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Przed Państwem kolejny 
numer czasopisma „Biznes 
i Etos”, który rozpoczyna-
my od idei ochrony przyro-
dy oraz ukazania skutków 
jej niszczenia. Jeśli komuś 
wydaje się, że ochrona 
przyrody jest wymysłem 
współczesnych ludzi, to 
oczywiście się myli. Uważa 
się, że w Europie tradycje 
ochrony przyrody wywodzą 
się ze Szkocji, gdzie zapisy 
jej dotyczące pojawiły się 

już w 1030 roku. Jak dalej rozwijała się ta idea, dowiecie 
się Państwo z tego numeru. Dużym problemem jest również 
susza. Woda słodka to niecałe 3% zasobów naszej planety. 
Jeszcze mniej jest wody pitnej. Nie pozostaje to bez wpły-
wu na nasze życie. A powierzchnia dotknięta suszą rozrasta 
się. Jaki procent tych zmian jest konsekwencją naturalnych 
procesów zachodzących w przyrodzie, a jaki efektem dzia-
łalności człowieka? 

Ptaki są najbardziej zróżnicowaną grupą spośród gromad 
kręgowców lądowych – istnieje około 10 tys. gatunków 
ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świe-
cie. Niestety od wieków są one trzebione na lądzie, morzu 
i w powietrzu. Rocznie ginie ich kilka milionów. Kto je zabi-
ja i dlaczego? Orlik krzykliwy to symbol Magurskiego Par-
ku Narodowego. Jak przedstawia się jego sytuacja w kraju 
i Beskidzie Niskim? Co decyduje, że właśnie tutaj tak licznie 
występuje oraz co mu zagraża? Odpowiedzi na te i inne py-
tania znajdą Państwo w tym numerze czasopisma. 

Żubry to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli na-
szego kraju w świecie, choć przez bardzo długi okres czasu 
kojarzone były jedynie z Białowieżą. Również duża popu-
lacja tego gatunku żyje w Bieszczadach. O historii sprowa-
dzenia tych zwierząt w 1963 roku w  Bieszczady opowiada 
Edward Marszałek. 

Bieszczady to jeden z najlepiej zachowanych regionów przy-
rodniczych w Polsce, o czym świadczy istnienie wielu form 
ochrony przyrody na tym terenie. Jednak znaczący wzrost 
zainteresowania Bieszczadami niesie ze sobą wiele sytuacji 
konfliktowych. Główne problemy ochrony tego regionu kon-
centrują się wokół planowania przestrzennego i zabudowy roz-
proszonej. Tymczasem przestrzeń jest dobrem ograniczonym, 
a w Bieszczadach człowiek dzieli ją m.in. z dużymi drapieżnika-
mi, które potrzebują rozległych areałów osobniczych. 

Na terenie naszego województwa w ewidencji zabytków znaj-
duje się ponad 450 parków, gdzie zdecydowana większość 
z nich wymaga prac konserwatorskich. Tylko niewielka część 
jest zadbana. Jak więc sprostać zahamowaniu degradacji za-
chowanych zabytkowych założeń parkowo-dworskich i parko-
wo-pałacowych oraz kto to może zrobić? 

W tym numerze znajdą również Państwo artykuł odnoszą-
cy się do tematu projektowanego Turnickiego Parku Naro-
dowego, będącego tematem przewodnim poprzedniego nu-
meru czasopisma. 

Już tradycyjnie… numer zamkną ostatnie wiadomości z pro-
jektu „Razem dla Zielonego Podkarpacia”. 

 

Małgorzata Pociask

Stowarzyszenie PRO CARPATHIA
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„Nie było nas, był las, nie będzie nas, będzie las” – kiedyś to powiedzenie ilustrowało 
wyższość przyrody nad człowiekiem i jego działalnością, pomijając tak oczywisty 
fakt, że przecież człowiek też jest elementem przyrody. Jeśli jednak prześledzimy 
chociażby pobieżnie kilkanaście ostatnich dziesięcioleci, to zaczniemy powątpiewać, 
czy człowiek szanuje środowisko, dzięki któremu w ogóle żyje.

Cudowna i bezwzględnie niszczona 
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Bezmyślność i chciwość niszczycieli przyrody
Chciwość i bezmyślność człowieka, tego naczelnego 

tworu natury (natura jest synonimem przyrody), objawia 
się w niszczeniu środowiska przyrodniczego, dzięki które-
mu żyje. Mówiąc skrótem – podcina gałąź, na której sie-
dzi. Lasy deszczowe Ameryki Południowej, szczególnie 
właśnie zlokalizowane w zlewni Amazonki, są wypalane 
pod uprawę soi. Soja zaś stanowi główny składnik pasz 
dla bydła i trzody chlewnej, których pogłowie wzrasta wraz 
ze wzrastającą w szybkim tempie liczbą ludności świata. 

W lasach deszczowych Afryki, szczególnie w Kamerunie 
i sąsiadujących z nim krajach, wycina się lasy deszczowe 
pod uprawę kakaowców. W tym przypadku bezmyślność 
ludzi, którzy to robią, jest szczególnego rodzaju, ponieważ 
drzewa kakaowca potrzebują swoistego klimatu (stałej 
wilgotności i stałego ciepła), które zapewnia im właśnie 
sąsiedztwo lasów deszczowych. Gdy równowaga między 
temperaturą a wilgotnością zostanie naruszona, kakaowce 
przestaną rosnąć. 

Na wyspach Indonezji wypala się deszczowe lasy, by 
uzyskać powierzchnię pod uprawę palm, z których wytła-
cza się olej palmowy, najbardziej szkodliwy dla człowieka, 
ale tani. A skoro tani, to koncerny spożywcze nie wahają 

W tym kontekście wcale nie jest pewne, czy 
zacytowane powiedzenie ma jeszcze rację bytu. Wiek 
XX okazał się katastrofalnie niszczący dla przyrody, 
ujawnił w skali całego świata bezmyślność i chciwość 
człowieka w eksploatowaniu zasobów naturalnych i tym 
samym w niszczeniu naturalnych środowisk przyrodni-
czych. Nie do końca więc jest pewne, czy jeśli nie będzie 
nas, to będzie jeszcze las. Pewne jest natomiast, że jeśli 
nie będzie lasu, to nie będzie i nas. 

Początek tego artykułu nie przypadkiem zaczyna się 
od lasu, bo lasy, przede wszystkim tak zwane lasy desz-
czowe, tworzą klimat, dzięki któremu i w którym człowiek 
może żyć. Lasy deszczowe zlokalizowane są w pasie 
równikowym, począwszy od Ameryki Południowej, gdzie 
największe ich połacie znajdują się w zlewni Amazonki, 
poprzez równikowe dżungle Afryki i następnie wyspy In-
donezji. Lasy położone w tym pasie mają kluczowe zna-
czenie dla produkcji tlenu, a tym samym życia na ziemi. 
Drugi pas lasów, o nieco tylko mniejszym znaczeniu dla 
ziemskiego klimatu, to lasy ciągnące się przez całą pół-
nocną Rosję, następnie Skandynawię oraz wschodnie 
wybrzeże USA i niemal przez całe północne terytorium 
Kanady od wschodu na zachód. 
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ralne (i to nie tylko w Chinach) zapłaciło za osiągnięcie 
przez ten kraj drugiej na świecie pozycji pod względem 
potencjału gospodarczego, właśnie Chiny przodują w roz-
woju technologii produkcji zielonej energii. To jakby na-
wiązanie do starej, sięgającej ponad 3 tysiące lat historii 
tego kraju. Bo to właśnie ponad 1150 lat przed tym, jak 
Cyceron wypowiedział swoje słynne zdanie w obronie la-
sów, a konkretnie w roku 1122 przed naszą erą, ukazały 
się w Chinach pierwsze zarządzenia dotyczące ochrony 
przyrody. I, oczywiście, dotyczyły prowadzenia gospodarki 
leśnej. Historycy zajmujący się ochroną przyrody twierdzą 
natomiast, że pierwsze zasady dotyczące ochrony zwie-
rząt sięgają III wieku przed naszą erę i zostały zapisane 
w starożytnej Persji. Kolejne źródła pisane dotyczącego tej 
kwestii pochodzą natomiast z Indii, i też z III wieku, ale już 
naszej ery. Nie ma co ukrywać, że te pierwsze nakazy i za-
kazy odnoszące się do ochrony przyrody były podyktowa-
ne materialnym interesem władców, by ich zasoby leśne 
i znajdujące się w nich zwierzęta (także ryby i ptaki) nie 
zostały przetrzebione.

Bobry Chrobrego i łabędzie Zygmunta Starego
Uważa się, że w Europie tradycje ochrony przyrody wy-

wodzą się ze Szkocji, gdzie zapisy jej dotyczące pojawi-
ły się w roku 1030. Na czasy średniowiecza i wczesnego 
renesansu datują się też zarządzenia władców Hiszpanii, 
Anglii, Niemiec i Szwajcarii, których celem była ochrona 
ryb oraz wielu gatunków ptaków śpiewających i owadożer-
nych. Polscy królowie wcale nie ustępowali pod tym wzglę-
dem swoim odpowiednikom z krajów Zachodu. Znane są 
historykom decyzje Bolesława Chrobrego o ograniczeniu 
polowań na bobry, na które polowano nagminnie zarów-
no ze względu na mięso, futro, nade wszystko tzw. strój 
bobrowy, czyli wydzielinę z jego gruczołów. Sproszkowana 
uchodziła za lek na wszelkie dolegliwości i osiągała niebo-
tyczne wręcz ceny, zaś tłuszcz tego zwierzęcia stosowano 
do leczenia ran. Nic tedy dziwnego, że polowano na bobry 
masowo i aby uniknąć ich zdziesiątkowania, władca podjął 
decyzję o ograniczeniu polowań. Nie odnosiła się więc ona 
do „ochrony przyrody” jako takiej, pojęcia wówczas całko-
wicie abstrakcyjnego, miała natomiast znaczenie wyłącz-
nie praktyczne, a jego cel stanowiło zachowanie zasobów 
na potrzeby dworu królewskiego. Taki sam kontekst miała 
decyzja Bolesława Kędzierzawego o ograniczeniu polo-
wań na tury i podobne decyzje kolejnych władców. 

Historycy uważają, że najstarszym dokumentem regulu-
jącym niekontrolowane do tego momentu wykorzystywanie 
zasobów przyrody, są statuty wiślickie ustanowione przez 

się używać go do swoich produktów. Tym bardziej, że dzię-
ki niemu uzyskuje się także wydłużenie okresu przydatno-
ści do spożycia produktu. Ale utwardzony olej palmowy 
zawiera uzyskane w sposób sztuczny tłuszcze trans, które 
są bardzo szkodliwe dla zdrowia człowieka. Znajdziemy go 
w kruchych ciastkach, margarynach i wszędzie tam, gdzie 
olej jest potrzebny do wytworzenia jakiegoś produktu.

„Leśny” satelita
Niedługo badacze przyrody posiądą narzędzie, które 

umożliwi monitorowanie na bieżąco, jaki jest rzeczywisty 
obszar lasów na kuli ziemskiej, a także gdzie są najinten-
sywniej wycinane. W kontekście tego, że są one producen-
tem tlenu i pochłaniaczem dwutlenku węgla, śledzenie na 
bieżąco stanu lasów na Ziemi jest kwestią być albo nie być 
ludzkiej egzystencji. Naukowcy twierdzą bowiem, że stra-
ciliśmy już połowę tropikalnych lasów deszczowych, które 
kiedyś pokrywały naszą planetę, ale dane o skali wylesie-
nia są niedokładne, bo też biomasy lasów na razie nie uda-
ło się precyzyjnie policzyć. Ale już za trzy lata to się zmieni. 

Europejska Agencja Kosmiczna kosztem 420 mln euro 
pracuje bowiem nad projektem BIOMASS, za którego 
sprawą wyniesiony zostanie w przestrzeń okołoziemską 
satelita o tej właśnie nazwie. Zostanie on wyposażony 
w absolutnie nowatorskie urządzenie, a konkretnie w radar 
posiadający antenę o średnicy 12 metrów. Fale wysyłane 
przez radar za pomocą tej właśnie anteny będą przeni-
kać przez korony drzew i skanować zarówno ich pnie, jak 
i konary. Dzięki temu naukowcy uzyskają to, o czym od 
dawna marzyli – dokładne dane. Co sześć miesięcy two-
rzona będzie trójwymiarowa mapa lasów na całym świecie. 
Ponadto otworzy się wreszcie możliwość ustalania z dużą 
dokładnością biomasy wszystkich drzew, jej ubytki i to co 
najważniejsze – precyzyjne, dotychczas niedostępne, in-
formacje o ilości tlenku węgla trafiającej do atmosfery oraz 
pochłanianej przez odrastające drzewa. No i oczywiście 
straty produkowanego tlenu będące konsekwencją wyrę-
bu lasów. Informacje zebrane i przekazane przez satelitę 
BIOMASS udostępniane będą europejskim (Komisja Eu-
ropejska) oraz globalnym (ONZ) instytucjom i stanowić dla 
nich podstawę dla inicjatyw na rzecz zmniejszenia emisji 
dwutlenku węgla do atmosfery w wyniku wylesienia.

Co ma Cyceron do ochrony przyrody
Jeśli komuś się wydaje, że ochrona przyrody jest wy-

mysłem współczesnych, to oczywiście grubo się myli. 
Marek Tulliusz Cyceron – pisarz, filozof, prawnik, polityk 
i mówca, na którego pismach jeszcze w XIX wieku młodzi 
ludzie uczyli się sprawnego formułowania myśli i retoryki, 
podczas jednego z przemówień w rzymskim senacie wy-
powiedział słowa dobitnie dowodzące, że już pół wieku 
przed narodzeniem Chrystusa, ochrona przyrody nie była 
czymś niezwykłym. Cyceron powiedział bowiem, że „nisz-
czenie lasów jest najgorszym wrogiem dobrobytu społe-
czeństwa” i uniwersalność tego stwierdzenia do dziś nie 
straciła nic ze swego znaczenia. Ale Cyceron wcale nie 
był pierwszym, który zwrócił uwagę, że niszcząc przyrodę 
człowiek sam sobie szkodzi.

Dziś oczy całego świata, także obrońców przyrody zwra-
cają się na Chiny, których dynamiczny rozwój gospodarczy 
jest, niestety, związany z eksploatacją na ogromną skalę 
zasobów naturalnych, niszczeniem środowiska, zatruwa-
niem wód i powietrza. Ale w ostatnich kilku latach, jakby 
chcąc zrekompensować straty, którymi środowisko natu-
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Polowanie na bobry - miedzioryt z 1695 roku
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Kazimierza Wielkiego, w których zapisano kary za wyręb 
dębów i drzew owocowych. Dużym przełomem w podejściu 
do ochrony zasobów przyrody były bez wątpienia statuty 
wareckie Władysława Jagiełły. Zapisano w nich znaczące 
ograniczenia w wyrębie i eksporcie drewna cisowego, nade 
wszystko, i to jest najważniejsze – wprowadzono okres 
ochronny dla zwierzyny łownej w okresie od 23 kwietnia do 
końca żniw. Zygmunt Stary dołożył od siebie w statutach 
litewskich unormowania prawne dotyczące ochrony żubra, 
bobra, sokoła wędrownego i łabędzia, a Stefan Batory de-
kret o ochronie ryb podczas tarła oraz zasadach ich połowu. 

Można pokusić się o stwierdzenie, że stopniowo wzra-
stała świadomość ochrony zasobów przyrody oraz świa-
domość, że ich niekontrolowana eksploatacja może do-
prowadzić do zaniku pewnych gatunków zwierząt. W tych 
działaniach kwestię nadrzędną stanowiło więc utrzymanie 
na kontrolowanym poziomie zasobów lasów i wód.

Życia nie dają, ale je zapewniają
Główną cechę działań regulacyjnych władców (także 

polskich monarchów), o których pisaliśmy wyżej, stano-
wiło odniesienie do tej części przyrody, którą nazywamy 
bioetyczną. Czyli tej, którą tworzą zwierzęta, rośliny, grzy-
by, a więc wszystko, co żyje. Mówiąc o ochronie przyrody  
mamy więc na myśli florę i faunę - rośliny oraz zwierzę-
ta. I zazwyczaj dopiero po jakimś czasie dociera do nas, 
że żyjemy także dzięki tym elementom przyrody, które co 
prawda życia nie dają, ale je zapewniają i bez nich było-
by ono niemożliwe. Nazywa się je elementami przyrody 
nieożywionej, a jeśli ktoś wątpi, że coś, co nie daje życia, 
może decydować o życiu i śmierci człowieka, niech uświa-
domi sobie, że bez wody i powietrza nasza egzystencja nie 
miałaby najmniejszych szans. 

W przypadku niszczenia przez człowieka elementów 
przyrody nieożywionej mamy do czynienia w mniejszym 
stopniu z chciwością, nade wszystko z bezmyślnością. 
Chociaż… Cały szereg składowych związanych z niszcze-
niem przez człowieka środowiska, w którym i dzięki które-
mu żyje, jest związanych i z bezmyślnością, i z chciwością. 
Raz górę bierze chciwość, innym razem bezmyślność. 
Także głupota, z czym mieliśmy do czynienia dopiero co 
u nas w Polsce, w związku z wycinką drzew w Puszczy 
Białowieskiej. I w tym kontekście okazało się, że profesor-
ski cenzus wcale nie jest barierą, która przed bezmyślnymi 
działaniami i głupotą może postawić szlaban.

Dzieje ludzkości potoczyły się w takim rytmie, że dopiero 
dynamiczny rozwój gospodarczy związany z wynalezie-
niem maszyny parowej i poruszającymi ją paliwami, zaczął  
z czasem zwracać uwagę człowieka na szkody w przyro-
dzie, jakie ta maszyna, a nade wszystko surowce używane 
do jej napędu, wyrządzają. Dym z hut stali, kotłowni, paro-
wych lokomotyw był synonimem rozwoju i postępu, aż nad-
szedł czas, gdy człowiek zaczął sobie uświadamiać, że to 
co nadaje mu rozwój, stanowi też dla niego zagrożenie. Bo 
z czasem woda stawała się mętna i śmierdząca, a gęste od 
spalin, wyziewów hut i pieców powietrze rodziło problemy 
z oddychaniem. Pułapka dla człowieka tkwi w tym, że wy-
nalazek w jednej dziedzinie, także w tej, która na przykład 
ratuje go z choroby, stanowi zagrożenie z zupełnie niespo-
dziewanej strony, bo z tej samej.

Chora woda i obojnacze aligatory
Jeszcze na długo przed epoką przemysłową ludzie zda-

wali sobie sprawę, że brudna woda jest nosicielem chorób. 
W Paryżu w latach sprzed tej epoki było tyle garbarni, które 
na ostro (bo przecież nikomu przez myśl nawet nie prze-
szło, że może być inaczej) spuszczały ścieki do Sekwany, 
że woda w niej mieniła się co prawda od kolorów tęczy, ale 
zupełnie nie nadawała się do picia. Zamiast wody pito więc 
wino. Unikano chorób powodowanych przez bakterie, ale 
popadano w alkoholizm. 

Mamy wiek XXI, myśl ludzką na poziomie niespotyka-
nym, całą gamę środków chroniących nas przed zanie-
czyszczeniami znajdującymi się w wodzie. Oczyszczalnia 
stoi na oczyszczalni. Kolorowe od chemikaliów rzeki są sy-
nonimem krajów gospodarczo nierozwiniętych, biednych, 
których nie stać na oczyszczanie wody. Ale okazuje się, że 
wcale nie jesteśmy bezpieczni. Słuchamy, co mówi doktor 
habilitowana Ewa Felis z Katedry Biotechnologii Środowi-
skowej Politechniki Śląskiej:

W przyrodzie pojawia się coraz więcej osobników, któ-
rych płeć trudno określić. Na przykład obojnacze aligatory. 
Mają zarówno cechy męskie, jak i żeńskie. I żadna z tych 
cech nie jest dominująca. (…) Dr Thomas Ternes w latach 
90. badał wodę rzek i jezior niemieckich. Wykrył w niej 
obecność aż 32 czynnych substancji farmaceutycznych, 
których tam nie powinno być. Okazało się, że głównymi wi-
nowajcami (…) nie są przemysł ani szpitale, ale ścieki po-
chodzące z gospodarstw domowych. (…) Nie zdawaliśmy 
sobie sprawy ze skali zagrożenia. Ścieki, które uważaliśmy 
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łądku 8 kilogramów plastiku w postaci foliowych toreb. Ale 
najgorsze są te oceaniczne śmieci, których już nie widać. 
To rozłożone na niewidoczne gołym okiem cząsteczki pla-
stiku. Rozpoznać go w wodzie oceanicznej można tylko po 
tym, że jest ona nieco mętna. Te mikrocząsteczki plastiku 
stają się, chcąc nie chcąc, pokarmem ryb i odkładają w ich 
organizmach. Gdy zjadamy morskie, a tym bardziej oce-
aniczne ryby, jesteśmy przekonani, że to samo zdrowie. 
A możemy razem z nimi faszerować się plastikiem. W po-
staci takiej na przykład flądry, o której w kontekście innych 
zagrożeń, mówiła wyżej dr Ewa Felis.

Niszcząc przyrodę prowadzimy niewypowiedzianą woj-
nę przeciwko sobie. Eksploatując ją ponad jej możliwości 
odtwórcze, doprowadzimy do zniszczenia naszej cywiliza-
cji. Jej ochrona jest więc koniecznością. Ta konieczność 
jeszcze nie tkwi w świadomości każdego człowieka, ale 
czas gdy to się stanie, powoli się zbliża.

Mądrzy ludzie i mądre rządy 
W tekście powyżej była mowa o wodzie, a przecież to 

samo dotyczy niszczącej działalności człowieka w od-
niesieniu do drugiego elementu przyrody nieożywionej, 
bez którego człowiek nie ma szans żyć, czyli powietrza. 
Węgiel, który wcale nie tak dawno był przecież paliwem 
rozwoju naszej cywilizacji, teraz ją niszczy. Do dwutlenku 
węgla, będącego produktem spalania węgla, dołączają 
się spaliny ropy naftowej, emitowane przez dziesiątki mi-
lionów samochodów poruszających się po całym świecie, 
także przez elektrownie na olej opałowy. Świat dostrzegł 
zagrożenie z tej strony, ale szybkiego zastąpienia węgla 
jako podstawowego paliwa w energetyce, nie da się prze-
prowadzić z dnia na dzień. Jednak mądrzy ludzi i mądre 
rządy wydają potężne pieniądze, by ten stan rzeczy zmie-
niać. Norwegia od dziesięcioleci opiera swoją energety-
kę na elektrowniach wodnych, Dania, otoczona z trzech 
stron przez morza uznała, że zbuduje siłę swojej beze-
misyjnej energetyki na sile wiatrów, więc jej wody przy-
brzeżne roją się już od potężnych wiatraków. W Polsce 
lobby górnicze jest jednak tak silne, że obecny rząd za-
pewnił górników, iż nie zrezygnuje z energetyki węglowej, 
a producentów zielonej energii obłożył podatkami, które 
jej rozwój czynią nieopłacalny. Wniosek jest taki, że do 
rozwoju ekologicznej energetyki potrzeba ludzi nie tylko 
mądrych, ale i odważnych. Mamy więc Polskę z najbar-
dziej zanieczyszczonym dwutlenkiem węgla powietrzem, 
co szczególnie dotkliwie daje się we znaki zimą. Mamy 
też w Polsce najwięcej, bo rocznie ponad 40 tysięcy zgo-
nów spowodowanych zatrutym powietrzem.

za oczyszczone, wpływają do rzek i jezior, a potem do mo-
rza. Ryby żyjące w tych wodach narażone są na kontakt 
z mikrozanieczyszczeniami, które przez skrzela albo przez 
skórę przedostają się do ich organizmów i tam mogą się 
kumulować w ich tkankach. A potem staja się one pożywie-
niem człowieka. W przekonaniu, że zdrowo się odżywiamy, 
zjadamy przechowalnię toksycznych substancji. W postaci 
na przykład smacznej flądry. W 2004 r. już znaliśmy wy-
niki tych badań i stało się jasne, że mamy problem i jest 
to problem globalny. I to nie tylko z aktywnymi farmaceu-
tykami, ale także innymi groźnymi substancjami zawarty-
mi w ściekach z mikrozanieczyszczeniami. (…) Niektóre 
czynne farmaceutyki (antybiotyki) mogą powodować an-
tybiotykoodporność. (…) Z kolei inne substancje działają 
tak jak estrogeny, czyli hormony żeńskie. To one powodują 
„zanikanie” męskości. Niektóre są kancerogenne albo po 
prostu toksyczne i szkodliwe. Kiedy w takiej kąpieli, czyli 
wodzie, która wypływa z oczyszczalni, umieszczono afry-
kańskie żaby szponiaste, to okazało się, że u osobników 
męskich tłumi ona zachowania godowe, zmniejsza popęd, 
a więc i płodność, powoduje też problemy z dojrzewaniem 
plemników. Autorzy badania nazwali to wtedy kastracją 
chemiczną. (…) Na płeć wpływ mają też inne substan-
cje zawarte w ściekach. Mogą to być pozostałości po le-
kach, zawierające syntetyczne estrogeny, ale także reszt-
ki z chemikaliów, których zużywamy coraz więcej. (…) 
Groźne są też pozostałości po pestycydach powszechnie 
używanych w rolnictwie. Badania pokazały, że u kijanek 
nawet bardzo niskie stężenia (jakby łyżeczkę pestycydów 
rozpuścić w basenie z wodą) powodowały, że stawały się 
one hermafrodytami. Wykształcały się u nich zarówno ją-
dra, jak i jajniki.  (…) Na ludziach takich badań prowadzić 
nie można. Wiemy jednak, że organizm niemowlęcia jest 
szczególnie podatny na wpływ substancji hormonalnych. 
Mogą one zakłócać rozwój jego układu płciowego nawet 
po latach, np. w okresie dojrzewania. Jedną z tych groź-
nych substancji, działających identycznie jak estrogeny, 
jest bisfenol A, używany także do produkcji pojemników 
na żywność. Bisfenol A doskonale rozpuszcza się w tłusz-
czach zawartych w mleku. Dodatkowo uwalnia go też 
wyższa temperatura, a mleko dla dziecka zazwyczaj jest 
ciepłe.(…) (Chłopcu karmionemu mlekiem z takiej butel-
ki – J.S.) mogą rosnąć piersi, a po latach może się też 
okazać, że jego plemniki są dość marnej jakości. Trudniej 
mu będzie mieć dziecko. Grozi mu też zmniejszenie ilości 
testosteronu, co skutkuje obniżeniem libido, zmniejszają-
cym zainteresowanie seksem. Bisfenol A jest także groźny 
dla dziewczynek. Mogą wcześniej dojrzewać, być bardziej 
podatne na niektóre schorzenia ginekologiczne, grożą im 
też kłopoty z donoszeniem ciąży.

Nasza chata wcale nie z kraja
U mieszkańców głębi lądów, oddalonych od morza, zanie-

czyszczenia wód oceanów i mórz traktuje się trochę na za-
sadzie „nasza chata z kraja”, czyli, że nas to nie dotyczy. Nic 
bardziej błędnego. Ekosystemy są powiązane. Jeśli zniszczy-
my morza i oceany, zniszczymy siebie. A niszczymy je sys-
tematycznie, konsekwentnie od lat. Niszczymy je wyrzucając 
do tych wód śmieci. Wyspa śmieci na Pacyfiku, powstała 
w wyniku pływu prądów morskich, ma dziś powierzchnię pięć 
razy większą od terytorium Polski. I ciągle się powiększa. 
Zapełnia Pacyfik kilkaset kilometrów na zachód od Kalifornii. 
Być może Amerykanie jakoś ten problem rozwiążą. 

Ale nie tylko wody w pobliżu Kalifornii są zagrożone. Kil-
ka tygodni temu znaleziono walczącego o życie wieloryba 
u wybrzeży Tajlandii, Nie udało się go uratować. Miał w żo-
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Taką samą wagą przywiązywano również do ochrony 
przygranicznych jezior, stawów, bagien. Wszystkie ra-
zem stanowiły naturalną przeszkodę, której pokonanie 
nie było co prawda niemożliwe, ale nastręczało mnóstwo 
kłopotów, zabierało czas, eliminowało element zasko-
czenia. Naturalne przeszkody wodne i ziemne do dziś 
zresztą stanowią ważny element w organizacji obronnej 
każdego państwa.

Ogrody franciszkanów
Instytucjonalne zasady ochrony przyrody, bez względu 

na jej takie lub inne źródła, zaczęły się tworzyć w XIX wieku, 
kiedy to człowiek zaczął sobie uświadamiać, że dokonują-
ca się rewolucja przemysłowa nie jest bezkosztowa, a naj-
większe koszty w związku z nią ponosi właśnie przyroda. 
Pierwsze dotkliwe zniszczenia dokonujące się w przyro-
dzie stały także w sprzeczności z królującą wtedy filozofią 
romantyzmu, której jeden z kanonów głosił sentymentalną 
ideę powrotu do natury. W roku 1805 utworzono pierwszy 
w pełnym tego słowa znaczeniu rezerwat przyrody, a kra-
jem, który tego dokonał, była Dania. Aczkolwiek historycy 
przyrody piszą, że protoplastą w tej dziedzinie był… zakon 
franciszkanów. Członkowie tego zakonu stawiali sobie bo-
wiem za cel ochronę wszystkiego, co piękne i naturalne, 
urządzali więc między innymi wspaniałe ogrody, ale na ich 
obrzeżach pozostawiali tereny w ich naturalnym kształcie 
i z ich naturalną roślinnością. Bez zgody prowincjała oraz 
fachowych doradców nie wolno było dokonywać jakiejkol-
wiek ingerencji na tym terenie. Jakby na to nie patrzeć, 
obowiązywały tam rygory niemal identyczne, jak w później-
szych rezerwatach przyrody. Duńczycy opracowali jednak 
w odniesieniu do rezerwatów normy prawne, które dają im 
pierwszeństwo w tym względzie.

Niewiele lat później, bo w roku 1819, niemiecki przyrod-
nik i podróżnik, Alexander von Humboldt, zaproponował 
tworzenie pomników przyrody, czyli ochronę najbardziej 
wartościowych jej elementów. Z czasem tę formę ochrony 
przyrody nazwano konserwatorską. W roku 1864, a więc 
rok przed zakończeniem wojny secesyjnej i 59 lat po Duń-
czykach, kompleksową ochroną przyrody objęto lasy se-
kwojowe w Yosemite w Kalifornii w Ameryce. Osiem lat 
później, w roku 1872, utworzono tam pierwszy na świecie 
park narodowy – Yellowstone. 

Do Europy idea tworzenia tego typu parków dotarła na 
początku XX wieku, a realnych kształtów nabrała w roku 
1909, gdy utworzono pierwsze obszary chronionej przyro-

Boska aura przyrody
Obszernym cytatem z wypowiedzi dr Ewy Felis odeszli-

śmy dość daleko od pierwszych form ochrony przyrody, 
które przedsiębrano setki lat temu. Pora więc się cofnąć 
do tych początków, bo one też dowodzą ludzkiej mądrości 
i zapobiegliwości, nade wszystko świadomości, że zasoby 
przyrody nie są nieskończone. Że jeśli się chce z nich ko-
rzystać, trzeba nimi mądrze gospodarować. 

Jeden z przyrodników zajmujących się ochroną przyro-
dy i jej historią, wyodrębnia aż 15, jak on to nazywa - kie-
runków tej ochrony. Do najstarszych, bo sięgającego aż 
2000 lat przed naszą erą, zalicza „kierunek uprawowy”, 
czyli, o czym pisaliśmy wyżej - zabezpieczenia przed nad-
mierną eksploatacją, w skrajnych przypadkach – dewasta-
cją, terenów zapewniających człowiekowi pożywienie. 

Kierunek kultowy w ochronie przyrody lokuje autor tej 
klasyfikacji na 1600 lat przed naszą erą, a czego dotyczy 
- wystarczy sobie przypomnieć chociażby grecką mitologię. 
Potęga zjawisk przyrodniczych, wśród których ulokowany 
został człowiek, była tak wielka i niezrozumiała, że uważa-
no je za działania boskie. W konfrontacji z potęgą przyrody 
starożytny człowiek odczuwał wobec niej bojaźń, ale także 
szacunek, czcił więc jej elementy jako siedzibę duchów do-
brych lub złych. Kierunek kultowy ochrony przyrody można 
w tej sytuacji powiązać z fetyszyzmem, czyli oddawaniem 
czci boskiej przedmiotom martwym. Jan Parandowski pi-
sze w swojej „Mitologii”: „Czci doznawały pnie drzew i klo-
ce z grubsza ciosane. Na wyspie Ikonos nieobrobiony pień 
drzewa nosił imię Artemidy. (…) Drzewa stare lub szczegól-
nie piękne stawały się często powszechną świętością, jak 
ów Dąb w Dodonie, siedziba i poniekąd wizerunek samego 
Zeusa. Zresztą u wszystkich ludów indoeuropejskich dąb 
był poświęcony najwyższemu bóstwu. Kult drzew był tak 
dalece trwały, że w I wieku n.e., a więc w czasach wysokiej 
cywilizacji, naturalista Pliniusz pisał: „Wedle prastarego ob-
rządku dziś jeszcze prosty wieśniak poświęca bogu wspa-
niałe drzewo, a i my chętniej czcimy gaje pełne ciszy niźli 
wizerunki błyszczące złotem i kością słoniową”.

Jeśli boskie oblicze ma dąb to jest oczywiste, że chroni 
się go przed zniszczeniem, nie daj Boże przed świadomym 
wycięciem. Aura boskości chroniła też zwierzęta. No bo jeśli 
sowa była nieodłącznym atrybutem Ateny, to jakżeby można 
było podnieść na nią rękę. „Człowiek pierwotny - pisał Jan 
Parandowski w „Mitologii”- nie tylko nie uważa zwierząt za 
istoty niższe, ale niejednokrotnie stawia je wyżej od siebie, 
ceniąc ich siłę lub przebiegłość. Współczesne dzikie plemio-
na wymieniają nieraz pewne zwierzę jako swego przodka, 
założyciela rodu. (…) W Tebach otaczano szczególną czcią 
łasicę, w Tesalii mrówkę (…) na wyspie Samos owce, w Del-
fach wilka. Bogom nadawano postać zwierzęcą”. Skoro bo-
gów się nie niszczy, nie niszczy się też przyrody.

Obronny las
Spośród 15 kierunków ochrony przyrody, uwagę zwra-

ca jeden z nich, określony jako prewencyjno-militarny, 
którego początki sięgają na dodatek aż I wieku naszej 
ery. Dla współczesnych stanowi zapewne zagadkę do 
czego się odnosi, w jaki sposób ochrona przyrody może 
pełnić funkcje prewencyjno - militarną? Po przeczytaniu 
kilku stron w internecie, wyjaśnienie zastanawiającej za-
gadki wydaje się oczywiste. Okazuje się, że już na prze-
łomie pierwszego i drugiego tysiąclecia władcy wielu 
krajów przykładali szczególną wagę do lasów rosnących 
na terenach granicznych ich państw. Im gęściejsze, tym 
większą stanowiły przeszkodę dla nieprzyjaznych wojsk. 
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nabrała ona dynamiki. Spowodowane to było z pewnością 
skalą zniszczeń, jakim uległa także polska przyroda oraz 
świadomością, że trzeba dołożyć wszelkich starań, by nie 
doprowadzić do dalszej jej degradacji. 

W dekadzie między rokiem 1950 a 1960 utworzono 8 par-
ków narodowych. Pierwszym był Świętokrzyski, założony 
w 1950 r., który zajął 76,26 km2 powierzchni. Cztery lata 
później  pod Tatrzański zajęto 211,87 km2 najwyższych 
polskich gór, w roku 1955 utworzono niewielki, Babiogór-
ski (33,9 km2), po kolejnym roku jeszcze mniejszy i w ogó-
le najmniejszy pod względem powierzchni wśród wszyst-
kich parków narodowych w Polsce - Ojcowski (21,46 km2). 
W 1957 r. Wielkopolski zajął obszar 75,83 km2, a rok 
przed końcem dekady utworzono dwa parki narodowe, 
w tym Kampinoski, który jest drugim pod  względem 
wielkości, bo jego granice obejmują obszar o powierzch-
ni 385,48 km2. Drugim parkiem założonym w tym samym 
roku był Karkonoski (55,8 km2), a ostatnim w dekadzie 
Woliński (109,37 km2).

W następnych trzech dekadach inicjatywy związane 
z tworzeniem kolejnych parków narodowych wyraźnie wy-
hamowały. Między rokiem 1961 a 1990 utworzono ich rap-
tem siedem: w 1967 r. powstał Słowiński (215,72 km2), 
w 1973 r. Bieszczadzki (291,66 km2), rok później Rozto-
czański (84,82 km2), w 1981 r. Gorczański (70,30 km2), 
w 1989 r. Wigierski  (150,79 km2), rok później  Poleski 
(97,62 km2) i Drawieński (113,42 km2).

Kolejne przyspieszenie nastąpiło w ostatniej dekadzie 
XX wieku. W roku 1993 utworzono największy spośród 
wszystkich polskich parków narodowych - Biebrzański, 
który zajmuje 592,23 km2, a także PN Gór Stołowych 
(63,40 km2). Po dwóch latach, w roku 1995, powołano 
kolejny na południowych krańcach Polski, Magurski 
(194,39 km2), a w roku 1996 przybyły dwa następne: 
PN „Bory Tucholskie” (46,13 km2) oraz Narwiański 
(68,10 km2). W nowym wieku i w nowym tysiącleciu, 
bo w roku 2001 utworzono PN „Ujście Warty”, który 
zajmuje 80,71 km2. Spośród 23 naszych parków naro-
dowych 9 (Babiogórski, Białowieski, Bieszczadzki, Bory 
Tucholskie, Kampinoski, Karkonoski, Poleski, Słowiń-
ski, Tatrzański) ma status rezerwatu biosfery UNESCO, 
a Białowieski jest ponadto wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO.

Wcale nie taka „kropla w morzu”…
Wszystkie parki narodowe w Polsce zajmują obszar li-

czący 3167,48 km2, czyli 1/99 powierzchni całego kraju. Nie 
jest wykluczone, że ten obszar się powiększy, ponieważ 

dy o tym statusie. Były nimi parki narodowe Abisko i Sarek 
w Szwecji. Za przykładem Szwedów poszli pięć lat później 
Szwajcarzy tworząc park narodowy Suisse.

„Pamiątka Pieniacka” i rezerwat w Puszczy Białowieskiej
Polacy (nie Polska, bo Polski jako państwa jeszcze wte-

dy nie było) wcale nie byli w działaniach na rzecz ochrony 
przyrody gorsi od Duńczyków, Szwedów, czy Szwajcarów. 
Pierwszy rezerwat na ziemiach polskich powstał w zabo-
rze austriackim w 1886 r. Otrzymał  malowniczą nazwę 
„Pamiątka Pieniacka”, a obejmował starodrzew bukowy 
koło Złoczowa (dziś na terytorium Ukrainy). Ale najbardziej 
chwalebnym wyróżnikiem Polaków działających na rzecz 
ochrony przyrody jest to, że w Galicyjskim Sejmie Krajo-
wym we Lwowie przyjęto otóż w roku 1868 ustawę, którą 
uznano za pierwszy w Europie akt prawny chroniący przy-
rodę. Jej inicjatorami i rzecznikami, którzy lobbowali za jej 
uchwaleniem, byli: Maksymilian Siła-Nowicki, Edward Ja-
nota oraz Ludwik Zejszner. 

Gdy 50 lat później Polska odzyskała niepodległość, w jej 
granicach znalazło się zaledwie 39 obszarów chronionych 
o statusie rezerwatów przyrody, których łączna powierzch-
nia obejmowała jedynie 1469 hektarów. Zdecydowana 
większość z nich znajdowała się na Pomorzu i w Wielko-
polsce, zaś w Małopolsce zajmowały ledwie kilka hektarów. 
Jednak już w roku 1919 powołano rezerwat w Puszczy 
Białowieskiej, który 11 sierpnia 1932 roku przekształcono 
w Białowieski Park Narodowy mający dziś powierzchnię 
105,17 km2. W tym samym roku powołano także Pieniński 
Park Narodowy obejmujący 23,46 km2.

W roku 1926 powstała Państwowa Rada Ochrony Przyro-
dy, a dwa lata później Liga Ochrony Przyrody, która w chwili 
wybuchu II wojny światowej liczyła 40 tys. członków. Aktyw-
ność ludzi wrażliwych na zachowanie przyrody w jej natural-
nym kształcie sprawiła, że podczas 21 lat II Rzeczpospolitej 
liczba rezerwatów wzrosła w Polsce do 211 i objęła obszar 
43 512 hektarów. Kolejny park narodowy utworzono w pa-
śmie Czarnohory (dziś na Ukrainie), gdzie na szczycie 
Popa Iwana (2022 m n.p.m.) zbudowano w latach 1936-
1938 obserwatorium astronomiczno-meteorologiczne. Zwa-
no je popularnie „Białym słoniem” i było ono wtedy najwyżej 
położonym i stale zamieszkiwanym budynkiem w Polsce.

Powojenne przyspieszenie
Druga wojna światowa, co oczywiste, do zera ograni-

czyła jakąkolwiek działalność na rzecz ochrony przyrody, 
ale niemal natychmiast po zakończeniu działań wojennych 

Tatrzański Park Narodowy 
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• znajdujący się w Chorwacji PN Jeziora Plitwickie – baj-
kowa kraina 16 jezior i 90 wodospadów,

• leżący w chilijskiej Patagonii w Ameryce Południowej PN 
Torres del Paine, 

• położony w Kenii w Afryce PN Jezioro Nakuru, różowe 
od brodzących w nim flamingów, do którego przylatują 
także marabuty, pelikany, ibisy i afrykańskie orły,   

• księżycowy w swoim krajobrazie PN VATNAJÖKULL 
w chłodnej Islandii, który ma wiele atrakcji, z błękitną ja-
skinią na czele, a także ciekawą historię, bo to właśnie 
na jego terenie trenowano amerykańskich kosmonautów 
przed pierwszym lotem na księżyc,

• rojący się od żółwi słoniowych oraz legwanów i leżący na 
pacyficznych wyspach PN Galapagos 

• zawierający wiele cudów przyrody PN Yellowstone w Ame-
ryce Północnej, położony w mającym kilkadziesiąt kilome-
trów średnicy kraterze wcale nie wygasłego wulkanu,

• przyciągający Everestem i siedmioma innymi himalajski-
mi gigantami przekraczającymi 7 tys. m PN Sagarmatha 
w Nepalu w Azji, 

• słynny z safari i całego wachlarza afrykańskich zwierząt 
PN Kruger w Republice Południowej Afryki,

• zapełniony rekinami oraz tysiącami gatunków ryb, kora-
lowców i ukwiałów morski PN Sipadan w Malezji,

• i zamykający „najpiękniejszą” dziesiątkę PN Denali 
w zimnej Alasce, o jakże odmiennej florze niż malezyj-
ski Sipadan, pełen niedźwiedzi grizli, szarych wilków 
i pływających w rzekach dzikich oczywiście łososi, 
z górującym nad tym wszystkim najwyższym szczytem, 
Ameryki Północnej, górą McKinley (6194 m n.p.m.). 

Inni przyrodnicy, geografowie i turyści sporządzą oczywi-
ście odmienną, ich zdaniem piękniejszą, bardziej fascynują-
cą swą przyrodą dziesiątkę parków narodowych świata, do 
czego mają oczywiście prawo, bo pojęcie piękna jest prze-
cież subiektywne. Ale w jakimkolwiek parku narodowym na 
świecie byśmy nie byli, pamiętajmy, że jesteśmy w enklawie 
cudowności, jaką stworzyła światu przyroda. Poza tą enklawą 
jest chciwy i bezmyślny świat ludzi, którzy nie myślą w katego-
riach ochrony przyrody, jedynie w kategoriach bezwzględnej 
eksploatacji jej zasobów. Że tak jak w parkach narodowych 
przyroda zachwyca nas swą urodą, tak w innych regionach 
świata poraża skalą jej zniszczenia. I dlatego za wszelką 
cenę musimy ją chronić. 

Jacek Stachiewicz

podejmowane są przez środowiska przyrodnicze energicz-
ne zabiegi, by objąć ochroną kolejne cenne tereny przyrod-
nicze i nadać im status parków narodowych. Najbardziej 
zaawansowane są projekty związane z powołaniem Juraj-
skiego, Turnickiego, Mazurskiego, Szczecińskiego, Dolnej 
Odry, Lasów Mirachowskich oraz podziemnego PN - Ko-
palnia Soli w Wieliczce. 

W konfrontacji z całym naszym światem, na którym 
jest 7 tysięcy parków narodowych, te nasze 23 przyrod-
niczo chronione obszary wydają się być kroplą w mo-
rzu, ale… Wszystkie parki narodowe na świecie zajmują 
powierzchnię około 1 miliona kilometrów kwadratowych, 
czyli plus – minus trzy razy większą od Polski. To też 
może się nam wydawać, że dużo. Jednak powierzchnia 
wszystkich wystających z mórz i oceanów lądów liczy 
148 940 000 kilometrów kwadratowych. Nie bawiąc się 
w szczegóły jest to ok. 150 mln km2 i 1 mln km2 parków 
narodowych, to zaledwie jedna pięćdziesiąta powierzch-
nia lądów naszej planety. Zaś nasze polskie 3167,48 km2 
to aż jedna 99 powierzchni Polski. W procentach wy-
gląda to tak, że nasze parki narodowe zajmują 1,01% 
powierzchni Polski, zaś wszystkie parki narodowe kuli 
ziemskiej zajmują zaledwie 0,66% powierzchni jej lądów.

Mając na względzie kompleksową ochronę przyrody, 
nie można też pominąć, że poza parkami narodowymi 
mamy na terenie kraju jeszcze rezerwaty przyrody i parki 
krajobrazowe. Tych pierwszych jest 1496 o łącznej po-
wierzchni 1683 km2, czyli zajmujących 0,54% polskiego 
terytorium. Parków krajobrazowych jest zdecydowanie 
mniej, bo tylko 122, ale też ich powierzchnia jest ponad 
ośmiokrotnie większa od parków narodowych. Obejmuje 
łącznie 26 061 km2, czyli 8,3% powierzchni całego na-
szego kraju.

Piękno i wyjątkowość
Zarówno w odniesieniu do Polski, jak i świata, trudno 

powiedzieć, który z parków narodowych jest najcenniej-
szy. Każdy ma swoją specyfikę i jest wyjątkowy z wielu 
względów. Przeglądając rankingi klasyfikujące pod róż-
nym kątem parki narodowe świata, zdecydowaliśmy się na 
przedstawienie Czytelnikom wyboru dokonanego bądź co 
bądź przez wybitnych fachowców w branży, bo niewątpli-
wie do takich zaliczyć trzeba członków redakcji National 
Geographic. Ich zdaniem dziesięć najpiękniejszych par-
ków narodowych świata to:
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Rozmowa z dr. Marianem Stójem - Dyrektorem Magurskiego Parku Narodowego

Orlika lot krzykliwy

Im większe są  połacie  łąk, tym orlików więcej, natomiast 
tam gdzie występują duże kompleksy leśne lub tereny za-
budowane, jest ich zdecydowanie  mniej. Rozmieszczenie 
gniazd naszych orlików nie jest równomierne, jest dosto-
sowane do bazy pokarmowej. Ptaki te  gniazdują przede 
wszystkim  na obrzeżach lasów a polują zarówno na łą-
kach parkowych, jak i poza Parkiem.  Latają po prostu tam, 
gdzie są dogodne dla nich  żerowiska. 

Jacek Stachiewicz: W logo Ma-
gurskiego Parku Narodowego 
znajduje się orlik krzykliwy i ten 
przekaz obrazkowy zapewne in-
formuje, że właśnie na tym terenie 
występuje on najliczniej w Polsce. 
Prawda to?

dr Marian Stój: Tak, to ja byłem 
inicjatorem wyboru orlika krzykliwego 

na logo Magurskiego PN, gdyż występuje on tutaj naj-
liczniej ze wszystkich parków narodowych w naszym  
kraju i mam z tego powodu ogromną satysfakcję. Na 
obszarze Magurskiego Parku Narodowego mamy duże 
zagęszczenie tych ptaków, ale aby być precyzyjnym, 
to trzeba powiedzieć, że główne siedlisko orlika krzy-
kliwego stanowi cały Beskid Niski, a szczególnie jego 
część środkowo-wschodnia. Magurski Park Narodowy 
leży właśnie w tej części.  Powierzchnia naszego Parku 
to nieco tylko mniej niż 200 kilometrów kwadratowych, 
dokładnie – 194,39 i na tym terenie mamy do 35 par orli-
ka krzykliwego. Tutaj budują swoje gniazda, każda para 
ma swój rewir, którego pilnuje i broni. Beskid Niski liczy 
2084 km2, a populacja orlika krzykliwego oceniana jest 
na 140-160 par. Natomiast w całej Polsce liczebność 
jego wynosi do 2700 par.

Jak duży jest taki rewir?
Rewir jest zależny od bazy pokarmowej. Orlik krzykliwy 

poluje na terenach otwartych i w zależności od jego za-
sobów pokarmowych wyznacza sobie rewir. Na terenach 
rolniczych, z uprawą  zbóż, orlik niewiele może upolo-
wać. Pokarm zdobywa głównie na łąkach i pastwiskach. 
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A jeśli na łąkach jest wysoka trawa?
Wtedy ptaki drapieżne mają utrudnione polowanie. 

Dlatego w Parku kosimy łąki, zarówno z własnych pie-
niędzy, jak i z projektów unijnych. Kosimy całe połacie 
łąk, by była baza żerowa nie tylko dla orlika, ale także 
dla innych zwierząt. Część łąk kosimy mechanicznie, 
a część wypasamy owcami.

Znawcy twierdzą, że żadna kosiarka nie skosi trawy 
tak równo, jak owce…

Owszem, owce są skuteczne, ale  nie tak znów do końca, 
musimy też po nich wykaszać niedojady. Oprócz tego zadep-
tują glebę i inne żywe organizmy, co nie jest zbyt korzystne. 

Inne ptaki mające siedliska w Magurskim Parku Na-
rodowym są równie cenne jak orlik krzykliwy?

Bardzo cenny jest orzeł przedni. Trzydzieści par tego ga-
tunki mamy w Karpatach i dwie pary na Pomorzu Środko-
wym -  w Słowińskim Parku Narodowym.  Rewir jednej pary 
orła przedniego to promień do 10 kilometrów. Na terenie 
naszego Parku mamy dwie pary tych ptaków. Na obsza-
rze  Magurskiego PN występują również bogate populacje 
puszczyka uralskiego i dzięcioła białogrzbietego.

Orzeł wchodzi w konflikt z orlikiem?
Gdy nadlatuje orzeł przedni, orlik krzykliwy się wycofuje, 

zawsze trzyma się w bezpiecznej odległości od niego, na 
dystansie plus minus około jednego kilometra. Do walki nie 
dochodzi, ponieważ orlik zawsze ustępuje.

Jaka jest między tymi ptakami różnica w rozpięto-
ści skrzydeł?

U orlika to około 160 centymetrów, u orła przedniego 
ponad 2 metry. Orzeł jest większym drapieżnikiem i jego 
ofiary też są większe - młode sarny, młode lisy, borsuki, 
kuny, sowy, kruki… Pokarm zaś orlika to drobnica – my-
szy, żaby, jaszczurki, węże.

Krogulce i myszołowy też tu latają?
Krogulce latają w całej Polsce, można więc powiedzieć, 

że występują dość pospolicie, polują na mniejsze ptaki 

Nie dochodzi do powietrznych walk o rewiry?
Oczywiście że dochodzi. Gdy ptak z innej pary zbliży się 

do rewiru już zajętego, jest przeganiany.

W jaki sposób ptak może sobie wyznaczyć rewir, 
wytyczyć jego granicę?

W dni pogodne, kiedy świeci słońce, mniej więcej od wpół 
do dziesiątej, kiedy ziemia zaczyna się nagrzewać, tworzą 
się prądy wznoszące ciepłego powietrza, orliki wzbijają się 
do góry i zaczynają szybować. Oblatują swój rewir i w trak-
cie lotu tokują, wydając przy tym charakterystyczne okrzyki, 
którymi oznajmiają, że terytorium to jest zajęte.

A jeśli mimo wszystko inny orlik się zbliży?
No to wtedy może być walka. Czasami bardzo groźnie to 

wygląda, bo ptaki sczepiają się szponami, tracą możliwo-
ści lotne i niejednokrotnie spadają do samej ziemi.  

Obserwował Pan te powietrzne zmagania?
Wielokrotnie. Ale też wielokrotnie obserwowałem, że or-

liki potrafią być zgodne, bo często można obserwować, jak  
kilka osobników tokuje razem lub poluje nad tym samym 
terenem. Trudno mi powiedzieć, od czego zależy, że raz 
ze sobą walczą, a innym razem panuje między nimi zgoda.

Orlik krzykliwy jest w Polsce gatunkiem zagrożonym? 
W Polsce raczej nie, ale w skali europejskiej i globalnej 

tak. Centrum populacji lęgowej orlika krzykliwego obejmuje 
kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Liczebność tego ga-
tunku oceniana jest na 13-16 tys. par, z czego ponad 80% 
skoncentrowana jest na terenie Białorusi, Rumunii, Łotwy, 
Polski i Litwy. Poza Europą ptak ten występuje jedynie na 
Bliskim Wschodzie, w Turcji, północnym Iranie, Armenii, 
a także w Rosji. 

Co decyduje, że występuje głównie właśnie w tych 
krajach?

Duże tereny naturalnej, bogatej przyrody, posiadającej 
naturalne żerowiska. Jeśli lasy wyglądają jak parki, wcale 
nierzadko z utwardzonymi alejkami, a takie lasy często spo-
tyka się na Zachodzie Europy, to ptaki drapieżne je omijają. 
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wrażenie wywołuje mylną ocenę. Efektem są liczone w mi-
liardach na całym świecie ubytki w ptasich populacjach 
i wyginięcia całych gatunków. W biedniejszych krajach pta-
ki służą jako pokarm dla tubylców, ale w krajach bogatych 
zabija się je głównie dla sportu. 

Ptaki, a szczególnie orlik krzykliwy i te dwie pary 
orła przedniego stanowią największą atrakcję Magur-
skiego Parku Narodowego?

Stanowią niewątpliwą atrakcję, ale nie tylko one. Magur-
ski park jest także ostoją dużych ssaków. Jest tutaj pełny 
przekrój, zarówno jeśli chodzi o zwierzynę płową, jak i dra-
pieżniki. Z dużych drapieżników mamy trzy watahy wilków, 
niedźwiedzie, rysie, żbiki, lisy, jenoty, a z kopytnych głów-
nie jelenie, sarny, a nawet łosie. W przypadku jelenia za-
gęszczenie jest tak duże, że musimy je redukować. 

Wilki nie wyrabiają?
Wiadomo, że w łańcuchu pokarmowym jelenie stanowią 

ich główne pożywienie, ale po szkodach w uprawach le-
śnych i młodnikach widać, że jeleni jest nadmiar. 

A te duże polskie koty, czyli żbiki i rysie?
Są i są widoczne.

To świetnie, ponieważ są regiony, także na naszym 
Podkarpaciu, w których zachodzi obawa, że te koty są 
zagrożone wyginięciem. 

U nas póki co jeszcze nie. To są co prawda zwierzęta, 
które trudno dostrzec, bo unikają spotkań bezpośred-
nich z człowiekiem, ale zostawiają po sobie ślady. Ich 
tropy spotykamy zimą na śniegu, a po opadach deszczu 
na błocie. Żbiki i rysie rejestrowane też są przez foto-
pułapki zakładane przez naszych pracowników. Te dra-
pieżniki znajdują u nas dogodne warunki, dlatego przy-
stępują do rozrodu. Mamy więc, jak pan widzi, zwierzęta 
puszczańskie, bo nasz Park stanowi dość dobrze za-
chowany fragment dawnej puszczy karpackiej z dużymi 

i nimi się żywią. Myszołów jest w Parku liczniejszy od orli-
ka. Jak wcześniej wspomniałem orlika mamy u nas do 35 
par, a myszołowa około 50 par.

I wszystkie te ptaki drapieżne zgodnie ze sobą 
współżyją?

Tak, niektóre z nich zajmują odmienne siedliska, ale 
na przykład myszołów, orlik, trzmielojad i orzeł przed-
ni korzystają ze wspólnych żerowisk. Czasem dochodzi 
oczywiście do zwady, ale to raczej sporadyczne przy-
padki. Możemy więc powiedzieć, że w miarę zgodnie ze 
sobą współżyją. 

Magurski Park Narodowy leży na trasie wiosennych 
i jesiennych przelotu ptaków wędrownych?

Tak. Zarówno małych, jak i dużych. To wspaniałe obra-
zy malowane na niebie przez ciągnące jeden za drugim 
klucze żurawi, które są w dodatku bardzo głośne i zazwy-
czaj wcześniej je można usłyszeć, niż zobaczyć.  W leżą-
cej w otulinie Parku  Myscowej funkcjonuje  stacja badaw-
cza Carpatica i jej badania potwierdzają, że znajdujemy 
się na szlaku ptasich wędrówek. Ptaki lecą głównie do-
linami, a jedną z nich jest dolina Wisłoki, która w swoim 
biegu przecina Park.

Dlaczego ludzie tak masowo zabijają ptaki?
U nas w Polsce ptaków się nie zabija, prawie wszyst-

kie gatunki  są prawnie chronione, oprócz oczywiście kilku 
gatunków ptaków łownych. Natomiast w krajach Bliskiego 
Wschodu i w Afryce jest to bardzo niepokojące zjawisko. 
Pyta Pan - dlaczego? Ptaki wędrują gromadami liczącymi 
setki, tysiące osobników i szlakami zakodowanymi w ge-
nach przez tysiące lat tych wędrówek. Tym, którzy miesz-
kają na szlaku ptasich przelotów, wydaje się, że  ptaków są 
nieprzebrane ilości. Nie biorą pod uwagę, że te ogromne 
ilości są efektem ich  koncentracji podczas migracji. Mylne 
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całkowicie Ciechani, Żydowskim, Nieznajowej, Rostaj-
nem. Są tam  jeszcze widoczne cmentarze, przydrożne 
kapliczki czy  kamienne krzyże.  Na naszym terenie są też  
cmentarze z czasów I wojny  światowej, bo w tych łagod-
nych górach rozgrywały się wcale nie łagodne bitwy. I my 
tymi historycznymi miejscami się opiekujemy. 

Karol Wojtyła, gdy był jeszcze biskupem, często po 
tych górach chodził.

I szlaki jego wędrówek pielęgnujemy. Na Magurze Wąt-
kowskiej  (846 m n.p.m.) jest pamiątkowy kamień z tabli-
cą informującą o pobytach Jana Pawła II w tych górach. 
W rocznicę jego wyboru na papieża, a także jego śmierci, 
odbywają się tam nabożeństwa. Sporo wiernych i turystów 
w nich uczestniczy.

W  tekstach dotyczących Magurskiego Parku Naro-
dowego można przeczytać, że znaczny procent jego 
lasów tworzą drzewostany sztuczne. Co się pod tą in-
formacją kryje?

To mianowicie, że lasy te zasadzone zostały przez czło-
wieka, w największej ilości sosną. Rosną one na terenach, 
które kiedyś rolniczo uprawiali Łemkowie, a po ich wysie-
dleniu ugorowały. Teraz my te drzewostany przebudowu-
jemy, ponieważ nie są one zgodne z siedliskiem i podsa-
dzamy je jodłą i bukiem.  

Zajmowanie się ochroną orlika krzykliwego to Pań-
skie hobby?

Praca, pasja, hobby – wszystko razem, ponieważ jestem 
między innymi koordynatorem na województwo podkar-
packie pozarządowej organizacji o nazwie Komitet Ochro-
ny Orłów. Zajmujemy się ptakami drapieżnymi, głównie 
właśnie orłem przednim, orlikiem krzykliwym, bielikiem, 
rybołowem, czyli tymi gatunkami, które tutaj się lęgną lub 
migrują przez nasze województwo. 

Orły bieliki też tutaj są?
W Karpatach nie występują, natomiast w naszym woje-

wództwie mamy kilka par lęgowych w jego bardziej pół-
nocnych i północno-wschodnich  regionach. Bielik pojawia 
się już koło Przemyśla, a im bardziej na północ, tym wy-
stępuje częściej, widać go w okolicach Leżajska, Narola, 
Lubaczowa oraz w Puszczy Sandomierskiej. Przez teren 
Parku przelatują mniej więcej w listopadzie na zimowiska 
na południe Europy i podczas powrotów w marcu. Lecą do-
linami rzek, ponieważ są to ptaki żyjące blisko wód. Latem 
gnieżdżą się w Polsce przede wszystkim na pojezierzach 
i w dolinach dużych rzek, natomiast gór unikają. 

Kilka tygodni temu znaleziono bodajże dwa martwe 
bieliki w okolicach Narola. Ktoś je zastrzelił?

Nie zastrzelił, zostały otrute. Ludzie trują lisy, a jeśli bie-
lik pożywi się padliną takiego zwierzęcia, to również pada. 
Tworzy się łańcuch, w wyniku którego ginie nie tylko to 
zwierzę, na które trucizna była wystawiona.  

Mówi się, że Magurski Park Narodowy jest bardzo 
cenny przyrodniczo, ponieważ stanowi łącznik między 
Bieszczadzkim Parkiem Narodowym, czyli wschodnią 
częścią polskich Karpat, a zachodnią.

Przez teren naszego Parku przebiega granica między 
Karpatami Wschodnimi i Karpatami Zachodnimi, co widać 
między innymi po roślinności. Gatunki flory charakterystycz-
ne dla wschodnich Karpat mieszają się z występującymi na 
zachodnich terenach tych gór. Przy czym te ze wschodnich 
terenów nie występują już na zachodnich i odwrotnie. Nasz 
Park wyróżnia się  szczególnie dużą różnorodnością zarów-
no w odniesieniu do flory, jak i fauny i chcemy tę różnorod-
ność zachować dla przyszłych pokoleń. 

drapieżnikami i pełną paletą zwierzyny płowej.  Mamy 
nawet łosie, mimo że jest to raczej nizinno-bagienny ga-
tunek zwierząt. 

Skąd niedźwiedzie przywędrowały?
Być może z Bieszczadów, gdzie jest ich więcej i szukają 

dla siebie miejsca gdzie indziej, a  być może ze Słowacji, 
gdzie na niedźwiedzie i wilki  się poluje. U nas jedne i dru-
gie mają pełną ochronę. 

W wewnętrznej otulinie Magurskiego Parku Narodo-
wego znajduje się pięć wsi. Nie ma konfliktów między 
ich mieszkańcami  a władzami parku? 

Jestem tutaj dopiero od stycznia 2017 roku i  w tym okre-
sie nie było żadnej konfliktowej sytuacji między mieszkań-
cami a Parkiem.

Ilu turystów odwiedziło w ubiegłym roku Magurski 
Park Narodowy, bo do Bieszczadzkiego Parku Naro-
dowego sprzedano pół miliona biletów. 

Około 50 tysięcy turystów przewinęło się przez nasz 
Park, czyli dziesięć razy mniej niż przez bieszczadzki. Be-
skid Niski nie jest w Polsce tak rozpoznawalną marką jak 
Bieszczady i ich legenda, więc nie mamy się co porówny-
wać. Poza tym w parku bieszczadzkim są wysokie góry 
i połoniny umożliwiające podziwianie pięknych górskich 
krajobrazów. Beskid Niski to niższe góry, a w dodatku 95 
procent powierzchni naszego Parku stanowią lasy. Wielu 
z tych, którzy do nas przyjeżdżają szuka ciszy i spokoju 
i tutaj niewątpliwie ten spokój znajdują. Bogata też jest 
historia tych ziem, gdyż po II wojnie światowej wysiedlono  
ludność łemkowską w Beskidzie Niskim i mimo że od tam-
tych czasów upłynęło już około 70 lat, pozostałości po wy-
ludnionych wsiach istnieją, jak chociażby na wyludnionej 
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Żubry to jeden z najlepiej rozpoznawalnych symboli naszego kraju w świecie, choć przez 
całe dziesięciolecia kojarzone były wyłącznie niemal z Białowieżą. Tymczasem równie duża 
populacja tych zwierząt żyje od 55 lat w Bieszczadach. Jej trwanie i rozwój jest możliwy dzięki 
wielkiemu zaangażowaniu naukowców, weterynarzy i leśników.
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wostany bukowe i jodłowe różnych klas wieku, haliznę oraz 
odcinek potoku. Położony jest na wystawie południowej 
u podnóża pasma gór Widełki i Bukowe Berdo…

Szybko przygotowano projekt techniczny zagrody i kosz-
torys, według którego zaczęto wznosić żubrzą siedzibę. Jej 
ogrodzenie miało długość 1100 metrów, słupy wykonane 
były z solidnych pali, do nich przybito sześć rzędów tęgich 
żerdzi, które miały wytrzymać ewentualny napór żubrów. 
Do tego solidne bramy oraz paśnik długości 9 metrów, bę-
dący jednocześnie magazynem na siano i paszę. Łączna 
powierzchnia zagrody osiągnęła 5,68 ha. W dniu 6 paź-

POWÓT W GÓRY
Pomysł sprowadzenia tych zwierząt w Bieszczady poja-

wił się w 1963 roku w związku z koniecznością rozsiedlenia 
stad w Pszczynie i Niepołomicach i rozproszenia ryzyka 
chorób zakaźnych. Inicjatywę przejął ówczesny Okręgowy 
Zarząd Lasów Państwowych w Przemyślu. Rozpatrywano 
lokalizację w Nadleśnictwie Baligród, ale ostatecznie zde-
cydowano się na budowę zagrody aklimatyzacyjnej nad 
potokiem Zwór k. Bereżek w Nadleśnictwie Stuposiany.

Jednym z ciekawszych, a mało znanych źródeł wiedzy 
na temat bieszczadzkiej populacji żubrów jest prowadzona 
przez leśników Kronika ośrodka hodowli żubrów w Nad-
leśnictwie Stuposiany. Dokument sporządzony odręcznie 
w latach 1963-1964 pozwala dziś odtworzyć nie tylko inte-
resujące fakty, ale i klimat czasów sprzed ponad pół wieku. 
Zaczyna się on słowami: 

W dniu 31 maja 1963 roku wytypowana przez Okręgowy 
Zarząd Lasów Państwowych w Przemyślu komisja w oso-
bach: st. inspektor Franciszka Bereś, insp. Henryk Osiniak, 
nadleśniczy Nadleśnictwa Stuposiany, Władysław Pepera, 
leśniczy leśnictwa Widełki, Czesław Szmidt i strażnik łowiec-
ki Wacław Żurek, dokonała przeglądu wnioskowanej przez 
Nadleśnictwo partii leśnej oraz dokonała szczegółowej lo-
kalizacji zagrody kwarantannowej dla żubrów w leśnictwie 
Ustrzyki Górne, oddz. 33a,d,c, 34a, 36c o powierzchni 5 ha. 
Teren przeznaczony pod zagrodę obejmuje w części drze-

55 lat żubrów w Bieszczadach
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Niektóre zapisy dokumentują ciągłe zainteresowanie, ja-
kim cieszyły się sprowadzone tu żubry:

Dla zapobieżenia licznym wycieczkom, zgłaszającym 
się, aby zobaczyć żubry, które spowodowały pewnego ro-
dzaju sensację, Nadleśnictwo zmuszone zostało do zatrud-
nienia dwóch strażników na okres 2 miesięcy do pełnienia 
dyżurów i zawracania chętnych z drogi. Niedopuszczenie 
obcych ludzi do zagrody miało na celu zapobieżenie ewen-
tualnemu przeniesieniu chorób zakaźnych – pryszczycy 
oraz stworzenie żubrom dogodnych warunków dziczenia 
i aklimatyzacji. Do zadawania żubrom karmy oraz dokony-
wania obserwacji zachowania się tej zwierzyny Nadleśnic-
two przeznaczyło stróża…

Z  nastaniem wiosny, gdy już pojawiła się świeża trawa, 
postanowiono wypuścić żubry na wolność. 4 maja 1964 
roku rozgrodzono około 20 metrów żerdziowego płotu, ale 
okazało się, że zwierzęta wcale nie mają zamiaru opusz-
czać zagrody. Wyszły z niej dopiero w nocy z 4 na 5 maja 
i, klucząc swobodnie na lewo i prawo, skierowały się na 
wschód, gdzie przewidywana była ich ostoja. Nie zale-
gając przez cały dzień, penetrowały teren doliny. Były 
dość podniecone, gdyż mało żerowały, nie kładły się, 
lecz szły przed siebie, ciągle klucząc. W pierwszym dniu 
wolności podeszły pod szczyt Kiczerki, następnie wie-
czorem tego samego dnia były obserwowane na grani-
cy lasu i połonin Bukowego Berda. (…) W dniu 7 maja 
o godz. 15.00 zeszły dawnym szlakiem zrywkowym do 
leśniczówki Widełki i weszły na podwórko, z którego nie 
zdradzały większej ochoty wyjść…

Kronika kończy się datą 25 lipca 1964 r. i jest dziś bez-
cennym źródłem dokumentującym powrót żubra w góry. 
Przez całe lata przechowywana była w kancelarii leśnictwa 
Widełki. Leśniczy Bolesław Drzazga zawsze udostępniał 
dokument tym, którzy byli zainteresowani tematem żubrów. 

Wiele lat później leśniczy Drzazga przeszedł na emery-
turę, ale kronika wciąż była w jego bibliotece. W dniu 28 
maja 2005 r. zdarzyło się nieszczęście; drewnianą leśni-
czówkę objął pożar. Płonęła jak pochodnia i niewiele udało 
się z niej uratować. Jednak kronikę leśniczy wyniósł, ra-
tując ją przed spaleniem jako jeden z cenniejszych doku-
mentów leśnictwa. W dniu 22 lipca 2005 roku  przekazał ją 
do archiwum RDLP w Krośnie.

To nie był jednak koniec przygód z żubrami, które prze-
żywali mieszkańcy Bieszczadów i turyści. Wiele z nich mia-
ło dramatyczny albo zabawny przebieg, wszystkie kończy-
ły się szczęśliwe. Obserwujący żubry strażnik stwierdził, że 
31 maja 1964 roku stado rozbiło się na dwie grupki, przy 
czym krowy z młodzieżą przebywały w okolicach zagro-
dy, a dwa byki podjęły wędrówkę w nieznanym kierunku. 
Dopiero 16 lipca zostały wytropione pomiędzy potokiem 

dziernika 1963 roku prace były ukończone, pasza zgro-
madzona, a nadleśnictwo gotowe do przyjęcia żubrów. 
Ich przyjazd z Pszczyny i Niepołomic zaplanowano na 30 
października 1963 roku. Tego dnia o świcie przywieziono 2 
żubry z Pszczyny i 3 z Niepołomic.

Prasa regionalna nagłośniła fakt przybycia „króla pusz-
czy” w Bieszczady, a w okolicy zagrody zaczęły się poja-
wiać wycieczki niepokojące zwierzęta. Dlatego na począ-
tek zatrudniono specjalnego strażnika, którego zadaniem 
było zawracanie ciekawskich, zaś przy drodze w dolinę 
potoku Zwór stanęła tablica ostrzegawcza, zabraniająca 
wstępu do „żubrowiska”. 

Aklimatyzacja żubrów do górskich warunków bytowych 
przebiegała zimą, która w Bieszczadach w roku 1963 była 
ciężka. Spadły półtorametrowe śniegi, a przez długie ty-
godnie utrzymywały się temperatury poniżej minus 200C. 
Strażnicy dokarmiali żubry, wykładając im bez ograniczeń 
siano oraz po 4 kilogramy żołędzi na głowę. W kronice za-
pisano: …przez okres trzech miesięcy stały przy paśniku 
i po prostu opychały się sianem. Kondycyjnie wyraźnie po-
prawiły się, a szczególnie jaskrawie widoczne to było na 
„Pulonie”. Byk „Pulpit” był w dość słabej kondycji, którą to 
utrzymał do końca grudnia. W tym czasie obserwowano 
u niego zmianę futra – po prostu liniał płatami. Początkiem 
stycznia linienie ustało, byk pokrył się równym włosem i za-
czął wyraźnie poprawiać się kondycyjnie…

W okresie silnych mrozów podawano też owies i brukiew. 
Mimo dostatku pożywienia „Pulon”, jak zapisano w kronice, 
odżerał pozostałe sztuki, a młodsze byki i cielęta brał na 
rogi i kaleczył. Konieczne stało się wykonanie „cielętnika” 
i oddzielenie młodzieży od agresywnego przewodnika sta-
da, który w swym otoczeniu tolerował jedynie krowy. 

Również agresywnie potrafiły zareagować żubry na wi-
dok człowieka. Kronika podaje dramatyczny opis sytuacji, 
gdy: …podczas silnego mrozu w styczniu 1964 roku do za-
grody wszedł strażnik, aby poszerzyć przeręblę na potoku, 
z którego piły wodę. Stado w tym czasie było w odległości 
60 metrów od przerębli, ta zaś 6-8 metrów od płotu. Z chwi-
lą, gdy strażnik wszedł przez płot, żubry stały spokojnie 
i obserwowały; gdy uderzył siekierą w lód, wypadły krowy: 
Puleśna i Pujanka i z brawurą zaatakowały. Czujny straż-
nik ledwie zdążył wskoczyć na żerdzie ogrodzenia…

W okresie zimy zaobserwowano, że pod zagrodę pode-
szły wilki, jednak odeszły bez większych kombinacji. Wkrót-
ce stwierdzono też tropy niedźwiedzia, który zbliżywszy 
się do ogrodzenia, wycofał się. W połowie marca u żubrów 
rozpoczęło się linienie, zauważono też, że żubrzyca „Pu-
leśna” jest cielna. Przez całą zimę obserwowano zacho-
wanie zwierząt, które świetnie radziły sobie przy pokrywie 
śniegu dochodzącej do 1,5 metra. 



17

świadczy wzmianka w „Nowinach” (nr 54) z 5 marca 1965 
roku: „Pulpit” […] przebywa na gościnnych występach 
u mieszkańców Tarnawy (pow. Lesko). Mieszkańcy widząc 
jego przyjazne zamiary, dostarczają mu wiele smakołyków, 
o które tak trudno obecnie w leśnej kniei. Te „wojaże” żubra 
spędzają sen z powiek leśnikom. Chodzi im o dobór poży-
wienia dla gościa. Mieszkańcy wsi, które odwiedza żubr, 

dają mu do jedzenia wszystko, co jest pod ręką. A to może 
skończyć się dla niego tragicznie. Dlatego też w ślad za 
„Pulpitem” wędrują leśnicy, którzy udzielają na miejscu fa-
chowego instruktażu żywieniowego.

Sporą sensację sprawił, gdy zawitał do Sanoka – w mie-
ście bowiem jeszcze go nie widywano. Zaglądał nawet 
na boisko piłki nożnej, co dokumentuje fotografia z arch. 
M. Widziszewskiego. Dziennikarz „Nowin” odnotował, że 
Pulpit: […] chodził nawet po torach kolejowych, odwiedził 
także sanoczan mieszkających obok nowo wybudowane-
go Szpitala Powiatowego. Zauważono, że bliskie kontakty 
z dokarmiaczami i cała ta wędrówka: […] na nim samym 
odbija się ujemnie. Z pięknego okazu tego rzadkiego ga-
tunku Pulpit przemienił się w chuderlawego przedstawicie-
la swojego rodu...

Innym razem wywołał popłoch wśród uczestników po-
grzebu. Gdy kondukt zbliżał się do cmentarza, ludzie na 
ramionach nieśli trumnę, przed którą kroczył ksiądz i chło-
piec z krzyżem, kobiety zaś niosły wieńce z jedliny. Tuż 
przy cmentarnej bramie żałobnicy napotkali groźną postać 
brodatego żubra. Barwnie pisze o tym Bzowski: Stał bez 
ruchu ze swym, właściwym żubrom, ponurym wyrazem 
pyska. Wszyscy stanęli jak wryci. A kiedy Pulpit – bez żad-
nych zresztą agresywnych zamiarów – ruszył powoli w kie-
runku ludzi, uczestnicy pogrzebu rozpierzchli się w popło-
chu. I ksiądz, i chłopiec z krzyżem, i kobiety niosące wień-
ce – umknęli pośpiesznie z zagrożonego terenu. Pozostała 
tylko trumna i porzucone jedlinowe wieńce. Pulpit, jakby 
zdziwiony tym, co się dzieje, podszedł spokojnie do leżą-
cych wieńców, powąchał je, pogardliwie stwierdzając ich 
niejadalność, przesunął ponurym spojrzeniem po gromad-
ce obserwujących go z oddali ludzi i... ruszył wolno przez 
ośnieżone pola ku widniejącemu z dala lasowi.

Nic dziwnego, że coraz częstsze apele o pomoc zwie-
rzęciu przyniosły efekt. Już 6 kwietnia 1965 roku „Nowiny” 
(nr 81) napisały Żubr-wędrownik „Pulpit”, który w okresie 
ostatniej zimy przemierzył prawie całe Bieszczady i dotarł 
aż do Sanoka, został z powrotem osadzony w rezerwacie. 
Wkrótce po naszej notatce postulującej zaopiekowanie 
się nim, leśnicy schwytali go i w specjalnej klatce samo-
chodem ciężarowym przetransportowali na miejsce prze-
znaczenia. Fakt ten, być może, raz na zawsze zamknął 
rozdział żubrzych wojaży.

Roztoki i Haliczem na wysokości Krzemienia, tj. około 15 
kilometrów od miejsca wyjścia. Tymczasem do zagrody 
kwarantannowej w 17 lipca przywieziono 3 kolejne żubry: 
byka „Pulona II” z Pszczyny oraz krowę „Puczaję” i byka 
„Pustona” z Niepołomic. Kilka dni później dołączyły do 
nich z następnego transportu: „Punina”, „Puri”, „Punek” 
z Pszczyny i „Pucela” z „Pucnotą” z Niepołomic. 24 lipca 
1964 roku stado liczyło już 15 sztuk. Około połowy grud-
nia 1964 roku przybył szesnasty osobnik i był to żubrzyk 
urodzony przez krowę „Pujankę” już na wolności, dlatego 
nikt nie nadał mu imienia. Pomimo tęgich mrozów cielę 
było zdrowe i ruchliwe, a całe stado czas jakiś trzymało się 
razem przy wycielonej krowie. Rodziły się na powrót natu-
ralne instynkty; stado bieszczadzkich żubrów rozpoczęło 
trwające do dziś życie na wolności. Mimo że zwierząt było 
coraz więcej, to coraz trudniej było je zobaczyć.

LEgENDA „PuLPiTA”, ŻuBRA WęDROWNiKA 
Końcem października 1964 roku byk „Pulpit”, odpędzony 

od stada przez silniejszego „Pulona”, podjął samotną wę-
drówkę na północ. Jego peregrynacje po południowej Pol-
sce zaczęły się od tego, że w stadzie wolnościowym miał 
silniejszego konkurenta Pulona, który i jedzenia mu bronił, 
i dostępu do samic. Końcem października 1964 roku „Pul-
pit” podjął pierwszą samotną wędrówkę na północ. Wytro-
piono go dopiero w listopadzie w okolicach nieistniejącej 
wsi Sokole, ponad 60 km od zagrody. Tam przezimował 
do wiosny i końcem kwietnia 1965 roku został odłowiony 
i przewieziony na powrót do stada. Był z nim zaledwie kilka 
miesięcy, bowiem już w sierpniu ruszył w swą kolejną tra-
sę. Wędrował przez całe Podkarpacie, wzbudzając wielką 
sensację. Pulpit stał się pupilem regionalnej prasy i radia, 
które codziennie podawały komunikaty z trasy jego wę-
drówki i spotkań z ludnością.

„Nowiny Rzeszowskie” (nr 285) z 1 grudnia 1964 roku 
pisały o zachowaniu 14 bieszczadzkich żubrów, zaznacza-
jąc: Tylko jeden gruby zwierz lubi samotność i dalekie wy-
prawy. W swej wędrówce „turystycznej” przemierzył ostę-
pami spory szmat drogi. Zawędrował aż w okolice Ustrzyk 
Dolnych – zauważono go w lasach Nadleśnictwa Jasień.

Na dłużej zatrzymał się w zimie w okolicy Bezmiechowej 
Dolnej, gdzie znalazł dobrą stołówkę. „Nowiny” z 12 lutego 
1965 roku (nr 36) donosiły: […] od trzech tygodni niemal 
codziennie gości żubr – samotnik. W pobliskim lesie ma 
swoje legowisko. Mieszkańcy tej wioski karmią go sianem, 
koniczyną, owsem i burakami […]. Udało się nawet sfo-
tografować sytuację, gdy Aleksander Oryszczak podaje 
żubrowi smaczny burak.

Wkrótce jednak żubr ruszył ku zachodowi, a dziennikar-
skie pióro opisało jego pobyt we wsi Tarnawa k. Zagórza. 
Okazało się, że jego tropem podążali też leśnicy, o czym 
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W swej ostatniej peregrynacji w ciągu niespełna 28 dni 
przewędrował 400 km i dopiero w okolicy wsi Żabno nad 
Dunajcem (k. Tarnowa) został ujęty i zabrany do hodowli 
w Niepołomicach.

Kilka dni później 30 września 1965 roku, na pierwszej 
stronie „Dziennika” (nr 230) ukazało się zdjęcie bohatera 
i notatka zatytułowana „Wizyta u Pulpita”, gdzie sprosto-
wano powtarzaną powszechnie informację o miejscu jego 
urodzenia – […] Urodził się 6 czerwca 1960 r. w Pszczynie. 
Gdyby żył, miałby dziś 58 lat. 

Pulpit jeszcze za życia stał się bieszczadzką legendą. 
To jego imię nosiła kultowa w latach 70. i 80. XX wie-
ku knajpa w Ustrzykach Górnych. Była bardziej znana 
wśród turystów i bieszczadników niż jakakolwiek współ-
czesna restauracja w górach. Mimo że próbowano ją na-
zywać różnie, m.in. karczma „Siwy dym”, to nawet długo 
po zmianie nazwy na „Kremenaros”, miejscowi szli po 
prostu na piwo do „Pulpitu”. 

Dziś mało kto pamięta, że imię „Pulpita” nosiła też Stu-
dencka Baza Noclegowa w Ustrzykach Górnych, której or-
ganizatorami była grupa przyjaciół tworzących wcześniej 
zwartą drużynę im. Żubra Pulpita pod wodzą gospodarza 
bazy, Janusza Wójcika. Z kolei Jerzy Szmagalski, jeden 
z członków założycieli Drużyny im. Ż.P, ułożył nawet hymn 
zaczynający się od słów: 

Stoi w Ustrzykach od lat dziesiątka, Baza im. Żubra Pulpita, 

Trochę namiotów, kilka patyków, każdy o nocleg tu pyta…

Każdego roku, gdy czerwiec kwiaty rozścieli na połoninach,

słychać Wójcika pokrzykiwania  i się robota zaczyna...

Bywalcy tej noclegowni nazywali jej gospodarza - Janu-
sza Wójcika, żubrem Pulpitem. Mimo że studencka baza 
już od lat nie istnieje, to wciąż wśród wytrawnych turystów 
przechowywana jest ciepła pamięć o niej i o jej patronie. 

Legenda żubra wędrowcy przyblakła nieco w ostatnich 
czasach, ale ponieważ jest ładna, warto ją przywrócić 
ludzkiej pamięci. Życie „Pulpita” ułożyło się nie po żubrze-
mu. Można tylko domyślać się jego osobistych tragedii, 
życiowej porażki i smutku z powodu utraty wolności. Ni-
gdy już później żaden z bieszczadzkich żubrów nie wę-
drował tak odważnie i daleko. O żadnym też innym nie 
było już potem tak głośno. 

Edward Marszałek, 

zdjęcia arch. RDLP w Krośnie

Ale jeszcze większe było zaskoczenie, gdy żubr kilka dni 
później pojawił się w stolicy ówczesnego województwa. 
„Nowiny” (nr 215) z 10 września 1965 roku na tytułowej 
stronie donosiły: „Żubr w… Rzeszowie”: Niespokojny duch 
bieszczadzkiego stada żubrów, potężny samiec Pulpit, 
wyruszył na dłuższą wycieczkę krajoznawczą… pod Rze-
szów, gdy dotychczas docierał najdalej w okolice Przemy-
śla (nie licząc dwu „spacerów” na teren ZSRR). W czwar-
tek wielu mieszkańców wsi podrzeszowskich (m.in. w Łu-
kawcu i Łące) ze zdziwieniem zobaczyło krążącego koło 
domostw olbrzymiego żubra. W Łące np. nie poprzestał 
jedynie na przedefilowaniu przez wieś, ale skorzystał rów-
nież z miejscowego pastwiska. Pulpit zachowuje się spo-
kojnie, nie reagując zupełnie na otaczające go tłumy ludzi, 
a nawet na dotknięcia. W południe 9 bm. widziano go już 
wędrującego polną drogą – we wsi Trzebownisko tuż pod 
Rzeszowem. W godzinach wieczornych żubr przybył do 
Staromieścia – dzielnicy Rzeszowa. Ostatnio widziano go 
w jednym z ogrodów przy ul. Bolesława Prusa. Wiadomość 
o pojawieniu się żubra wzbudziła zrozumiałe zaintereso-
wanie mieszkańców Rzeszowa.

Zainteresowanie losem zwierzęcia rosło, do redakcji 
płynęły listy czytelników. Mieszkanki Krosna nad Wisło-
kiem wystosowały do „Nowin” list zatytułowany „O amne-
stię dla żubra”, w którym wnosiły m.in.: […] w imieniu mi-
łośników zwierząt prosimy o wyjednanie amnestii dla tego 
indywidualnego turysty o niepodległym charakterze. Być 
może słyszał biedak, że władze skazały go na odstrzele-
nie i chce schronić się do ostępów niepołomickich przed 
niezasłużoną karą. Prosimy o interwencję w nadziei, 
że znalazłszy się w puszczy nie będzie więcej straszył 
mieszkańców i turystów. Notka ta ukazała się 29 września 
1965 r. w nr 231 „Nowin”.

Rosła też sympatia do tego byka. Uważano, że odzna-
cza się on szczególną łagodnością w stosunku do dzie-
ci, kobiety toleruje, natomiast do mężczyzn zaufania nie 
okazywał. Tadeusz Bzowski opisał wydarzenie, gdy Pulpit 
pojawił się w stadzie krów w pobliżu Przeworska: Widok 
kosmatego potwora wywołał wśród krów popłoch i spowo-
dował gwałtowną ich ucieczkę. Uciekła też krowa, która 
przed chwilą ocieliła się na pastwisku, pozostawiając nowo 
urodzone, mokre jeszcze cielę. Pulpit podszedł wolno do 
noworodka, popatrzył na biedactwo ponurymi jak zwykle 
oczami i pochylił ku niemu kosmaty łeb. Patrzący na to lu-
dzie byli przekonani, że za chwilę cielę zginie. Tymczasem 
– łagodny olbrzym obwąchał maleństwo i począł delikatnie 
i czule je oblizywać...

Pulpit był idealnym kandydatem na bohatera bajek, gdyż 
podobnie jak słynny byczek Fernando […] był byczkiem 
spokojnym, nie lubił ni zwady, ni wojny i lubił wąchać kwiat-
ki, stokrotki i bławatki.

Więcej na temat bieszczadzkich żubrów można będzie przeczytać  
w książce „Żubry z krainy połonin” autorstwa Edwarda Marszałka  

i Kajetana Perzanowskiego, która ukaże się w sierpniu. Promocja podczas 
dorocznego Dnia Żubra w Lutowiskach.
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Norweska pisarka, Maja Lunde, autorka książki pt. „Błękit”, twierdzi, że skoro nasza planeta 
widziana z kosmosu jest błękitna, a błękit ten nadaje jej woda, nie powinna więc nazywać się 
Ziemia, a właśnie Woda. Maja Lunde napisała już „Historię pszczół”, która stała się światowym 
bestsellerem, „Błękit” ma szanse na takie samo, o ile nie większe, zainteresowanie czytelników. 
Bo „Błękit” jest o wodzie.
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Łódź na pozbawionej wody bezkresnej równinie miesz-
kańcom przynajmniej dwóch krajów na naszej planecie 
musi się kojarzyć z katastrofą ekologiczną spowodowa-
ną bezmyślnym gospodarowaniem wodą. Pierwsze było 
Jezioro Aralskie nazywane przez miejscowych morzem. 
W wyniku skierowania (w latach 60. ub. wieku) zasila-
jących je wód dwóch ogromnych rzek, Amu Dari i Syr 
Dari do nawadniania pól bawełny, z ogromnego jezio-
ra zrobiła się przysłowiowa kałuża i jego powierzchnia 
wynosi dziś jedną dziesiątej tej sprzed podjęcia robót 
melioracyjnych. 

Drugie jezioro, które powoli znika z powierzchni na-
szej planety zarówno z powodu zmian klimatycznych, ale 
przede wszystkim wskutek nieprzemyślanej działalności 
człowieka, to Jezioro Czad w Afryce, na pograniczu Cza-
du, Nigerii, Nigru i Kamerunu. W 1973 r., a więc jeszcze 
45 lat temu, rozlewało się ono po powierzchni  25 tys. 
km2, dziś jest to zaledwie 2 tys. km2. Zmniejszyło się aż 
o 12,5 razy. Jezioro Czad pozwalało na jego terenach 
przybrzeżnych prowadzić prace rolne, samo jezioro do-
starczało ryby, a więc żywność. Miejscowa ludność miała 
pracę i pożywienie. Gdy jezioro zaczęło znikać, miesz-
kańcy też zaczęli  znikać. Emigrowali w poszukiwaniu wa-
runków do życia nie tylko w inne regiony swoich krajów, 
ale także do Europy. 

Norweska pisarka mówi, że do napisania „Błękitu” zainspi-
rowały ją dwa zdjęcia. Na pierwszym widać starszą kobietę 
stojącą przy wodospadzie gdzieś w Norwegii, na drugim męż-
czyznę idącego po wyschniętej ziemi i leżącą pośrodku tej su-
chej i bezkresnej przestrzeni łódź. To drugie zdjęcie wcale nie 
zostało zrobione gdzieś w bezkresnych przestrzeniach Azji 
czy Afryki, lecz na południu Francji. I to drugie zdjęcie zrodziło 
pytanie – co się stało, że w Europie, na południu rozwinięte-
go cywilizacyjnie kraju, są połacie wyschniętej na wiór ziemi, 
która musiała być kiedyś dnem jakiegoś akwenu, bo przecież 
nikt o zdrowych zmysłach nie przytaszczyłby tam łodzi tylko 
po to, by z takim krajobrazem kontrastowała. Te dwa zdjęcia 
wywołały skojarzenia co do przyszłości wody i wydarzeń, któ-
re właśnie woda zainspiruje na naszej planecie.

Wodospady skojarzyły się pisarce z Norwegią, krajem, 
który ma najwięcej na świecie wodospadów, ale aż 70% 
z nich zamknął w rurociągach. Ich woda napędza turbiny 
elektrowni wodnych w tym kraju, a jest to kraj, w którym 95 
proc. energii pochodzi z hydroelektrowni. I kolejne z tym 
zdjęciem skojarzenie - woda została zamknięta do we-
wnętrznych potrzeb, na kogoś konkretnego użytek.

Zdjęcie drugie zaowocowało pytaniem - co sprawiło, że 
istniejący niewątpliwie kiedyś w tym miejscu akwen zamie-
nił się w spaloną żarem słońca ziemię, suchą, jeszcze nie 
pustynią, ale na najlepszej drodze do tego? 

Wodo! Każ się chronić!
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a w rzekach i jeziorach jest zaledwie 0,1% słodkiej wody, 
przy czym w jeziorach jest jej czterokrotnie więcej niż 
w rzekach, które rocznie (wszystkie rzeki świata łącz-
nie) odprowadzają do mórz i oceanów 37 tys. km3 wody. 
Podziemne pokłady wody na całym świecie to 0,6% jej 
zasobów i w wielu krajach stanowią główne źródło wody 
pitnej. Pod względem jakości jest to najbardziej zdatna 
do spożycia słodka woda.

Skoro produktu, który utrzymuje nas przy życiu jest tak 
mało, to aż się prosi, by dbać o jego jakość. Nie wszę-
dzie jednak jakość wody jest priorytetem. Tym bardziej, 
że jakość wody można psuć bezpośrednio, ale i pośred-
nio. W latach 60. ubiegłego wieku szok przeżyli Finowie. 
Powszechnie uważano, że Finlandia to kraj o nieskazi-
telnie czystej przyrodzie, a kryształowe wody tej krainy 
tysięcy jezior są idealnie czyste. Jakież było zdumienie 
i szok mieszkańców tej, jak się wydawało, ostoi przyrody 
w jej naturalnej postaci, kiedy po zbadaniu wody z kilku-
dziesięciu jezior okazało się, że są one zanieczyszczone 
metalami ciężkimi i szkodliwymi dla zdrowia człowieka 
związkami chemicznymi. Po raz pierwszy tak dobitnie 
uświadomiono sobie, że przyroda, a tym samym jej za-
nieczyszczanie, jest transgraniczne. Naukowcy prowa-
dzili wszechstronne badania, aby wyjaśnić przyczyny 
zanieczyszczenia jezior w Finlandii i okazało się, że win-
nym jest zagłębie przemysłowe Ruhry i Saary w Niem-
czech. Kominy tamtejszych hut, stalowni i zakładów che-
micznych emitowały w powietrze tysiące ton szkodliwych 
związków, które prądy powietrzne niosły nad Finlandię, 
tam wygasały, a podróżujące z nimi zanieczyszczenia 
opadały na ziemię oraz do wód fińskich jezior. 

W tym przypadku o czystość wody w fińskich jezio-
rach musieli zadbać Niemcy, instalując w kominach filtry 
redukujące emisję szkodliwych związków do atmosfery. 
Amerykanie, gdy też w latach 60. ub. wieku zorientowali 
się, że dynamiczny rozwój kraju niesie ze sobą skutki 
uboczne dla jakości wody, wprowadzili rozwiązanie tyleż 
proste co skuteczne. Wydali otóż nakaz, by wszystkie 
zakłady przemysłowe zrzucały ścieki do rzek powyżej 
jej ujęcia na potrzeby danej fabryki. Właściciele fabryk 
szybko policzyli, że nieoczyszczona woda szybko znisz-
czy ich kosztowne maszyny i bardziej się opłaca zainsta-
lować urządzenia do oczyszczania zrzucanej wody. Ale 
nie wszystkich na to stać. 

Na całym świecie aż się roi od rzek, które dawno już utra-
ciły pierwotną jakość swoich wód i de facto zamieniły się 
w ścieki. Tym samym skierowały się przeciwko ludziom, 
którzy te wody niszczą. Z raportów kompetentnych agend 
ONZ można się dowiedzieć, że każdego roku więcej lu-
dzi umiera z powodu zanieczyszczonej wody niż w wyniku 
wojen i innych aktów przemocy. W ostatnich latach 3,7% 
wszystkich zgonów na świecie spowodowanych było cho-
robami wywoływanymi przez picie brudnej wody. Autorzy 
raportu ONZ alarmują, że 2,5 mld ludzi na naszym globie 
nie ma dostępu do czystej wody. Ale jak może być, skoro 
w sporządzonym przez nich raporcie stoi czarno na białym, 
że każdego dnia rolnictwo, gospodarstwa domowe i prze-
mysł transportują do rzek ok. 2 miliardów ton ścieków, któ-
re przyspieszają rozprzestrzenianie się chorób i niszczą 
nasz ekosystem. 

Rodzi się pytanie, kiedy człowiek zrozumie, że niszcząc 
przyrodę, a woda jest jej życiodajną częścią, niszczy sa-
mego siebie? Na razie woda musi bronić się sama, bo 
nawet nie może tupnąć nogą i kazać się chronić. Ale jak 
długo będzie się to jej udawać? 

Patryk Musiał

Maja Lunde nie odkrywa w „Błękicie” Ameryki pisząc, 
że na świecie toczą się wojny o wodę, bo toczą się rze-
czywiście i to od dawna, podobnie jak długotrwałe spory 
sąsiadujących ze sobą państw o  podział wód z rzek gra-
nicznych, czy budowę na nich zapór. Podobnie, gdy pi-
sze, że przyczyną wielu ruchów migracyjnych jest woda, 
a konkretnie jej brak tam, skąd ludzie emigrują. Ale Maja 
Lunde pisze, że o ile teraz mamy w Europie do czynie-
nia z emigrantami z krajów Afryki, ogromnego kontynen-
tu, który w swej większości notuje deficyt słodkiej wody, 
to w niedalekiej przyszłości będziemy mieć do czynienia 
z emigrantami już nie z Afryki, a z krajów południa Euro-
py. Bo na południu naszego kontynentu, powoli, w wyniku 
zmian klimatycznych, a także działalności człowieka, za-
czyna występować brak wody, w konsekwencji susze, za-
mieranie rolnictwa. Skutek tego będzie taki, że kraje za-
sobne w wodę będą zamykać swoje granice przed tymi, 
którzy będą jej poszukiwać, by po prostu żyć.

Polska jest jednym z tych krajów, którego mieszkań-
com wydaje się, że ma nieprzebrane zasoby wody pitnej, 
acz mało kto zdaje sobie sprawę, że mamy jej mniej niż 
pustynny w dużej swej części Egipt. Z tym, że w Egipcie 
zasoby wody są skoncentrowane w jednej rzece i jej doli-
nie, u nas rozrzucone po terytorium całego kraju. I wcale 
nie do rzadkości, także w Polsce, dochodzi do sytuacji, że 
w okresie letnim w niektórych regionach występuje susza, 
a także stepowienie terenów zielonych. Norweska pisarka 
mówi w jednym z wywiadów, że w maju i czerwcu tego 
roku w Oslo od siedmiu tygodni jest susza, a rośliny w jej 
ogrodzie zbrązowiały, bo przez kilka tygodni panowała tam 
temperatura w granicach 350C. A przeciętnemu mieszkań-
cowi Polski Norwegia kojarzy z zimnem, śnieżną zimą, 
deszczami wiosną i jesienią… 

Rzeczywistość jest taka, że obraz świata się zmienia 
wraz ze zmianą klimatu i naukowcy mogą się tylko spie-
rać, jaki procent tych zmian jest konsekwencją naturalnych 
procesów zachodzących w przyrodzie, a jaki efektem dzia-
łania człowieka. Nie ma natomiast sporów co do tego, że 
człowiek ma ogromny wpływ na to, by nie niszczyć wody, 
bez której żyć przecież nie może. Tym bardziej, że jej za-
soby się kurczą i wcale nie są nieograniczone, jak się wielu 
ludziom wydaje. Gdyby teraz ktoś chciał ochrzcić Chrystu-
sa, to wlałby mu na głowę ścieki, bo stanowią one połowę 
biblijnego Jordanu, rzeki, w której go chrzczono. To oczy-
wiści efekt działalności człowieka, bo Jordan płynie przez 
Liban, Syrię, Izrael, Palestynę, Jordanię. W latach 60. ub. 
wieku korytem Jordanu płynęło 1,3 mld m3 wody, dziś już 
tylko 100 tys. m3, bo każdy z tych krajów zbudował cały 
system kanałów, tam i przepompowni, by wykorzystać 
wody rzeki na potrzeby przemysłu, a przede wszystkim 
rolnictwa. Naukowcy twierdzą, że trzeba niewielu lat, by 
cały Jordan zamienił się w ściek, a następnie wysechł. No 
i oczywiście, cały czas trwa konflikt między wymienionymi 
krajami o wykorzystanie wód tej rzeki. Jordan to jest oczy-
wiście jeden z setek, o ile nie tysiąca przykładów niszcze-
nia zasobów wody. 

Woda, co oczywiście najlepiej widać z kosmosu, zaj-
muje większość powierzchni naszej planety, dokładnie 
73%, ale z tych ponad dwóch trzecich aż 97% stanowi 
woda nienadająca się do celów spożywczych i przemy-
słowych, ponieważ jest to słona woda mórz i oceanów.  
Zaledwie 2,5% zasobów wody na świecie stanowi woda 
słodka, ale… ponad 61% z owych 2,5% jest uwięzionych 
w arktycznych lodowcach i zalegającej tam pokrywie 
śnieżnej. Niewielkie, w stosunku do całości, zasoby słod-
kiej wody znajdują się również w lodowcach górskich,  
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Lasy, szumnie nazywane przez niektóre organizacje ekologiczne „Puszczą Karpacką”, położone 
są na terenie Nadleśnictwa Bircza (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie). 
Od 1944 roku opiekują się nimi leśnicy z LP. Wcześniej, co najmniej od połowy wieku XIX do 
zakończenia II wojny światowej, region ten – jaki i całe Podkarpacie - pokrywały w większości 
nie lasy, lecz pola uprawne; był on też dużo gęściej zamieszkany niż obecnie. W 1946 r. lasy 
zajmowały jedynie 36% obszaru obecnego Nadleśnictwa Bircza. 75 lat ciężkiej pracy leśników 
zaowocowało tym, że lesistość wzrosła tam do prawie 62%.
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łacze WWF starali się do idei parku przekonać lokalną 
społeczność, co jest niezbędne, bowiem park tworzy się 
ustawą, ale jego granice określa rozporządzenie rzą-
du uzgodnione z miejscowymi samorządami. Chcemy 
wszystkich, którym na sercu leży dobro polskiej, w tym 
karpackiej przyrody, uspokoić, że ani w lasach Podkarpa-
cia, ani w samym birczańskim nadleśnictwie nie rozgrywa 
się żaden rzekomy „dramat” – przeciwnie.

40 TYS. WYJĄTKOWYCH DRZEW
Przeanalizujmy po kolei apel WWF. Działacze Fundacji 

zapewniają, iż zlokalizowali w birczańskich lasach ponad 
6 tys. starych i dorodnych drzew i – aby ochronić je przed 
wycięciem - zgłosili do Rady Gminy Bircza wniosek o uzna-
nie ich za pomniki przyrody. Niestety, zapału wystarczyło 
chyba tylko na poinformowanie mediów o tej akcji. Wnio-
skodawcy nie wzięli bowiem udziału w sesjach rady, na 
których ich wniosek był omawiany. Dlatego też samorząd 
nie podjął inicjatywy uchwałodawczej w tej sprawie. Po-
mińmy kwestię licznych błędów we wniosku, co wykaza-
ła weryfikacja w terenie (błędne wymiary drzew w ponad 
30% przypadków, zdublowane okazy, błędna lokalizacja, 
niezgodny z prawdą opis stanu zdrowotnego). 

KREACJA ZAgROŻEŃ
Po dekadach prowadzenia zrównoważonej gospodar-

ki leśnej, birczańskie lasy są tak bogate przyrodniczo 
i różnorodne gatunkowo, że organizacje takie jak WWF 
chciałyby utworzenia na tym terenie parku narodowego. 
Niedawno Światowy Fundusz na rzecz Przyrody (WWF) 
rzucił hasło „Ratujmy serce Karpat”. Jednak „Serce Kar-
pat” jest w dobrych rękach i nie potrzebuje ratunku.

Problem w tym, że postulat utworzenia parku narodo-
wego WWF uzasadnia nie tylko troską o ochronę przyro-
dy i przekonaniem, że taka forma posłuży temu najlepiej, 
lecz przede wszystkim niemającymi pokrycia w rzeczy-
wistości twierdzeniami dotyczącymi historii lasów w re-
gionie i pracy tamtejszych leśników. Fundacja kreuje 
wyimaginowane zagrożenie, a w odpowiedzi na nie, 
ogólnopolską kampanię „Ratujmy Serce Karpat”, by na-
stępnie zbierać podpisy pod internetową petycją (a wraz 
z nimi bazę adresów e-mail oraz nowych subskryben-
tów swoich newsletterów i próśb o wpłaty darowizn) 
w obronie tego, co nie jest zagrożone. Jednocześnie nie 
podejmuje działań, które mają faktyczne znaczenie dla 
osiągnięcia deklarowanego celu – nie słychać, by dzia-

Kto zapłaci  
za nową mekkę ekologiczną?
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dla drzew – wie to każdy, kto ma realny kontakt z przyrodą, 
a nie tylko z internetowymi memami o niej. Niektórych gatun-
ków drzew, np. jodeł czy buków, w takim wieku się nie pozy-
skuje, bo zgodnie z zasadami leśnej sztuki są na to za młode. 
Tzw. wiek rębności dla nich ustala się na 120-140 lat. Z kolei 
drzewa naprawdę kilkusetletnie występują w Nadleśnictwie 
Bircza pojedynczo i od dawna mają status pomników przyro-
dy, które nigdy nie miały być i nie będą wycięte. 

Generalnie przeciętny wiek drzewostanów w Nadle-
śnictwie Bircza w 1974 roku wynosił 69 lat, a w ubiegłym 
roku już 87 lat. W całej podkarpackiej RDLP średni wiek 
drzewostanów to dziś 75 lat, należy do najwyższych 
w Polsce i stale rośnie. 

gOSPODARKA CZY RABuNEK?
Działaczy WWF martwi też rozmiar prowadzonego 

w Nadleśnictwie Bircza pozyskania drewna. Nazywają go 
nawet „gospodarką rabunkową”. To niedorzeczne pojęcie: 

Nie każde stare, okazałe drzewo może być uznane za 
pomnik przyrody w świetle prawa (wymiary nie są jedynym 
kryterium). Nie zmienia to w niczym tego, że w Nadleśnic-
twie Bircza jest aż około 40 tys. drzew, które z uwagi na wa-
runki siedliskowe i stworzone im możliwości rozwoju koron, 
osiągnęły pomnikowe - w potocznym rozumieniu - rozmiary. 
I wcale nie grozi im wycięcie! Wszystkie one jako tzw. drzewa 
biocenotyczne - zgodnie z obowiązującą w Lasach Państwo-
wych Instrukcją Ochrony Lasu - będą pozostawione przez 
leśników. Co więcej, wycinania ich zabrania dodatkowo we-
wnętrzne zarządzenie obowiązujące w Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Krośnie, której nadzorowi podlega 
m.in. birczańskie nadleśnictwo (to najbardziej restrykcyjna 
taka regulacja wśród regionalnych dyrekcji LP). Nieliczne 
wyjątki pozwalają wyciąć stare drzewo np. ze względu na 
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludziom. Takich 
przypadków, gdy wycięto okaz mający ponad 100 cm obwo-
du, było w Nadleśnictwie Bircza 21 w ostatnich 10 latach (sic!) 
- a nie 7 tys. rocznie, jak twierdzi WWF. 

Leśnicy doskonale wiedzą, że takie drzewa mają dla przy-
rody ogromną wartość również po zamarciu. Dlatego pozo-
stawiają je w lesie do naturalnego rozkładu. Ilość martwego 
drewna Nadleśnictwie Bircza, które prowadzi zrównoważoną 
gospodarkę leśną, jest zbliżona do średniej w polskich par-
kach narodowych.

LASY NATuRALNE TO MiT
WWF chce chronić w Karpatach „jedne z ostatnich w Eu-

ropie fragmentów lasów o naturalnym charakterze”. Niestety, 
lasów naturalnych w Karpatach praktycznie nie ma, co dla 
znających historię pogórza nie jest żadną nowością. Są to 
tereny, gdzie w czasie dwóch wojen światowych powstały 
w lasach – już ogromnie przerzedzonych w czasie rewolucji 
industrialnej - wielkie zniszczenia wskutek walk i rabunko-
wych wyrębów. W okresie PRL istniał tu rządowy ośrodek ło-
wiecki, działało Wojskowe Gospodarstwo Rolne (dokonywało 
wylesień przy użyciu… materiałów wybuchowych). Z drugiej 
strony, sztucznie zalesiono ogromną ilość gruntów porolnych, 
przejętych przez państwo po przeprowadzeniu akcji „Wisła”. 

Tym niemniej, te najcenniejsze fragmenty karpackich lasów 
są już chronione w rezerwatach, które na terenie samego tyl-
ko Nadleśnictwa Bircza mają powierzchnię 1500 ha. Tam nie 
prowadzi się pozyskania drewna.

Mimo to, działacze WWF martwią się wycinaniem na pozo-
stałym terenie birczańskiego nadleśnictwa „starych, 100-let-
nich drzew”. 100 lat to podeszły wiek dla człowieka, ale nie    M
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Nawet demonizowane przez działaczy WWF drogi leśne, 
które nie tylko ułatwiają wywóz drewna, ale też pomagają 
zapewnić bezpieczeństwo lasów i ludzi (korzysta z nich np. 
Straż Pożarna, ratownicy GOPR, Straż Graniczna) oraz słu-
żą turystom i okolicznym mieszkańcom, nie są dla zwierząt 
żadną barierą. Potwierdzają to obserwacje dokonywane 
w ramach licznych projektów naukowych realizowanych na 
terenach nadleśnictw RDLP w Krośnie, w tym choćby wiele 
nagrań z foto- i wideopułapek. 

KTO ZA TO ZAPŁACi?
Skoro WWF i inne podobne organizacje podkreślają 

niezwykłe walory przyrodnicze i postulują utworzenie 
Turnickiego Parku Narodowego na terenie, którym od 
75 lat opiekują się leśnicy, to świadczy o tym, iż ci ostat-
ni znakomicie wykonują swoją pracę, nie tylko umożli-
wiając wszystkim korzystanie z lasów oraz ich zasobów 
w rozsądny sposób, ale też chroniąc należycie przyrodę. 
Dziś to Nadleśnictwo Bircza pokrywa koszty zarządza-
nia tym terenem ze swoich przychodów – w tym wydatki 
na ochronę przyrody, zabezpieczenie lasu przed poża-
rami czy budowę infrastruktury turystycznej (podobnie 
jest w całych Lasach Państwowych, które same się fi-
nansują). W sytuacji utworzenia tam parku narodowego, 
utrzymywaliby go podatnicy poprzez dotacje z budżetu 
państwa (bo chyba WWF nie obiecuje wziąć tych kosz-
tów na siebie?)

Każde rozwiązanie jest możliwe, nie zależy ono zresztą od 
leśników. Co oczywiste, każdy ma też prawo do własnego 
zdania i forsowania swoich pomysłów. Sądzimy jednak, że 
używanie półprawd, nieuprawnionych sugestii, zastępowa-
nie rzeczowej dyskusji sloganami w wykonaniu celebrytów, 
demonizowanie leśników oraz manipulowanie emocjami i cy-
niczne wykorzystywanie odruchów serca internautów – na-
wet w skądinąd szlachetnej sprawie parku narodowego – jest 
głęboko nie fair.                                    

albo coś jest rabunkiem, albo gospodarką. Prowadzona 
w nadleśnictwach LP, w tym w Birczy, zrównoważona 
gospodarka leśna jest oparta na dokumentach planistycz-
nych stanowiących akty prawa (plan urządzenia lasu pod-
dany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko). 
Jeśli ktokolwiek wie o łamaniu tych przepisów, powinien 
zgłosić się do prokuratury. Tak się jednak nie dzieje. Ak-
tualnie roczne pozyskanie drewna w Nadleśnictwie Bircza 
wynosi mniej więcej dwie trzecie tego, co pozyskuje się 
w przeciętnym nadleśnictwie w Polsce, a przecież lesistość 
w Birczy jest ponad dwa razy większa niż krajowa śred-
nia. Co więcej, stale rosną zasoby drewna w lasach tego 
nadleśnictwa – w 1974 roku wynosiły średnio 228 m3/ha,  
a w ubiegłym roku 330 m3/ha.

Być może aktywiści nie wiedzą, że ilość pozyskiwanego 
drewna nie wynika w pierwszej kolejności z potrzeb rynku 
(gdyby tak było, przedsiębiorcy nie zarzucaliby nieustan-
nie leśnikom, że surowca jest za mało), lecz z potrzeb 
lasu. Drewno pozyskiwane jest np. w toku przebudowy 
drzewostanów, wykonywanej w celu lepszego dosto-
sowania składu gatunkowego do danego siedliska, co 
m.in. ogranicza podatność lasów na zjawiska klęskowe. 
Zresztą, w jaki sposób w warunkach rzekomej „rabunko-
wej gospodarki” lesistość tego obszaru wzrosłaby niemal 
dwukrotnie? Jak ten „rabunek” w lasach pojedynczego 
nadleśnictwa przetrwałoby 40 000 drzew, które można 
określić jako pomnikowe? 

Prowadzona na Podkarpaciu gospodarka leśna w żaden 
sposób nie przeszkadza ani nie zagraża też dzikim zwie-
rzętom - wbrew twierdzeniom działaczy WWF, sugerujących 
w swej kampanii jakoby określone gatunki były tam zagro-
żone. Dowód? Od lat rośnie – i to ogromnie - ich liczeb-
ność. W ciągu ostatnich dwóch dekad populacja wilka i rysia 
wzrosła tam dwukrotnie, a niedźwiedzia i żubra - czterokrot-
nie. Podobnie jest z ptakami – w ostatnich piętnastu latach 
populacja gatunków związanych ze środowiskiem leśnym 
wzrosła o około 25%. 

Edward Marszałek
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Bieszczady to jeden z najlepiej zachowanych regionów przyrodniczych w Polsce 
o czym świadczy objęcie tego terenu różnymi formami ochrony przyrody – 
parkiem narodowym, rezerwatami przyrody, parkami krajobrazowymi, obszarem 
Natura 2000 (ptasim i siedliskowym). Walory przyrodnicze tego terenu są 
unikatowe też w szerszej skali, ponieważ wyznaczono tu Międzynarodowy 
Rezerwat Biosfery UNESCO „Karpaty Wschodnie”. 
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munikacyjnej i towarzyszącej. A oferta turystyczna tego regio-
nu rozwija się dynamicznie. Popularny jest tu survival, rajdy 
po bezdrożach, biegi przełajowe, turystyka przyrodnicza. Nie-
stety, ten dyktat zysku ekonomicznego może skutkować nie-
pożądanymi zmianami w środowisku przyrodniczym.

Region ten staje się również atrakcyjny jako miejsce za-
mieszkania – wydaje się, że w szczególności dla osób z du-
żych miast, które np. szukają bliskości z naturą, chcą mieć 
drugi, „letni dom” w Bieszczadach lub prowadzić tu dodat-
kową działalność gospodarczą. Jest to również widoczne 
w liczbie postępowań administracyjnych Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie, które dotyczą zabudo-
wy jednorodzinnej, pensjonatowej i rekreacyjnej (jak wynika 
z danych GUS w gminach bieszczadzkich z każdym rokiem 
wzrasta liczba turystycznych obiektów noclegowych). Anali-
zując wnioskowane lokalizacje zabudowy wyraźnie widać, że 
ma ona charakter chaotyczny, rozproszony. Już nie skupia 
się przy głównej drodze, lecz wspina się na stoki, w miejsca 
eksponowane, coraz częściej pod samą granicę lasu lub lo-
kalizowana jest na śródleśnych polanach.

Ta chaotyczna zabudowa wynika m.in. z braku obowiąz-
ku sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 

Wspomniane krajowe formy ochrony przyrody (Biesz-
czadzki Park Narodowy, Ciśniańsko – Wetliński Park Krajo-
brazowy i Park Krajobrazowy Doliny Sanu) chronią większą 
część pasma Bieszczadów Zachodnich.

Historia tego regionu jest ciekawa i burzliwa. Tutaj, szcze-
gólnie wyraźnie, widoczne są przyrodnicze następstwa 
zmian społeczno-gospodarczych, jakie zachodziły w tym 
regionie od połowy XIX w. Wolski (2009) wyróżnił kilka okre-
sów w historii Bieszczadów, które są ściśle związane ze 
zmiennymi formami i natężeniem oddziaływań antropoge-
nicznych. Piętno w tym terenie odcisnęły, w dużym uprosz-
czeniu, gospodarka rolna (pastersko-hodowlana) i akcje wy-
siedleńcze. Przez lata tereny te były słabo zaludnione. Stąd 
Bieszczady stanowią w świadomości wielu osób wzorzec 
dzikości, spokoju i odpoczynku.

Obecnie (od ok. 15–20 lat) obserwuje się znaczący wzrost 
zainteresowania Bieszczadami. Atrakcyjność turystyczno- 
-rekreacyjna, wynikająca z walorów przyrodniczych, kultu-
rowych i krajobrazowych Bieszczadów, jest bardzo wysoka. 
Wraz ze wzrostem ruchu turystycznego, przemianami jego 
form i jakości, niezbędne jest wprowadzanie kolejnych ele-
mentów bazy turystyki – bazy noclegowej, żywieniowej, ko-

Problemy zabudowy w Bieszczadach
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Rozpraszając zabudowę ich strefy oddziaływań mogą nie 
nakładać się na siebie, lecz sumować się ze sobą, zmie-
niając warunki siedliskowe większego fragmentu prze-
strzeni. Tymczasem przestrzeń jest dobrem ograniczonym. 
A w Bieszczadach człowiek dzieli ją ze zwierzętami o rozle-
głych areałach osobniczych lub rewirach – z wilkiem, niedź-
wiedziem, orłem przednim, orlikiem krzykliwym - o specy-
ficznych wymaganiach siedliskowych.

Do zadań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie należy m.in.: opiniowanie/uzgadnianie miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego, opiniowa-
nie/uzgadnianie przedsięwzięć wymagających tzw. decyzji 
środowiskowej, uzgadnianie projektów decyzji o warunkach 
zabudowy. Prowadzi również postępowania związane z ana-
lizą wpływu inwestycji na obszary Natura 2000 m.in. przed 
zgłoszeniem budowy, wydaniem decyzji o warunkach zabu-
dowy lub decyzji pozwolenie na budowę (w oparciu o art. 96 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko [Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.]). Jednakże po-
dejmowanie jednostkowych trafnych decyzji nie gwarantuje, 
że ogólne cele zagospodarowania przestrzennego zostaną 
spełnione. Jest to powszechnie znane jako problem skumulo-
wanego efektu lub „tyrania drobnych decyzji podejmowanych 
pojedynczo” (Kahn 1966). Wynika to z trudności wykazania, 
że chociaż każda zmiana w sposobie użytkowania gruntów 
powoduje nieznaczny wpływ, nagromadzenie takich indy-
widualnych zmian w czasie oraz w krajobrazie lub regionie 
może stanowić istotny wpływ.

Każdy z obszarów Natura 2000 wymaga sporządzenia 
planu ochrony lub planu zadań ochronnych. Sprawującym 
nadzór nad obszarem Bieszczady PLC180001, w części 
pokrywającej się z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym, 

przestrzennego. Gminy realizują swoją politykę przestrzen-
ną, opierając się na wydawaniu jednostkowych decyzji 
o warunkach zabudowy. Skutkuje to swobodą planistyczną 
gmin i realizacją uprawnień właścicielskich. W teorii decy-
zje te powinny uzupełniać istniejącą zabudowę, respektując 
zasadę zrównoważonego rozwoju, stanowiącego element 
kształtowanego na poziomie lokalnym systemu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy. W praktyce instytucja decyzji 
o warunkach zabudowy częściej szkodzi ładowi przestrzen-
nemu, niż umożliwia jego racjonalne kształtowanie (Jeżak 
i Wierzchowski 2014, Juchniewicz – Piotrowska 2015). Bo-
wiem jednostkowymi decyzjami nie sposób kształtować ładu 
przestrzennego – decyzja ta jest wręcz dezintegrująca dla 
jego kształtowania. Pozwala jednak na zabudowę gruntów 
rolnych, często w oderwaniu od zwartej zabudowy.

Taka rozproszona zabudowa z reguły inicjuje dalszą zabudo-
wę. W wyniku tej zabudowy nie tylko może zostać zniszczony 
fragment siedliska przyrodniczego (w obszarze Natura 2000 
Bieszczady PLC180001 na części terenów otwartych zdiagno-
zowano siedliska przyrodnicze, chronione Dyrektywą Siedli-
skową), ale może ona również wpływać w sposób degradujący 
na siedliska dużych ssaków drapieżnych czy ptaków szponia-
stych, poprzez m.in. zmiany warunków siedliskowych wokół bu-
dynków, fragmentację siedlisk i korytarzy ekologicznych.

Badania naukowe już 20 lat temu wykazały, że skupiona 
zabudowa zmniejsza negatywne oddziaływania, wynikające 
z jej istnienia, względem siedlisk. Bowiem wokół każdego 
z budynków powstaje pewna strefa zakłóceń (disturbance 
zone). Ten wpływ budynków zmniejsza się wraz z odległo-
ścią od nich. Dlatego ich rozmieszczenie i zagęszczenie 
przekłada się na skumulowany wpływ całości zabudowy 
(Theobald i in. 1997). Jeśli budynki rozmieszczone są we-
dług określonego schematu (jak np. zabudowa szeregowa), 
to ich strefy zakłóceń częściowo nakładają się na siebie. 
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szono mieszkańców gmin bieszczadzkich, czyli grupę, 
w stosunku do której zapisy planu mogą ograniczać pra-
wo własności. Funkcjonowanie Zespołu Lokalnej Współ-
pracy umożliwia społeczeństwu aktywny udział w two-
rzeniu projektu dokumentu. Akceptacja społeczeństwa 
dla zapisów tego aktu prawa miejscowego jest bardzo 
ważna, bowiem wyjątkowość przyrodnicza i krajobrazo-
wa Bieszczadów, która dla gmin i wielu mieszkańców 
stała się źródłem dochodu, może zostać utracona przy 
braku zrównoważonego rozwoju. Stąd też, nie tylko Re-
gionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
odpowiedzialny jest za ten region – wszyscy jesteśmy 
odpowiedzialni za to wspólne dziedzictwo Europy. 

Anna Kwarciany 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

jest Dyrektor tego parku, a poza jego terenem Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Dla części 
tego obszaru Natura 2000, z wyłączeniem Bieszczadzkie-
go Parku Narodowego, powstaje plan ochrony, który będzie 
aktem prawa miejscowego (ustanowionym w drodze roz-
porządzenia przez Ministra Środowiska), obowiązującym 
20 lat. Projekt tego planu opracowywany jest na zlecenie 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszo-
wie. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, plan ochrony 
dla obszaru Natura 2000 powinien zawierać m.in. określenie 
warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu 
ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, za-
chowania integralności obszaru Natura 2000 oraz spójności 
sieci obszarów Natura 2000, odnoszących się m.in. do za-
gospodarowania przestrzennego, w tym w szczególności te-
renów lokalizacji zabudowy możliwej bez szkody dla obsza-
ru Natura 2000, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, 
infrastruktury turystycznej i edukacyjnej, a także obszarów, 
które powinny być zalesione oraz obszarów wyłączonych 
z zalesienia (art. 29 ust. 8 pkt 3b ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. z 2018 r., poz. 142, ze 
zm.]). W świetle ustawy, plan ochrony powinien zawierać 
wskazania do dokumentów planistycznych, w tym wskaza-
nia w istniejących miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego gmin, jeżeli są niezbędne do utrzymania lub 
odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochro-
ny (art. 29 ust. 8 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody).

W ramach procesu powstawania planu ochrony dla 
obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 utworzo-
no Zespół Lokalnej Współpracy, do pracy którego zapro-

Źródła: 
Kahn A.E. 1966. The tyranny of small decisions: market failures, imper-

fections, and the limits of economics. Kyklos 19(1): 23–47.
Jeżak J., Wierzchowski M.W. 2014. Wpływ decyzji o warunkach zabudowy 

na ład przestrzenny polskich miast. Świat Nieruchomości 89: 25–29.
Juchniewicz – Piotrowska K. 2015. Decyzja o warunkach zabudowy jako 

przyczyna braku ładu przestrzennego. Prace Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu 391: 156–166.

Theobald D.M., Miller J.R., Hobbs. N. T. 1997. Estimating the cu-
mulative effects of development on wildlife habitat. Landscape and 
Urban Planning 39: 25-36.

Wolski J. 2009. Trwałość krajobrazu wiejskiego na przykładzie prze-
kształceń zbiorowisk roślinnych bieszczadzkiej „krainy dolin” w ciągu 
ostatnich 150 lat. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(6): 441–448.
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Architekci krajobrazu, konserwatorzy zieleni, to na Podkarpaciu obecnie 
rzadka specjalność. Prawdziwych fachowców, myślących w kategorii renowacji 
kilkunastohektarowej przestrzeni, można policzyć na palcach jednej ręki. Jak 
więc sprostać zadaniu zahamowania degradacji zachowanych zabytkowych 
założeń parkowo-dworskich i parkowo- pałacowych?

   N
ar

cy
z P

ió
re

ck
i

ty nikt w samorządach się nie zgodzi przy budżetach in-
westycyjnych na poziomie czasami kilku czy maksymalnie 
kilkunastu milionów złotych rocznie. Warto więc wiedzieć, 
że najprostsze prace oczyszczające ze śmieci i krzewów, ale 
przeprowadzoną pod bacznym okiem konserwatora, to wyda-
tek rzędu kilku tysięcy złotych. Muszą być jednak realizowane 
co roku, aby park znowu nie zarósł. 

Fachowcy twierdzą, że większość drzew w podkarpac-
kich parkach jest obecnie w szczytowym okresie swojego 
rozwoju i za 20-30 lat rozpocznie się proces ich powolne-
go zamierania (może z wyjątkiem lubiących wiek dębów). 
Jeżeli uda nam się działać w kategorii najbliższych kilku-
dziesięciu lat i stworzyć program ochrony zabytkowych 
parków w skali całego województwa, następne pokolenia 
będą mogły spacerować wśród prawdziwych drzew, a nie 
oglądać je tylko na zdjęciach.

Ogrody można rewitalizować w całości lub w wybranych 
tylko miejscach, w zależności od celu i rangi założenia oraz 
od wartości historycznego rozplanowania, przede wszystkim 
charakterystycznego dla danej okolicy lub kraju stylu - typo-
wego dla danej epoki. W rzeczy samej dotyczy to cennych 
założeń rezydencjonalnych, uformowanych na równi z bu-
dowlami, jak dwory i pałace. W Podkarpackiem istniało po-
nad 700 ogrodów (dane zebrane przez prof. Jerzego Piórec-

Służby konserwatorskie – zarówno od Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków, jak i Ochrony Przyrody robią 
wszystko, co w ich mocy, a szczególnie na co pozwalają im 
skromne zasoby kadrowe i finansowe, aby je ratować. Jed-
nak te działania są zbyt małe wobec skali potrzeb.

Na terenie naszego województwa w ewidencji zabytków 
znajduje się 471 parków. Zdecydowana większość z nich 
wymaga natychmiastowych prac konserwatorskich. Tylko 
niewielki procent należy do osób prywatnych i te z reguły są 
zadbane. Może nie są to fachowe prace renowacyjne, ale 
na pewno proces zniszczenia został zatrzymany. Formal-
nym właścicielem większości parków są samorządy różne-
go szczebla. Część z nich użytkowana jest np. przez szkoły, 
domy dziecka, domy spokojnej starości, ośrodki zdrowia itp. 
Z przeprowadzonych rozmów wynika jedno: pieniędzy na re-
nowację parków nie ma i w najbliższym czasie w budżetach 
gmin nie będzie, bo są pilniejsze potrzeby. W pierwszej kolej-
ności czekają na nie dziurawe drogi, kanalizacja, szkoły, służ-
ba zdrowia… Zdaniem wójtów i burmistrzów trudno przeko-
nać radnych do wydatkowania na ten cel pieniędzy, bo tak 
naprawdę nie wiadomo, ile ma to kosztować. Jeżeli sama 
dokumentacja konserwatorska to wydatek rzędu 40-50 tys. 
zł, to ile muszą kosztować sama odnowa? Wydatki musza 
iść w setki tysięcy, a nawet miliony złotych, a na takie kwo-

Rewitalizacja historycznych 
ogrodów w Podkarpackiem
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administrację państwową. Właśnie z mecenatu państwowego 
lub agencji rządowych odnowiono perły polskiego renesansu 
zamek w Krasiczynie i zamek w Baranowie Sandomierskim, 
a także barokowe założenie pałacu w Sieniawie. Trwają prace 
w parku okalającym zamek Tarnowskich w Dzikowie (obecnie 
Tarnobrzeg). W Mielcu, w dawnym pałacyku Oborskich, mieści 
się samorządowe Muzeum Regionalne, które pieczołowicie re-
waloryzuje otaczający go park krajobrazowy, tak aby stanowił 
integralny, historyczny układ dworsko-parkowy, a także aby 
spełniał funkcję rekreacyjno-wypoczynkową dla mieszkańców 
miasta. Największe i najkorzystniejsze zmiany zaszły w pałacu 
Dzieduszyckich w Zarzeczu. W odnowionym staraniem samo-
rządu gminy Zarzecze, Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Woje-
wódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków w Przemy-
ślu klasycystycznym pałacu Dzieduszyckich mieści się oddział 
Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu.

Park w Łańcucie o łącznej powierzchni 36,3 ha, z cze-
go ok. 24 ha stanowią tereny zielone, kształtował się na 
przestrzeni wieków. Najważniejsze prace wykonane zosta-
ły w II poł. XVIII wieku oraz w wieku XIX. Obecnie zali-
czany jest do grupy najlepiej zachowanych i utrzymanych 
zabytkowych założeń parkowo-ogrodowych w Polsce. 
Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego przeprowadzone zostaną m.in. prace re-
montowo-konserwatorskie na obszarze fortyfikacji, alejek 
parkowych wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-
ściekowej i małą architekturę parkową. Realizacja wielomi-
lionowego projektu potrwa do końca 2019 r.

Pałac w Wysocku spalony został w okresie II wojny świa-
towej, a w latach 60. XX wieku - po odbudowie - adaptowany 
na Dom Opieki Społecznej. W 2016 r. starostwo powiatowe 
w Jarosławiu odkupiło pałac w Wysocku od dotychczasowych 
właścicieli, rodziny Zamoyskich. Kwota transakcji opiewa na 

kiego), z których szereg nie przetrwało do naszych czasów. 
Zachowane są w Archiwum Państwowym w Przemyślu plany 
katastralne z połowy XIX w., które prezentują ich – już histo-
ryczne - rozplanowanie. 

Dominujące dziś w naszym województwie ogrody dworskie 
pochodzą głównie z I połowy XIX wieku. Z kolei znane zało-
żenia ogrodowe w Dubiecku, Dukli, Tarnobrzegu-Dzikowie, 
Łańcucie, Łące, Medyce, Przeworsku i Wysocku metrykę po-
wstania maja starszą, sięga ona II połowy XVIII wieku. Bada-
nia specjalistów dotyczące czasu powstania ogrodów w Sie-
niawie, Wysocku i Oleszycach wykazały, iż okres ten można 
przesunąć nawet na II połowę XVII i I połowę XVIII wieku. 
Wcześniejsze informacje o jeszcze starszych ogrodach - do-
tyczące XVI wieku - zachowały się jedynie w inwentarzach 
dóbr ziemskich oraz aktach sądowych. 

Początkiem XXI wieku, po prawie 70 latach przerwy, zaob-
serwować można w społeczeństwie wyraźne zmiany w ocenie 
historycznych założeń dworsko-ogrodowych. Istotnym ele-
mentem tych zmian jest – wprawdzie na małą skalę, ale jed-
nak proces ten został rozpoczęty - rodziny dawnych właścicieli 
odzyskują część resztówek podworskich nieobjętych dekretem 
reformy rolnej (np. Pałac Czartoryskich we wsi Pełkinie-Wygar-
ki k. Jarosławia). Część założeń podworskich nabywanych jest 
przez nowych właścicieli, którzy inwestują nie tylko w zabudo-
wę, ale i otaczające go parki i ogrody zabezpieczając swoje 
nieruchomości stałym ogrodzeniem. Stało się tak m.in. w takich 
obiektach jak dwór Obodyńskich w Targowiskach, dwory w Dą-
browicy, Komborni, Witkowicach, Woli Ocieckiej, Dębicy-Woli-
cy, Zaleszanach, Zbydniowie, Pałac Polanka w Sanoku, zam-
ki w Dubiecku i Przecławiu oraz wielu innych. Dzięki środkom 
zewnętrznym (z budżetu państwa, środków unijnych) na skalę 
dotąd nieznaną renowacji poddawane są założenia ogrodowe 
przez instytucje kultury, organizacje społeczne czy rządowe oraz 

W parku w Baranowie Sandomierskim odtworzono renesansowe partery

Zabytkowy park w Łańcucie czeka rewaloryzacja, która zakończy się w 2019 r.

Pod wiekowym dębem przed zamkiem w Dubiecku często udzielane są śluby

Jeden z najlepiej utrzymanych ogrodów historycznych w regionie - Zarzecze
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drzewa tego gatunku imponują jeszcze dzisiaj swoimi roz-
miarami w Komborni, Lesku, Posadzie Leskiej, Średniej Wsi, 
Witryłowie, Zarzeczu, Siennowie, zaś lipy w Hucie Kryszta-
łowej, Starym Dzikowie Kalnikowie, Leszczawie, Medyce, 
Nowym Siole, Oleszycach i Wysocku. W Wysocku rośnie 
najdłuższa, ponad dwustuletnia czterorzędowa aleja lipowa. 
Z roku wyprawy Napoleona na Moskwę zachowała się roz-
planowana na rzucie czworoboku aleja w Wiązownicy, a tak-
że śródpolna aleja Wincentego Pola w Bachórcu z 1838 r. 
- prowadząca od parku do uroczyska Pasieka. Położona jest 
na wysokiej nadzalewowej terasie Sanu. Druga aleja z dębu 
szypułkowego biegnąca od wsi do dworu, pochodząca za-
pewne z tego samego wieku co aleja do Pasieki, niszczona 
jest systematycznie. Młodsze, ale również interesujące aleje 
obejrzeć można we Wzdowie. Z powodu poszerzania dróg 
najwcześniej wyginęły liczne aleje wiejskie z lip, tak stało się 
m.in. w Hyżnym, Górze Ropczyckiej, Łańcucie, Oleszycach, 
Wierzowicach i Tarnobrzegu-Wymysłowie. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie udziela dotacji na działania związane 
z przywracaniem bioróżnorodności. Jest to doskonała okazja 
do zawnioskowania o dofinansowanie prac przy zabytkowych 
parkach i ogrodach znajdujących się na terenie Podkarpackie-
go. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym: 50% kosztów, 
ale nie więcej niż 100.000 zł dofinansowane są zadania zwią-
zane z utrzymaniem i zachowaniem drzewostanu, będącego 
przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami.      

Marek Rybicki

3 mln zł, płatne przez trzy lata. Z poprzednimi właścicielami 
uzgodniono też kwestie związane z rewitalizacją parku i po-
wołania Rady Konserwatorskiej, w skład której weszło trzech 
członków Powiatu Jarosławskiego i dwóch przedstawicieli 
poprzednich właścicieli, czyli rodziny Zamoyskich. Takich 
przykładów można by mnożyć w dziesiątki.

Tam gdzie nie zachowały się dwory, a tylko budynki 
gospodarcze atrakcyjność założeń dworsko-ogrodowych 
dla inwestorów maleje. Bywa też odwrotnie, miejsca histo-
ryczne, jak ogrody dworskie stają się atrakcyjne dla wielu 
społeczników lub instytucji kultury, tak jak spichlerz na po-
dzamczu w Lubaczowie. Mieści się w nim jedno z najcie-
kawszych w Polsce muzeów - Muzeum Kresowe, ważne 
dla miasta i regionu centrum kultury.

Niekorzystne są nadal warunki renowacji ogrodów, w któ-
rych nie przetrwała zabudowa dworska. Nie ma tam chętnych 
do odbudowy i odtworzenia choćby w wyglądzie zewnętrz-
nym dworów. W niektórych wybudowano mało stylowe bu-
dynki użyteczności publicznej, przykładem są ośrodki zdrowia 
w Haczowie i w Bojanowie. W wielu miejscach pozostały jesz-
cze ruiny dworów, tak jest m.in. w Przyborowie i Żyrakowie.

Niektóre mapy powstałe w połowie XIX wieku przedstawia-
ją realizacje pochodzące z wieku XVIII. Obok wyraźnie kom-
ponowanych założeń, zarówno kompozycji roślinnych, jak 
również układu przestrzennego, ciemnym kolorem oznaczo-
ne są zwarte masywy lasu, resztek poleśnych lub niewielkich 
dąbrów. Weszły one w skład planowanych założeń ogrodo-
wych, jakie w naszym województwie rozwijały się w XVIII i na 
początku XIX wieku. Jest to wyraźnie zaznaczone w miejsco-
wościach położonych w dolinach karpackich, mniej więcej do 
600 m n.p.m., w których przetrwały jeszcze do dziś fragmenty 
dąbrów lub tylko pojedyncze pomnikowe dęby. Najstarsze 

Zachowany szpaler grabowy w alei parku w Przeworsku - wiosenną porą 

Aleja rodowych dębów oraz lip w parku otaczających zamek w Krasiczynie

Zrekonstruowane ogrody wokół pałacu w Sieniawie

Zamek w Przecławiu, kiedyś należał do rodziny Reyów, obecnie Tyszkiewiczów
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Źródła: N. Piórecki, Ochrona i użytkowanie ogrodów dworskich w woje-
wództwie podkarpackim, Rzeszów 2011.
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Zamek w Krasiczynie - jedna z najpiękniejszych budowli epoki renesansu, 
otoczony jest ogrodem krajobrazowym zaliczanym do najcenniejszych w kraju.

Drzewa rodowe  
– tradycja przedchrześcijańska
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Na szczególną uwagę zasługują tzw. drzewa rodowe Sa-
piehów sadzone z okazji narodzin potomków – lip upamięt-
niających córki, a dęby synów. Zwyczaj ten wywodzi się 
z polskiej tradycji szlacheckiej i sięga czasów jeszcze sło-
wiańskich. W Krasiczynie tradycję tę zapoczątkował Leon 
Sapieha. W ten symboliczny sposób nie tylko upamiętniła 
ona członków rodziny, spośród których wielu nie dożyło sta-
rości, ale także połączyła szczególnymi więzami wszystkie 
pokolenia Sapiehów z ich gniazdem rodowym. Do dziś mo-
żemy podziwiać rozrzucone w ogrodzie lipy i dęby opatrzone 
imionami członków rodziny wykutych na kamiennych płytach. 
Jest wśród nich także dąb metropolity krakowskiego, księcia 
kardynała Adama Stefana Sapiehy.      Marek Rybicki

Rozległy ogród krajobrazowy otaczający zamek w obec-
nym swoim kształcie został rozplanowany przez rodzinę Sa-
piehów od połowy XIX wieku do lat 30. ubiegłego stulecia. 
W jego kompozycji zachowały się nasadzenia lipowe – daw-
ne szpalery – relikty wcześniejszego założenia geometrycz-
nego. Oprócz rozległych parterów wodnych, cechą charak-
terystyczną założenia jest duża liczba obcych gatunkowo 
drzew zgromadzonych na stosunkowo niewielkiej przestrze-
ni, m.in.: korkowiec amurski, orzech czarny, orzesznik gorzki, 
platan klonolistny, tulipanowiec amerykański, daglezja zielo-
na. Z gatunków krajowych, oprócz lip i dębów, znaczną grupę 
stanowią drzewa szpilkowe skupione głównie na obrzeżach, 
stanowiąc jego zwartą i zamkniętą granicę.
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Gatunków tych zwierząt jest ponad 10 tysięcy, niektórzy doprecyzowują, że 
około 10,5 tysiąca, a łączna liczba osobników wszystkich tych gatunków liczona 
jest w miliardach. Nie ma jednak takiego mądrego, który by powiedział, ile tych 
miliardów dokładnie jest. Na pewno więcej niż żyje na świecie ludzi, ale o ile 
więcej, trudno powiedzieć. Ich liczba jest niepoliczalna. 
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I ta, naukowo mówiąc - gromada stałocieplnych zwierząt 
z podtypu kręgowców - jest od wieków bezlitośnie trzebiona 
na lądzie, morzu i w powietrzu. Rocznie ginie ich kilka milio-
nów, a zabijają je ludzie, drapieżniki, duże ryby, także duże 
osobniki reprezentujące to samo środowisko. Ofiarą tej rzezi, 
która dokonuje się każdego roku od tysiącleci, ale przybrała 
rozmiary hekatomby dopiero wtedy, gdy człowiek nauczył się 
polować, są ptaki. Ptaki… W starożytności przypisywano im 
cechy boskie, były jednymi z najważniejszych postaci wierzeń 
starożytnych, jak chociażby mityczny Feniks uznawany za 
symbol Słońca i nieustannego odradzania się życia. „Powstał, 
jak Feniks z popiołów” – mówi się do dzisiaj, by zilustrować 
odrodzenie się czegoś, co wydawało się, że zostało bezpow-
rotnie zniszczone, a jednak udało się to coś odbudować lub od-
tworzyć. Mityczny ten ptak tkwił mocno w świadomości staro-
żytnych Greków. Jeden z ich filozofów pisał, że Feniks co 500 
lat przylatywał z Indii, by w Lesie Lebannon „wykąpać skrzydła 
w zapachu” i pofrunąć na ołtarz Słońca w Helipolis w Egipcie, 
gdzie kapłani w miesiącu Adar przygotowywali specjalny stos, 
na którym Feniks się spalał i po 3 dniach zmartwychwstawał. 
Coś nam ta opowieść przypomina, nieprawdaż...? Herodot, 
Owidiusz, Pliniusz Starszy i Laktancjusz podawali nieco tylko 
inne wersje pojawiania się, spalania i zmartwychwstawania Fe-
niksa. Izydor z hiszpańskiej Sewilli i Bartłomiej Anglik również. Śmierć Feniksa gorejącego w płomieniach, Bestiariusz z Aberdeen    W
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Do dziś lubimy oglądać ptasie loty i przeloty, szybkość 
i zwinność jaskółek, które widać na naszym niebie, niestety, 
coraz mniej, także majestatyczne w swym locie liczące kil-
kaset osobników klucze bocianów i żurawi, gdy przylatują 
do nas lub odlatują do ciepłych krajów. Muszą odlatywać 
i przylatywać, bo takie cykle mają zapisane w swoim ko-
dzie genetycznym. I wiele z tych, które od nas odlatują, nie 
wraca, bo ludzie, którzy tak się nimi zachwycają, tak im za-
zdroszczą wolności i swobody, organizują na nie bezlitosne 
polowania. Szlaki ptasich wędrówek są szlakami ich śmierci. 
Biegną wzdłuż południków – jesienią z północy na południe, 
wiosną w kierunku przeciwnym. Kraje półkuli północnej są 
miejscem ich rozrodu, kraje południa, w przypadku naszych 
ptaków - zazwyczaj Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, 
miejscem zimowania.  Ptaki mogą pokonywać ogromne 
odległości. Oczywiście nie wszystkie, przede wszystkim te, 
które podczas roku (zazwyczaj dwukrotnie) zmieniają miej-
sce swojego bytowania. 

Ptaki lądowe mogą pokonywać jednorazowo dystan-
se sięgające 3000 kilometrów, a siewkowe (bytujące na 
otwartych przestrzeniach i wybrzeżach mórz) o tysiąc 
więcej. Za rekordzistę uchodzi szlamnik. W nieustannym 
locie jest w stanie pokonać dystans 10 200 km. To niemal 
dwa razy więcej niż wynosi zasięg Boeinga 737 w jego 
najlepszej wersji (5925 km). Ptaki migrujące pokonują 
rocznie kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy 
kilometrów. Nasze bociany kursujące na trasie Polska – 
Egipt lub Polska - Południowy Sudan, to średniodystan-
sowcy w porównaniu z takim burzykiem szarym, który 
przefruwa rocznie, aż się nie chce wierzyć, w granicach 
64 tysięcy kilometrów. To półtora obwodu naszej Ziemi 
mierzonego po równiku. Bo burzyk szary ma gniazda 

Jeśli komuś się wydaje, że cześć i uwielbienie dla pta-
ków, to dzieje stare i bardzo stare, jest w błędzie, bo na 
przykład indyjscy Drawidowie ubóstwiają pawia indyj-
skiego i do dziś czczą go jako „Matkę Ziemię”. Sowa sie-
działa na ramieniu Ateny i symbolizowała mądrość, ale 
w niektórych krajach Afryki uchodziła i uchodzi nadal za 
zwiastuna czarów i śmierci. W Persji dudek symbolizował  
cnotę, w starożytnym Egipcie był świętością, a im dalej 
na północ, tym gorszych cech nabierał, bo w niektórych 
krajach Europy, na przykład w Polsce, uchodzi za ptaka
-złodzieja, a w Skandynawii za znak wojny. 

Ptakami się zachwycano, zazdroszczono im, że w każdej 
chwili mogą wzbić się w przestworza, oglądać świat z góry, 
nade wszystko polecieć dokąd tyko zechcą, bo możliwość 
latania daje im wolność.  W locie ptaka była i jest tęsknota 
człowiek, a za wolnością. Być wolnym, nikim i niczym nie-
skrępowanym… Tego samego zapragnęli Dedal i Ikar, a pio-
nierzy wśród konstruktorów maszyn latających też naślado-
wali ptaki. Skrzydła tych pierwszych jeszcze nie samolotów, 
budowano ruchome, by poruszały się wzorem ptaków, co 
oczywiście kończyło się kapotażem. Dopiero krok dalej zro-
zumieli, że ruch skrzydeł ptaka daje energia, a szybowanie 
umożliwiają skrzydła. Więc aby dać martwej maszynie ener-
gię, trzeba zastosować silnik, wtedy skrzydła, wzorem szy-
bującego orła, mogą być nieruchome. Można więc pokusić 
się o stwierdzenie, i wcale nie będzie to absurd, że ptaki 
stanowiły też model naukowy dla rozwoju lotnictwa. I to nie 
tylko w jego początkowej fazie, bo z czasem zbadano kąt 
natarcia skrzydeł dużych szybujących ptaków i okazało się, 
że jest on optymalny i najbardziej ekonomiczny także dla 
tych latających kolosów, którymi dziś przemieszczamy się 
z kontynentu na kontynent. 

Bocian biały Ciconia ciconia
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w Nowej Zelandii i Chile, skąd ucieka przed zimą na lato 
na półkulę północną i karmi się rybami u wybrzeży Alaski, 
także w okolicach Japonii i Kalifornii. 

Ewolucja doprowadziła do tego, że cały ptasi orga-
nizm został przystosowany do latania. Tam gdzie nie 
musiały latać, by uciec przed zagrożeniem, skrzydła po-
zostały w formie  szczątkowej i zamiast napędzać lot, 
napędzają pływanie (pingwiny). Ale u tych ptaków, któ-
re nie zrezygnowały z latania, kości są na przykład pu-
ste w środku i służą jako komory powietrzne. Człowiek 
to oczywiście podglądnął i nie omieszkał wykorzystać 
w konstrukcji swoich aparatów latających.

Latanie, jak każda inna czynność, wymaga energii. Ewo-
lucja sprawiła, że zwierzęta szukają i wykorzystują każdą 
sytuację, która pozwala im ją zaoszczędzić. Naukowcy 
twierdzą, że ptasi  lot jest najekonomiczniejszym pod wzglę-
dem wydatkowania energii sposobem poruszania się. Gdy 
prędkość powietrza wynosi około 30 km na godz. mewa po-
trafi unosić się nieruchomo w tunelu aerodynamicznym na-
wet przez 10 godzin. Paliwem ptaków jest przede wszystkim 
tłuszcz, gromadzą go więc cały czas i zazwyczaj stanowi on 
połowę ich masy ciała. Szybująca 10 godzin mewa zuży-
wa podczas godziny ledwie 0,5% masy swojego ciała, czyli 
w ciągu 10 godzin raptem 5%. Aby przelecieć 1 kilometr, 
gołąb zużywa około 4 dżule energii na gram ciała, szczur 
potrzebuje na pokonanie takiego dystansu 67,2 dżuli, a le-
ming 168. Szczur niemal 17, a leming aż 42 razy więcej. 
Mniej „energetyczne” są tylko ryby, bo przepłynięcie kilome-
tra kosztuje je jedynie 2 dżule, ale one nie są kręgowcami 
lądowymi, tylko wodnymi. 

Duże ptaki, na przykład sępy, nigdy nie startują w prze-
stworza świtaniem. Zazwyczaj dopiero w południe. Wtedy 
ziemia jest już nagrzana i zaczynają występować prądy 
wznoszące. Sępy nauczyły się, że gdy przy ziemi zaczyna 
się tworzyć powietrzny komin, w którym wirują suche liście, 
trawy, drobne gałązki, znak to, że następują korzystne dla 
nich warunki lotne. Startują, „łapią komin” i wznoszą się  
w nim niemal nieruchomo na kilometrowe nawet wyso-
kości. Gdy komin „gaśnie”, obserwują latających w innym 
kominie pobratymców i do niego przeskakują. Bociany też 
krążą w kominach, bo to ekonomicznie oszczędne. Na dłu-
gich dystansach latają w kluczach, bo grupie łatwiej znaleźć 
wznoszący komin. Pojedynczy ptak musiałby stracić sporo 
energii, by go znaleźć i strata energetyczna mogłaby unie-
możliwić mu dalszy lot. 

Kolejny sposób na oszczędzanie energii, to latanie na dłu-
gich dystansach w kluczu. Pierwszy ptak rozcina powietrze, 
każdy następny już nie musi podejmować tego wysiłku, bo 
chowa się za tym pierwszy, w rozciętej już, a więc stawia-
jącej mały opór strudze. Ale po jakimś czasie prowadzący 
ptak daje sygnał, że już dłużej nie może prowadzić i na jego 
miejsce wlatuje następny. Coś na ten temat mogą powie-
dzieć kolarze, którzy tworzą wachlarzyk schowani za pleca-
mi prowadzącego. Ten, podobnie jak ptak, jakiś czas ciągnie 
za sobą innych, a potem zjeżdża na koniec wachlarzyka, by 
korzystać z osłony tych, którzy są przed nim i odpocząć. 

Ale ptaki, które tworzą klucze nie są sprinterami. Najszyb-
szy w locie poziomym jest jerzyk, który potrafi ciąć powietrze 
z prędkością 130 km/godz. i aż nie chce się wierzyć, że wol-
niejszy od niego i to niemal dwukrotnie jest sokół wędrow-
ny, dla którego 75 km/godz. to maksimum. Ale sokół staje 
się szybki niczym wyścigowy bolid Formuły 1, tyle tylko że 
w locie nurkującym. I ta prędkość jest zabójcza dla innych 
ptaków, w które uderza rozpędzony sokół, powodując ich 
śmierć. Żaden ptak przed nim nie ucieknie, ścigany gryzoń 
też. Tym bardziej, że sokół ma „sokoli” wzrok.

Większość ptaków ma świetny wzrok i jest on najbardziej 
rozwinięty spośród innych ptasich zmysłów, u niektórych ga-
tunków najlepiej wykształcony spośród innych kręgowców. 
Umieszczone po obu stronach głowy oczy tworzą pole wi-
dzenia o zasięgu 300 stopni. Sowa, której oczy są umiesz-
czone nieruchomo w czaszce, pole widzenia ma mniejsze, 
ale też jej głowa może się obracać w zakresie do 270 stopni. 
No i widzi w nocy. A ptaki wodne mają elastyczne soczewki, 
umożliwiające ostre widzenie i w powietrzu, i w wodzie. Są 
gatunki, które reagują na ultrafiolet, a więc widzą to, cze-
go nie widzi człowiek. Nerw wzrokowy gołębia ma dwa razy 
więcej włókien niż takiż sam nerw człowieka, czyli oko gołę-
bia rejestruje i przekazuje do mózgu dwa razy więcej infor-
macji niż oko człowieka. Na dodatek w każdej z dwu gałek 
ocznych ptaków znajdują się po dwie żółte plamki ostrego 
widzenia, dzięki czemu ptak widzi jednocześnie trzy ostre 
punkty – z przodu, po lewej i po prawej stronie. Brakuje mu 
już tylko oczu  z tyłu głowy… Ale to nie wszystko, bo u nie-
których ptaków drapieżnych siatkówka ma kształt umożli-
wiający, niczym lupa w ręku człowieka… powiększać obraz. 

I jak tu nie powiedzieć, że ptaki są cudem natury?

Ich różnorodność jest ogromna. Wystarczy tylko jeden wy-
różnik, by oddać skalę tej różnorodności. Koliberek hawań-
ski, najmniejszy ptak świata (waży od 1,6 do 3,6 grama, czyli 
mniej niż polska dwugroszówka) uderza skrzydłami w ciągu 
minuty 1500 razy, czyli 25 razy na… sekundę. A wielkie pta-
ki od 3 do 8 na minutę.

A człowiek te cuda natury systematycznie i bezwzględ-
nie niszczy. 

Mieszkańcy krajów basenu Morza Śródziemnego, do któ-
rych na czas europejskiej zimy zlatują się milionami ptaki 
z krajów Północy, ich zabijanie i łapanie w niewolę uważają 
za uświęconą setkami lat tradycję. Szczególnie bezlitośni są 
w tym procederze mieszkańcy Malty. Gdy popatrzymy na 
mapę Morza Śródziemnego i otaczających je krajów, Mal-
ta jest takim lotniskowcem zakotwiczonym na stałe między 
brzegami Afryki Północnej, a krajami południowej Europy. 
Pisaliśmy wyżej, że ptaki wędrujące mogą przelecieć bez 
przystanku nawet kilka tysięcy kilometrów, ale gdy w swojej 
powietrznej podróży widzą ląd, to oczywiście na nim lądują, 
by odpocząć i znaleźć pożywienie. A na tym maltańskim lot-
niskowcu w okresie przelotu ptaków każdy niemal skrawek 
ziemi jest zastawiony rozmaitymi pułapkami, w które wpa-
dają nieświadomi zagrożenia powietrzni podróżni. Urządza 
się na ptaki nielegalne polowania z bronią palną, chwyta 
w sieci, wabi puszczaniem z głośników nagraniami ptasich 
głosów, bandyci smarują gałęzie klejem, do których ptaki się 
przyklejają i giną w męczarniach. Najnowszy raport BirdLi-
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koty. Najbardziej śmiertelne okazuje się szkło, stanowiące 
iluzję wolnej od wszelkich przeszkód przestrzeni. 

Patrząc w niebo, a jeszcze częściej w ekrany telewizo-
rów, na których ekranach pojawiają się filmy przyrodni-
cze, tkwimy w przekonaniu, że liczba ptaków jest ogrom-
na, niepoliczalna i że nigdy nie znikną z naszego nieba. 
Ale… Przypomnijmy sobie, kiedy ostatni raz widzieliśmy 
wróbla albo jaskółkę, ptaki od których niebo roiło się jesz-
cze kilkanaście lat temu. 

W ostatnich kilkuset latach bezpowrotnie wyginęło około 
120 gatunków ptaków. Powodem było i okrucieństwo czło-
wieka i bezmyślność. Gołąb wędrowny był w USA ptakiem 
pospolitym. Jego populacja szacowana była w miliardach 
i uważało się, że jest to ptak najliczniej występujący na kuli 
ziemskiej. I tak było, ale do czasu. Amerykanie zaczęli wyci-
nać lasy i masowo, przez okrągły rok, polować na wędrowne 
gołębie. Po pół wieku nie ma już w Ameryce  ani jednego 
ptaka tego gatunku.  

Alka olbrzymia, która kiedyś zamieszkiwała skaliste wy-
spy Północy, służyła tamtejszym mieszkańcom za… pod-
pałkę, bo na skałach nie było drzew, ani krzewów, nie było 
więc chrustu. Do ludzkiej bezmyślności i braku jakiejkol-
wiek refleksji dołączyła katastrofa naturalna. Wybuch wul-
kanu w 1830 roku zniszczył ostatnią kolonię alk na jednej 
z wysp Północy, a 14 lat później islandzcy rybacy zabili 
ostatnią parę tych ptaków. Nie wiadomo dokładnie, z jakie-
go powodu, ale zabili. 

Naukowcy twierdzę, że co 25 minut bezpowrotni wy-
miera jeden gatunek flory lub fauny, tworzących przecież 
naszą Ziemię. Na razie nie podają, z jaką częstotliwością 
wymierają ptaki. Jedno jest pewne – trzeba je chronić. 
Wszelkimi sposobami. 

Jacek Stachiewicz

fe International podaje, że w okresie przelotów na każdym 
kilometrze kwadratowym tej wyspy giną 343 ptaki. Przy po-
wierzchni Malty wynoszącej zaledwie 316 km2. daje to liczbę 
niespełna 110 tysięcy martwych ptaków. Ale wędrówki tych 
stworzeń są dwa razy w roku, wczesną wiosną i późnym 
latem. Raport nie podaje, ile łapanych jest w niewolę. 

Profesor Piotr Tryjanowski z Instytutu Zoologii Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Poznaniu kwestionuje liczbę pta-
ków zabijanych rocznie na Malcie. Według jego szacunków 
nad tą wyspą ginie rocznie do 3 mln ptaków. To jedyny kraj 
europejski, w którym zezwala się na strzelanie do ptaków 
w okresie ich wiosennej migracji. Mordowanie ptaków przez 
Maltańczyków jest dla nich tak ważne, że w trakcie negocja-
cji akcesyjnych z Unią Europejską wywalczyli ustępstwa dla 
myśliwych polujących na ptaki i okres przejściowy dla polo-
wań na ptaki śpiewające. Okres przejściowy minął, a polo-
wania prowadzi się nadal.

Malta to mały kraj, ale właśnie na przykładzie małego kra-
ju widać, jak bestialski jest człowiek wobec ptaków. W tak 
ogromnym kraju jak Egipt nie ma takiej koncentracji zabijania 
jak na Malcie. A właśnie w Egipcie dokonuje się największa 
rzeź, bo to tam, po pokonaniu tysięcy kilometrów, miliony 
ptaków lądują na zimowiska. I milionami tam giną, zabijane 
bez pardonu. Kilka tygodni temu media obiegła informacja, że 
bocianowi, któremu w Polsce nadano imię Kajtek i któremu 
udało się założyć nadajnik GSM, ktoś w jego drodze powrot-
nej z Sudanu do Polski wyjął z nadajnika kartę sim i włożył 
do swojego telefonu. Los bociana nie jest znany, ale można 
się domyślić, co się z nim stało, bo zarówno w Sudanie, jak 
i w Egipcie poluje się na bociany. Zszokowani są natomiast 
przyrodnicy ze Stowarzyszenia Grupa Ekologiczna zajmują-
cy się badaniem i ochroną bocianów, którzy założyli Kajtkowi 
nadajnik GSM. Od operatora, u którego kupili kartę sim, otrzy-
mali rachunek na kwotę 10 tys. zł za rozmowy telefoniczne 
przeprowadzone z wykorzystaniem tej karty.

Szaleństwo mordowania ptaków panuje także w tak cy-
wilizowanym kraju jak Włochy. Wspomniany raport szacuje, 
że z nieba słonecznej Italii spada rocznie 5,6 miliona zabi-
tych ptaków. Nieco tylko mniej ginie w Libii i Syrii, ale także 
w Grecji, Albanii, Chorwacji. W basenie Morza Śródziem-
nego, twierdzą badacze, ginie rocznie ok. 25 mln ptaków. 
Ale to drobny wycinek lądu wszystkich kontynentów. Ziemia 
widziana z powietrza wydaje się ptakom przyjazna. I byłaby, 
gdyby nie lubowanie się człowieka w okrucieństwie wobec 
nich. Na dodatek poza człowiekiem czyhają na ich życie 
inne zwierzęta. Na przykład koty. 

Aż nie chce się wierzyć, bo liczba ta jest ogromna, ale 
zdaniem amerykańskich ekspertów, koty zabijają rocznie 
w USA od 1,4 do 3,7 mld ptaków. To dzieło kotów bez-
pańskich, bo koty domowe mają na koncie trzy razy mniej 
ptaków. Dane ekspertów opublikowało specjalistyczne cza-
sopismo „Nature Communications”.  W Australii, która ma 
nieco ponad 24 mln mieszkańców, dzikie koty zabijają rocz-
nie ok. 316 mln ptaków, a domowe „tylko” 61 mln. 

Łopaty wirników elektrowni wiatrowych, które tylko po-
zornie poruszają się wolno, a de facto z prędkością ok. 
290 km/godz., zabijają rocznie w USA 573 tys. ptaków, 
w tym przede wszystkim chronione przez prawo bieliki 
i orły przednie. To dane agencji The Associated Press. Ale 
to i tak nie jest główna przyczyna rzezi latających współ-
mieszkańców naszej Ziemi.

Na 100 ptaków, których śmierć związana jest z działal-
nością człowieka, 8 zatruwa się śmiertelnie pestycydami, 9 
rozjeżdżają samochody, 15 rozbija się o linie energetyczne, 
natomiast prawie 60 ginie w wyniku uderzeń o szyby i szkla-
ne elementy budynków. Pozostałą do setki liczbę zagryzają    M
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w Terebowcu, ruszyliśmy już w kierunku Ustrzyk Górnych. 
Następnie uczestnicy udali się do miejsca zakwaterowa-
nia. Drugi dzień warsztatów rozpoczął się od prezentacji 
projektu „Razem dla Zielonego Podkarpacia”. Następnie   
dr Adam Szary przedstawił prezentację pt. „Kraina dolin 
jako walor turystyki przyrodniczej”. Następnie udaliśmy 
się do Dźwiniacza Górnego, przeszliśmy doliną Sanu do 

W ramach projektu „Razem dla Zielonego Podkarpacia – budowanie potencjału 
i integracja różnych grup interesariuszy mających duży wpływ na przyrodę” prowadzone 
są liczne działania mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej lokalnej 
społeczności oraz budowanie współpracy pomiędzy różnymi grupami interesariuszy 
mającymi wpływ na przyrodę w naszym województwie – warsztaty terenowe z cyklu 
„Poznaj by zachować” oraz dwustronne spotkania mediacyjne.

RAZEM DLA ZIELONEGO PODKARPACIA 
Warsztaty i spotkania w ramach projektu 

WARSZTATY TERENOWE „POZNAJ BY ZACHOWAĆ”

6 warsztaty z cyklu 8-miu
W dniach 12-13 maja br. w miejscowości Ustrzyki Gór-

ne odbyły się szóste warsztaty terenowe z cyklu „Poznaj 
by zachować”. Bazą warsztatową był „Zajazd Pod Caryń-
ską”. Warsztaty poprowadziła Karolina Kiwior – przewod-
nik beskidzki, ratownik Grupy Bieszczadzkiej GOPR. Go-
śćmi zaproszonymi byli: dr Bartosz Pirga oraz dr Adam 
Szary - pracownicy Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 
Pierwszy dzień warsztatów rozpoczął się od przejścia tra-
są Ustrzyki Górne - Szeroki Wierch - Dolina Terebowca 
- Ustrzyki Górne. Przy dotarciu na Szeroki Wierch ostatni 
wierzchołek trawersowaliśmy z północnej strony i borowi-
nami dotarliśmy nad potok Terebowiec. Podczas wędrów-
ki dowiedzieliśmy się, że można zjadać świeże kwiatki 
borówki oraz zobaczyliśmy gawrę niedźwiedzią ułożoną 
z kamieni na połoninie. Po zejściu do doliny, po drugiej 
stronie usłyszeliśmy niedźwiedzia z małymi, podobno 
w tej dolinie jest matka z trójką małych, by im nie prze-
szkadzać nieco wyszliśmy z doliny. Po dotarciu do sta-
rej drogi, która została doprowadzona do kamieniołomu    A
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jest już dostępna dla turysty. Ciechania była typową wsią 
łemkowską założoną na prawie wołoskim przez Mikołaja 
Stadnickiego z Żmigrodu. Po raz pierwszy wzmiankowana 
w 1581 r. W 1880 r. liczyła 340 mieszkańców. Niestety, 
jej położenie w miejscu o dużym znaczeniu militarnym (tuż 
obok pasma granicznego, droga wiodąca na Przełęcz nad 
Grabem) spowodowało, że była dwukrotnie zniszczona, raz 
w czasie I wojny światowej, a drugi w czasie operacji du-
kielsko-preszowskiej. Obecnie po istniejącej tu niegdyś wsi 
pozostały materialne ślady, jakie zwykle pozostają po opu-
stoszałych wsiach, w postaci krzyży, cmentarzy, cerkwisk, 
czy piwnic i studni. Przy wjeździe do dawnej wsi od strony 
Żydowskiego znajduje się jedyny przydrożny piaskowcowy 
krzyż na cokole. Podczas przejścia zobaczyliśmy i usłysze-
liśmy kilkanaście gatunków ptaków, m.in. bociana białego, 
orlika krzykliwego, trzmielojada, myszołowy zwyczajne, 
zniczka, dzięcioła dużego, kruki czy gąsiorki. Na terenie 
Magurskiego PN stwierdzono 160 gatunków ptaków, z cze-
go 117 gatunków należy do lęgowych. Do najciekawszych 
elementów awifauny lęgowej należą ptaki szponiaste. Z 19 
gatunków gniazdujących w Polsce, 13 występuje w Kar-
patach, a 8 z nich gnieździ się w Magurskim PN. Najlicz-
niejszy jest myszołów Buteo buteo, którego zagęszczenie 
wynoszące około 60 par/100 km2 powierzchni Parku należy 
do najwyższych w kraju. Drugim pod względem liczebności 
ptakiem drapieżnym jest orlik krzykliwy Clanga pomarina. 
Gatunek ten - umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze 
Zwierząt - gnieździ się na terenie Parku w liczbie około 31 

torfowisk. Po drodze, Adam Szary, opowiadał nam o róż-
nych roślinach i ziołach, jak je wykorzystywać i które są 
jadalne. Podczas spaceru weszliśmy również na cmen-
tarz w Dźwiniaczu, gdzie można było zobaczyć stare na-
grobki oraz puste jodły, które zostały spalone przez pio-
runy, wykorzystywane również jako gawra niedźwiedzia. 
Następnie udaliśmy się na torfowisko, gdzie po przejściu 
na tzw. kopułę, nasz przewodnik pokazał nam jakie ro-
śliny żyją i zaczynają rozkwitać, m.in. bagno zwyczajne, 
o właściwoścach halucynogennych i silnym zapachu. 
Podczas powrotu do Ustrzyk Górnych wstąpiliśmy na 
torfowisko Tarnawa, by zobaczyć jak można udostępnić 
torfowiska dla turystów oraz różne stadia torfowisk. Na-
stępnie udaliśmy się z powrotem do Ustrzyk, gdzie zosta-
ły podsumowane warsztaty.

7 warsztaty z cyklu 8-miu
W dniach 26-27 maja br. w miejscowości Chyrowa od-

były się siódme warsztaty terenowe z cyklu „Poznaj by 
zachować”. Bazą warsztatową był Gościniec Chyrowian-
ka. Warsztaty poprowadziła Karolina Kiwior – przewodnik 
beskidzki, ratownik Grupy Bieszczadzkiej GOPR. Gośćmi 
zaproszonymi byli: Sławomir Springer (p.o. Kierownika ds. 
edukacji w Magurskim Parku Narodowym) oraz dr Małgo-
rzata Jaźwa (botanik, pracownik Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie). Pierwszy dzień warsztatów rozpoczął 
się od przejścia z Huty Polańskiej do Doliny Ciechani. 
Przez dolinę poprowadził nas ornitolog i  pracownik Ma-
gurskiego Parku Narodowego. Ciechania (łem. Tихaня) 
to nieistniejąca obecnie wieś łemkowska, której nazwę 
można przetłumaczyć jako zaciszne miejsce. To jedna 
z piękniejszych dolin Beskidu Niskiego, która ze względu 
na objęcie jej przez Magurski Park Narodowy obecnie nie 
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- 35 par. Osiągane zagęszczenie około 23 pary/100 km2 
powierzchni Parku jest jednym z najwyższych w Polsce. 
Podczas przejścia zaobserwowaliśmy również kilka gatun-
ków płazów (kumak górski, salamandra plamista, traszka  
górska) oraz gadów (jaszczurka żyworodna). Na cmen-
tarzu zobaczyliśmy również norę borsuka. Wychodząc 
z doliny Ciechanii zaobserwowaliśmy tamy bobrowe, które 
miały skomplikowaną konstrukcję i układały się w kaskady. 
Następnie udaliśmy się na szczyt Wysokie (658 m n.p.m.), 
z którego rozpościera się piękny widok na nieistniejącą wieś 
Żydowskie. Podczas całodziennego przejścia w Magur-
skim Parku Narodowym wraz z Małgorzatą Jaźwą zwraca-
liśmy uwagę na wiele gatunków roślin tutaj występujących, 
m.in. omieg górski, bodziszek żałobny, czosnek niedźwie-
dzi, skrzyp olbrzymi, wilczomlecz sosnka, koniczyna pa-
górkowata, lilia złotogłów, kukułka plamista czy podkolan 
biały. Przejście zakończyliśmy w Krempnej, gdzie znajduje 
się siedziba Magurskiego Parku Narodowego. Wieczorem 
został zaprezentowany projekt oraz Małgorzata Jaźwa 
przedstawiła prezentację pt. „Najciekawsze rośliny Beskidu 
Niskiego - dawne i obecne zastosowania”, podczas której 
opowiedziała o zastosowaniu i wykorzystaniu niektórych 
gatunków roślin występujących w Beskidzie Niskim. Dru-
giego dnia udaliśmy się czerwonym szlakiem z Chyrowej 
do Pustelni św. Jana, która znajduje się na wzgórzu Zaśpit 
(dawniej zwane Korodół) ok. 1,5 kilometra od miejscowości 
Trzciana, położonej przy drodze Dukla - Barwinek. Pustel-
nia założona została w 1769 roku, już po beatyfikacji bł. 
Jana. Obok świątyni znajduje się drewniany dom rekolek-
cyjny, tzw. dom pustelnika oraz taras ze sztuczną grotą, 
mieszczącą źródełko, z którego czerpią wodę pielgrzymi. 
Podczas przejścia rozpoznawaliśmy gatunki roślin oraz 
obserwowaliśmy procesy naturalne zachodzące w środo-
wisku. Po powrocie do Gościńca Chyrowianka podsumo-
waliśmy warsztaty. 

Karolina Kiwior
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DWuSTRONNE SPOTKANiA MEDiACYJNE  
„CZŁOWiEK vs PRZYRODA”
6 spotkanie mediacyjne z cyklu 10-ciu

Dnia 8 maja 2018 roku w miejscowości Cisna odbyło 
się VI dwustronne spotkanie mediacyjne, mające na celu 
zbliżyć poglądy różnych grup interesariuszy mieszkają-
cych na terenie Bieszczad. Tematem spotkania media-
cyjnego było: „Planowanie zabudowy, zagospodarowanie 
terenu oraz korytarze migracyjne na obszarze Natura 
2000 Bieszczady PLC180001”. Spotkanie, o którym mowa 
w niniejszym sprawozdaniu, miało być kontynuacją zbliżone-
go tematycznie spotkania, które odbyło się w dniu 6 marca 
2018 roku w miejscowości Smerek. Wtedy to przedstawicie 
Rzeszowskiej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 
wysłuchawszy uwag mieszkańców Bieszczad - uczestników 
spotkania stwierdzili, że końcem kwietnia zostanie przez 
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie za-
inicjowany w Bieszczadach panel dyskusyjny z mieszkań-
cami, na którym zostaną przedstawione propozycje rozwią-
zań ich problemów. Niestety, na spotkanie, które odbyło się 
w Cisnej w dniu 8 maja 2018 roku przedstawiciele RDOŚ 
z siedzibą w Rzeszowie nie przybyli. W związku z tym 
uczestnicy spotkania opracowali szereg postulatów, które 
w formie sprawozdania zostaną przedstawione bezpośred-
nio Dyrektorowi RDOŚ z siedzibą w Rzeszowie.

7 spotkanie mediacyjne z cyklu 10-ciu
Dnia 15 maja 2018 roku w miejscowości Czarna Górna 

odbyło się VII dwustronne spotkanie mediacyjne, mające 
na celu zbliżyć poglądy różnych grup interesariuszy miesz-
kających na terenie Bieszczad. Tematem spotkania media-
cyjnego było: „Planowanie zabudowy, zagospodarowanie 
terenu oraz korytarze migracyjne na obszarze Natura 2000 
Bieszczady PLC180001”. Prowadzona dyskusja miała 

obejmować problemy w osiedlaniu się i prowadzeniu usług 
turystycznych na terenie Bieszczad. Już na wstępie, pod-
czas przedstawiania się, uczestnicy spotkania po raz kolej-
ny, ale już w obecności przedstawiciela RDOŚ przedstawili 
swoje zastrzeżenia wynikające z braku współpracy w za-
kresie planów zagospodarowania przestrzennego gmin 
bieszczadzkich pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony 
Środowiska, urzędami gmin i mieszkańcami chcącymi 
rozwijać działalność agroturystyczną. Mieszkańcy wspo-
minali o częstej nadgorliwości urzędników państwowych, 
którzy dopominają się od nich stosownych ekspertyz, po-
mimo, że w niektórych przypadkach nie są one konieczne. 
Przedstawiciel RDOŚ wyraźnie podkreślił, że dogłębnie 
przeanalizuje tę sytuację. Dodał, że jeśli w tej kwestii do-
chodziło do pewnych niewłaściwych decyzji urzędniczych, 
jego interwencja będzie miała na celu zniwelowanie błę-
dów. Biorący udział w rozmowach przedstawiciel RDOŚ 
dr Łukasz Lis odpowiadał na pytania mieszkańców. Jak 
twierdził, większość decyzji leży poza zakresem kom-
petencji pracowników Rzeszowskiego Oddziału RDOŚ. 
Co więcej, to nie RDOŚ w obecnej postaci w przeszłości 
tworzył Obszary Natura 2000. Mówił, że Polska jako kraj 
członkowski Wspólnoty Europejskiej musi stale wykazy-
wać deklarowany areał ochronny np. w formie Obszarów 
Natura 2000. Dlatego wyłączenie niektórych terenów z Ob-
szaru Natura 2000, a więc jednocześnie zmniejszenie wy-
kazywanego obszaru objętego ochroną jest bardzo trudne. 
Dodał, że błędem było niedoinformowanie mieszkańców 
bieszczadzkich gmin o wszystkich konsekwencjach miesz-
kania i prowadzenia działalności gospodarczej na obsza-
rach objętych ochroną przyrody. Wspomniał jednocześnie 
o prowadzonych w chwili obecnej rozmowach pomiędzy 
dyrektorem RDOŚ, a Ministerstwem Środowiska dotyczą-
cych problematycznych zagadnień. Rozmowy te mogą być 
pewną nadzieją, ale możliwe rozwiązania jeśli będą podej-
mowane, to na pewno na szczeblu ministerialnym.
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8 i 10 spotkanie mediacyjne z cyklu 10-ciu

W dniach 5 i 18 czerwca 2018 roku w miejscowości Kal-
waria Pacławska odbyły się VIII i X dwustronne spotkania 
mediacyjne dotyczące projektowanego Turnickiego Parku 
Narodowego i Ekomuzeum Doliny Środkowego Wiaru. 
Po rozpoczęciu pierwszego spotkania i przedstawieniu 
się wszystkich uczestników, prowadzący zaproponowa-
li, aby głos zabrał Prezes Fundacji Dziedzictwo Przyrod-
nicze, który przedstawił historię powstania Fundacji i jej 
największe osiągnięcia. Zauważył, że Fundacja istnieje 
już od 10 lat. Działania, jakie prowadzi to m.in. praca na 
rzecz zachowania różnorodności biologicznej Pogórza 
Przemyskiego i terenów sąsiednich. Podkreślił, że jedną 
z inicjatyw, jaką Fundacja promuje jest utworzenie Tur-
nickiego Parku Narodowego. Utworzyła punkt informacji 
turystycznej, wydaje publikacje i broszury mające na celu 
pokazać osobom przyjeżdżającym na Pogórze Przemy-
skie unikatowość tego zakątka naszego kraju. I nie są to 
słowa przesadzone, gdyż spotyka się tu turystów nie tylko 
z Polski, ale i z zagranicy, nawet z Ameryki Północnej czy 
z Afryki. Prezes Fundacji upatruje możliwości rozwoju lo-
kalnej turystyki. Jak powiedział: „Trzeba wykorzystać fakt, 
że przyjeżdża na Kalwarię wiele osób i zachęcić je do od-
wiedzenia innych, równie ciekawych miejsc w tym regionie, 
nie tylko klasztoru kalwaryjskiego”. Kolejne spotkanie roz-
poczęło się od dyskusji na temat znaczenia słowa bioróż-
norodność i właściwego jej użycia. Po wstępnej dyskusji 
uczestnicy wspólnie wypracowali listę obiektów na terenie 
projektowanego Turnickiego Parku Narodowego wartych 
odwiedzenia i zachowania ich od zapomnienia. W trakcie 
spotkania udało się wstępnie spisać listę miejsc atrakcyj-
nych przyrodniczo, geologicznie, historycznie, społecznie 
na tym terenie.

9 spotkanie mediacyjne z cyklu 10-ciu
Dnia 11 czerwca 2018 roku w miejscowości Smolnik od-

było się IX dwustronne spotkanie mediacyjne. Głównym za-
łożeniem spotkania było przedyskutowanie problemu: „Czy 
potrzebny jest nam (lokalnym społecznościom i przedsię-
biorcom, samorządom, nadleśnictwom, parkom krajobra-
zowym, parkowi narodowemu, Polsce) Międzynarodowy 
Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”? W spotkaniu 
uczestniczyli przedstawiciele Bieszczadzkiego Parku Na-
rodowego, Lasów Państwowych, lokalnych samorządów 
oraz lokalna społeczność. Po rozpoczęciu spotkania 
i przedstawieniu się wszystkich uczestników, głos zabrał 
zastępca dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego, 
który przedstawił historię powstania rezerwatu oraz obec-
ne problemy wynikające ze stawianych przez UNESCO 
wymogów dotyczących obecnego istnienia takiej formy 

ochrony. Jak zauważył, idea rezerwatów biosfery powsta-
ła w 1972 roku w wyniku realizacji programu badawczego 
UNESCO „Człowiek i Biosfera”. Jednym z podstawowych 
zadań programu było zachowanie obszarów nieprzekształ-
conych lub mało zmienionych przez człowieka i zabezpie-
czenie znajdującego się w nich bogactwa roślin i zwierząt. 
Funkcjonowanie rezerwatu biosfery opiera się na realizacji 
trzech funkcji: ochronnej, logistycznej i rozwojowej oraz 
stopniowanej ingerencji człowieka w ekosystemy (strefa 
centralna bez ingerencji, strefa buforowa zabezpieczająca 
strefę centralną i strefa przejściowa służąca opracowaniu 
i wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju). Zauważył 
również, że idea rezerwatów biosfery w ciągu ponad 40 
lat funkcjonowania ulegała ewolucji. Generalnie stwierdzić 
można, że od kilkunastu lat rezerwaty biosfery przestały 
być wyłącznie obszarową formą ochrony przyrody, a stały 
się pewną formą strefowego gospodarowania przestrzen-
nego w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju (czyli 
w znacznej mierze cele rezerwatów pokrywają się obec-
nie z kompetencjami władz samorządowych). Jednym 
z podstawowych warunków udziału w światowej sieci re-
zerwatów biosfery jest przedłożenie co 10 lat okresowego 
przeglądu z realizacji trzech funkcji rezerwatu: ochronnej, 
logistycznej i rozwojowej. Dla rezerwatów transgranicz-
nych składa się dodatkowy raport dotyczący współpracy 
międzynarodowej również w zakresie trzech podstawo-
wych funkcji rezerwatu. Raporty są oceniane wstępnie 
przez Międzynarodowy Komitet Doradczy (IAC), a następ-
nie przez Międzynarodową Radę Koordynacyjną (ICC). 

Komitet Doradczy z zadowoleniem przyjął drugi raport 
dotyczący funkcjonowania polskiej części transgraniczne-
go rezerwatu biosfery Karpaty Wschodnie. Międzynarodo-
wy Komitet Doradczy zwraca uwagę, że kryteria określone 
przez Ramowy Statut Rezerwatów Biosfery dotyczą funk-

cjonowania rezerwatu biosfery, podczas gdy rekomendacje 
z Pampeluny dotyczą współpracy transgranicznej. Rezer-
wat znajduje się na zachodnim krańcu Karpat Wschodnich 
na granicy Polski, Słowacji i Ukrainy. Polska część rezer-
watu obejmuje Bieszczadzki PN, PK Ciśniańsko-Wetliński 
i PK  Doliny Sanu. Funkcje ochronne i logistyczne w tym 
słabo zaludnionym obszarze są realizowane na poziomie 
dobrym, natomiast należałoby wzmocnić funkcje rozwo-
jowe. Wicedyrektor BdPN (jednostki odpowiedzialnej za 
zarządzanie polską częścią Międzynarodowego Rezerwa-
tu Biosfery), zaproponował wspólnie z przedstawicielami 
wszystkich zainteresowanych stron zastanowić się i podjąć 
decyzję co do kierunków dalszych działań odnośnie pol-
skiej części Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Kar-
paty Wschodnie. 

Paweł Wolański, Paweł Pasztyła
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WARTO PRZECZYTAĆ

Mrówka to niezaprzeczalnie 
jedno z najszlachetniejszych, 
najmiłosierniejszych, najbardziej 
oddanych, wspaniałomyślnych 
i altruistycznych wśród stworzeń, 
które bytują na naszej plane-
cie. Aczkolwiek bezpłciowe, są 
z obowiązku ożywione głębszym 
i gorętszym poczuciem macie-
rzyństwa, niż właściwe rodzicielki. 
Nigdzie w przyrodzie nie znajdzie-
cie równie płomiennego uczucia 
macierzyństwa. Urwij odwłok 
mrówce-robotnicy, która stara 
się uratować kokon, odetnij - jeśli 
będziesz miał wstrętną odwagę 
to uczynić - dwie tylne nogi, na 
czterech nogach, które jej pozostały - robotnica, nie wypuszczając 
swego drogiego ciężaru i wlokąc swe wnętrzności - gdyż zdolność 
zachowania życia jest u niej równie niesłychana jak miłość. 

Maurice Maeterlinck, Życie mrówek, 
Wydawnictwo MG, 2018

W jaki sposób tykotek rudo-
włos, którego najczęściej sły-
chać, gdy czuwa się przy zmar-
łym, znajduje partnerkę? Do 
czego służą muchy i czy słusz-
nie się ich brzydzimy? Dlaczego 
motyle mają plamki na skrzy-
dłach? Czy seks pluskwiaków 
jest bolesny? Jak szybka bywa 
ważka? I czy osy zawiązują so-
jusze? Łąka to także wyzwanie 
i przestroga – musimy trosz-
czyć się o przyrodę. Pójdźcie 
do ogrodu albo do pobliskiego 
parku, kucnijcie w trawie i po-
słuchajcie, co w niej piszczy. 
Odkryjecie piękno, jakim jest 
życie we wszystkich jego prze-
jawach. Jeśli nauczymy się je 
doceniać, być może znajdziemy 
sposób, żeby je ocalić…

Dave Goulson, Łąka, Wydawnictwo Marginesy, 2018

Ptaki to jedyne z dzikich stwo-
rzeń, z którymi łączą nas tak wyjąt-
kowe relacje. Są praktycznie wszę-
dzie, towarzyszą nam na każdym 
kroku, a my uwielbiamy je obser-
wować, słuchać ich śpiewu, kar-
mić je, a nawet z nimi rozmawiać. 
Ptaki, jak twierdzi Jim Robbins, 
szczególnie wzmacniają naszą 
więź z otaczającym światem. Ta 
książka nie jest zwykłym zbiorem 
informacji o kolejnych gatunkach 
ptaków, to wciągające i dające do 
myślenia opowieści, w których rze-
telną wiedzę ubarwiają anegdoty. 
Czy wiedzieliście, że… kruki tworzą 
społeczności kierujące się podob-
nymi zasadami jak nasze, a gawrony potrafią na kilka lat zapamiętać 
twarz człowieka, który wyrządził im krzywdę – bądźcie więc dla nich 
mili? Oto wielobarwny świat, wart naszej szczególnej uwagi i ochrony.

Jim Robbins, Zadziwiający świat ptaków. Co ptaki śpie-
wają o nas samych? Wydawnictwo Feeria, 2018

Już jako mały chłopiec Dave 
Goulson pasjonował się wszel-
kimi formami życia, począwszy 
od własnej domowej menaże-
rii egzotycznych zwierzaków, 
a skończywszy na poronionych 
eksperymentach z taksydermią. 
Ale najbardziej ze wszystkiego 
fascynowały go trzmiele: duże, 
krępe i pokryte gęstym futer-
kiem pszczoły. Tak, pszczoły. 
Mniej agresywne od innych 
przedstawicieli gatunku i równie 
potrzebne środowisku.

Żądła  rządzą to  n ie  ty l -
ko historia starań Goulsona 
o reintrodukowanie niegdyś 
powszechnych trzmieli paskowanych w Wielkiej Brytanii, ale 
także pasjonujący opis tych zadziwiających stworzeń – sposobu 
ich życia i łączących je więzi. Autor przedstawia też katastro-
falne skutki, jakie intensyfikacja rolnictwa spowodowała wśród 
populacji trzmieli i przestrzega przed dalszymi zagrożeniami.

Dave Goulson, Żądła rządzą, Wydawnictwo Marginesy, 2017

Kto jest tytanem intelektu 
w ptasim świecie? Jakie zacho-
wania można uznać za przejaw 
inteligencji?

Ta intrygująca i bogato ilustrowa-
na książka powiedzie Cię tropem 
śledztwa w sprawie niezwykłych 
zachowań i zdolności ptaków, od 
rozwiązywania różnych życiowych 
problemów do samoświadomości 
i empatii. Raz na zawsze obali 
krzywdzącą opinię o sławetnym 
„ptasim móżdżku” naszych pierza-
stych przyjaciół. Pozwoli także ina-
czej spojrzeć na zagadnienie inteli-
gencji zwierząt w ogóle. Dr Nathan 
Emery jest starszym wykładowcą 
biologii kognitywnej na Queen Mary University of London, autorem 
dwóch wcześniejszych książek z tej dziedziny i ponad 80 innych pu-
blikacji. Jest członkiem rady programowej czasopism Animal Cognition 
oraz Journal of Comparative Psychology.

Nathan Emery, Ptasia inteligencja. Rozważania nad inte-
lektem ptaków, Wydawnictwo Multico, 2018

Historia nauki dowodzi, że 
wiek XIX był czasem chemii, 
XX fizyki, a XXI prawdopodob-
nie będzie wiekiem biologii. Na-
uki biologiczne należą do tych, 
które w coraz szybszym tempie 
spektakularnie wyjaśniają skom-
plikowane mechanizmy rządzące 
między innymi światem roślin.

W świetle dzisiejszej wiedzy 
śmiało możemy mówić o inteli-
gentnych zachowaniach roślin. 
Lektura książki Maurice’a Maeter-
lincka belgijskiego dramaturga 
i poety, laureata nagrody Nobla, 
a również znakomitego przyrodni-
ka pozwoli czytelnikom tej książ-
ki z zachwytem podziwiać świat 
roślin, opisany z głęboką wiedzą 
wyjątkowo pięknym językiem.

Maurice Maeterlinck, Inteligencja kwiatów, 
Wydawnictwo MG, 2017


