączyli się do 
tego zapisu Niemcy, wobec czego zmienił on swoją nazwę 
a podczas krakowskiej sesji w lipcu roku 2017 dopisano do Li-
sty także lasy bukowe w Albanii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chor-
wacji, Hiszpanii, Rumunii, Słowenii, Włoszech i w związku 

z tym zmieniono ostatecznie nazwę pozycji, pod którą na Li-
ście figurują na Pierwotne lasy bukowe Karpat i innych re-
gionów Europy. Polska wycofała swój wniosek ze względu 
na wspomniany już negatywny wynik konsultacji społecznych 
w gminach Cisna i Lutowiska, które wyraziły „brak zaufania 
do parku narodowego”.

Pierwotne karpackie lasy bukowe rozciągają się na prze-
strzeni 185 km, od Gór Rachowskich na wschodzie do 
Bukowskich Wierchów na zachodzie,  obejmując cenne i nie-
naruszone obszary występowania żyznej buczyny karpackiej. 
Na Słowacji są to 3 enklawy w Górach Bukowskich (Hawe-
szowa, Rożok, Stużica) oraz Kyjovsky prales (Puszcza Kijow-
ska) w górach Wyhorlat. 

Na Ukrainie są one w regionach: Czarnohora, Kuziy-Try-
bushany, Maramarosh, Stużycia, Świdowiec, natomiast 
w Niemczech to miejsca w Brandenburgii (Grumsiner Forst/
Redernswalde), Hesji (Park Narodowy Kellerwald-Edersee), 
Meklemburgii-Pomorzu Przednim (Park Narodowy Jasmund 
oraz Serrahn) i Turyngii (Park Narodowy Hainich). 

Nie było nas był las, nie będzie nas, będzie las… Chyba 
nie do końca tak będzie. Człowiek ma przeciwko lasom coraz 
bardziej wymyślny i wydajny sprzęt unicestwiający drzewa. 
Las ma przeciwko niszczącemu go człowiekowi tylko mą-
drość innych ludzi, tych którzy chcą go chronić. Ci, którzy 
niszczą las, zazwyczaj mają za sobą aparat władzy, który 
niszczycieli chroni. Obrońców lasu nie chroni nikt, co widać 
w Puszczy Białowieskiej.

Więc na koniec tego teksu tylko krótkie przypomnienie, co to 
jest las lub naukowo mówiąc biocenoza leśna według definicji 
profesora J.J. Karpińskiego. To: dynamiczny twór przyrody, 
w którym są zespolone w niepodzielną całość układem za-
leżności, powiązań i wzajemnych wpływów: określona roślin-
ność z przeważającym udziałem form drzewiastych, związa-
nych z nim zwierzętami oraz wykorzystywane przez rośliny 
i zwierzęta podłoże geologiczne, gleba, woda i klimat. 

Patryk Musiał
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Na co dzień pochłonięci pracą i nawałem obowiązków nie mamy czasu na 
bezpośredni kontakt z przyrodą. W wolnych chwilach szukamy odpoczynku 
i rozrywki w centrach miast, z dala od natury. 

EKOMUZEA
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Alternatywą dla takiego spędzania czasu mogą być eko-
muzea, w których możemy poznawać kulturę, historię i przy-
rodę danych regionów oraz uczestniczyć w wydarzeniach 
kreowanych przez lokalną społeczność. Poza zwiedzaniem 
poszczególnych obiektów, ekomuzea mają w ofercie, m.in.: 
wędrowanie ścieżkami edukacyjnymi, zajęcia sportowe 
w terenie (np. bieg na orientację), uczestniczenie w proce-
sach technologicznych (kowalstwo, garncarstwo) lub rolni-
czych, degustację produktów regionalnych, a także zakup 
lokalnych specjałów, produktów czy rękodzieła. Dzięki ist-
nieniu takich obiektów, turyści mają możliwość lepszego 
poznania regionu. Ekomuzea są najczęściej efektem ini-
cjatywy mieszkańców, którzy są ich największą wartością. 
Inicjatywy te mają na celu głównie zachowanie śladów prze-
szłości w miejscu ich występowania. 

Podkarpacie posiada bogactwo walorów przyrodniczych, 
historycznych i kulturowych. W naszym województwie znaj-
duje się kilka ekomuzeów, m.in.: „Trzy Kultury” w Lutowi-
skach, „W krainie Bobrów” w Kotlinie Uherczańskiej, „Zie-
lony Cień im. Marii Czerkawskiej” w Rudence, „W krainie 
Bojków” w Zatwarnicy, „Hoszów-Jałowe” czy „Góry Wolno-
ści” we Frysztaku i okolicach. 

Ekomuzeum „W krainie Bojków” w Zatwarnicy to dość do-
brze oznaczona i atrakcyjna widokowo ścieżka kierująca 
uwagę na przyrodniczo-historyczne aspekty regionu. Trasa 
zaplanowana jest na ok. 4-5 godzin spokojnego spaceru. 
Położona jest w odległości ok. 2 km od granicy z Bieszczadz-
kim Parkiem Narodowym. Swym zasięgiem obejmuje wsie 
założone w XVI w., takie jak: Sękowiec, a także praktycznie 
niezamieszkałe miejscowości – Hulskie, Krywe. Większość 
mieszkańców tego rejonu stanowili górale Rusińscy, nazy-
wani potocznie Bojkami. Po II wojnie światowej na terenach 
przyległych do Zatwarnicy znajdowała się baza Ukraińskiej 
Armii Powstańczej, prowadzącej partyzancką walkę z Woj-
skiem Polskim. Doprowadziło to do zupełnego wysiedlenia 
rdzennej ludności z tych terenów. Do dziś zachowały się 
pozostałości dawnych młynów wodnych, cerkwi, dworów, 
czy sadów owocowych. Symbolem ekomuzeum jest „Cha-
ta Bojkowska”, czyli zbudowany przez Bojków tradycyjny 
drewniany dom, będący jednocześnie pierwszym punktem 
wycieczki.  W dalszej kolejności możemy zobaczyć wodo-
spad „Szepit” w korycie potoku Hylaty -  jeden z najwięk-
szych i najbardziej efektownych bieszczadzkich wodospa-
dów, spadający kaskadami na wysokość ok. 8 metrów. 
Kulminacyjnym momentem wędrówki jest wejście na szczyt 
Dwernik Kamień (1004 m n.p.m.). Szczyt charakteryzują 
liczne zerwy i wychodnie skalne, roztacza się z niego jeden 
z ładniejszych widoków bieszczadzkich, m.in. na Połoniny 
Wetlińską, Caryńską oraz Smerek. Na trasie ścieżki umiesz-
czonych jest 6 przystanków z tablicami informacyjnymi. 

Kolejnym miejscem wartym odwiedzenia jest ekomuzeum 
„Trzy Kultury”. To 13-kilometrowa ścieżka historyczno-przy-
rodnicza, na której można odwiedzić wiele interesujących 
miejsc oraz kilka punktów widokowych z tablicami informują-

cymi o bieszczadzkiej faunie i florze. Nazwa ekomuzeum od-
nosi się do mieszkańców gminy Lutowiska (Polacy, Ukraińcy 
i Żydzi), którzy do II wojny światowej tworzyli bogatą i wielo-
kulturową społeczność. Tragiczne wydarzenia wojny bezpow-
rotnie zniszczyły tą wspólnotę. Obecni mieszkańcy Lutowisk 
nie zapomnieli o dawnych społecznościach mieszkających 
na tym terenie, zabezpieczyli pozostałości ich kultury mate-
rialnej, upamiętnili i włączyli do ścieżki edukacyjno-przyrod-
niczej. Wędrówka rozpoczyna się od kościoła neogotyckiego 
w centrum Lutowisk. Pięknym i emanującym spokojem jest 
położony na wzgórzu kirkut – żydowski cmentarz z charakte-
rystycznymi stelami nagrobnymi (macewy). Miejsce przypo-
mina o społeczności żydowskiej zamieszkującej te tereny od 
XVIII wieku. W dalszej części spaceru docieramy do punktu 
widokowego – Panoramy „Korony Bieszczadów”, z którego 
możemy podziwiać krajobraz wsi oraz otaczających ją gór. 
Jeden z przystanków na ścieżce pn. „Na szlaku filmowców – 
Chrepitów” jest miejscem historycznym dla polskiego kina. To 
wzgórze, na którym Jerzy Hoffman kręcił sceny do filmu „Pan 
Wołodyjowski”. Ostatnie przystanki pozwalają na zobacze-
nie tradycyjnej bojkowskiej chaty (chyży), a także cmentarza 
greckokatolickiego wraz z makietą nieistniejącej już cerkwi. 
W ekomuzeum „Trzy Kultury” miłośnicy natury odnajdą coś 
dla siebie oraz ucieszą oko pięknem bieszczadzkiej przyrody 
na przystankach poświęconych florze i faunie regionu. Dość 
duża część ścieżki prowadzi bowiem przez piękną buczynę. 
W rozpoznawaniu niektórych gatunków drzew i kwiatów po-
mogą tablice informacyjne dotyczące flory. 

Innym przykładem muzeum bez murów jest również „W kra-
inie bobrów”, którego obiekty (eksponaty) są rozproszone na 
terenie Kotliny Uherczańskiej. Obejmuje wieś Uherce Mine-
ralne z jej obiektami zabytkowymi i atrakcjami przyrodniczy-
mi, dolinę wsi Orelec wraz z otoczeniem (pasmo Żukowa, 
masyw Wierchów  i Kozińca), wieś Myczkowce wraz z jej oko-
licą oraz wieś Zwierzyń. Obiekty te obrazują wartości przyrod-
nicze i kulturowe regionu oraz dorobek jego mieszkańców. 
Zwiedzając to ekomuzeum możemy podziwiać liczne zabytki 
kultury, m.in.: dwór obronny Herbutów, cmentarz wojenny 
z I wojny światowej w Uhercach Mineralnych, zabytkową 
drewnianą cerkiew z ok. 1740 r. w Orelcu, kościół (dawną cer-
kiew) w Myczkowcach czy dawną cerkiew w Zwierzyniu. Do 
głównych osobliwości przyrodniczych należy rezerwat fauni-
styczny „Bobry w Uhercach” znajdujący się między Uhercami 
a Zwierzyniem w wyrobiskach żwirowych na rzece Olszance 
oraz „Wychodnie skalne” w rezerwatach przyrody na Kozińcu 
i Berdzie nad Jeziorem Myczkowieckim. Godne zobaczenia 
jest także „Cudowne źródełko” w Zwierzyniu, położone przy 
zielonym szlaku pieszym górskim. Według legendy znalezio-
no tam krzyż z I poł XIII w. pochodzący z miasta Limoges we 
Francji. Wędrując po terenie ekomuzeum możemy również 
zaobserwować wiele pomników przyrody nieożywionej, jak 
np. „Wodospad na rzece Olszance”, „Kamień Orelecki” oraz  
„Skałki Myczkowieckie”. 

Lidia Widak
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Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Winne - Podbukowina” w Bachórcu koło 
Dubiecka, zlokalizowana jest na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza 
Przemyskiego. Ścieżka jest łatwo dostępna. Przebiega ona przez środek 
rezerwatu przyrody o nazwie „BRODUSZURKI”, w którym ochroną rezerwatową 
zostało objęte torfowisko typu przejściowego i wysokiego. 

Rewitalizacja ścieżki  
przyrodniczo-dydaktycznej
„Winne-Podbukowina”  
w Bachórcu koło Dubiecka

Długość ścieżki wynosi ok. 1,4 km w jedną stronę, nato-
miast czas, potrzebny na jej przejście to ok. 40 min. Po-
wstała ona w 1995 r. na terenie użytku ekologicznego, 
który w tym samym roku został przekształcony w wyżej 
wymieniony rezerwat przyrody. Inicjatorami utworzenia 
ścieżki byli nauczyciele: Andrzej Kurasz ze Szkoły Pod-
stawowej w Drohobyczce oraz Jan Ślimak ze Szkoły Pod-
stawowej w Kosztowej.  Od początku powstania ścieżki 
pieczę nad nią sprawował Wojewódzki Zarząd Parków 
Krajobrazowych w Przemyślu, a obecnie po zmianie na-
zwy Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

Na trasie ścieżki rozlokowanych jest 5 przystanków. 
Występująca tutaj flora jest bardzo bogata i osobliwa. Na 
szczególną uwagę zasługują zespoły boru bagiennego, 
a także torfowisk wysokich i przejściowych. Znajdziemy 
tutaj roślinność błotną: pałkę, trzcinę, różne gatunki tu-
rzyc i sitów. Tam, gdzie odkryte jest lustro wody zaob-
serwować można ciekawą drapieżną roślinę – pływacza 
zwyczajnego, który posiada przezroczyste pęcherzyki do 
chwytania drobnych zwierząt wodnych. Na trasie ścieżki 

można zobaczyć zarośla wierzbowe (łoziny), łąkę trzęśli-
cową, a także charakterystyczny zespół pła mszarnego, 
który tworzą mchy torfowce wraz z oplatającymi je ga-
łązkami żurawiny błotnej. Umacniają go rozłogi trzcinni-
ka prostego, wełnianki pochwowatej, turzyc, jak również 
skrzypu błotnego i wiele innych. W trakcie wędrówki moż-
na ujrzeć rzadką, chronioną roślinę – rosiczkę okrągłolist-
ną, która za pomocą lepkich, gruczołowatych włosków, 
znajdujących się na liściach chwyta małe owady, służące 
jej jako źródło azotu. Na mokrych kwaśnych glebach tor-
fowych występuje las sosnowy. Rośnie tu głównie sosna 
zwyczajna, która posiada zdolności przystosowywania 
się do różnych warunków siedliskowych. Z innych drzew 
można wymienić brzozę i osikę. Wśród krzewinek znaj-
dują się tutaj borówka bagienna, borówka czarna oraz 
bagno zwyczajne, objęte częściową ochroną gatunkową.

Bogactwo przyrody oraz spora ilość ekosystemów spra-
wiają, że na omawianym terenie znajduje się duża liczba 
różnych gatunków zwierząt. Wśród ssaków występują 
sarny, lisy, dziki, kuny, gronostaje, borsuki oraz wydry. Po 
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wytyczonej drodze ścieżki często przemykają  jaszczurki 
żyworodne. Można dostrzec tu jaszczurkę zwinkę i żabę 
trawną, a na powierzchni wody polującego zaskrońca. 
Ptaki reprezentują tu kilkadziesiąt gatunków. W zaroślach 
nad potorfiami często słychać charakterystyczny śpiew 
strumieniówki. Występują tu licznie kaczki krzyżówki 
i kurki wodne. Można też zaobserwować czaplę siwą.

Żyje tu wiele owadów, których rozwój związany jest ze 
środowiskiem wodnym. Są to ważki oraz jętki. Na uwagę 
zasługują też nartniki tj. pluskwiaki, odżywiające się owa-
dami i poruszające się po tafli wody za pomocą specjal-
nych włosków, umieszczonych na odnóżach. Z chrząsz-
czy wodnych można spotkać tutaj pływaka żółtobrzeżka.

Aby w pełni zaprezentować przyrodę jako zespół ele-
mentów i procesów, które tworzą pewny swoisty system, 
będący środowiskiem, w którym żyjemy, musimy mieć do 
dyspozycji łatwo dostępną, dobrze oznaczoną w terenie 
ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną, która będzie jedno-
cześnie spełniać funkcje szlaku turystycznego. Dlate-
go też, rewitalizacja ścieżki polegała przede wszystkim 
na odnowieniu wraz z unowocześnieniem trasy, która 
funkcjonuje od bardzo dawna, od przeszło 20 lat. Ze-
spół Parków Krajobrazowych w Przemyślu podjął się jej 
rewitalizacji, ze względu na zapewnienie wszystkim od-
wiedzającym bezpieczeństwa. Poprzez to działanie pod-
niesie się atrakcyjność tego pięknego zakątka przyrod-
niczego. Na trasie ścieżki rozlokowano więc na nowo 5 
przystanków, które zostały wyposażone w nowe tablice 
przystankowe/ poglądowe, strzałki kierunkowe, kosze 
na śmieci, ławki, stoły, a także barierki zabezpieczają-
ce. Umiejscowione tablice posłużą jako pomoc wizualna 
w trakcie prowadzenia zajęć edukacyjnych. Dodatkowo 
stworzą możliwość samodzielnego pogłębiania wiedzy 
przez osoby zwiedzające wspomniany obszar (studenci, 
lokalni mieszkańcy oraz turyści). Dodatkowa infrastruktu-
ra turystyczna umożliwi odwiedzającym odpoczynek na 
łonie natury, z dala od zgiełku i hałasu miast, gdyż jedną 

z ważniejszych funkcji ścieżek przyrodniczo-dydaktycz-
nych jest jej znaczenie turystyczno-wypoczynkowe, które 
w pośredni sposób propaguje zdrowy tryb życia. Dzięki 
strzałkom kierunkowym turyści będą mogli bezpiecznie 
wędrować po rezerwacie.

Rewitalizacja ścieżki umożliwi w przyszłości nie tylko 
rozwój efektywności edukacyjnej w zakresie ochrony śro-
dowiska, ekologii, turystyki, ale także będzie miała wpływ 
na większe zainteresowanie aktywnymi formami wypo-
czynku, promocję walorów przyrodniczych oraz propago-
wanie ekologicznych zachowań. 

Maciej Sebastianka

Nowopowstała infrastruktura na ścieżce „Winne Podbukowina”

Kładka przy wejściu na ścieżkę 
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Gdy mnie zaniesie do Lubaczowa, prędzej lub później zawinę zawsze do 
tamtejszego Muzeum Kresów, wchodzę na piętro do sali po prawej stronie, 
gdzie są starocie związane z dawnym polskim mieszczaństwem, niekoniecznie 
kresowym, a w skromnej części sali to, co mnie najbardziej tam przyciąga – 
stare graty powyciągane z wiejskich chałup. Niewiele tego, bo rolnictwo polskie 
dawnych wieków ubogie było w narzędzia, ale wśród tych niewielości tkwi coś, 
co natychmiast przyciągnęło wzrok, gdy wszedłem tam raz pierwszy. 

Drzewa, aleje drzew…
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Pod ścianą stoi beczka. Drewniana, odbija jasno świa-
tło, co nawet laikowi nakazuje wnosić, że to drewno lipy, 
także dlatego, że gdzieś w dawnych czasach zapisało się 
w pamięci, że w drewnie lipy strugało się najchętniej, bo 
miękkie, ale i trwałe. Gdy się potrze drewno tej beczki 
mocno, a potem nos przyłoży, czuć ten zapach, którym 
tylko lipa tchnąć może. Ta beczka jest niezwyczajna, bo 
nie z klepek, z którymi najczęściej kojarzymy beczkę. Jest 
wydrążona w pniu. Nie jest okrągła, ma kształt elipsy. 
W najszerszym miejscu ma 85 cm szerokości, w najwęż-
szym 11 cm mniej. Niezwyczajnością jej największą jest 
to, że na ścianie zewnętrznej bednarz, który ją wydrążył 
nożykiem, dłutem albo jakimś rylcem, wyskrobał także 
datę, kiedy tego dzieła dokonał. Było to w roku 1741, 
w lipcu, dokładnie 12 lipca… Wiercił beczkę z kloca li-
powego w lipcu, gdy kwitną lipy… W lipcu 1741 królem 
Polski był nadal August III Sas zwany też Mocnym, któ-
ry swoim rozdwojeniem między Warszawą a Dreznem, 
z którego pochodził, niczego dobrego Rzeczypospolitej 
nie przysporzył, bo zgodził się na panoszenie się w Pol-
sce Rosji, której wojska przemierzały kraj ze wchodu na 
zachód przeciwko Prusom, i z powrotem. Pod Augustem 
Sasem Rzeczpospolita słabła, panoszyły się ze swoimi 
prywatnymi armiami arystokratyczne rody, ale ich potęga 
była zbyt mała by rosyjskim żołdakom i ich dowódcom 
powiedzieć: „won”. Bednarz spod Lubaczowa nie miał 
z pewnością o tym pojęcia, bo mieć go nie musiał. On 
żył w swoim świecie owiewanym zapachem obrabiane-
go drewna, towarzyszył mu pewnie w lipcu śpiew ptaków. 
A jeśli słuchał jakiejś muzyki, to mogła być ona dziełem 

jakiegoś wędrownego wiejskiego grajka, bo bednarz nie 
mógł przecież wiedzieć, że wtedy gdy on drążył tę swoją 
beczkę, to w Wiedniu dogorywał skrzypek i kompozytor 
o przezwisku Il Prete Rosso, czyli Rudy ksiądz, które się 
wlokło od dawna za Antonio Lucio Vivaldim, co był wcze-
śniej skomponował do dziś grywany chętnie klasyk Le qu-
atro stagioni, czyli Cztery pory roku.

Zawsze gdy dotykam rzeczy starych i bardzo starych, 
„teleportuję się” do czasów, gdy one powstawały. Lipa, 
z której bednarz spod Lubaczowa drążył w celach zarob-
kowych beczkę na zboże, musiała mieć w opinii specja-
listów około 150 lat w chwili, gdy ją ścinano jakąś piłą, 
a być może  toporami. Nie wiemy i nie będziemy wiedzieć, 
czy była samosiejką, czy zasadzona ręką człowieka, jeśli 
jednak zdaniem fachowców liczyła sobie w chwili śmierci 
półtora wieku, to gdy jej kiełek wychynął spod ziemi do 
światła słońca, było to około roku 1590. Gdy w muzeum w  
Lubaczowie dotykam beczki wydrążonej z pnia lipy, do-
tykam uśmierconej przez człowieka rośliny, która zaczy-
nała swe życie gdy dobiegła końca epoka Jagiellonów, 
a na tronie zasiadał już Zygmunt III z dynastii szwedzkich 
Wazów. W przestrzeni kosmicznej działy się wtedy rze-
czy dziwne, bo w październiku roku 1590 Wenus przy-
kryła Marsa, a parę miesięcy wcześniej, bo pod znakiem 
Byka, czyli w maju urodził się człowiek, któremu nadano 
imię Jakub, a jego syn niespełna sto lat później przegnał 
spod Wiednia niewiernych, którzy w panice porzucali swe 
sztandary z wyhaftowanym znakiem półksiężyca. Doty-
kam sędziwej, acz nienaruszonej zębem czasu beczki 
i tym dotykiem kontaktuję się z historią. Zarówno tę daw-
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ną, jak i znacznie bliższą. Bo beczka z lipy rosłej od cza-
sów pierwszego na polskim tronie Wazy przetrwała wieki 
w wiejskiej chałupie w Wólce Krowickiej i unicestwienie 
zagroziło jej dopiero pod koniec ostatniej wielkiej wojny, 
gdy oddziały UPA wieś tę spaliły doszczętnie. Dlaczego 
właściciel płonącej chałupy właśnie beczkę wyrzucił na 
podwórze z szalejącego już ognia? Nie dowiemy się za-
pewne nigdy…

Tak jak nie podaje się, kim był ten człowiek, który w dziu-
pli pewnego starego dębu uczynił kryjówkę dla ludzi ści-
ganych śmiercią tylko z tego powodu, że byli inni od ści-
gających i przez tę odmienność unicestwiani. Odmienni 
w swej religii, obyczajach, języku. Nie tylko las, okazuje 
się, dawał schronienie przed żądzą zniszczenia i nienawi-
ścią napastników. Także pojedyncze drzewa. To drzewo 
kryjówka ma około 650 lat. O nim też nie wiadomo, czy 
zasadzone zostało z woli człowieka, czy z woli własnej, 
z ziarenka naniesionego przez wiatr, opadniętego z pa-
zurów ptaka, do których się niechcący przyczepiło. Miej-
sce, w którym rośnie wskazywałoby jednak, że to raczej 
człowiek postanowił, że ma rosnąć tam, gdzie rośnie… 
A było to około 650 lat temu, czyli w latach sześćdzie-
siątych albo siedemdziesiątych XIV wieku. W średniowie-
czu jeszcze… Jego ziarenko albo sadzonkę wsadzono 
w ziemię na niewielkim wzniesieniu łapiącym słońce od 
wschodu i południa, a wilgoć od pobliskiej rzeki. To było 
w tym czasie, gdy na tym wzniesieniu postanowił osiąść 
ród Bogoria. Miejscowość nazywała się Wiśniowa i leżała 
nad rzeką o nazwie Wisłok. Gdy daleko na północy od Wi-
śniowej, na polach pod wsią Grunwald rycerstwo polskie, 
litewskie i ruskie siłowało się z krzyżackim, dąb posadzo-
ny na nasłonecznionym wzniesieniu miał już około czter-
dziestu lat. Jak na dęba, był w wieku oseska. Pod tymże 
Grunwaldem walczyli poddani Jagielle chłopi z Mycieli-
na. Byli dzielni, zawzięci i niespotykanie waleczni, czym 
zasłużyli sobie na szlachectwo i dopuszczenie do herbu 
Dołęga. Nie zrywając swej przeszłości ze wsią, z której 
pochodzili, przybrali nazwisko Mycielscy. 

Cztery i pół wieku później objęli we władanie dwór 
w Wiśniowej. Dąb zasadzony zapewne ręką któregoś 
z Bogoriów dobiegał już swoim żywotem końca piąte-
go stulecia, był więc w wieku mocno dojrzałym. Mocno 
zakorzeniony, z rozwiniętą we wszystkie strony świata 
koroną trwał na swym miejscu niewzruszony. Był świad-
kiem przemijania rodów, które pod jego koroną siady-
wały i z czasem odchodziły. Bo po Bogoriach Wiśniową 
władali Frysztaccy, Jordanowie, Odrowążowie, Bonero-
wie, Firleje, Mniszchowie…

Gdy w roku 1848 pożar trawił pałac, płomienie na szczę-
ście nie dosięgły rozłożystej korony dębu, dzięki czemu 
dwadzieścia lat później mógł być świadkiem, jak  zauro-
czony miejscem Franciszek Mycielski kupił go dla swo-
jej rodziny jako letnią rezydencję, która jednak bardzo 
szybko stała się główną siedzibą rodu. Siedem lat później 
Franciszek poślubił Walerię hrabinę Tarnowską, damę 
bywałą na salonach kultury i sztuki Włoch oraz Francji, 
która te swoje zainteresowania przeniosła do rodowego 
majątku. Za jej sprawą Wiśniowa na kilka dziesiątków lat 
stała się miejscem, do którego przybywali ludzie związani 
ze sztukami pięknymi, literaturą i poezją. Wśród nich, już 
po śmierci hrabiny, gościł w pałacu w Wiśniowej związany 
z okresem Młodej Polski Józef Mehoffer. Był malarzem 
i rysownikiem, grafikiem, scenografem i projektantem. 
W Europie zasłynął projektem witraży do gotyckiej kole-
giaty św. Mikołaja w szwajcarskim Fryburgu. Realizował 
je przez aż 41 lat, między rokiem 1895 a 1936. W prze-
rwach przyjeżdżał do Krakowa, w którego szkole sztuk 

pięknych, protoplaście późniejszej akademii, uczył malar-
stwa, a chwil wytchnienia szukał w… Wiśniowej. Obraz 
„Wiśniowa – podwieczorek w parku” jest tego wytchnienia 
świadectwem. Zachwycił się rosnącym w ogrodzie, wie-
kowym już wtedy  dębem, narysował go, a później prze-
niósł jako tło graficzne na stuzłotowy banknot, który w la-
tach 30. XX wieku wszedł do obiegu polskiego pieniądza. 
Dąb, zasadzony w czasach panowania Kazimierza Wiel-
kiego, ostatniego monarchy z dynastii Piastów, otrzymał 
imię Józef. Od autora rysunku, który unieśmiertelnił drze-
wo zamieszczając je na banknocie. W czasach II wojny, 
jak podaj przekaz ustny, dziupla w pniu Józefa miała być 
kryjówką dla kilkorga Żydów… 

Dąb Józef, najokazalsze drzewo rosnące w Wiśniowiec-
kim parku, wygrało konkurs na europejskie drzewo roku 
2017. Rośnie dumnie we wspaniałym otoczeniu, bo nie-
daleko ma sąsiedztwo ogromnej lipy, która jak i on jest po-
mnikiem przyrody, a na końcu ogrodu wspaniałą aleję two-
rzoną przez graby posadzone z inicjatywy już Mycielskich. 

Skoro pałac w Wiśniowej rozbrzmiewał gwarem zjeż-
dżających się tam za sprawą hrabiny Walerii Mycielskiej 
z domu Tarnowskiej, to siłą rzeczy należy się przenieść 
do ogrodu jej domu rodzinnego w Dzikowie, przy którym 
była niegdyś mieścina o nazwie Tarnobrzeg, a dzisiaj 
tegoż Tarnobrzega jest Dzików częścią. O historii zam-
ku i rodziny Tarnowskich, która od XVI wieku obrała so-
bie Dzików za rodową siedzibę nie będziemy pisać, bo 
nas interesują drzewa. Bo drzewa pozwalają odpocząć 
oczom, osłaniają dom przed wiatrem i śniegiem, a latem 
przed słońcem, chłodzą swym cieniem mury, a swoją 
zielenią dają oczom odpoczynek. Są też drzewa o mocy 
leczniczej. Mniej leczące, bardziej wzmacniające orga-
nizm człowieka. W ogrodzie w Dzikowie, w pewnej od-
ległości od lewego narożnika zamku rośnie drzewo, któ-
rego żywotność zdumiała botaników i przyrodników jako 
takich. To miłorząb japoński. Jego nazwa mylnie wskazu-
je pochodzenie, bo rodowód jego wywodzi się z Chin, ale 
przymiotnik japoński akurat w tym przypadku jest nieco 
na miejscu. Bo dowód odporności i żywotności miłorzę-
bu związany jest właśnie z Japonią, a  konkretnie z jej 

Beczka wydrążona z pnia lipy
w muzeum w Lubaczowie
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tragiczną historią z końca II wojny  światowej. Wtedy to 
z amerykańskiej latającej fortecy zrzucona po raz pierw-
szy w historii przeciwko ludziom bomba atomowa za-
mieniła w rumowisko miasto o nazwie Hiroszima. W epi-
centrum eksplozji unicestwiła wszystko co żyło i rosło za 
wyjątkiem… rosnącego tam miłorzębu. Jedyna to roślina, 
która przetrwała atomową hekatombę, co teraz wykorzy-
stują producenci suplementów diety, reklamując wyciągi 
z liści tego drzewa jako te, które wzmacniają organizm 
i odświeżają umysł, bo zwiększają ukrwienie mózgu. Mi-
łorząb rosnący sobie w dzikowskim ogrodzie niesie jesz-
cze ze sobą historię polityczno-społeczną, bo miał go za-
sadzić Tadeusz Czacki, współtwórca Konstytucji 3 Maja, 
współzałożyciel warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk, który bywał w Dzikowie nierzadko. Z tej to racji, że 
Róża Czacka, jego siostra, była żoną Jacka Tarnowskie-
go, który w XVIII wieku rozbudował zamek w stylu baroko-
wym. Z upływem czasu Tarnowscy zgromadzili w Dziko-
wie ogromną bibliotekę i liczącą ponad 250 dzieł kolekcję 
malarstwa. Miłorząb rósł sobie na przeznaczonym dlań 
miejscu i był niemym świadkiem przywożenia do zamku 
dzieł światowych mistrzów pędzla od Rubens i Tycjana 
poczynając na Rembrandcie kończąc. Potem je z zam-
ku wywożono. „Lisowczyka” Rembrandta na sprzedaż do 
Nowego Jorku, by za uzyskane pieniądze odkupić pobli-
skie ziemie pozostające w niemieckich rękach, a potem 
by pozostałe obrazy, dzieła sztuki, rękopisy ukryć przed 
rabunkiem najpierw Niemców, a potem komisarzy armii 
z czerwonymi gwiazdami na czapkach. Po drugiej woj-
nie dano zamkowi w Dzikowie czas, by niszczał, ale na 
szczęście nie było takiego, który byłby aż tak bezmyślny 
i tępy, by ruszyć z siekierą na karczowanie zamkowego 
parku. Dlatego miłorząb, dziś już wysoki, smukły ma za-
pisany w swoich słojach czas, jaki upłynął od końca XVIII 
wieku, gdy posadził go Tadeusz Czacki, po dziś.

O ile  miłorząb w Dzikowie był świadkiem wielkości 
a potem degradacji, nie z własnej winy przecież,  rodu 
Tarnowskich, to rosnąca sobie w Sołonce koło Straszydla 
w gminie Lubenia potężna lipa przez krotki czas śledziła 
wzajemną miłość Stanisława Przybyszewskiego i Jadwigi 
Kasprowiczowej, którą tenże Przybyszewski uwiódł swo-
jemu przyjacielowi, poecie Janowi, na drugi dzień po tym, 
gdy zjawił się bez grosza w domu Kasprowiczów we Lwo-
wie. Wydawało się, że romans Przybyszewskiego i Ka-
sprowiczowej będzie tyleż głośny i sensacyjny co krótki, 

ale związek przetrwał lata i właśnie dzięki temu lipa w So-
łonce mogła oboje koić w letnie dni chłodem swojego cie-
nia. Kasprowiczowa i Przybyszewski trafili pod lipę w So-
łonce za sprawą Kazimierza Bielańskiego, który poznał 
Przybyszewskiego podczas studiów w lwowskiej Krajowej 
Szkole Gospodarstwa Lasowego, a po I wojnie przystał 
na propozycję hrabiego Uznańskiego, właściciela Czudca 
i Tyczyna, a także lasów w Straszydlu i Sołonce.  

Aleksander Bielenda, który straszy dzieci swoim Mu-
zeum Strachów w Sołonce, tak pisał o starej lipie, o któ-
rej pień opierali się zapewne i Jadwiga Kasprowiczowa, 
i Stanisław Przybyszewski: 

Istnieje dziś – wprawdzie niemy – ale niezwykły świadek 
pobytu Przybyszewskiego i Bielańskiego – młodopolskich 
dekadentów i artystów w Sołonce i Straszydlu. To stara, 
kilkuset letnia lipa szerokolistna. Przepiękne drzewo dziś 
mające już 5 metrów w obwodzie, pod którym zapew-
ne niejeden raz dyskutowali ze sobą obaj pisarze i po-
eci o sprawach sztuki i życiowych zmaganiach. A gdzieś 
w tle przemykała z tacą wiejskich smakołyków Jadwiga 
Kasprowiczowa z córką Janką przydając tej olbrzymiej li-
pie ducha młodopolskiej egzaltacji i powabu.

Rośnie – owa lipa – tuż przy nieistniejącej już dzisiaj le-
śniczówce z drewnianych bali postawionej przez hrabie-
go Uznańskiego. Nie wiedzieć czemu i kiedy ktoś z miej-
scowych nadał lipie imię „Urszula”. Niektórzy twierdzą, 
że tak miała na imię miejscowa dziewka chłopska, prze-
cudnej urody, zniewolona przez hrabiego Uznanskiego, 
który znany był z takich niecnych, szatańskich wyczynów 
w całej okolicy. Dziewczyna z rozpaczy postradała zmysły 
i ponoć przy tej lipie wyzionęła ducha. A tu proszę, jak 
się okazało pod tym drzewem odpoczywał też  i „smutny 
szatan” w osobie Stanisława  Przybyszewskiego. 

Próbowałem z kolegą objąć Urszulę, ale mieliśmy za 
krótkie ręce. Podobnie było w Trójcy niedaleko Birczy 
i Arłamowa. Po drugiej stronie potoku, po lewej, piętrzy 
się wzniesienie, które musiało być naturalne, ale też 
ukształtowane przez człowieka. Musiała tam być jakaś 
budowla. Nie pamiętam gdzie i kiedy opowiadał ktoś, że 
był w tym miejscu zamek, zameczek, a może tylko dwór 
obronny, do którego Stanisław Stadnicki przywoził swoje 
żony i nałożnice gdy mu się już znudziły. Stadnicki był 
rodu szlacheckiego, zasłynął jako awanturnik i warchoł, 
ale też jako żołnierz waleczny, czego dał dowody wal-
cząc pod Batorym o Gdańsk i pod Moskwą. Był panem 
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miedzy innymi na Łańcucie. Zyskał sobie przezwisko 
„Diabeł łańcucki”, ale coraz częściej się mówi, że nie ze 
względu na swoją krnąbrność i kłótliwość, bo takich jak 
on awanturników można było w tamtych czasach spotkać 
niemal na każdym kroku. Przezwisko miało wyjść z krę-
gów kościelnych i służyć dyskredytowaniu Stadnickiego 
wśród pospólstwa, bo nie był on wyznania katolickiego 
lecz kalwinem.  Po zamku, zameczku lub dworze obron-
nym w Trójcy ostały się ruiny, przykryte już na dobre zie-
mią, ale w paru miejscach można jeszcze sięgnąć piwnic. 
Że była tam budowla niepoślednia świadczy natomiast… 
aleja drzew. To lipy. Niewiele ich ostało się burzliwym na 
tych ziemiach czasom, ale te które tkwią tam nadal są 
wysokie, z rozłożystą koroną, a  ich objętość świadczy że 
mają za sobą wieki życia. Ile? Trudno powiedzieć. 

Aleje drzew, a raczej ich resztki, fragmenty, są dziś świa-
dectwem, na podstawie którego można lokalizować dawne 
polskie dwory. Czy tak dawne? Chyba jednak nie. Do II woj-
ny światowej było w Polsce około 30 tysięcy dworów. Gdy 
wojna wybuchła, na terenach zajętych przez bolszewików 
były one niszczone z rozmysłem i zaciekłością, bo były sie-
dliskami kultury obcej azjatycko-komunistycznej ideologii. 
Przemawiały sobą dobrze o czasach, które „wyzwoliciele 
ludu” uważali za nieprawe. Wtedy zburzono tysiące dworów, 
ale na szczęście nie wycięto do cna okalających je drzew. 
I gdy dziś jedzie się przez pejzaż polski, trzeba szukać wzro-
kiem skupisk drzew wyrastających ponad inne. Będą w tych 
skupiskach przede wszystkim nasze polskie lipy i dęby, 
ale zdarzają się, wcale nierzadko, i takie, w których rosną 
gatunki nie z naszego polskiego przyrodniczego atlasu, 
a takie, których sadzonki przywieziono niegdyś z zagrani-
cy, zasadzono w dworskich, zamkowych lub pałacowych 
ogrodach, chuchano i dmuchano, by się przyjęły. Tak na 
przykład przyjął się i zachwyca, szczególnie w okresie kwit-
nienia, przeogromny już dziś tulipanowiec w parku w Krasi-
czynie. „Cudzoziemcy” zaadaptowali się do naszego klimatu 
i naszych warunków, ale tylko znikomy procent z dawnego 
dworskiego drzewostanu dotrwał do dziś. I te drzewa, które 
dotrwały, są świadectwem naszej przeszłości.

Profesor Jerzy Piórecki w swojej książce pt. „Ogro-
dy i parki dworskie województwa podkarpackiego” pisał 
o tych naszych drzewach tymi słowy: 

Kiedy wstępujemy do ogrodów dworskich (…) zadzi-
wia ogrom ich zniszczenia, ale równocześnie zaskakuje 
trwanie i wielkość pomnikowych, wielowiekowych drzew. 
Niekiedy tylko one pozostały po dawnej świetności ogro-
dów (..).  Należy  pamiętać, iż z reguły przy zakładaniu 
siedzib wiejskich, a także dworów i ogrodów wybierano 
miejsca pod siedziby tam, gdzie rosły już stare drzewa, 
rozrastały się stare gaje lub były resztki poleśne. Nie-
które drzewa są dwukrotnie lub trzykrotnie starsze od 
rozplanowanego ogrodu. Niekiedy są to założenia roz-
planowane na miejscu ziemnych fortyfikacji obronnych. 
Aleja lipowa w Łańcucie posadzona została pod koniec 
XVIII stulecia na miejscu zniwelowanych fortyfikacji 
zamkowych; podobnie było w Dzikowie. W Krasiczynie 
w pierwszej dekadzie XXI w. na wzgórzu zamkowym, 
na miejscu dawnego zwierzyńca, gdzie dziś mieści się 
urząd gminy, usunięty został obumarły najstarszy dąb 
szypułkowy. Zapewne był on starszy niż sam zamek, 
a przy baszcie królewskiej burza obaliła największą pię-
ciopniową lipę drobnolistną. Było to największe drzewo 
w parku, aczkolwiek pochodziło tylko końca XVIII w. 
Do dzisiaj nie ma tak pięknych drzew historycznych jak 
w Krasiczynie. Sadzono tam dęby z okazji urodzin syna 
i lipy z okazji urodzin córki w rodzinie Sapiehów. Na tej 
podstawie możemy prześledzić, jak w krótkim czasie 

urosły wielkie drzewa. W wielu ogrodach zachowały się 
dęby szypułkowe – pomniki przyrody naturalnego po-
chodzenia. (…) Prawdopodobnie najstarszy dąb szypuł-
kowy i lipa, szacowane na 400 lat życia, do niedawna 
były w ogrodach w Lesku. Pamiątkowe dęby wysadzone 
zostały w Wysocku przez króla Jana III Sobieskiego. Był 
też dąb Kościuszki w Sieniawie, posadzony przez Na-
czelnika. Tak wielu drzew pomnikowych nie ma w innych 
regionach Polski. 

Gdy się poczyta fachowe książki i czasopisma, zadzi-
wia, jak beztrosko i zarówno bezlitośnie człowiek obcho-
dził się z drzewami. Jedni potrafili je sadzić dla wzboga-
cenia piękna krajobrazu, w którym się osiedlili, drudzy 
bez najmniejszej refleksji niszczyli. Wycinali, wysadzali, 
rąbali na kawałki, palili. Kultura poszanowania wobec 
drzew nie istniała. 

Niszczycielska dla drzew okazuje się też czasami sama 
przyroda. W grudniu 2013 roku nad Pszczelinami w gmi-
nie Lutowska przeszła gwałtowna wichura, której podda-
ła się, niestety, wysoka na ponad 35 metrów jodła, która 
uchodziła za rekordową w Polsce pod względem obję-
tości pnia. Po intensywnych poszukiwaniach znaleziono 
następczynię. Nieco na zachód, w masywie Łopiennika 
w leśnictwie Jabłonka rośnie jodła, która okazała się co 
prawda nieco niższa od powalonej rekordzistki, ale grub-
sza w obwodzie. Wymierzono ją dokładnie. Miała 510 cm 
w obwodzie, 165 cm w pierśnicy, czyli średnicy na wyso-
kości 130 cm i 35 m wysokości. Ogłoszono konkurs na jej 
nazwę. Uznano, że najbardziej dla niej stosowna będzie 
Lasumiła. Prowadzi do niej ścieżka przyrodnicza, dokład-
nie opisana. Aha… Ludzie lasu mówią, że ma ponad 200 
lat. Gdy więc dotrzemy do niej i dotkniemy jej pnia, to 
możemy się teleportować do epoki napoleońskiej… Też 
niezły powrót do przeszłości. 

Jacek Stachiewicz

Dąb Józef w Wiśniowej 
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Od października 2015 r. do września 2017 r. lokalni Liderzy z województwa podkar-
packiego realizowali inicjatywy na rzecz środowiska w ramach dwóch projektów 
sfinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Inicjatywy miały na celu rozwiązanie problemów w skali nawet 
pojedynczych miejscowości i przyniesienie korzyści przede wszystkim dla śro-
dowiska, ale także dla lokalnej społeczności. 

Na rzecz Podkarpacia  
działali lokalni Liderzy 
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„Inicjatywy oddolne na Rzecz Zielonego Podkarpacia” 
i „Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” to projekty, któ-
re realizowało Stowarzyszenie „Pro Carpathia”. Projekty 
miały na celu poprawę środowiska naturalnego poprzez 

zaangażowanie społeczności lokalnych. W projektach 
tych duży nacisk kładziony był na rozwiązywanie lokal-
nych problemów związanych z ochroną środowiska, w tym 
stworzenie i wspieranie lokalnych partnerstw, uruchomie-
nie mechanizmów służących trwałej ochronie środowiska 
czy usprawnienie zarządzania obywatelskimi działaniami 
proekologicznymi na poziomie lokalnym.

Należy nadmienić, iż zakres tematyczny tych przedsię-
wzięć był bardzo zróżnicowany i obejmował:

• przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających, 
• czynną ochronę ekosystemów i występujących w nich 

siedlisk i gatunków, 
• lokalny monitoring przyrodniczy, 
• rozwój ogrodów i parków miejskich o znaczeniu przy-

rodniczym, 
• budowę i modernizację małej infrastruktury turystycz-

nej i edukacyjnej,  
• zakładanie, odtwarzanie i pielęgnację ostoi – zadrze-

wień i zakrzewień śródpolnych, 
Spotkanie liderów inicjatyw

Nasadzenia lipy drobnolistnej w gminie Lubaczów
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• modernizację lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji 
dla dzikich zwierząt,

• ograniczenie antropopresji w obiektach użyteczności. 

Wszystkie zgłoszone przez lokalne społeczności inicjaty-
wy z jednej strony wskazywały konkretne problemy, które 
istnieją w małych ojczyznach, a z drugiej strony propono-
wały realne rozwiązania. Program NFOŚiGW skierowany 
był do wszystkich, którzy mieli pomysły na rozwiązanie 
problemów związanych z ochroną środowiska w skali lo-

kalnej, ale brak im było środków finansowych, a także czę-
sto wsparcia merytorycznego i organizacyjnego. Pomysło-
dawcami/liderami inicjatywy były zarówno osoby fizyczne, 
organizacje pozarządowe, jak i samorządowe jednostki 
organizacyjne z terenu naszego województwa.

W ramach pierwszego projektu „Inicjatywy oddolne na rzecz 
Zielonego Podkarpacia” zrealizowano 19 Inicjatyw na obsza-
rze 13 gmin. Jedną z nich zakończono w czerwcu 2016 r. 
w Rzeszowie, na terenie rezerwatu przyrody „Lisia Góra”. 
Polegała ona na odnowieniu istniejącej już ścieżki im. Włady-
sława Szafera – zaktualizowaniu treści tablic przystankowych 
i zamontowaniu nowych tablic. Ścieżka pozwala zobaczyć 
większość atrakcji przyrodniczych w mieście Rzeszów. Dzia-
łanie tej inicjatywy skierowane było do mieszkańców Rzeszo-
wa, jako miejsce odpoczynku i edukacji. Inicjatywa została 
zgłoszona przez Zarząd Ligi Ochrony Przyrody w Rzeszowie. 

We wrześniu 2016 r. zakończyły się dwie Inicjatywy zre-
alizowane w parku podworskim w Lubaczowie. Pierwsza 
z nich  polegała na oczyszczeniu dwóch stawów oraz łą-
czącego je rowu, które stanowią element zabytkowego 
założenia ogrodowego oraz nasadzenia roślinności w ich 
obszarze. Poprawiło to nie tylko gospodarkę wodną tego 
obszaru, ale również jego odbiór estetyczny. Druga  doty-
czyła wykonania cięć pielęgnacyjnych 100 drzew w parku 
podworskim w Lubaczowie.

Działanie to wpłynęło na poprawę stanu zachowania 
drzew i poprawę bezpieczeństwa osób odwiedzających 
Zespół Zamkowo-Parkowy w Lubaczowie. W ramach lo-

kalnego monitoringu przyrodniczego zostały zrealizowa-
ne dwie inicjatywy, które dotyczyły przeprowadzenia mo-
nitoringu pójdźki i płazów na terenie gminy Tyczyn.

Dwie ciekawe inicjatywy związane ze ścieżkami przy-
rodniczymi podjęte w ramach projektu to: „Poprawa in-
frastruktury i promocja ścieżki przyrodniczo – dydak-
tycznej w rezerwacie Bór koło Głogowa Małopolskiego” 
i „Zielony Punkt kontrolny” na terenie ścieżki dydaktycz-
nej „Białkówka”. Obie przyczyniły się do ochrony miejsc 
cennych przyrodniczo i promowania terenów ciekawych 
turystycznie, a mniej wrażliwych przyrodniczo. Działania 
te pozwalają na wyrobienie wśród mieszkańców i tury-

stów nawyku obcowania z przyrodą. Warto przytoczyć 
przykład inicjatywy, która polegała na ochronie populacji 
sowy i nietoperza w gm. Orły. Ochrona realizowana była 
poprzez zakładanie zadrzewień śródpolnych, które stano-
wią ostoję dla tych gatunków. Należy zwrócić uwagę, iż 
zadrzewienia śródpolne są obecnie ginącym elementem 

Infrastruktura powstała na ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej  
w rezerwacie Bór k. Głogowa Małopolskiego

Czatownia ornitologiczna w Gorajcu

Wykonanie barci w ramach inicjatywy „Leśna pszczoła”  
na terenie Nadleśnictwa Głogów
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Warsztaty instruktażowe z budowania budek lęgowych  
dla jeżyków w Wiśniowej
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krajobrazu. Problem ten i potrzeba reagowania została 
dostrzeżona przez Adama Janusza, działającego w imie-
niu OSP w Małkowicach. W ramach inicjatywy obsadzo-
no drzewami śródpolną drogę gminną o długości 2 km. 
Realizacja działania była możliwa dzięki wsparciu wielu 
mieszkańców Małkowic, których zaangażował sam Lider. 

Podczas projektu „Inicjatywy dla Zielonego Podkarpa-
cia” zrealizowano 14 inicjatyw z obszaru 11 gmin woje-
wództwa podkarpackiego. Do inicjatyw mających na celu 
przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających zali-
czyć można Inicjatywę „Leśna pszczoła”, która została 
zrealizowana na terenie Nadleśnictwa Głogów. Polegała 
ona na rozmieszczeniu sześciu kłód bartnych przy ist-
niejącej już ścieżce edukacyjno-przyrodniczej. Problem 
zanikania pszczół podjęty został także przy realizacji 
Inicjatywy „Na ratunek pszczołom w Beskidzie Niskim” 
w Zawadce Rymanowskiej, w której powstała pokazowa 
pasieka składająca się z 10 uli. Przeprowadzenie instruk-
tażu zasiedlania uli pszczelimi rojami podniosło świado-
mość ekologiczną mieszkańców w zakresie znaczenia 
i ochrony owadów zapylających. Na terenie Zespołu 
Cerkiewnego w Radrużu przeprowadzono prace polega-
jące  na pielęgnacji zabytkowego drzewostanu składają-
cego się głównie z dębów, lip i klonów. Wiekowe drzewa 
stanowiły zagrożenie dla cennych elementów Zespołu 

Cerkiewnego, jak i odwiedzających ten obiekt turystów. 
Działanie poprawiło stan oraz przedłużyło żywotność 
drzewostanu. Zwiększyło się również bezpieczeństwo 
zwiedzających. Duże zaangażowanie w lokalne inicja-
tywy wykazały placówki oświatowe, które stwierdziły, że 
zmienią niezagospodarowane, często zdegradowane 
przez człowieka, miejsca przy szkole na przyrodniczą 
bazę edukacyjną dla uczniów. Przy Publicznym Przed-
szkolu nr 2 im. J. Korczaka w Sędziszowie Małopolskim 
powstał zielony zakątek edukacji i integracji. W ramach 
inicjatywy powstał kącik edukacyjny i ścieżka sensorycz-
na wokół przedszkola. Dzieci wzięły udział w warszta-
tach instruktażowych z budowania poidełek i karmników 
dla ptaków, co przyczyniło się do wzrostu świadomości 
w zakresie znaczenia i potrzeby ochrony tych zwierząt. 
Natomiast przy Szkole Podstawowej w Zgłobniu nasa-
dzono drzewa i krzewy koncepcji rewaloryzacji parku 
podworskiego. Nasadzenia stworzyły dodatkowe siedli-
ska naturalne i korytarze migracyjne dla różnych grup 
zwierząt. Wokół Przedszkola Miejskiego nr 7 w Mielcu 
zostały nasadzone rośliny, które oddzieliły teren przed-
szkola od hałaśliwej ulicy i dały dzieciom i ich rodzicom 
miejsce do odpoczynku.

Na Roztoczu w miejscowości Gorajec Stowarzyszenie 
Animacji Kultury Pogranicza „Folkowisko” wyznaczyło 
ekoszlak długości 3 km i wybudowało dwie czatownie 
ornitologiczne wraz z małą infrastrukturą turystyczną. 
Działanie przyczyniło się do ograniczenia antropopresji,  
zabezpieczenia lęgowisk  cennych gatunków zwierzyny, 
a także podniosło atrakcyjność miejscowości. 

Wszyscy Liderzy są bardzo zadowoleni z realizacji dzia-
łań w swojej małej ojczyźnie. Działania te przyczyniły się 
do poprawy stanu lokalnego środowiska. 

Projekty „Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Pod-
karpacia” i „Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” zostały 
sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. Więcej informacji na stronie: 
www.zielonepokarpacie.pl 

Małgorzata Pociask
Lidia Widak

Zielony Punkt Kontrolny na terenie ścieżki dydaktycznej „Białkówka”

Zielony zakątek edukacji i integracji w Sędziszowie Małopolskim 
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Nowy projekt „Razem dla Zielonego Podkarpacia” ma na celu popularyzację 
różnorodności biologicznej naszego województwa i zwiększanie świadomości 
ekologicznej jego mieszkańców. 

RAZEM DLA ZIELONEGO PODKARPACIA 
– budowanie potencjału i integracja różnych grup interesariuszy 
mających duży wpływ na przyrodę
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Już od października 2017 r.  Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” realizuje 
projekt pn. „Razem dla Zielonego Podkarpacia – budo-
wanie potencjału i integracja różnych grup interesariuszy 
mających duży wpływ na przyrodę”.  Celem ogólnym pro-
jektu jest zachowanie bioróżnorodności najcenniejszych 
przyrodniczo obszarów woj. podkarpackiego.

Województwo podkarpackie jest obszarem o niezwy-
kłym potencjale przyrodniczym. Region ten jest ważnym 
obszarem dla zachowania siedlisk przyrodniczych oraz  
gatunków roślin i zwierząt o znaczeniu europejskim. To 
sprawia, że obszar naszego województwa jest absolutnie 
cenny i w dużej części pokrywają go różne formy ochrony 
przyrody. Ponad 44% powierzchni naszego wojewódz-
twa zajmują tereny objęte ochroną. Obszary chronione 
utworzone są na terenach o różnej strukturze własno-
ści. W konsekwencji współistnieje tutaj wiele podmiotów 
i grup interesariuszy, którzy zajmują się ochroną przyro-
dy, korzystają z jej zasobów i/lub mają na nią znaczący 
wpływ. Na styku tak wielu grup pojawiają się sprzeczne 
interesy. Znalezienie wspólnych płaszczyzn do działania 
w obszarze przyrody, wzmacnianie merytoryczne świado-
mości ekologicznej społeczności, skuteczniejszy sposób 
informowania i edukacji to założenia i zdefiniowane kwe-
stie do działania w ramach projektu. 

Projekt przyczyniać się będzie do zwieszania świadomości 
nt. znaczenia bioróżnorodności, m.in. poprzez: spotkania 
mediacyjne skupiające ludzi z różnych środowisk społecz-
nych z województwa podkarpackiego, warsztaty terenowe 
dot. różnorodności biologicznej, aplikację na telefon, kon-
kurs komiksowy, programy telewizyjne, publikacje, grę dy-
daktyczną, imprezę edukacyjną oraz publikcje. 

Więcej informacji na stronie:

  www.zielonepodkarpacie.pl

Znajdź nas na Fb:

  Zielone Podkarpacie

Projekt „Razem dla Zielonego Podkarpacia – budowa-
nie potencjału i integracja różnych grup interesariuszy 
mających duży wpływ na przyrodę” jest współfinanso-

wany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu 
Priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności 

biologicznej i krajobrazowej”
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