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Słowo wstępne
Parki narodowe i krajobrazowe są tworzone dla ochrony najcenniejszych
wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych. Niemal wszystkie,
z małymi wyjątkami, tworzono przeważnie na terenach wcześniej użytkowanych
gospodarczo (gospodarka leśna, użytkowanie rolnicze, osadnictwo, turystyka itp.).
M. Łuczyńska-Bruzda (1970)1 charakteryzując parki narodowe wyróżnia
w nich elementy wewnętrzne, występujące w ich obrębie z podkreśleniem tych,
które decydują o założeniu parku (dominujące) oraz obecne przed założeniem parku (poprzedzające) i elementy zewnętrzne, istniejące w otulinach parków. Ich
obecność rodzi napięcia i konflikty najbardziej widoczne między przyrodą a działalnością człowieka. Przyczyną jest narastająca antropopresja w obszarach prawnie
chronionych, spowodowana m.in. rozwojem osadnictwa i komunikacji, zmianami
użytkowania ziemi, rozwojem turystyki. Wszystkie te aspekty gospodarczej działalności człowieka mogą prowadzić do znacznych zagrożeń w funkcjonowaniu obszarów objętych ochroną.
Problematyka relacji człowiek – przyroda, w tym także zagadnienia dotyczące konfliktów powstających na obszarach prawnie chronionych, była już
w przeszłości rozważana na konferencjach naukowych organizowanych w niektórych parkach narodowych. Podejmowane były też inicjatywy zmierzające do wyjaśniania i niwelowania istniejących nieporozumień pomiędzy osobami pragnącymi korzystać z zasobów przyrodniczych parków, a tymi, którzy są odpowiedzialni
za ich ochronę. Docenić należy zwłaszcza działania w tym zakresie prowadzone
przez Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi.
Ukazanie się w kwietniu 2004 r. nowej ustawy o ochronie przyrody, stwarza
okazję do ponownego przyjrzenia się różnym rodzajom konfliktów w obszarach
objętych ochroną, do zastanowienia się nad sposobami ich rozwiązywania oraz
zapobiegania powstawaniu nowych. Identyfikacja konfliktów powstałych na skutek różnych form gospodarczej działalności człowieka, poszukiwanie ich przyczyn
może posłużyć wymianie doświadczeń w rozwiązywaniu sytuacji spornych pomiędzy władzami odpowiedzialnymi za ochronę przyrody w Polsce,
a tymi osobami bądź instytucjami, które przez swoje nierozważne działania gospodarcze doprowadziły do zaistnienia sytuacji konfliktowej.
W tym celu Polskie Towarzystwo Geograficzne wspólnie z Ojcowskim
Parkiem Narodowym w dniach 16-17 czerwca 2005 r. zorganizowało konferencję
naukową na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Spotkanie to skupiło około 30 osób z różnych środowisk naukowych kraju i instytucji
zajmujących się praktyczną ochroną przyrody (parki narodowe i krajobrazowe).
Oprócz kameralnej sesji referatowej przygotowano objazd terenowy z prezentacją
M. Łuczyńska-Bruzda, 1970. Próby rozwiązywania konfliktów w planach zagospodarowania przestrzennego parków narodowych, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury”,
4: 115–128.
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najważniejszych sytuacji konfliktowych w wybranych fragmentach Zespołu
Jurajskich Parków Krajobrazowych („Orlich Gniazd” i „Dolinki Krakowskie”)
oraz w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego. Szczególne miejsce w trakcie
sesji terenowej zajęło zapoznanie się uczestników konferencji z sytuacją konfliktową w części otuliny od strony wschodniej OPN, gdzie na gruntach dawnej Spółdzielni Produkcyjnej w Cianowicach o powierzchni około 150 ha zamierza się
podjąć budowę osiedla kilkudziesięciu rezydencji. Jest to największy konflikt, jaki
w ciągu 50-letniej historii Ojcowskiego Parku Narodowego zarysował się między
dyrekcją OPN a władzami gminy Skała.
Konfliktom tym sporo miejsca poświęcają, wydane przed sesją, materiały
konferencyjne, zawierające streszczenia referatów i przewodnik sesji terenowej2.
Natomiast niniejsza publikacja jest pokłosiem dwudniowego spotkania i zawiera
pełne wystąpienia referatowe uczestników konferencji.
W opracowaniu znalazły się artykuły o charakterze teoretycznym, w których autorzy definiują sytuacje konfliktowe w relacjach „człowiek – przyroda”,
przedstawiają propozycje ich typologii, poddają też ocenie przydatność nowej
ustawy jako narzędzia do rozwiązywania konfliktów. Wiele tekstów dotyczy egzemplifikacji sytuacji konfliktowych w obszarach chronionych. Materiał został
uporządkowany w kolejności: najpierw charakterystyka konfliktów w parkach narodowych, a następnie w parkach krajobrazowych. Tom zamyka artykuł o znaczeniu edukacyjnej funkcji parków narodowych w zapobieganiu konfliktom.
Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie stanie się przyczynkiem do rozwijania badań w zakresie poszukiwania przyczyn sytuacji konfliktowych w obszarach poddanych prawnej ochronie, będzie też przydatne do opracowywania modeli
rozwiązań wychodzenia z zaistniałych kryzysów. Oby znajdujące się tutaj teksty
stały się zachętą do dalszych interdyscyplinarnych poszukiwań badawczych w tym
zakresie.
Redaktorzy pragną wyrazić serdeczne podziękowanie wszystkim autorom
za rzetelną współpracę w powstawaniu książki. Dziękują także recenzentom za
wnikliwe opinie o przygotowanych opracowaniach.
Adam Hibszer, Józef Partyka

2

zob. A. Hibszer, J. Partyka (red.), 2005. Konflikty człowiek – przyroda na obszarach
prawnie chronionych w Polsce. Materiały konferencji naukowej, Sosnowiec – Ojców,
16-17 czerwca 2005 r., Wyd. Oddział Katowicki PTG, Ojcowski Park Narodowy,
Sosnowiec – Ojców, ss. 70.
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MIĘDZY OCHRONĄ PRZYRODY A GOSPODARKĄ - BLIŻEJ OCHRONY
Konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce
Red. Adam Hibszer, Józef Partyka
Oddział Katowicki PTG, Ojcowski Park Narodowy, Sosnowiec - Ojców, 2005
—————————–——————————————————————————————

Jerzy Solon

CZY OBECNA USTAWA O OCHRONIE PRZYRODY
JEST DOBRYM NARZĘDZIEM DO ROZWIĄZYWANIA
KONFLIKTÓW „CZŁOWIEK-PRZYRODA” W POLSKICH
PARKACH NARODOWYCH?
Wprowadzenie
Zmiany uwarunkowań społecznych i politycznych oraz rozwój nowych poglądów na temat zależności między człowiekiem i biosferą spowodowały konieczność głębokiej przebudowy utrwalonego przez dziesiątki lat systemu prawnego.
Początkiem tej przebudowy była już ustawa z 1991 r., która uczyniła ochronę
przyrody częścią polityki ekologicznej państwa oraz obowiązkiem każdego obywatela i podmiotu prawnego. Zawarto w niej wiele nowych rozwiązań, choć od
początku system ochrony przyrody został skażony źle określonymi relacjami między władzami samorządowymi a służbami ochrony przyrody. Obecnie obowiązująca ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U.
z 2004 r., nr 92 poz. 880) wprowadziła dodatkowo liczne nowe rozwiązania prawne (wynikające w znacznej mierze ze zobowiązań międzynarodowych) oraz istotnie zmodyfikowała wcześniej określone relacje między podmiotami zajmującymi
się ochroną przyrody.
Przy dzisiejszym stanie prawnym na możliwości ochrony przyrody (a właściwie: ochrony, użytkowania i kształtowania zasobów biosfery) wpływa olbrzymia liczba aktów prawnych różnej rangi, często ze sobą niespójnych, konkurencyjnych lub wręcz sprzecznych. Wiodącą rolę wśród nich powinna odgrywać
(i w teorii – odgrywa) obecnie obowiązująca ustawa o ochronie przyrody. Niestety, jest ona – przynajmniej w odczuciu autora tego tekstu – bardzo zła. Zarzuty
pod adresem tej ustawy można ująć w cztery główne grupy: (a) fatalne rozwiązania systemowe i propozycje merytoryczne, (b) wewnętrzne sprzeczności i niekonsekwencje, (c) niejasne sformułowania, dopuszczające zupełnie bezsensowne
interpretacje, (d) brak powiązań z aktami prawnymi i programami działań realizowanymi przez inne resorty.
Prawne i logiczne błędy zawarte w ustawie o ochronie przyrody są szczególnie wyraźnie widoczne w przypadku przepisów regulujących funkcjonowanie
9

parków narodowych. Wpływają one z jednej strony na efektywność zarządzania
parkiem narodowym, a z drugiej – na powstawanie i możliwości rozwiązywania
konfliktów wynikających ze sprzeczności między potrzebami ochrony przyrody,
a innymi formami użytkowania terenu i interesami poszczególnych grup społecznych.
Celem prezentowanego artykułu jest próba usystematyzowania takich konfliktów, omówienie roli ustawy o ochronie przyrody w ich tworzeniu i rozwiązywaniu, oraz – w końcu – wskazanie możliwości nowych rozwiązań organizacyjnych i prawnych, mających na celu minimalizowanie negatywnych skutków, wynikających z konkurencji o ograniczone zasoby przyrodnicze parku narodowego.
Strony konfliktów
Parki narodowe są areną wielu różnych konfliktów na styku społeczeństwa
ludzkiego i przyrody. W rzeczywistości nie są to konflikty „człowiek-przyroda”
tylko konflikty „człowiek-człowiek” w odniesieniu do przyrody. Przyroda jest
bowiem jedynie obiektem gry (przedmiotem) a nie graczem (podmiotem). Część z
tych konfliktów ma charakter doraźny (np. dostęp do zasobów finansowych)
inne mają charakter fundamentalny, związany ze sprzecznością między celami
ochrony przyrody (mającymi charakter ponadregionalny i długookresowy)
a celami gmin (mającymi z natury rzeczy charakter lokalny i często krótkookresowy – lub wręcz doraźny „od wyborów do wyborów”) i różnych grup interesów.
W konfliktach tych bierze udział wielu „aktorów”, których (niezależnie od ich
formalnego statusu) można ująć w trzy główne kategorie (ryc. 1).
Pierwszą kategorię stanowią organy decydujące. Jest to przede wszystkim
dyrekcja parku narodowego, odpowiedzialna w sposób bezpośredni za codzienną
realizację zadań ochronnych. Można ją także uznać za stronę („aktora”) reprezentującą w największym stopniu interesy samej przyrody. Do istotnych organów decydujących należy również gminny samorząd terytorialny, działający na terenie
parku narodowego. Odrębne miejsce zajmują: wojewoda, poszczególni ministrowie i sejm. Stanowią oni ramy prawne („otoczenie dalsze”), oddziaływujące na
możliwości ochrony przyrody, choć nie wpływające w sposób bezpośredni na bieżące zarządzanie parkiem.
Druga kategoria to właściciele i administratorzy gruntów prywatnych, znajdujących się w granicach parku narodowego. Nie jest to grupa jednorodna.
W jej obrębie można wyróżnić tych, którzy zyskują dzięki funkcjonowaniu
w granicach parku narodowego (np. usługi hotelarskie, gastronomiczne, turystyczne lub też sprzedaż atrakcyjnych gruntów) oraz tych, którzy uważają, że ponoszą różnego rodzaju straty (ograniczenia w zmianie użytkowania ziemi, brak
możliwości nowej zabudowy, etc.). Przy czym nieważne jest na ile te straty są rzeczywiste, na ile odnoszą się do utraconych potencjalnych korzyści, a na ile mają
wyłącznie charakter subiektywny.
Trzecia grupa, która szczególnie często wchodzi w konflikty (choć jednocześnie ma nikłe możliwości przeforsowania własnych propozycji) obejmuje oso10

by korzystające z zasobów przyrodniczych parku narodowego. Są to najczęściej
turyści i wycieczkowicze oraz osoby zajmujące się zbieraniem płodów runa leśnego i połowem ryb.

Ryc. 1. Kategorie „aktorów” i główne typy konfliktów między podmiotami z tej samej grupy
(strzałki łukowe) i między kategoriami (strzałki proste). W artykule omówiono jedynie najważniejsze typy konfliktów (strzałki czarne). Wyróżnione kategorie nie są w pełni rozdzielne, a poszczególne podmioty prawne lub osoby fizyczne mogą odgrywać różne role.
Fig. 1. Main groups of “actors” and main types of conflicts within (arc arrows) and between (straight
arrows) groups. Only chosen types of conflicts (black arrows) are described in the text. The above
categories are not fully separated; some persons and/or institutions may be members of different
groups.
Figure caption: Organy decydujące – decision-making authorities; Osoby korzystające z Parku –
those, who exploit resources of the park; Właściciele i administratorzy gruntów – owners/managers
of grounds; Ci, którzy tracą – those, who loose; Ci, którzy zyskują – those, who win; Przyroda parku
– the nature of the park.

Pola konfliktów
A. Konflikty „park-gmina” dotyczące planowania przestrzennego
Zgodnie z obowiązującymi przepisami utworzenie parku narodowego oraz
zmiana jego granic może nastąpić jedynie po uzgodnieniu z miejscowymi samorządami (art. 10 pkt. 2). Ponadto plan ochrony parku narodowego wymaga uzgodnienia z samorządami wszystkich – w odniesieniu do nieruchomości nie będących
własnością Skarbu Państwa - ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, za11

gospodarowania turystycznego, sposobu użytkowania gruntów, eliminacji lub
ograniczania zagrożeń zewnętrznych oraz ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
gmin
i
miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego (art. 19 pkt. 2).
Z drugiej strony natomiast projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania w części dotyczącej parku narodowego i otuliny wymagają uzgodnienia
z dyrektorem parku narodowego jedynie w zakresie tych ustaleń, które mogą mieć
negatywny wpływ na ochronę przyrody parku narodowego (art. 10 pkt. 6).
Obecnie obowiązująca ustawa o ochronie przyrody bardzo lakonicznie definiuje otulinę jako „strefę ochronną graniczącą z daną formą ochrony przyrody”.
Zgodnie z poprzednią ustawą z 1991 r. otulina miała sens planistyczny, gdyż
w odniesieniu do niej niezbędne było uzgodnienie z dyrektorem parku narodowego projektów miejscowych planów zagospodarowania (bez precyzowania, że chodzi wyłącznie o ustalenia mogące mieć negatywny wpływ na przyrodę parku). Poprzedni zapis umożliwiał więc – w sposób mniej lub bardziej jawny – formułowanie zaleceń mogących wzmocnić rolę otuliny w ochronie przyrody, szczególnie z
punktu widzenia pełnionej roli korytarza ekologicznego. Na podstawie obecnie
obowiązującej ustawy jest to niemożliwe. Problemów gospodarowania przestrzenią otuliny nie rozwiązują również inne akty prawne. Co prawda na podstawie art.
53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymagane jest
uzgodnienie inwestycji z dyrektorem parku (ale tylko w odniesieniu do ustalenia
lokalizacji tzw. inwestycji celu publicznego). Dodatkowo, w prawie ochrony środowiska zapisano konieczność uwzględnienia w planie miejscowym ograniczeń
wynikających z ustanowienia otuliny. Ale jeśli ustawa o ochronie przyrody nie
formułuje żadnych kryteriów, warunków ani ograniczeń dotyczących otuliny, to
jednocześnie nie ma niczego, co można uwzględniać w planie miejscowym. W ten
sposób otulina parku narodowego stała się tworem fikcyjnym, nie mającym praktycznie żadnego znaczenia ochronnego-planistycznego.
Jakie mogą być konsekwencje takich zapisów ustawowych?
• Po pierwsze – pojawia się interesujące i kłopotliwe pytanie, kto określa, co
może mieć negatywny wpływ na przyrodę parku. Czy gminy same ustalają ten zakres i czy przekazują do uzgodnienia tylko część projektu planu, czy też decyduje
o tym dyrektor parku.
• Po drugie – jak należy rozumieć termin „negatywny wpływ” i jak go mierzyć.
• Po trzecie – wyraźnie zmalała rola ochronna otuliny parku narodowego. Jest
to tym bardziej niepokojące, że wszystkie parki narodowe zostały zakwalifikowane jako ostoje Natura 2000, a dyrektywa siedliskowa zakłada, że ostoje będą tworzyć spójną sieć ekologiczną, m.in. dzięki powiązaniom o charakterze korytarzy
ekologicznych. Oczywiste jest, że obniżenie roli otuliny leży w sprzeczności
z przyszłym tworzeniem rzeczywistej, funkcjonującej sieci takich korytarzy.
• Po czwarte wreszcie - nowe rozwiązania prawne bardzo silnie wzmacniają rolę samorządu (poprzednia ustawa po nowelizacji z 2000 r. wymagała jedynie za12

opiniowania przez samorządy ustaleń do studiów uwarunkowań i planów) oraz
wprowadzają wyraźną nierówność stron w trakcie negocjacji (dyrektor parku musi
uzgodnić wszystko, natomiast gminy – jedynie to, co może mieć negatywny
wpływ). W rezultacie Państwo rezygnuje w rzeczywistości z możliwości aktywnego i wydajnego sterowania siecią obszarów chronionych i pozostawia to dobrej
woli samorządów. Takie rozwiązanie jest złe z merytorycznego punktu widzenia,
choć formalnie i na pierwszy rzut oka zgodne z ogólnoeuropejską tendencją
(zapisaną także w dyrektywach UE) wzmacniania roli społeczności lokalnych
w procesie planowania i zarządzania ochroną środowiska i rozwojem zrównoważonym. Ponadto z zapisów ustawy wyraźnie wynika nadrzędność interesu lokalnego nad interesem ogólnospołecznym.
B. Konflikty „park-właściciele gruntów” dotyczące ochrony krajobrazowej
Artykuł 15 ustawy o ochronie przyrody formułuje cały szereg słusznych
i potrzebnych zakazów, obowiązujących na obszarze parku narodowego. Niestety,
zakazy te mają jedynie zastosowanie w odniesieniu do gruntów Skarbu Państwa i
nie mogą być stosowane w przypadku gruntów prywatnych, objętych ochroną krajobrazową. Taki zapis (powtórzony zresztą z poprzedniej ustawy) uniemożliwia
racjonalne i kompleksowe zarządzanie ochroną ekosystemów, szczególnie łąkowych, torfowiskowych i bagiennych.
W dodatku – i byłoby to wyjątkowo śmieszne gdyby nie było takie konfliktogenne – te ograniczenia w stosowalności zakazów dotyczą tylko i wyłącznie
parków narodowych i rezerwatów, gdyż w stosunku do innych form ochrony terytorialnej ustawa dopuszcza wprowadzanie licznych zakazów i nakazów, odnoszących się również do gruntów prywatnych i to bez zgody ich właściciela (por. np.
art. 17 pkt. 1, na podstawie którego w parku krajobrazowym mogą być wprowadzone m.in. następujące zakazy: likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, pozyskiwania do celów gospodarczych skał,
wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, dokonywania zmian stosunków wodnych, budowania nowych obiektów budowlanych
w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodnobłotnych itd.).
Niezależnie od niekonsekwencji zapisów ustawowych, dyskryminujących
parki narodowe, większość problemów dotyczących gospodarowania gruntami
prywatnymi na obszarach parków narodowych jest związana z pojęciem ochrony
krajobrazowej. Art. 5 pkt. 8 obowiązującej ustawy o ochronie przyrody stwierdza,
że ochrona krajobrazowa oznacza zachowanie cech charakterystycznych
danego krajobrazu. Jest to sformułowanie dalej nie rozwijane. Ani w ustawie, ani
w innych aktach wykonawczych do niej nie sprecyzowano, co powinno oznaczać
powyższe stwierdzenie. Aby jednak możliwa była ocena zgodności zamierzeń gospodarczych (w tym inwestycyjnych) z wymaganiami ustawy o ochronie przyrody
niezbędne jest przełożenie treści art. 5 pkt. 8 na zobiektywizowane kryteria mie13

rzalne. W szczególności należy sprecyzować dwa pojęcia użyte w tym artykule:
„krajobraz” i „cechy charakterystyczne”. Tylko w ten sposób można uniknąć licznych sporów między mieszkańcami a dyrekcją parku narodowego.
Nasuwa się przy tym jeszcze kolejna wątpliwość: ochrona krajobrazowa
w ujęciu ustawowym oznacza wyłącznie „zachowanie”, a nie „kształtowanie”.
Przy takim zapisie często za bezprawne należy uważać działania zmierzające do
szeroko pojętej rehabilitacji krajobrazu kulturowego (np. tworzenie zadrzewień
lub zalesień, renaturalizacja zbiorowisk roślinnych, zmiana funkcji terenu itd.).
Taka interpretacja, choć niewątpliwie logiczna, jest oczywiście niezgodna i z duchem ustawy i z ogólnie przyjętym programem tworzenia zrównoważonych krajobrazów wiejskich.
C. Konflikty „park-osoby korzystające” dotyczące zakresu obowiązujących
zakazów
Mniej istotne z punktu widzenia zachowania walorów przyrodniczych, ale
często irytujące i niepotrzebne są konflikty między dyrekcją parku a turystami
i innymi osobami odwiedzającymi teren. Należy przy tym zdawać sobie sprawę,
że część z tych konfliktów występowała zawsze i będzie występować w przyszłości. Dotyczą one w szczególności: zasad udostępniania parku dla ruchu turystycznego (w tym m.in. rowerowego czy turystyki konnej), możliwości organizacji imprez masowych, dopuszczalności i zakresu pozyskiwania roślin i zwierząt itp. Niestety jednak w art. 15 obowiązującej ustawy zamieszczono kilka zakazów, które
mogą doprowadzić do kolejnych sporów i nieporozumień. Dotyczy to m.in. zakazu wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem
miejsc wyznaczonych w planie ochrony (w poprzedniej ustawie nie przewidywano
wyznaczenia specjalnych miejsc, a psy należało prowadzić na smyczy
i w kagańcu) oraz zakazu palenia wyrobów tytoniowych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego (zakaz powtórzony z poprzedniej
wersji ustawy znowelizowanej w grudniu 2000 r.). Pomijając kwestie zupełnie
niezrozumiałego zróżnicowania kompetencji (w jednym przypadku miejsca wyznacza dyrektor, a w drugim – plan ochrony), wydaje się, że takie sformułowania
nakładają na dyrektora (i służby parkowe) zupełnie zbędne obowiązki, natomiast
nie wpłyną na zmniejszenie zagrożeń powodowanych przez turystów.

D. Konflikty „osoby korzystające-właściciele gruntów” dotyczące korzystania z gruntów prywatnych
Ustawa o ochronie przyrody w żaden sposób nie odnosi się do możliwości
korzystania z gruntów prywatnych przez osoby odwiedzające park, pozostawiając
te kwestie kodeksowi cywilnemu i prawu zwyczajowemu. Niemniej jednak na tym
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tle też powstają – przynajmniej w niektórych parkach – konflikty z turystami. Mogą one dotyczyć, w zależności od specyfiki parku, takich zagadnień jak:
pobieranie opłat przy wejściu na grunty prywatne, organizowaniu prywatnych
parkingów i miejsc biwakowych, blokowaniu przejść, itp.
Uwagi końcowe i kierunki nowych rozwiązań
Obecnie obowiązująca ustawa o ochronie przyrody liczy 162 artykuły,
z czego ponad 20 budzi bardzo poważne wątpliwości. Jedynie część z nich, odnoszącą się do parków narodowych, przedstawiono i skomentowano powyżej.
W opinii autora tego tekstu jest to najgorsza ustawa o ochronie przyrody, jaką kiedykolwiek w Polsce uchwalono. Umożliwia ona w praktyce dość dowolne gospodarowanie zasobami przyrody, podporządkowanie jej celom ekonomicznym oraz
podatność na egoistyczne cele lokalne. Wnosi również element uznaniowości i
niepewność interpretacyjną, czyli w ostatecznym rachunku, prowadzi do mnożenia
zbędnych konfliktów na styku społeczeństwa i ochrony przyrody
w parku narodowym.
Oczywiste jest przy tym, że uspołecznienie planowania przestrzennego oraz
przestrzeganie prawa własności wymusza branie pod uwagę interesów indywidualnych i grupowych przy zarządzaniu ochroną przyrody w Polsce. Rozwiązania
proponowane w obecnie obowiązującej ustawie są jednak absolutnie nie do przyjścia.
Wydaje się, że przy formułowaniu nowych przepisów w tej materii należałoby
– przynajmniej w odniesieniu do parków narodowych – przyjąć i zastosować następujące zasady:
• Zakres terytorialny, cele i sposoby ochrony są ustalane przez grono fachowców ze względu na wartości przyrodnicze. Należy je przedyskutować z zainteresowanymi samorządami i właścicielami gruntów i ewentualnie zmodyfikować, ale
nie jest potrzebna ich zgoda na utworzenie parku narodowego i zakres wprowadzanych ograniczeń oraz kierunków gospodarowania.
• Organ powołujący park narodowy i tworzący ograniczenia w dostępie do walorów przyrodniczych terenu jest zobowiązany do odpowiedzialności finansowej,
także w stosunku do samorządów i właścicieli gruntów. Takie podejście umożliwi
merytoryczną dyskusję z samorządami i właścicielami gruntów na
temat rekompensat za utracone korzyści. Można tu rozważać wiele rozwiązań
szczegółowych, takich jak manipulowanie wysokością podatku (szczególnie ważną rolę może tu odegrać planowany podatek katastralny), jednorazowy wykup
przez budżet państwa części uprawnień właścicielskich wraz obciążeniem hipoteki
określonymi zobowiązaniami właściciela, bezpośrednie płatności czy też specjalne
ułatwienia dla prowadzenia określonej działalności gospodarczej.
• Podstawowym narzędziem do realizacji wszystkich celów ochrony przyrody
(nie tylko tworzenia i funkcjonowania parków narodowych) powinien być silnie
zmodyfikowany plan zagospodarowania przestrzennego gminy (w rozumieniu
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obecnie obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
nie jest to dokument planistyczny), wprowadzający ład ekologiczny w ramach
mozaikowej struktury krajobrazu i integrujący jednocześnie – obok zadań klasycznej ochrony przyrody – zadania wynikające z wielu różnych programów
(w tym m.in.: ochrony przeciwpowodziowej, gospodarki zlewniowej, zalesień,
rolnośrodowiskowych).
• Ochrona krajobrazowa, polegająca na zachowaniu jego „cech charakterystycznych” powinna odgrywać ważną rolę zarówno na gruntach prywatnych
w parku, jak i w jego otulinie. Przy czym, biorąc pod uwagę wzajemne związki
między cechami oraz konieczność uwzględnienia głównych kryteriów wyróżniania krajobrazów, do cech charakterystycznych krajobrazu należy zaliczyć cechy:
(a) strukturalne, (b) funkcjonalne, (c) estetyczno-wizualne. Cechy strukturalne
obejmują przede wszystkim kompozycję (skład) i konfigurację (rozmieszczenie)
elementów krajobrazu. Cechy funkcjonalne dotyczą funkcjonowania środowiska
naturalnego (w tym przede wszystkim charakter stosunków wodnych i kaskad
geochemicznych) oraz funkcjonowania na rzecz całego społeczeństwa i społeczności lokalnej.
• Wydaje się, że już ponad roczne obowiązywanie nowej ustawy o ochronie
przyrody dało wystarczająco dużo przykładów złych rozwiązań prawnych. Nadszedł więc już najwyższy czas rozpoczęcia szerokiej dyskusji dotyczącej przyszłości ochrony przyrody w Polsce i przygotowania nowej wersji ustawy, będącej pomocą a nie przeszkodą w skutecznym funkcjonowaniu parków narodowych
i całego systemu ochrony przyrody.

Summary
The actual „Nature Protection Act” – is it a good tool for solving “Man-Environment”
conflicts in Polish national parks?
The present „Nature Protection Act” of April 16th 2004 is criticized for: (a) its approaches to
nature protection; (b) internal inconsistencies; (c) unclear and indecisive statements; (d) the lack of
synergy with other Acts.
All these negative phenomena are easily visible when we consider regulations dealing with
the functioning and management of national parks. These regulations influence on possibilities of
identifying and solving conflicts between the park and different social and formal groups of interests.
We may identify at least 3 groups of “actors” taking parts in such conflicts:
(1) decision-making authorities – in particular, on the one hand managing staff of the national park, on the other – local self-government (commune council), general administration and the
parliament.
(2) those, who exploit resources of the park – mainly tourists, but also mushroom collectors,
sometimes hunters and fishermen.
(3) owners and managers of private grounds – we may divide this group into two subgroups:
those, who loose because they are not allowed to manage their grounds in the way the want (e.g. re-
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strictions in land-use changes, new constructions, fertilizers use and so on), and those, who win because they can earn money in a new way (e.g. services for tourists).
A huge number of different conflicts between Man and Nature on the area of national parks
are in fact conflicts between Man and Man in the field of deciding on and exploit of natural resources of the park. These conflicts may be grouped into four main categories:
a) conflicts “the park versus the local council” concerning spatial planning and land use;
b) conflicts “the park versus owners of private grounds” concerning mainly problems of
landscape protection and management;
c) conflicts “the park versus those, who exploit resources of the park” concerning “do’s and
don’ts” regulations and directives for the proper behavior;
d) conflicts “owners of private grounds versus those, who exploit resources of the park” concerning mainly trespassing.
It seems that during the year with the „Nature Protection Act” of April 16th 2004 being in
force we have collected enough examples showing wrong or unclear legal solutions. So it is the time
to start the general discussion on preparing the quite new version of the nature protection act,
devoid of all the recognized faults.
Translated by the author

Doc. dr hab. Jerzy Solon
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa
j.solon@twarda.pan.pl
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MIĘDZY OCHRONĄ PRZYRODY A GOSPODARKĄ - BLIŻEJ OCHRONY
Konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce
Red. Adam Hibszer, Józef Partyka
Oddział Katowicki PTG, Ojcowski Park Narodowy, Sosnowiec - Ojców, 2005
—————————–——————————————————————————————

Mariusz Kistowski

PRÓBA TYPOLOGII SYTUACJI KONFLIKTOWYCH
W RELACJACH „ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
– ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE” NA OBSZARZE
PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH NAD ZATOKĄ GDAŃSKĄ
Ustalenia terminologiczne
Problematyka konfliktów wywoływanych działalnością człowieka w środowisku przyrodniczym poruszana jest w literaturze dotyczącej kształtowania
i ochrony środowiska od kilkudziesięciu lat. Konflikty te nazywane są różnie:
konfliktami funkcjonalnymi, „człowiek – środowisko” lub konfliktami „w gospodarowaniu dobrami środowiskowymi” (Kassenberg, Marek, 1986; Kołodziejski,
1988; Dutkowski, 1995). Niektórzy badacze wyrażają opinię, że stronami (podmiotami) tych konfliktów są, z jednej strony, grupy ludzi (człowiek), z drugiej zaś
– elementy środowiska przyrodniczego, dlatego też najczęściej stosuje się dla nich
określenie „człowiek – środowisko”. Używanie tego terminu stanowi jednak
uproszczenie lub wypaczenie koncepcji i celów, które leżały u podstaw definiowania omawianych sytuacji konfliktowych. W rzeczywistości, większość konfliktów, którymi zajmują się geografowie, ekolodzy, planiści przestrzenni i inni specjaliści od ochrony środowiska, to konflikty w których podmiotem jest wyłącznie
człowiek (grupy ludzi), a środowisko przyrodnicze (rozumiane szeroko jako przestrzeń i znajdujące się w niej elementy naturalne) stanowi jedynie przedmiot sporu.
Istniejąca w wielu miejscach różnorodność zasobów i walorów środowiska,
jak i możliwość wielokierunkowego wykorzystania niektórych z nich, tworzą
przestrzeń wielofunkcyjną, która może być użytkowana w celu realizacji różnorodnych celów społeczno-gospodarczych i ekologicznych. I tak np., obszar leśny
może być równocześnie przedmiotem zainteresowania leśników (eksploatacja
drewna), turystów (użytkowanie rekreacyjne), ekologów (ochrona konserwatorska) lub nawet amatorów sportów motorowych. W niektórych przypadkach istnieje możliwość pogodzenia tych różnorodnych funkcji. Głównymi czynnikami warunkującymi możliwość osiągnięcia kompromisu pomiędzy różnymi podmiotami
pretendującymi do wykorzystania zasobów i walorów środowiska są:
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• struktura i funkcjonowanie użytkowanego środowiska, w szczególności jego
odporność na różne formy antropopresji i zdolność do regeneracji;
• sposób realizacji form antropopresji (ich natężenie, sezonowość i długość
występowania);
• predyspozycje różnych grup społecznych, będących podmiotami konfliktów,
do osiągania kompromisu i wspólnego wykorzystania tych samych zasobów i walorów środowiska.
W świetle powyższej listy można stwierdzić, że konflikty środowiskowe
powinny stanowić przedmiot badań nie tylko nauk przyrodniczych, ale także nauk
społecznych (Matczak, 2000), gdyż omawiane konflikty mają charakter konfliktów społecznych. Pełne rozpoznanie przyczyn, przebiegu i skutków konfliktów
środowiskowych oraz formułowanie propozycji ich łagodzenia wymaga współpracy przyrodników (geografów) i reprezentantów nauk społecznych (socjologów,
psychologów, czasem ekonomistów). Tylko badania interdyscyplinarne mogą dać
w miarę obiektywny i pełny obraz analizowanych zjawisk.
Warto zauważyć, że wiele relacji pomiędzy podsystemem antropogenicznym a podsystemem przyrodniczym globalnego systemu Ziemi, określanych często jako konflikty „człowiek – środowisko”, nie stanowi w rzeczywistości konfliktów, ale jednostronne, degradacyjne oddziaływanie człowieka na przyrodę.
W zdecydowanej większości przypadków elementy środowiska nie są w stanie
wyartykułować swoich „praw” i „potrzeb” w zakresie korzystania z przyrody – na
przykład sarna lub dzik zdecydowanie przegrywają z drwalem w „walce” o dostęp
do zasobów leśnych. Także roślinność, zajmująca określone tereny wskutek naturalnej lub wtórnej sukcesji, nie ma żadnych szans na przetrwanie, jeśli człowiek
zdecyduje, że dany teren ma być zabudowany lub uprawiany. W związku
z tym, o konfliktach „człowiek – środowisko” można mówić tylko w tych stosunkowo nielicznych przypadkach, gdy elementy przyrody są zdolne do względnie
równorzędnej konkurencji z człowiekiem o zasoby i walory środowiska oraz mogą
ograniczać poziom ekspansji człowieka w stosunku do przyrody.
Okazuje się, że w terenach o szczególnie dynamicznym i zróżnicowanym
środowisku (np. nadmorskich lub górskich), konflikty „człowiek – środowisko”
jako szczególny typ konfliktów środowiskowych, są spotykane najczęściej. I tak
chociażby, w strefie nadmorskiej wokół Zatoki Gdańskiej, która stanowiła przedmiot badań relacjonowanych w dalszej części artykułu, zidentyfikowano kilka
konfliktów tego typu, w których obok grup ludzi podmiotami są biotyczne
i abiotyczne komponenty środowiska. Przykładowo, o dostęp do zasobów ryb na
płytkim akwenie Zalewu Wiślanego konkurują rybacy i awifauna (szczególnie
kormorany). Z kolei, o wąski pas możliwego do zabudowy lądu, położonego na
koronie wybrzeży klifowych, konkurują liczni inwestorzy (dla których głównym
celem jest zbicie kapitału na wysokiej atrakcyjności tych terenów, przyciągającej
licznych turystów do obiektów rekreacyjnych) z abradującym falezy morzem, które – zgodnie z prawami fizyki – sukcesywnie zmniejsza szerokość strefy lądowej
możliwej do zabudowy, a erodowany tu materiał akumuluje na innych odcinkach
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wybrzeża. Paradoksalnie okazuje się, że biotyczne elementy przyrody konkurujące
z człowiekiem, mimo że są obdarzone większą lub mniejszą dozą świadomości,
mogą być „zneutralizowane” przez ludzi dużo łatwiej niż „bezwzględna i bezmyślna” przyroda nieożywiona. Dużo łatwiej zniszczyć nawet największą kolonię
kormoranów, niż powstrzymać abradującą działalność morza. Od ponad stu lat nie
udaje się to w pełni, zarówno na brzegach Mierzei Wiślanej
i Helskiej, położonych od strony Zalewu Wiślanego i Zatoki Puckiej, jak i na
brzegach od strony otwartego morza.
Zaprezentowane w dalszej części artykułu przykłady sytuacji konfliktowych
w większości należą do konfliktów zachodzących pomiędzy różnymi grupami ludzi, chociaż można wśród nich znaleźć także przykłady konfliktów „człowiek –
środowisko”. Ponieważ większość z nich wynika z zabudowy lub chęci zainwestowania strefy nadmorskiej (przez obiekty turystyczne, mieszkaniowe, komunikacyjne, usługowe lub tzw. „ochronne”, czyli zabudowę techniczną brzegu),
umownie będą one określane jako konflikty „zagospodarowanie przestrzenne –
środowisko”. W rzeczywistości, są to jednak przeważnie konflikty pomiędzy inwestorami (deweloperami, właścicielami terenów i obiektów turystycznych, administracją terenów wojskowych) a osobami, które pragną wypoczywać w jak najmniej przekształconej, zainwestowanej i zatłoczonej strefie nadmorskiej oraz chcą
ją chronić przed nadmiernym zainwestowaniem (do nich należą: część turystów,
administracji ochrony przyrody, naukowców, reprezentanci pozarządowych organizacji ekologicznych).
Geneza konfliktów środowiskowych w parkach krajobrazowych wokół
Zatoki Gdańskiej
Z ustaleń poprzedniego rozdziału wynika, że konflikty środowiskowe, biorąc pod uwagę charakter zaangażowanych w nich podmiotów, mogą być dwojakiego rodzaju „człowiek – człowiek” i „człowiek – środowisko”. Ponieważ w obu
przypadkach przedmiot konfliktów stanowią zasoby i walory przyrodnicze, już
samo ich duże zróżnicowanie i nagromadzenie stanowi wyjściową przesłankę dla
zaistnienia konfliktów. Konglomerat cech środowiska strefy nadmorskiej stanowi
właśnie przykład takiego wybitnego zróżnicowania przyrodniczego. Jego przykład
stanowią parki krajobrazowe położone nad Zatoką Gdańską: Nadmorski
i Mierzei Wiślanej, jedyne w Polsce tej rangi formy ochrony przyrody położone
nad Bałtykiem (ryc. 1). Ponad połowa długości wybrzeża zatoki znajduje się
w granicach parków, a kolejne kilkanaście procent zajęły ich otuliny. Z ochrony w
większości wyłączona jest tylko strefa zurbanizowana, położona pomiędzy północną granicą Gdyni (Babie Doły), a wschodnią częścią Gdańska (Wisła Śmiała w
rejonie Górek Zachodnich). Unikatowy splot warunków geologicznych i geomorfologicznych (dwie jedyne mierzeje w Polsce), klimatycznych (specyficzny mezoi topoklimat oraz skład powietrza atmosferycznego), hydrologicznych (dynamiczne oddziaływanie morza i prawie bezwodna strefa lądowa), hydrogeologicznych
(wody podziemne będące w kontakcie z wodami morskimi), pedologicznych (wy20

stępowanie całej sekwencji gleb – od stadiów inicjalnych do klimaksowych), florystycznych (zbiorowiska nadmorskich lasów i łąk oraz trzcinowisk) oraz faunistycznych (szczególne bogactwo ichtio- i ornitofauny oraz odbudowujące się populacje ssaków morskich), spowodował w przeszłości i obecnie duże możliwości
wielofunkcyjnego
użytkowania
omawianych
parków.
Na
ich
terenie zaznacza się charakterystyczna dla strefy nadmorskiej pasmowość (strefowość) środowiska, szczególnie czytelna na mierzejach, ale obecna także na dwóch
pozostałych typach polskich wybrzeży (klifowych i niskich – zalewowych), występujących szczególnie w Nadmorskim Parku Krajobrazowym. Równocześnie
środowisko nadmorskie cechuje się dużą wrażliwością na presję antropogeniczną
(Przewoźniak, 1991; Gerstman, red., 1995), m.in. dlatego że jest środowiskiem
stale kształtowanym przez procesy wywołane działalnością morza.

Ryc. 1. Obszary ochrony przyrody w otoczeniu Zatoki Gdańskiej
Fig. 1. The nature protection areas around the Gulf of Gdańsk

Różnorodność walorów przyrodniczych strefy nadmorskiej od wieków
sprzyjała wielokierunkowemu jego użytkowaniu, jednak do XIX wieku dominującą formę działalności stanowiło rybactwo, nieco dalej od brzegu morza – rolnictwo, a w miastach przeładunki w portach i szkutnictwo oraz inne rzemiosło. Sytuacja zaczęła ulegać zmianie w erze rozwoju przemysłu i miast, gdy coraz szersze
kręgi społeczeństwa zaczęły odczuwać potrzebę i mieć możliwość wypoczynku w
czasie wolnym od pracy. Tereny nadmorskie tradycyjnie uznawano za jedne z najkorzystniejszych dla hydro- i klimatoterapii oraz rekreacji. Wzrost ich popularności skutkował wprowadzaniem zainwestowania rekreacyjnego (domy zdrojowe,
mola, kąpieliska), którego natężenie – podobnie jak ruch turystyczny – do połowy
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XX wieku rzadko przekraczało na badanym obszarze pojemność
środowiska przyrodniczego.
Obszar badań, obejmujący Mierzeję Helską i miasto Władysławowo oraz
Mierzeję Wiślaną na wschód od przekopu Wisły, zaczął podlegać nadmiernemu
zainwestowaniu turystycznemu w początku lat 60. XX wieku. W tym czasie
rozpoczęto intensywną zabudowę wielu stref wydmowych porośniętych nadmorskim borem sosnowym (Jastarnia, Jurata, Stegna, Krynica Morska), a także stref
przyklifowych (Jastrzębia Góra). Dopiero w początku lat 90. intensywne zagospodarowanie wkroczyło na kompletnie do tego nie przydatne równiny akumulacji
organogenicznej w rejonie Karwii i Ostrowa. Letniska nad Zatoką Gdańską rozwijały się intensywnie do przełomu lat 70. i 80., kiedy to ich niekontrolowana ekspansja przejawiająca się np. odprowadzaniem do zatoki dużych ilości oczyszczonych tylko mechanicznie ścieków, doprowadziła do ponadnormatywnego
zanieczyszczenia wód tego akwenu i zamknięcia większości kąpielisk położonych
na południowym brzegu Mierzei Helskiej oraz na Mierzei Wiślanej. Ograniczenia
w użytkowaniu plaż spowodowały spadek zainteresowania turystów przyjazdami
na te obszary oraz zmniejszenie presji na środowisko. Działanie uruchomionych
dekadę później oczyszczalni ścieków w Swarzewie, Juracie, Stegnie i Krynicy
Morskiej oraz modernizacja oczyszczalni Gdańsk-Wschód, spowodowało sukcesywną poprawę jakości wód zatoki i ponowne otwarcie kąpielisk w I połowie lat
90. Od ponad dziesięciu lat obserwowany jest renesans zainteresowania turystyką
na Wybrzeżu Gdańskim, a szczególnie w omawianych parkach krajobrazowych.
Obok stale wzrastającej presji turystyki, coraz ważniejszy czynnik w zagospodarowaniu obszarów nadmorskich stanowi osadnictwo stałe, gdyż większa niż dawniej liczba osób przenosi się z dużych aglomeracji miejskich (np. z Trójmiasta lub
Warszawy) na teren parków krajobrazowych.
W przeciwieństwie do okresu „realnego socjalizmu”, po 1989 r. turystyka
zaczęła być traktowana jako poważna gałąź gospodarki (usług), a uzyskiwane
z niej dochody, dla mieszkańców niektórych regionów Polski, stanowią główne
źródło utrzymania. Podobnie jest w wielu miejscowościach analizowanych parków
krajobrazowych. Popyt na turystykę wymusza większą podaż usług. Presja inwestorów jest ogromna i już obecnie w wielu częściach strefy nadmorskiej przekroczyła pojemność środowiska przyrodniczego (Kistowski i in., 2005), a innym obszarom przybrzeżnym grozi to w ciągu kilku najbliższych lat (Baum,
Kistowski, 2004). Dodatkowo sytuację społeczną komplikuje fakt, że niejednokrotnie większość dochodów z turystyki nie trafia do rdzennych mieszkańców
strefy nadmorskiej, ale do gestorów bazy turystycznej pochodzących z innych
obszarów, którzy dla zysku eksploatują środowisko wbrew zasadom rozwoju
zrównoważonego, transferując dochody do innych części kraju.
Z przedstawionej charakterystyki procesu powstawania konfliktów środowiskowych wynika, że ich głównym źródłem są: z jednej strony cenne, różnorodne i wrażliwe na antropopresję środowisko przyrodnicze, z drugiej – działalność
człowieka polegająca na wprowadzaniu trwałego zainwestowania – głównie
o charakterze turystycznym i paraturystycznym oraz użytkowanie obszaru. Jednak
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taka sytuacja występuje na bardzo wielu obszarach atrakcyjnych turystycznie
w Polsce i za granicą, a nie zawsze prowadzi ona do powstania sytuacji konfliktowych.
W naszym kraju istnieje jeszcze szeroki zespół dodatkowych czynników,
głównie o charakterze społeczno-prawnym, które przyczyniają się do generowania
konfliktów środowiskowych. Do najważniejszych z nich zaliczyć można:
• wady przepisów prawa w zakresie zagospodarowania przestrzennego
i ochrony środowiska;
• łamanie lub „omijanie” przepisów prawnych dotyczących w/w zakresów;
• niedostateczne wypełnianie swoich obowiązków przez służby nadzoru architektoniczno-budowlanego oraz ochrony środowiska (w tym ochrony przyrody),
wynikające z braku woli rzetelnego wypełniania swoich obowiązków, lub
z utrudnień w ich realizacji powodowanych przez przepisy prawne i inne okoliczności zewnętrzne;
• nie nabranie mocy prawnej przez projekty planów ochrony obu parków krajobrazowych, co ogranicza możliwość wykonywania czynnej ochrony przyrody na
ich obszarze;
• ograniczoną wizję rozwoju preferowaną przez samorządy lokalne, nastawione
na intensywne zagospodarowanie bez uwzględniania długoterminowych skutków
działań;
• nieznajomość w społeczeństwie skutków ingerencji we wrażliwe środowisko
przyrodnicze strefy nadmorskiej i niechęć do przyjmowania opinii formułowanych
przez ekspertów;
• nierzetelne sporządzanie części opracowań planistycznych i prognoz ich
wpływu na środowisko, które autorzy dostosowują do wymogów samorządów
i inwestorów, nie uwzględniając obiektywnych uwarunkowań przyrodniczych
i społecznych;
• propagowanie przez część środowisk administracyjnych, planistycznych
i naukowych modelu intensywnego, technicznego zagospodarowania obszarów
nadmorskich;
• rozproszenie kompetencji w zakresie zarządzania polskimi obszarami nadmorskimi.
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Przykłady i typy konfliktów środowiskowych w badanych parkach krajobrazowych
Przeprowadzone w okresie od sierpnia do listopada 2004 r. badania obejmujące:
• kwerendę materiałów źródłowych, wśród których znalazły się opracowania
planistyczne: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, decyzje
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, prognozy skutków wpływu na
środowisko mpzp, projekty planów ochrony parków krajobrazowych oraz liczne
dokumenty dotyczące analizowanych obszarów;
• rozmowy z osobami zaangażowanymi w gospodarkę przestrzenną i ochronę
środowiska;
• rozpoznanie terenowe sytuacji konfliktowych zidentyfikowanych na podstawie wcześniejszych badań,
pozwoliły na wskazanie dwudziestu aktualnych lub potencjalnych sytuacji konfliktowych, które są skutkiem wprowadzania zagospodarowania przestrzennego w
parkach krajobrazowych. Lokalizacja konfliktów posiadających wymiar przestrzenny została przedstawiona na ryc. 2, a ich krótką charakterystykę przedstawiono poniżej:
1. Kemping „Polaris” w Chałupach – od 1998 r. realizowane są tu inwestycje często sprzeczne z zasadami ochrony przyrody w NPK. We wrażliwym środowisku podmokłej równiny nadzatokowej planowana jest budowa kilkunastu 23-kondygnacyjnych budynków o funkcjach rekreacyjnych. Uprawiany na wodach
Zatoki Gdańskiej wind- i kitesurfing wywołuje destrukcję nadbrzeżnych słonych
łąk, trzcinowisk i związanych z nimi gatunków.
2. Torfowe Kłyle w Jastarni – pozostałości słonolubnych łąk położonych
na zatorfionych niskich brzegach Zatoki Puckiej, stanowiące siedliska licznych gatunków ptaków. Teren został objęty ochroną w formie użytku ekologicznego
w 2000 r. Od kilku lat jego otoczenie poddawane jest dużej presji inwestycyjnej
(zabudowa jednorodzinna), a w planach przestrzennych przewidziana jest dalsza
zabudowa mieszkaniowa i składy. Urząd miasta planuje zmniejszenie powierzchni
obszaru chronionego lub zmianę jego położenia.
3. Stegna – ośrodki wypoczynkowe zlokalizowane w wydmowej strefie
leśnej – na przełomie lat 60. i 70. XX wieku rozpoczęto intensywne zagospodarowanie leśnej strefy wydmowej w Stegnie. Aktualnie zlokalizowane jest w niej
ponad 20 obiektów turystycznych, kompleksów domków letniskowych i kempingów, których użytkowanie w okresie letnim przyczynia się do intensywnej degradacji środowiska i krajobrazu. Tereny te są dzierżawione od Lasów Państwowych,
wyłączone z gospodarki leśnej i nie pełnią funkcji ekologicznych.
4. Kormorany w rezerwacie przyrody „Kąty Rybackie” – gniazduje tu
kilkanaście tysięcy kormoranów, które są „oskarżane” przez rybaków o żywienie
się rybami zasiedlającymi wody Zalewu Wiślanego i Bałtyku, przez co ogranicza24

ją źródła dochodów dla ludzi. Istnieją sprzeczne ekspertyzy co do gatunków ryb,
którymi w przewadze żywią się kormorany, w związku z tym proponuje się różne
sposoby rozwiązania problemu, od ograniczenia do całkowitej likwidacji populacji
ptaków, które jednak stanowią ważną atrakcję turystyczną.
5. Dom Zdrojowy w Jastarni – obiekt hotelowo-apartamentowy zbudowany w Jastarni na terenie niedawno zburzonego, przedwojennego domu zdrojowego; jedyny obiekt rekreacyjny położony tu po północnej stronie torów kolejowych,
w wąskiej i wrażliwej strefie wydmowej. Jego lokalizacja jest kontrowersyjna ze
względów przyrodniczych i krajobrazowych. Obiekt przecina pas leśny mierzei,
degraduje wydmę przednią, stanowi barierę dla migracji gatunków wzdłuż mierzei, był budowany z naruszeniem wskazań oceny jego wpływu na środowisko.

Ryc.2. Lokalizacja głównych konfliktów środowiskowych w badanych parkach
Fig.2. Situation of main environmental conflicts in study landscape parks

6. Apartamentowce w Juracie – obiekty o charakterze mieszkalnorekreacyjnym, których w roku 2004 w Jastarnia i Juracie było około dziesięciu
z kilkuset mieszkaniami. Zagrażają głównie walorom krajobrazowym mierzei,
gdyż inwestorzy chcą je lokalizować tak, aby był z nich widok na otwarte morze
lub Zatokę Pucką. Są więc stawiane blisko brzegu albo wystają ponad las nadmorski. Ich przykłady to „Bryza” na brzegu Bałtyku lub nowe apartamentowce od
strony zatoki w Juracie.
7. Hel – mała plaża – bardzo atrakcyjny teren nad Zatoką Pucką sąsiadujący z fokarium. Samorząd miasta zamierzał go sprzedać prywatnemu inwestorowi,
który planował tam budowę luksusowego obiektu o charakterze hotelowo25

pensjonatowym. Uniwersytet Gdański zaproponował lokalizację morświnarium
i zaplecza nurkowego, wykorzystywanych w celach naukowych i dydaktycznych,
oraz tzw. błękitnej wioski, repliki dawnej wioski rybackiej, Wybór tej ostatniej
koncepcji byłby wskazany ze względów społecznych i przyrodniczych.
8. Chłapowo – zabudowa klifu – w 2004 r., na obszarze Władysławowa,
inwestycją budzącą dużo kontrowersji był planowany budynek wczasowopensjonatowy z zapleczem żywieniowo - rekreacyjnym w Chłapowie (przy granicy z Cetniewem). Przeznaczona na ten cel działka położona jest w obrębie NPK, w
odległości około 100 m od brzegu klifowego. Kolejny precedens w ochronie tak
cennego i wrażliwego obiektu przyrodniczego, jakim jest klif, może przyczynić się
do prób lokalizacji kolejnych budynków w strefach przyklifowych.
9. Zabudowa rekreacyjna Równiny Błot Przymorskich w Karwi
i Ostrowie – oprócz już istniejących budynków, w Karwi planuje się budowę bardzo dużej liczby domków np. na działce zajmującej 0,84 ha zaplanowano 40 domków z zapleczem socjalno–gastronomiczno– magazynowym. Takie zagęszczenie
zabudowy nie tylko obniża komfort wypoczynku, ale również przyczynia się do
obniżenia walorów estetyczno – wizualnych krajobrazu.
10. Chłapowo – inwestycje na granicy rezerwatu „Dolina Chłapowska”
– w marcu 2004 r. dla działki położonej w otulinie rezerwatu krajobrazowego położonego w wąwozie erozyjnym została wydana decyzja na lokalizację parkingu z
sezonową
zabudową.
Właściciel
planuje
jednak
budowę
5-kondygnacyjnego obiektu hotelowego, z basenem i kortem na terenie rezerwatu.
Planowana inwestycja wpłynie negatywnie na atrakcyjność obszaru. Zgoda na budowę obiektu spowoduje lawinę wniosków o zainwestowanie tak atrakcyjnych
miejsc.
11. Hel – zabudowa lasu – przy wjeździe do Helu samorząd planuje na
wydmowych terenach zalesionych, ale wyłączonych z produkcji leśnej, wprowadzenie zabudowy pensjonatowo-usługowej i mieszkaniowej. Potencjalne zagrożenia środowiska (usunięcie znacznej części drzewostanu, uruchomienie procesów
erozyjnych), mogą stać się zarzewiem konfliktów i wpłynąć na zatracenie kameralnego charakteru Helu.
12. Skowronki – przekop kanału żeglownego przez Mierzeję Wiślaną –
jego budowę proponuje się w rejonie Skowronek. Dotychczas nie sporządzono
prognozy jego wpływu na środowisko. Przekop ma służyć głównie interesom ekonomicznym powiatu elbląskiego. Może on spowodować przerwanie części dróg
migracji zwierząt lądowych, wlewy bardziej zasolonych wód morskich do Zalewu
Wiślanego, odchylenie kierunku i zmiany intensywności przemieszczania rumowiska przybrzeżnego, zniszczenie części trzcinowisk.
13. Plan miejscowy – Stegna Las – w pobliżu plaży, na leśnym terenie
wydmowym planuje się budowę 10-kondygnacyjnych hoteli, amfiteatru, 3 parkingów na ponad 1000 pojazdów, domów jednorodzinnych, otwartych basenów.
Spowoduje to zniszczenie lasu, wydmy przedniej, wrażliwych gleb, zmiany
w topoklimacie – aby zaspokoić potrzeby turystów i ekonomiczne apetyty właści26

cieli bazy. Może to w przyszłości doprowadzić do „ucieczki” turystów i inwestorów z tych terenów, jeśli zostaną one przeinwestowane i zdegradowane.
14. System komunikacyjny – jest to kluczowy problem przestrzenny Mierzei Helskiej i części Władysławowa, w mniejszym stopniu Mierzei Wiślanej. Istniejące drogi i korzystanie głównie z motoryzacji indywidualnej nie współgrają z
potrzebami zrównoważonego sytemu komunikacyjnego. Dojazd w okresie letnim
z Trójmiasta na Hel trwa często ponad 4 godziny. Za mało jest oficjalnych miejsc
parkingowych i dróg rowerowych. Pojazdy parkują w miejscach do tego nie przeznaczonych. Żegluga przybrzeżna jest zbyt droga i słabo rozwinięta.
15. Zabudowa techniczna brzegów – większość brzegów mierzei, szczególnie Helskiej została umocniona w sposób trwały: opaskami kamiennymi lub
betonowymi, miejscami kesonami (betonowymi czwórnogami). Klify są umacniane z reguły gabionami. Zabudowa ta wynika z błędnego przeświadczenia, że
umocnienia ochronią mierzeje przed zalewaniem wodami morskimi a klify przed
abrazją, niszczącą budynki położone na ich koronach. Perspektywa ostatniego stulecia przekonuje, że morze i tak z reguły wygrywa z człowiekiem.
16. Zainwestowanie turystyczne terenów powojskowych – wiele opuszczonych przez wojsko terenów nadmorskich, stanowi przedmiot zainteresowania
inwestorów i turystów, Wiele dawnych jednostek wojskowych zachowało status
obszarów specjalnych, gdzie nie w pełni obowiązują przepisy o planowaniu przestrzennym i ochronie przyrody. Istnieje obawa, że zostaną one zainwestowane bez
pełnego nadzoru budowlanego i ochrony przyrody, co przyczyni się do degradacji
ich środowiska i krajobrazu, np. między Rozewiem a Chłapowem.
17. Centra przyplażowe w gminie Sztutowo – planuje się utworzenie 11
takich centrów, składających się z całorocznego zagospodarowania handlowogastronomicznego, z bazą noclegową, mieszkalną i usługami paraturystycznymi
(np. parkingi). Mają do nich prowadzić utwardzone drogi leśne. Większość z nich
ma być położona na dotychczas nieużytkowanych lub zagospodarowanych sezonowo terenach w rejonie wydmy przedniej, co może przyczynić się do bezpowrotnej degradacji wielu cennych przyrodniczo obszarów gminy.
Do powyższej listy konfliktów, mających wyraźne odniesienie przestrzenne,
można jeszcze dodać konflikty o charakterze bardziej społecznym lub interpersonalnym, z którymi związane było negatywne oddziaływanie na środowisko parków, do których należą:
18. Ruch Ratowania Półwyspu Helskiego – działania organizacji społecznej, która pod szyldem ochrony środowiska, przyczyniała się do jego degradacji;
19. Relacje dyrektora Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” ze
społecznością lokalną – które zamiast przyczyniać się do ochrony środowiska,
powodowały zniechęcenie i niezrozumienie mieszkańców dla idei ochrony przyrody i istnienia parku krajobrazowego;
20. Planowanie przestrzenne w gminie Stegna – wadliwe zastosowanie
ustawy o zamówieniach publicznych przy przetargach na plany miejscowe, opóźniło ich opracowanie.
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Następnym krokiem było dokonanie próby przeprowadzenia typologii
zidentyfikowanych konfliktów. Głównymi kryteriami ich podziału były:
• charakter przestrzenny konfliktów (dotyczące całego lub większej części badanego obszaru, lokalne – małoobszarowe, niemożliwe do jednoznacznego
odniesienia przestrzennego);
• umiejscowienie konfliktów w czasie (dawno zaistniałe - co najmniej o kilkuletniej genezie, ostatnio zaistniałe – nie dawniej niż 2-3 lata temu, potencjalne –
przyszłe; nie zajmowano się konfliktami, które już wygasły).
Dodatkowe kryterium stanowił podział na konflikty „człowiek – człowiek” i
„człowiek – środowisko”, szerzej omówiony w pierwszym rozdziale niniejszego
artykułu. Typologia konfliktów, wynikająca z podziału dokonanego według
powyższych kryteriów została przedstawiona w tabeli 1.
Tabela 1. Typologia sytuacji konfliktowych w relacjach „zagospodarowanie przestrzenne
– środowisko przyrodnicze” w Nadmorskim P.K. i P.K. Mierzeja Wiślana (kursywa)
Table 1. The typology of environmental conflicts between spatial management and natural
environment in the Nadmorski and Vistula Bar Landscape Parks
KRYTERIA

UMIEJSCOWIENIE W CZASIE

Dawno
zaistniałe

Ostatnio
zaistniałe

Potencjalne (przyszłe)

UMIEJSCOWIENIE W PRZESTRZENI
Małoobszarowe
Dotyczące całych
Interpersonalne
mierzei
i intergrupowe
1.Kemping Polaris w Juracie
14.System komuni- 18.Ruch Ratowania
Półwyspu
2.Torfowe Kłyle w Jastarni
kacyjny
3.Stegna – ośrodki w lesie
15.Zabudowa tech- Helskiego
19.Relacje dyrektoniczna brzegów
4.Kąty Rybackie – kormorany
ra PKMW ze społecznością lokalną
20.Planowanie
5.Dom Zdrojowy w Jastarni
przestrzenne
6.Apartamentowce w Juracie
w gminie Stegna
7.Hel – mała plaża
8.Chłapowo – zabudowa klifu
9. Zabudowa rekreacyjna Równiny Błot Przymorskich
16.Inwestycje
na
10.R.P. „Dolina Chłapowska”
terenach
powoj11.Hel – zabudowa lasu
12.Skowronki – przekop mie- skowych
17.Sztutowo – cenrzei
tra przyplażowe
13.Plan Stegna-las

(w kolorze szarym zaznaczono sytuacje o znamionach konfliktu „człowiek – środowisko”)

Analiza tabeli wskazuje, że w Nadmorskim Parku Krajobrazowym występuje znacznie więcej konfliktów, niż w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”.
Na obu obszarach dominują konflikty o lokalnym charakterze – małoobszarowe, a
większe terytoria objęte są tylko czterema sytuacjami konfliktowymi.
Jedynie dwa omawiane konflikty mają charakter rywalizacji między ludźmi a środowiskiem. W ostatnich 2-3 latach zaznacza się intensyfikacja konfliktów na
terenie Parku Nadmorskiego, a na Mierzei Wiślanej dość liczne są potencjalne sy-
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tuacje konfliktowe, które mogą przerodzić się w rzeczywiste w najbliższych latach.
Podsumowanie
Każdy zidentyfikowany konflikt może podlegać szczegółowej analizie
obejmującej jego genezę, przebieg i sposoby zapobiegania. Podstawą dla takiej
analizy jest wskazanie podmiotów, które stanowią strony sporu. Przykład tych
podmiotów dla jednego z omówionych konfliktów przedstawiono na ryc.3.
PODMIOTY SPRZYJĄJĄCE
REALIZACJI INWESTYCJI

Podmioty prywatne:
 Właściciel terenu
 Projektanci obiektów
 Wykonawcy ocen oddziaływania na środowisko

Podmioty publiczne:
 Samorząd Władysławowa
(w początkowej fazie inwestowania)
 Dyrektor Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego (do
2001 r.)
 Wydział Rozwoju Regionalnego Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego

PODMIOTY SPRZECIWIAJĄCE
SIĘ REALIZACJI INWESTYCJI

Podmioty prywatne:
 Miłośnicy przyrody i
członkowie stowarzyszeń
ochrony przyrody
 Naukowcy zajmujący się
ochroną przyrody
 Niektórzy właściciele sąsiednich kempingów

Podmioty publiczne:
 Dyrektor i zarząd Nadmorskiego Parku krajobrazowego (po 2001 r.)
 Wojewódzki Konserwator
Przyrody w Gdańsku

Ryc. 3. Zakres podmiotów uczestniczących w konflikcie na kempingu „Polaris” w Chałupach
Fig. 3. The scope of subjects engaged in the conflict on the „Polaris” camping in Chałupy

Przedstawiona sytuacja jest charakterystyczna dla większości konfliktów
występujących w obu parkach krajobrazowych. Po stronie sprzyjającej ingerencji
w środowisko stoją z reguły inwestorzy i cześć administracji (najczęściej lokalnej), a po stronie sprzeciwiającej się nadmiernemu zainwestowaniu grupy osób
związanych z ochroną przyrody: naukowcy, działacze organizacji ekologicznych,
administracja ochrony przyrody. Znamienny jest częsty brak zaangażowania
w konflikty społeczności lokalnych, które – jeśli już się w nie włączają – to
raczej po stronie inwestorów niż „ochroniarzy”. Ich bierna z reguły postawa wynika z przeświadczenia, że zainwestowanie i ruch turystyczny przyniosą im dochody, nawet wówczas, gdy nie są one podstawowym źródłem ich utrzymania. Taka
29

opinia wynika z niskiej świadomości mieszkańców strefy nadmorskiej co do przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych i przestrzennych skutków jej przeinwestowania. Należy się obawiać, że degradacja tego obszaru, która jest
nieuchronna w perspektywie kilkunastu lat przy obecnym tempie rozwoju jego
zainwestowania, doprowadzi teren obu parków do katastrofy nie tylko ekologicznej, ale także społeczno-gospodarczej i znacznie obniży jakość życia jego mieszkańców. Narastające konflikty środowiskowe mogą spowodować odpływ mieszkańców i turystów z obszarów nadmorskich, które staną się przykładem niezrównoważonego rozwoju, jak to miało już miejsce w wielu ośrodkach turystycznych
strefy śródziemnomorskiej i tropikalnej. Wydaje się, że tylko pełne wprowadzenie
zasad zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi, zgodne z regułami
rozwoju zrównoważonego, może uchronić analizowane obszary chronione przed
katastrofą (Furmańczyk, red., 2005).
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Summary
The trial of environmental conflicts typology between spatial management and natural
environment in the landscape parks around the Gulf of Gdańsk
The Nadmorski and Vistula Bar Landscape Parks belongs to the most attractive and most
naturally valuable fragments of the Polish coast. The unique natural richness has made these areas
one of the most attractive tourist regions in Poland. Parks are areas where, due to the necessity to
harmonise economic activity with the rules of environmental and landscape protection, principles of
sustainable development should be introduced in the first place. More than half million tourists
a year have come recently to the park. Park authorities have struggled with numerous problems
which increased in the 1990s. The basic ones include:
• social problems (lack of approval for the protection of the nature and landscape),
• man’s pressure on the environment (caused mainly by tourism, building development),
• lack of financial and law means for the realisation of the tasks of parks,
• lack of protection plans – the basic document determining methods of parks protection.
The coexistence of the ecological and tourist functions, especially when the latter involve intense and lasting spatial management, is not easy to harmonise. It involves numerous conflicts that
are solved either at the expense of the natural values or of the living standard of people or economic
performance.
In the following years study landscape parks will become an important link of the European
Ecological Network Nature 2000, so the changes caused mainly by tourist development and consequent conflicts should decrease. In the opposite situation the possible is scenarios of decline or stagnation of tourist development and natural values of study area.
Translated by the author
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MIĘDZY OCHRONĄ PRZYRODY A GOSPODARKĄ - BLIŻEJ OCHRONY
Konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce
Red. Adam Hibszer, Józef Partyka
Oddział Katowicki PTG, Ojcowski Park Narodowy, Sosnowiec - Ojców, 2005
—————————–——————————————————————————————

Józef Partyka, Jarosław Żółciak

KONFLIKT CZŁOWIEK – PRZYRODA NA
PRZYKŁADZIE OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Wstęp
Ojcowski Park Narodowy (OPN) o powierzchni 2146 ha, utworzony niespełna 50 lat temu (14 stycznia 1956 r.), zajmuje głównie zbocza, dno dolin Prądnika i Sąspowskiej i fragmenty wierzchowiny jurajskiej. Jest najmniejszym parkiem narodowym w Polsce i równocześnie parkiem o najbardziej rozczłonkowanym terytorium i bardzo długiej granicy (około 55 km). Wokół OPN znajduje się
strefa ochronna o powierzchni 6777 ha. Jej granicami są główne drogi jezdne od
zachodu i wschodu oraz drogi lokalne na północy i południu. Źródła obydwu potoków – Prądnika i Sąspówki, przepływających przez Park i górne ich odcinki
znajdują się poza granicami OPN, co utrudnia ich prawidłową ochronę.
Na terenie Parku leży w całości wieś Ojców; na jego obszar wchodzą także
zabudowania części kilku innych jednostek osadniczych (Sułoszowa, Wielmoża,
Skała, Smardzowice, Mszyce, Prądnik Korzkiewski, Biały Kościół, Murownia,
Czajowice, Sąspów, Wola Kalinowska). Łącznie na obszarze Parku zamieszkuje
stale około 500 osób. Jedna trzecia powierzchni OPN znajduje się w posiadaniu
osób prywatnych i innych.
Przez teren Parku przebiega kilka dróg (wojewódzka, powiatowa, gminna,
drogi lokalne) o łącznej długości około 25 km. Zabudowa i infrastruktura techniczna otoczyły Park i pozbawiły jego sąsiedztwo znacznej części walorów przyrodniczych, niezbędnych dla dalszego istnienia przyrody Parku. Penetracja ludzi
i intensyfikacja użytkowania terenu oddziałują na teren Parku w przeważającej
mierze z jego otoczenia.
Park znajduje się w strefie przedmiejskiej największej w Polsce aglomeracji
śląsko-krakowskiej, jest atrakcyjnym obszarem dla turystyki, masowo odwiedzanym, zwłaszcza po drugiej wojnie światowej.
Takie uwarunkowania wywołują szereg sytuacji konfliktowych, do których
należą m.in.:
– masowa turystyka i związany z nią wzmożony ruch samochodowy;
– napór inwestycyjny i wprowadzanie zabudowy w bezpośrednie sąsiedztwo OPN;
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– izolacja obszaru OPN i utrwalanie jego „wyspowego” charakteru.
Pojawianie się konfliktów generowanych presją osadniczą i turystyką dostrzegano
już wkrótce po utworzeniu Ojcowskiego Parku Narodowego. Dał temu wyraz
prof. Z. Novák, gdy pod koniec lat pięćdziesiątych XX w. we wstępie do opisu
projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla Ojcowskiego Parku Narodowego1 pisał o zagrożeniach występujących (...) na obszarze samego
Ojcowa i jego przedpola w postaci tendencji żywiołowej urbanizacji oraz szybkiego, a na ogół chaotycznego przekształcania się wsi i rozpraszania zabudowy po
całym krajobrazie. Rozwój ciężkiego przemysłu i urbanizacja daleko już przekraczające początkowo zakreślone ramy (m.in. dla Nowej Huty), nadają całemu regionowi środkowo-zachodniej części Województwa Krakowskiego – charakter
strefy podmiejskiej. Nabrzmiewają tu problemy, które niedostrzeżone zawczasu,
albo zaniedbane, ujawnią się jak wiadomo, w postaci wyolbrzymionej i niezwykle
powikłanej trudnej lub w ogóle już później nie dającej się rozwiązać prawidłowo,
zgodnie a planem regionalnym.
Uwarunkowania historyczne i konflikty wewnątrz Parku
Obecność stałych mieszkańców na terenie obszaru chronionego rodzi różnego konflikty. Ich przykładem jest miejscowość Ojców – dawna osada mająca
jeszcze średniowieczny rodowód, która do trzeciego rozbioru Polski w 1795 r. była królewszczyzną, a w XIX w. przekształciła się w miejscowość uzdrowiskową i
wczasową, pełniąc tę funkcję do drugiej wojny światowej. W latach braku państwowości Ojców był własnością prywatną; najdłużej, bo prawie przez 50 lat, aż
do reformy rolnej przeprowadzonej w 1945 r., należał do rodziny Czartoryskich.
Po drugiej wojnie światowej dobra te upaństwowiono włączają je początkowo w
skład Nadleśnictwa Państwowego Ojców, a w 1956 r. do Ojcowskiego Parku Narodowego. Fakt utworzenia tutaj przed 50. laty formy ochrony w randze parku narodowego lokalna społeczność przyjęła w zasadzie bez protestów, zupełnie inaczej
interpretując definicję parku i doszukując się w tej zmianie nowej perspektywy turystycznego zagospodarowania Doliny Prądnika i wyposażenia jej w różne obiekty ludyczne właściwe parkom kultury. Ograniczenia, jakie stopniowo zaczęto
wprowadzać z racji istnienia parku narodowego, stały się przyczyną powolnego
narastania lokalnych konfliktów, które największy rozmiar osiągały
w latach 70 i 80. XX w. Postawa zdecydowanej większości mieszkańców Ojcowa
wobec istnienia Ojcowskiego Parku Narodowego była wówczas negatywna. Badania przeprowadzone w połowie lat 80. dowodzą, że wykazywało ją co najmniej
70% badanych wówczas osób (Domański, Partyka 1992).
1

Plan zagospodarowania przestrzennego Ojcowskiego Parku Narodowego zatwierdzony Uchwałą
Nr 18/II/63 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 21 stycznia 1963 roku.
Wykonano w Zakładzie Planowania Przestrzeni Zielonych Politechniki Krakowskiej. [Autorzy:] mgr
inż. arch. Janusz Bogdanowski, mgr inż. arch. Maria Łuczyńska-Bruzda pod kierunkiem doc. dr
Zygmunta Nováka. Kraków 1962 rok. Biblioteka Ojcowskiego Parku Narodowego, nr inw. 6297.

33

Po zmianach społeczno-politycznych, jakie nastąpiły w kraju w 1989 r. konflikty te osłabły ze względu na możliwość podejmowania prywatnej działalności
gospodarczej i świadczenia usług turystycznych dla przyjezdnych gości, najczęściej indywidualnych. Występowały one jeszcze dosyć ostro na początku utrwalania się władz samorządowych, by później ulegać stopniowemu wyciszeniu, chociaż sporadycznie odżywają zadawnione konflikty, których tłem są najczęściej
ograniczenia budowlane. Nową fazę w konfliktach lokalnych stwarza natomiast
nadmierny ruch samochodowy wewnątrz OPN.
Do lokalnych konfliktów dochodzi niekiedy między stałymi mieszkańcami
OPN, właścicielami punktów gastronomicznych, noclegowych, biur turystycznych
a administracją Parku. Ojcowski Park Narodowy odwiedza rocznie około 350–400
tys. osób. Są to przyjazdy w sezonie turystycznym trwającym od początku maja do
końca października. Przemiany ekonomiczne w kraju po 1989 r. spowodowały
znaczącą zmianę struktury ruchu turystycznego na terenie OPN. Zaznaczyło się to
w nadmiernym ruchu samochodowym indywidualnych pojazdów. Są to przeważnie kilkugodzinne „wypady za miasto” w dni wolne od pracy.
Wykształcony w ciągu lat powojennych sposób turystycznego wykorzystania obszaru Parku i do dziś (z pewnymi modyfikacjami) kontynuowany rodzi więc
sytuacje konfliktowe. Dotyczy to głównie ruchu samochodowego, nadmiernej frekwencji zwiedzających w niektóre dni roku i form zwiedzania Parku. Powstają
próby tworzenia nowych parkingów na gruntach prywatnych. W dni wolne od
pracy pobocza dróg jezdnych wypełnione są samochodami. Auta parkujące na poboczach drogi na dnie doliny od zamku ojcowskiego w stronę Pieskowej Skały
tworzą nieraz kilometrowej długości łańcuchy, dewastując nawierzchnię każdego
miejsca.
Obok hałasu należy wymienić zaśmiecanie terenu, rozdeptywanie istniejących szlaków i znaczne ich poszerzanie. Zjawisko to szczególnie wyraźnie jest
widoczne na stromych i podmokłych fragmentach szlaków.
Ruch turystyczny wywołuje także pewne zmiany w krajobrazie Doliny
Prądnika. Konflikty lokalne powstają także na tle nowych inwestycji budowlanych, wprowadzania małej architektury, tj. kiosków, sklepików, zadaszeń w formie barwnych parasoli, obiektów gastronomicznych, dodatkowych linii energetycznych i telekomunikacyjnych, reklam itp. Ta nowa sytuacja konfliktowa jest
obserwowana niemal wzdłuż całej Doliny Prądnika na obszarze OPN.
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Strefa ochronna miejscem zagrożeń23
Za największy konflikt wynikający z działalności człowieka należy uznać
napór inwestycyjny, rozrost zabudowy i infrastruktury w sąsiedztwie parku narodowego. Stwarza to zagrożenia zewnętrzne dla przyrody Parku, bez porównania
większe niż lokalne konflikty wewnętrzne. Źródłem tych zagrożeń staje się coraz
częściej otulina OPN, czyli obszar, który ma przed zagrożeniami chronić Park.
Tymczasem presja zabudowy, drogi jezdne i inna infrastruktura rodzą poważne
problemy z zachowaniem równowagi ekologicznej, zapewnieniem stabilności procesów przyrodniczych, a więc i obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody. Utrzymanie połączeń ekologicznych jest dla
zasobów przyrody Ojcowskiego Parku Narodowego szczególnie ważne, ponieważ
Park ten, jak żaden inny w Polsce, jest położony w obszarze gęstej sieci osiedleńczej i gwałtownego naporu inwestycyjnego. Zagrożenie usytuowane
w otulinie Parku jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ Park nie ma już przed
nim żadnego innego zabezpieczenia. Dlatego właśnie istnieje otulina Ojcowskiego
Parku Narodowego.
Ustawa o ochronie przyrody – wśród innych pojęć – wymienia zagrożenia
wynikające z działalności człowieka, dzieląc je na wewnętrzne i zewnętrzne
w stosunku do granic obszaru chronionego. Za jedno z największych zagrożeń dla
zasobów i składników przyrody oraz procesów przyrodniczych i utrzymania
siedlisk należy uznać napór inwestycyjny, rozrost zabudowy i infrastruktury nie
tylko w samym parku narodowym, gdzie podlega ona ograniczeniom, lecz w jego
otoczeniu, gdzie zabudowa rozwija się nader dynamicznie. Z przyrodniczego
punktu widzenia tereny przylegające do granic Parku wraz z terenami będącymi w
granicach Parku tworzą nierozerwalną całość. Napór inwestycyjny i procesy
urbanizacyjne w bliskim sąsiedztwie granic OPN powodują osłabienie lub
zniszczenie powiązań. Do zagrożeń o podobnym, równie dużym znaczeniu dla
Parku, należy uznać inwestycje, uszczuplające korytarze i powiązania
ekologiczne, nawet, jeśli miały zostać zlokalizowane względnie daleko od granic
Parku. Stan rzeczy i działania poza Parkiem - w omawianym zasięgu – ma
kluczowe znaczenie dla przyrody w samym Parku.
Rozrost zabudowy to najczęściej proces, składający się z pojedynczych
wydarzeń, pozornie o niewielkim znaczeniu. Lecz zabudowa danego miejsca jest
w praktyce nieodwracalną i najczęściej znaczną zmianą dla otoczenia. Ma
charakter trwały, a negatywne skutki dla przyrody zazwyczaj narastają w czasie.
W licznych miejscach w terenach Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej można
stwierdzić, iż w przeciągu zaledwie kilkudziesięciu lat na miejscu nawet
pojedynczej zagrody powstał znaczny przysiółek, liczący kilkadziesiąt obejść. Na
przykład przysiółek Miotełka w Smardzowicach tworzyły w 1935 r. zaledwie
dwie zagrody. W latach 1980. stało tam już ponad 10 obejść. Przysiółek ten
2
Opracowanie dot. strefy ochronnej stanowi część większego materiału jednego z autorów – J. Żółciaka: „Strefa ochronna czy strefa zagrożeń?”, będącego w przygotowaniu.
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i droga doń prowadząca stały się miejscem intensywnego osadnictwa i obecnie
zrosły się już całkiem z historycznym centrum miejscowości. Rozwój zabudowy
postępuje obecnie najpierw wzdłuż ciągów komunikacyjnych, zwłaszcza wzdłuż
tych, gdzie doprowadzona jest infrastruktura (woda, prąd, gaz, telekomunikacja).
Pojedyncze zabudowania mają tendencję do zwierania się w jednolity ciąg (tzw.
„wypełnianie plombowe”). Nie udaje się zachować przerw w zabudowie,
ponieważ poszczególni właściciele nieruchomości w identycznej sytuacji musieli
by być traktowani odmiennie. Przykładem takiego procesu uzupełniania
zabudowy w zwarty ciąg jest miejscowość Korzkiew, a właściwie jej część
o nazwie Nowa Wieś. Następnie zabudowa pokrywa pozostałe obszary, gdzie
wyznacza się ulice. Innym przykładem tego właśnie etapu są niedalekie
i sąsiadujące z Krakowem Zielonki, które z typowego układu ruralistycznego
(jeszcze 20–30 lat temu) przekształciły się w układ zurbanizowany z licznymi
osiedlami – przedmieście, zrośnięte przestrzennie z Krakowem. Tereny
wymagające większych nakładów inwestycyjnych (np. skaliste zbocza)
zabudowuje się w ostatniej kolejności. Przykładem może być Kraków, gdzie
zabudowa w wielu miejscach całkowicie zapełniła zbocza zrębów jurajskich.
Wszystkie omówione przypadki dzieli niewielka odległość – zaledwie kilkunastu
kilometrów i krótki czas – tylko kilkudziesięciu lat, są więc całkowicie realnymi
scenariuszami.
Tam, gdzie rozwinęła się intensywna zabudowa nie ma możliwości ochrony
przyrody, ponieważ procesy przyrodnicze zostają zaburzone i walory przyrody,
szczególnie ożywionej, ulegają na takim obszarze likwidacji. Ale zasoby przyrody
chronić jest znacznie trudniej nawet przy zabudowie rozproszonej, bo osłabia ona i
ogranicza
powiązania
przyrodnicze,
ingerując
w naturalne procesy. To zaś nieuchronnie prowadzi do efektu „wyspy”; zaniku
zróżnicowania genowego w populacjach, ich osłabiania oraz w następstwie tego
wymierania gatunków roślin i zwierząt.
Przeciwdziałanie takim procesom jest możliwe i skuteczne, ale wymaga
konsekwentnego współdziałania różnych instytucji i organów. Rozwój
miejscowości i poszerzająca się zabudowa nie w pełni dają się jednak sterować –
stąd pojęcie polityki przestrzennej. Prowadzenie takiej polityki Ojcowski Park
Narodowy opierał dotychczas na naukowych i metodycznych podstawach. Efekt
jest niewątpliwy: większość walorów przyrody i krajobrazu istnieje, podobnie jak
większość tutejszych zabytków. Dolina Prądnika stanowi zdecydowanie
wyróżniającą się enklawę przyrody i krajobrazu w silnie przekształconym
otoczeniu. Szczególnie jaskrawo różnica ta rysuje się na granicy Ojcowskiego
Parku Narodowego z wsią Sułoszowa, w rejonie Pieskowej Skały. Granica ta
wyraźnie oddziela dwa różne krajobrazowo wnętrza. Powyżej niej występują
wylesione zbocza i wierzchowina jurajska przeważnie zajęta pod uprawę, zwarte
osadnictwo z całą infrastrukturą gospodarczą (drogi, linie energetyczne,
telekomunikacyjne, obiekty usługowe, potok Prądnik obudowany ażurowymi
płytami jako forma zabezpieczenia przed powodziami itp.), poniżej zaś obszar
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w przeważającej większości wolny id zabudowy, zalesione zbocza, zielone łąki,
tylko pojedyncze domy, chociaż niektóre wzniesione nielegalnie.

Ryc. 1. Osadnictwo istniejące i potencjalne zagrożenia osadnicze w rejonie Ojcowskiego Parku Narodowego: a – granica Ojcowskiego Parku Narodowego; b – granica strefy ochronnej; c – potoki;
d – ważniejsze drogi; e – droga projektowana; f – strefy potencjalnych zagrożeń osadniczych;
g – osadnictwo istniejące
Fig. 1. Existing settlement and potential threat of settlement in the Ojców National Park region:
a – border of the Ojców National Park; b – border of buffer zone; c – streams; d – more important
roads; e – projected road; f – area of potential settlement threats; g – existing settlement

Dziś reguły polityki zastępuje właśnie chaos przestrzenny. Obecny stan
rzeczy – m. in. możliwość wydawania warunków zabudowy w lokalizacjach
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faktycznie bez związku z istniejącymi układami – dość szybko może uczynić
wysiłki wielu pokoleń dla ochrony Doliny Prądnika bezprzedmiotowymi.
W miarę podnoszenia zasobności społeczeństwa należy liczyć się z deglomeracją
Krakowa. Jak się szacuje, w niedalekiej przyszłości miasto opuści ok. 10% jego
mieszkańców, czyli ok. 80000 osób, które osiedlą się w strefie przedmiejskiej.
Sąsiedztwo OPN przyciąga nadzwyczaj silnie właśnie tych, którzy emigrują
z Krakowa, ze względu na atrakcyjność krajobrazowo-przyrodniczą. W końcu
każdy pragnie mieszkać w ładnym miejscu.
Ustawa o ochronie przyrody wydaje się być w tym zakresie konsekwentna:
nie zabezpiecza co prawda ochrony przed urbanizacją, za to przewiduje możliwość
likwidacji parku narodowego.
Zagrożenia, czyli konsekwencje sytuacji konfliktowych
Ocena zagrożeń dla zasobów Parku jest trudna. Trudne byłoby też ustalenie
listy obecnych zagrożeń według ich skali. Warto jednak przytoczyć kilka
z nich, wyróżniających się wyrazistością spośród innych.
Do największych zaproponowanych w 2004 r. zmian przestrzennych należy
zaliczyć projekt budowy osiedla „Cianowice-ogród” na powierzchni około 150 ha.
Chodzi oczywiście nie o żaden „ogród”, ani „ośrodek recepcyjny dla potrzeb strefy ochronnej OPN”, jak to określono w zaprezentowanej jesienią 2004 r. koncepcji, lecz o wielkie osiedle domów jednorodzinnych (rezydencji) na terenach bezpośrednio przylegających do OPN, rozciągnięte wzdłuż jego granicy i stanowiące
trwałą barierę ekologiczną od strony wschodniej.
Tendencje do powiększania powierzchni wykazuje miasto Skała. Do ukończonych w 2002 r. budynków szkolnych (gimnazjum i liceum), leżących ok. 1 km
na południe od miasta doprowadzono drogę, wyznaczając tym samym nową przestrzeń do zabudowy. Należy się spodziewać, że w najbliższym czasie (w ciągu
2–3 lat) nastąpi zmiana kwalifikacji gruntów rolniczych na budowlane w części
strefy ochronnej przylegającej bezpośrednio do OPN. Rozrost Skały o około 50%
powierzchni i jego zbliżanie się miasta do granicy Parku jest wyjątkowo niebezpieczne dla chronionych zasobów przyrody. Oddziaływanie zwartej zabudowy
miejskiej (a taka pojawi się w najbliższej przyszłości) jest o wiele silniejsze niż
rozproszonej zabudowy wiejskiej. Ustępstwo dyrekcji Parku wobec lokalizacji potrzebnej skądinąd inwestycji szkolnej i jej uzgodnienie przed kilku laty, okazało
się w praktyce zgodą na znaczne zwiększenie powierzchni Skały i jej rozwój
w kierunku granicy Parku. Budowę kompleksu szkolnego w tym miejscu tłumaczono wówczas brakiem innych możliwości lokalizacyjnych, zapewniając jednocześnie, że grunty rolne na południe od Skały nie będą zabudowane. Rzeczywistość po kilku latach okazała się inna.
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Ryc. 2. Przyczepy kempingowe i domki letniskowe w południowym krańcu Ojcowskiego
Parku Narodowego (fot. Józef Partyka)
Fig. 2. Caravans and chalets at the southern end of the Ojców National Park (Photo Partyka)

Ryc. 3. Przepisy nie zabraniają grodzenia działek. Płoty stanowią niebezpieczną barierę ekologiczną (fot. Józef Partyka)
Fig. 3. There are no regulations against fencing off plots. Fences are a dangerous ecological
barrier (Photo Józef Partyka)
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Po stronie zachodniej Parku władze gminy Sułoszowa forsują bardzo duży
rozwój luźno zabudowanego przysiółka Kaliski w zwarte i intensywne ciągi zabudowy jednorodzinnej. Ma to miejsce na obszarze wsi Wola Kalinowska, wcinającej się w granice OPN, również w niezwykle niekorzystnym układzie – wzdłuż
granicy Parku i w jej bardzo bliskim sąsiedztwie.
Poważnym konfliktem jest zamierzony rozwój wsi Sułoszowa. Projekty zakładają znaczną ekspansję w bezpośrednie sąsiedztwo Pieskowej Skały, a także
zamknięcie bardzo istotnych połączeń ekologicznych.
Ciągłą ekspansję wykazuje miejscowość Czajowice, co jest o tyle zaskakujące, że dotychczasowe tereny budowlane pozostają w zdecydowanej większości
niezabudowane.
Znacznym konfliktem jest też projektowany sposób zabudowy południowych części dolin Prądnika i Korzkiewki, wprowadzający nadmierną gęstość zabudowy, co spowoduje likwidację połączeń ekologicznych pomiędzy tymi dolinami.
Niestety, na całym obszarze otuliny Parku projektowane są duże przyrosty
terenów budowlanych, jednoznacznie przekształcające obszar otuliny w tereny zabudowy podmiejskiej. Szczególnie jest to czytelne na terenie gminy Zielonki. Pozycja Parku, jako negocjatora interesów ochrony przyrody i krajobrazu, jest niewspółmiernie słaba wobec nawalnego charakteru presji, tendencji i dążeń do
zmian przestrzennych. Symbolem zaś postępujących przekształceń są wprowadzane nazwy ulic na – niedawno polne jeszcze – drogi. W niektórych z owych nazw
zachowano nieistniejący już walor miejsc.
Inne szczegółowe przykłady konfliktów narastających wokół OPN, głównie
w strefie ochronnej wyszczególniono przy omawianiu przez autorów niniejszego
opracowania poszczególnych przystanków sesji terenowej w przewodniku wydanym w związku z konferencją odbywaną w dniach 16–17 czerwca 2005 r.
w Sosnowcu (Hibszer, Partyka, red. 2005).
Wnioski
Istotą zagrożenia Ojcowskiego Parku Narodowego są nie same konflikty
przestrzenne, lecz znaczne zwężenie, a w niektórych sytuacjach, nawet utrata możliwości ich rozwiązywania. W miarę wzrostu dochodów i poziomu życia mieszkańców Krakowa i miast Śląska, należy się spodziewać dalszego wzrostu zainteresowania terenami podmiejskimi, gdzie będą chcieli wyprowadzać się mieszkańcy
aglomeracji śląsko-krakowskiej (wspomniana prognoza opuszczenia Krakowa
przez około 80 tys. osób, czyli zapewne więcej ludności niż obecnie zamieszkuje
ten teren).
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Summary
The conflict between man and nature as exemplified by the Ojców National Park
The Ojców National Park (OPN), created in 1956 and covering an area of 2146 ha, mainly
occupies the slopes and bottom of the Prądnik and Sąspów valleys and fragments of the Jura plateau.
The Park is surrounded by a buffer zone of 6777 ha.
The whole village of Ojców lies within the boundaries of the Park and several other villages
partly encroach upon the park lands. Altogether, there are about 500 permanent residents. One third
of the Park’s area is in the hands of private individuals and other owners.
About 25 km of roads run through the OPN. Buildings and technical infrastructure surround
the Park, depriving its neighbouring areas of much of the natural values necessary for the further existence of nature in the Park itself.
The OPN is situated on the outskirts of the largest urban area in Poland, the Śląsk-Kraków
agglomeration. As such it is an attractive region for tourism and visitors have been coming here in
large numbers, especially since the Second World War.
Such conditions evoke conflicts, such as:
- mass tourism and the increased traffic which is associated with it;
- investment pressure and introduction of buildings in the immediate neighbourhood of the
Park;
- isolation of the OPN and conservation of its “island” character.
The greatest manmade conflict is the result of investment pressure, growth in the number of
buildings and infrastructure next to the Park. These create a much greater external threat to the nature of the Park than any local internal conflicts.
Counteracting such processes is possible and effective but it necessitates consistent cooperation between various institutions and authorities. Nevertheless, it is not possible to completely control urban development and building construction.
With the increased affluence of the population, one must expect deglomeration of Cracow
and it is estimated that in the near future about ten per cent (some 80 000) of its inhabitants will
leave the city to settle on its outskirts. The neighbourhood of the OPN is a great magnet for Cracow
emigrants because of its landscape and natural values.
Estimating the dangers to the Park is not easy. Among the largest spatial changes, proposed
in 2004, is the building of the “Cianowice-garden” estate on about 150 ha. The huge residential area
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of one-family homes (residences), lying on land immediately bordering the Park and stretching along
its boundary will create a permanent ecological barrier to the east.
The town of Skała is also showing a tendency to grow. In 2002 a large school was built
about one kilometre south of the town and now the new road which leads to the buildings has created
new space for construction.
All over the Park’s buffer zone there are plans for building projects which will decidedly
change the character of the zone, transforming it into a suburban area. The position of the Park as
a negotiator in the interest of nature and landscape conservation is incommensurately weak when
placed against the powerful pressures and tendencies for spatial change.
The essence of the danger to the Ojców National Park lies not so much in the spatial conflicts themselves as in the diminishing, or even loss of any possibility of resolving them.
Translated by Alicja Petrus-Zagroba

Dr Józef Partyka, mgr Jarosław Żółciak
Ojcowski Park Narodowy
32–047 Ojców 9
jozef_partyka@poczta.onet.pl
zolciak@o2.pl
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MIĘDZY OCHRONĄ PRZYRODY A GOSPODARKĄ - BLIŻEJ OCHRONY
Konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce
Red. Adam Hibszer, Józef Partyka
Oddział Katowicki PTG, Ojcowski Park Narodowy, Sosnowiec - Ojców, 2005
—————————–——————————————————————————————

Janusz Tomasiewicz

WPŁYW DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA NA
KSZTAŁTOWANIE I UTRZYMANIE BIORÓŻNORODNOŚCI
GORCZAŃSKICH POLAN
Wstęp
Gorce są centralnie położoną i dobrze wyodrębnioną grupą górską Beskidów Zachodnich. Zajmują powierzchnię ok. 550 km2. Od 1981 r. centralna i północno – wschodnia ich część jest chroniona przez Gorczański Park Narodowy.
Aktualnie jego powierzchnia wynosi 7030 ha. W Parku dominują lasy, zajmując
94% areału. W reglu dolnym, rozciągającym się w od 650 do 1150 (1050-1200) m
n.p.m., są to lasy bukowe, bukowo–jodłowe, bukowo–jodłowo-świerkowe. Część
z nich zachowała naturalny a nawet pierwotny charakter (Jarosz, 1935;
Michalik, 1975). Wyżej rozciągają się górnoreglowe bory świerkowe. Ok. 6%
powierzchni Parku zajmują polany reglowe, które są efektem działalności
człowieka. Mają zróżnicowaną wielkość – od kilkunastu arów do kilkudziesięciu
hektarów, znajdują się w różnych położeniach. W przewadze stanowią własność
prywatną.
Historia powstania i użytkowania gorczańskich polan
W pierwotnej szacie roślinnej Gorców dominowały lasy. Wraz z falami
osiedleńczymi przybywającymi tutaj od XIV-XV w. ich powierzchnia zaczęła się
kurczyć na korzyść upraw rolnych - zakładanych u podnóży gór, oraz polan - wyrabianych w wyższych położeniach i wykorzystywanych do produkcji paszy dla
zwierząt hodowlanych. Taki trend utrzymywał się do XVIII-XIX w., kiedy to proces zmian użytkowania gruntów osiągnął swoje maksimum. Wiele gorczańskich
polan powstało również wskutek nadmiernej eksploatacji lasów, związanej z popytem na surowiec drzewny dla przemysłu hutniczego (w hutach żelaza
i szkła wykorzystywano węgiel drzewny wypalany z buka) oraz papierniczego.
Polany wykorzystywano w różnoraki sposób. Niżej położone były częściowo
użytkowane rolniczo. Siano zboże, najczęściej jęczmień lub krzycę. Leżące
w wyższych położeniach górskich użytkowano kośnie lub wypasano – najczęściej
po sianokosach. Gorce w XIX w. i pierwszym ćwierćwieczu XX w. stanowiły
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drugi pod względem wielkości, zwłaszcza ilości wypasanych stad, ośrodek
pasterstwa w Karpatach Polskich (po Tatrach). Warto nadmienić, iż właśnie tutaj
w okresie międzywojennym z inicjatywy Krakowskiej Izby Rolniczej prowadzono
doświadczenia nad najodpowiedniejszymi metodami gospodarki pasterskiej
w górach. Po II wojnie światowej kontynuowała je Stacja Owczarstwa Górskiego
Instytutu Zootechniki w Bielance.

Ryc. 1. Ekosystemy Gorczańskiego Parku Narodowego (opisy pod rysunkiem: 1. granice parku,
2. drogi główne, 3. ekosystemy nieleśne – polany reglowe, 4. ekosystemy leśne
Fig. 1. Ecosytems of Gorce National Park (descriptions below the figure: 1 – Park boundaries,
2 – main roads, 3- non-forest ecosystems – forest zone clearings, 4 – forest ecosystems

Przemiany społeczne, jakie zaszły na wsi w latach powojennych, spowodowały spadek zainteresowania pasterstwem, które zaczęło zanikać niemal w całych
Karpatach Zachodnich. Na początku lat 80. minionego wieku wypas prowadzono
jedynie na kilku większych polanach w obrębie Parku. Dla przykładu,
w rozległej dolinie Kamienickiego Potoku, w 1984 r. czynnych było kilka szałasów owczych i mieszanych. Kontynuowano wieloletnią tradycję wypasu owiec na
Polanie Wzorowej (Hali Długiej), zachodzono z nimi również na Halę Turbacz,
Mostownicę i Jaworzynę Kamienicką. Na polanach: Jaworzynka, Podskały, Adamówka, Gorc Porębski i Troszacki, Przysłopek, Bieniowe oraz Ustępne wypasano
małe stada owiec i bydła liczące do 50 sztuk. Spory areał polan użytkowano jako
łąki kośne, m.in. polany: Bieniowe, Średniak, Stawieniec, Gorc Porębski. W drugiej połowie lat 90. XX w. zaprzestano całkowicie użytkowania kośnego, a nawet
wypasu na Polanie Wzorowej (w 1997 r.), który, przywrócony został dopiero w
2002 r., dzięki staraniom Parku, po wykupieniu polany od Instytutu Zootechniki.
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Wartości przyrodnicze gorczańskich polan
Gorczańskie polany, chociaż są efektem działalności człowieka i zajmują
stosunkowo niewielką powierzchnię w Parku, skupiają ponad jedną trzecią
poznanej flory i fauny, a występujące na nich nieleśne zbiorowiska roślinne odznaczają się wybitną bioróżnorodnością.
Ma tutaj swe stanowiska blisko 35% z ok. 850 gatunków roślin naczyniowych stwierdzonych w Gorczańskim Parku Narodowym. Wiele z nich to gatunki
zagrożone, rzadkie, chronione - określane mianem „gatunków szczególnej
troski”. W tej grupie znajduje się 36 taksonów, z których kilka to bardzo rzadkie
w Gorcach gatunki wysokogórskie np.: jastrzębiec alpejski, prosienicznik jednogłówkowy, macierzanka halna. Inne należą do zagrożonych w skali kraju i rzadkich w Gorcach tj.: ozorka zielona, kruszczyk błotny, rosiczka okrągłolistna.
Rosną tam również rośliny podlegające ochronie prawnej, od najpospolitszego krokusa, do stwierdzanego na pojedynczych stanowiskach - pełnika europejskiego
czy orlika pospolitego (Michalik, 1999).
Z 34 wyróżnionych w Parku zbiorowisk roślinnych, 19 ma swe centra występowania na polanach reglowych. Wiele z nich charakteryzuje się dużą różnorodnością florystyczną. Do najbogatszych należą: traworośla z ciemiężycą zieloną,
młaki kozłkowo-turzycowe, a także łąki mieczykowo-mietlicowe i ostrożeniowe najefektowniejsze podczas kwitnienia. Najuboższymi są: zbiorowiska
borówczysk i łąk bliźniczkowych - „psiar”, których udział w ostatnich latach wyraźnie się zwiększył. Dodatkowo o wartości przyrodniczej stanowi udział
powierzchniowy poszczególnych zbiorowisk na każdej z polan (Michalik, 1999).
Wraz z wysokimi wartościami szaty roślinnej koresponduje duże bogactwo
faunistyczne. Stopień jego poznania jest jednak znacznie mniejszy. Na polanach
występuje większość z ponad 1000 gatunków stwierdzonych bezkręgowców,
szczególnie owadów. Otwarte ekosystemy stanowią doskonałe miejsca bytowania
rzadkich ptaków np. siwierniaka, płochacza halnego czy świergotka drzewnego,
a także głuszca i cietrzewia – korzystających np. z pączków borówki czarnej. Samotne drzewa wykorzystują jako czatownie ptaki drapieżne: myszołów, sokół pustułka, z sów - puszczyk uralski (Loch 1998). Polany są również miejscem
łowów dla mroczka posrebrzanego i pozłocistego - nietoperzy z „czerwonej listy”
zwierząt (Tomasiewicz, 1998).
Gorczańskie polany, poprzez swoje położenie - zarówno w obrębie grzbietów jak i stoków - stanowią doskonałe miejsca widokowe. Z wielu roztaczają się
atrakcyjne panoramy niemal we wszystkich kierunkach. Widoki cechuje malowniczość, różnorodność, duża rozległość oraz wieloplanowość. Dodatkową ich atrakcją jest sezonowa zmienność kolorystyki. Bogate krajobrazowo są również wnętrza polan, urozmaicone drzewami, krzewami, stertami kamieni, pojedynczo czy
też grupowo rozmieszczonymi szałasami pasterskimi. Większość z szałasów
wzniesiona została na przełomie XIX i XX w., inne w dwudziestoleciu międzywojennym. W 1998 r. zinwentaryzowano 64 istniejące obiekty, oraz kilkanaście
45

miejsc po nich. Blisko połowa z wymienionej liczby posiada charakter budownictwa regionalnego, reprezentującego zależnie od położenia styl zagórzański lub
podhalański (Gierat, 1999). Często w otoczeniu szałasów spotyka się ocembrowane źródła, kamienne murki, pryzmy ostrwi. Wszystkie z wymienionych elementów
stanowią świadectwo prowadzonej przed latami gospodarki szałaśniczej.
Konsekwencje zaniechania użytkowania polan
Zaprzestanie użytkowania polan, ukształtowanych i utrzymywanych kilka
wieków przez człowieka, wywołało szybkie zmiany w ich florze i faunie, a także
w krajobrazie i stanie zabytków kultury materialnej. W ostatnich latach, z uwagi
na ekspansję borówki i zarośli malin oraz młodników, zginęło lub zmniejszyło
swoją liczebność kilka gatunków wybitnie światłolubnych jak np. przetacznik alpejski, pięciornik złoty, kuklik górski czy wiechlina alpejska występująca w formie żyworodnej. Wyraźnie zmniejszyła się również liczba stanowisk gatunków
z rodziny storczykowatych, ulegających konkurencji ze strony wysokiej roślinności zielnej, malin i świerków.
Z wielu masowo występujących dawniej storczyków, dość liczne są obecnie
jedynie 3 gatunki: gółka długoostrogowa, kukułka szerokolistna i plamista.
Stwierdzono również duży ubytek stanowisk roślin związanych z młakami i torfowiskami, takich jak np.: rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna, gnidosz błotny,
kruszczyk błotny. Jest to konsekwencją zarówno osuszania się młak, jak też ich
zarastania bujną roślinnością ziołoroślową na skutek zaprzestania systematycznego wypasu lub koszenia.
Podobnie niekorzystne przekształcenia zaszły w odniesieniu do zbiorowisk
roślinnych. Dokonana analiza porównawcza stanu roślinności polan w latach
1984-85 ze stanem stwierdzonym w latach 1995-1998 wykazała duże zmiany,
a w szczególności zmniejszenie się areału zajmowanego przez właściwe dla polan
zespoły łąkowe, natomiast wzrost powierzchni „psiar”, borówczysk i malinisk,
oraz młodników świerkowych (Michalik, 1999). Po zaprzestaniu użytkowania
w wyższych położeniach górskich (regiel górny), w miejscu żyznych łąk mietlicowo-mieczykowych i traworośli zaczęły się pojawiać łąki bliźniczkowe a następnie w ich obrębie płaty borówczysk, stwarzające dogodne warunki do obsiewu i
wzrostu nalotu świerkowego. Zmiany postępowały od ściany lasu ku środkowi polany, a przyspieszały je rozrastające się biogrupy świerkowe powstałe wcześniej w
centrum. Po około 15 latach młodnik zajmował już od 50-75% powierzchni i powoli ulegał przekształceniu w górnoreglowy bór świerkowy. Na polanach położonych w pasie regla dolnego po zaprzestaniu użytkowania procesy
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Ryc. 2. Postępująca sukcesja na polanie Podmostownica, po zaprzestaniu zabiegów ochrony
czynnej (fot. Marek Ruciński)
Fig. 2. Growing succession on Podmostownica clearing after the cessation of active protection
measures (Photo Marek Ruciński).

Ryc. 3. Postępujące zmiany sukcesyjne na polanie Przysłop Zachodni. Na pierwszym planie
kępy borówczysk i świerków na ubogich łąkach, w dali - zwarte płaty młodników świerkowych (fot. Marek Ruciński)
Fig. 3. Growing succession changes on Przysłop Zachodni clearing. On the foreground tufts of
bilberries and spruce-trees on poor meadows, in the background patches of spruce greenwoods
(Photo Marek Ruciński)
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sukcesji przebiegały podobne, przy czym borówczyska były zastąpione w większym udziale przez zarośla malinowe, które w ciągu niespełna dziesięciolecia
zdominowały całe powierzchnie. Wśród nich pojawiły się podrosty drzew i krzewów – pionierskich wierzb: iwy, śląskiej i jarzębiny. Na polanach użytkowanych
nawet doraźnie (raz na kilka lat) procesy te zachodziły wolno i przekształcenia
w szacie roślinnej były minimalne (Michalik, 1999).
Opisane zmiany wpłynęły niekorzystnie na wartości krajobrazowe. W wielu
przypadkach ograniczeniu uległ zakres widoczności – panoram, zarówno
w odniesieniu do sąsiednich pasm górskich jak i do samych wnętrz. Podobny los
podzieliła część szałasów pasterskich, które nie wykorzystywane gospodarczo,
popadły w ruinę.
Jak zachować bioróżnorodność łąk i polan reglowych, czyli o działaniach
ochrony czynnej prowadzonej przez Park?
Wykonana w latach 1997-1998 na potrzeby Planu Ochrony Parku waloryzacja florystyczna i krajobrazowa polan wykazała, iż blisko połowa (z 107 polan
w granicach GPN) zasługuje na ochronę zarówno ze względu na bogactwo szaty
roślinnej jak i walory krajobrazowe. Na polanach, gdzie procesy sukcesji były już
zbyt zaawansowane, zdecydowano się jedynie na ochronę walorów krajobrazowych. Ochrona czynna najcenniejszych polan reglowych, znajdujących się
w granicach Gorczańskiego PN, jest prowadzona już od 1994 r., po dokonanej waloryzacji, zakres działań jest z każdym sezonem rozszerzany.
Aktualnie stosowane są następujące zabiegi:
a. koszenie,
b. wypas owiec, bydła i koni,
c. nawożenie organiczne,
d. usuwanie wkraczających samoistnie drzew i krzewów oraz odpowiednie
formowanie zadrzewień i zakrzewień,
e. kształtowanie stref ekotonalnych na granicy lasu i ekosystemów nieleśnych,
f. utrzymywanie właściwych stosunków wodnych,
g. ochrona oraz tworzenie specyficznych biotopów dla roślinności i fauny,
jak np. kopców kamieni, stert gałęzi, oczek wodnych, mokradeł, itp.
Dobór zabiegów lub ich kombinacja są dostosowane do typu ekosystemu
i celu ochrony.
Najbardziej skuteczną metodą utrzymywania ekosystemów łąkowych,
traworoślowych i ziołoroślowych jest koszenie, w wyniku którego nie dopuszcza
się do rozwoju krzewów i drzew, kształtowany jest skład gatunkowy. Wiadomo
jednak, iż długotrwałe użytkowanie kośne, protegujące gatunki odporne na ścinanie, prowadzi do zubożenia składu gatunkowego, stąd należałoby je od czasu do
czasu zastąpić okresowym wypasaniem.
Mając na uwadze specyfikę zespołów roślinnych jak i utrzymanie bogactwa
fauny w GPN stosuje się następujące typy koszenia:
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- koszenie letnie, mające na celu uzyskanie siana użytkowego; ze względu na
okres lęgowy ptaków rozpoczyna się je w drugiej połowie lipca a wymienionemu
zabiegowi podlegają łąki leżące u podnóży pasma, najczęściej w otoczeniu osad
służbowych Parku (Lubomierz, Poręba Wielka – Dwór);
- koszenie jesienne późne, pozwalające na wysiew roślin; wykonywane na znacznej części polan objętych zabiegami ochrony czynnej;
- koszenie jednorazowe wykonywane na małych płatach; stosowane sporadycznie,
w dobrze zachowanych fragmentach z cennymi gatunkami roślin;
- koszenie etapowe; prowadzone jest na rozległych polanach, polega na stopniowym wykaszaniu kolejnych ich części, zabieg jest rozłożony w okresie 2-3 lat;
- koszenie mozaikowe z pozostawianiem tzw. „pasów ekologicznych”, tj. nieskoszonych płatów lub pasów roślinności, mających bardzo duże znaczenie dla
ochrony fauny; wykonywane jest również na większych polanach i powiązane jest
z poprzednim z wymienionych typów.

Ryc. 4. Wykonywanie zabiegów ochrony czynnej na polanie Turbaczyk kosiarką typu
"Herkules", pracuje Józef Lupa (fot. Marek Ruciński)
Fig. 4. Performation of activities of active protection on Turbaczyk clearing using “Herkules” mower by Józef Lupa (Photo Marek Ruciński)

Bardzo ważnym elementem ochrony czynnej jest częstotliwość koszenia,
która uzależniona jest od zbiorowiska roślinnego i jego stopnia degradacji. I tak w
celu szybkiego odtworzenia typowego składu gatunkowego „zdziczałych łąk” zarośniętych pokrzywą, ostrożeniem polnym itp. wymagane jest kilkakrotne
koszenie w ciągu roku. Aktualnie jest ono wykonywane tylko sporadycznie na łąkach leżących u podnóża gór. Dobrze wykształcone i zachowane zbiorowiska łąk
49

koszone są najczęściej raz w roku (ewentualnie co dwa lata). Traworośla
i ziołorośla kosi się raz na kilka lat (2-4), podobnie jak i młaki kozłkowo – turzycowe. Dla ochrony fauny nie obojętnym jest także sposób koszenia. Rozpoczynane jest ono od środka płatu i kontynuowane ku jego skrajowi. Dąży się także do
zachowania nieregularnych, falistych granic wykaszanych płatów.
Tradycyjną formą użytkowania polan jest wypas, silnie wpływający na
skład florystyczny. Połączony z koszarzeniem daje równocześnie możliwość nawożenia polan i utrzymywanie bogatych zbiorowisk. Jednak jego długie stosowanie może powodować eliminację wielu gatunków nie znoszących zgryzania i wydeptywania. Z uwagi na warunki siedliskowe do wypasu nadają się przede
wszystkim zbiorowiska na dość zasobnych glebach mineralnych, o głębokim poziomie wód gruntowych (np. łąki mieczykowo-mietlicowe, łąki bliżniczkowe).
Przy stosowaniu wypasu, ważnym jest także ustalenie właściwej obsady zwierząt
na hektar. W przypadku wyżej położonych gorczańskich polan, obsada ta może
wynosić do 4-5 owiec na 1 ha (Michalik, Tomasiewicz, 1999).
Aktualnie wypas owiec prowadzony jest na Hali Długiej (polanach: Wzorowej i Wierchy Zarębskie), oraz sporadyczne na polanie Mostownica i Duża Gabrowska. Przepasana jest także Hala Turbacz (leżąca już poza granicami GPN).
Jak już wcześniej wspomniano, został on reaktywowany po nabyciu przez Park
Polany Wzorowej wraz z obiektami pasterskimi tj.: bacówką i stągą, które - szczególnie bacówka - są wykorzystywane w okresie pobytu owiec w górach. Warto
zaznaczyć, iż wypas na Hali Długiej należy do najwyżej położonych
w polskich Karpatach. Inny szałas znajduje się w Porębie Wielkiej – Koninkach,
nad osiedlem Malarze. Owce są pasione na polanach leżących w grzbiecie Tobołowa (polany: Tobołów, Galaska, Suhora) i Turbaczyka (polany: Oberówka,
Gąsiorowska, Łąki). Ponadto właściciel szałasu (baca) korzysta z innych polan
i łąk leżących u podnóża gór, już poza granicami Parku.
W przypadku bardzo długiego użytkowania kośnego łąk, konieczne jest
niekiedy wprowadzenie nawożenia. Najlepszym nawozem jest przekompostowany
na pryzmach materiał roślinny z wykaszanych ziołorośli oraz pochodzący
z płatów łąk koszonych jesienią, który nie ma większej wartości paszowej
(Michalik, Tomasiewicz, 1999). Jak już nadmieniono wcześniej, tradycyjnym nawożeniem jest koszarzenie polany. Zabieg ten prowadzi się w obrębie polany
Wzorowej. Koszar, w którym owce przetrzymywane są w porze nocnej lub
w czasie udoju, jest przesuwany na nowe miejsce co 1-2 dni.
Znaczna część powierzchni polan jest zajęta przez biogrupy drzew i krzewów, które wzbogacają ich różnorodność biologiczną. Wg S. Michalika (1999)
winny one zajmować co najwyżej dziesiątą część powierzchni polany. Inne należy
systematycznie usuwać, co jest czynione na terenie Parku. Ponadto w trakcie zabiegów ochronnych zwraca się uwagę na utrzymanie odpowiednio szerokich
i kształtowanych stref miedzy lasem a różnorodnymi zbiorowiskami roślinności
zielnej, jak również dba się o zachowanie odpowiednich stosunków wodnych.
W obrębie polany pozostawiane są nietypowe biotopy jak np. murki, pryzmy
kamieni, sterty gałęzi, oczka wodne, mokradła.
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Opisane działania ochrony czynnej, a więc: wykaszanie ok. 105 ha rocznie
najwartościowszych przyrodniczo polan, coroczne usuwanie ok. 3 ha zakrzewień
możliwe jest w dużej mierze dzięki funduszom pochodzącym z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środkom
własnym – Gospodarstwa Pomocniczego przy GPN. Wypas na areale ok. 45 ha
prowadzony jest przez indywidualnego rolnika, w oparciu o umowę dzierżawy,
spisaną z Parkiem jak i innymi właścicielami polan.
Część areału, na którym są wykonywane przez GPN zabiegi ochrony czynnej, stanowią grunty prywatne. Aby ich realizacja była możliwa, wymagana jest
zgoda właścicieli. W przypadku jej braku, nawet najcenniejsze płaty pozostawiane
bez zabiegów ochronnych szybko ulegają zubożeniu. Istnieje zatem pilna
potrzeba wykupu przez Park najwartościowszych fragmentów polan. Jest to czynione od kilku lat, jednak nakłady na ten cel winny być znacznie większe. Innym
sposobem może być wypłata rekompensat dla właścicieli gruntów, gdzie wykonywane są zabiegi ochrony czynnej.
Uwagi końcowe
Opisywany konflikt przyroda – człowiek w Gorczańskim Parku Narodowego jest sporem specyficznym, wynika on z rezygnacji człowieka z dotychczasowego gospodarczego wykorzystania górskich polan.
Ekosystemy nieleśne (łąki i polany reglowe) Gorczańskiego Parku Narodowego cechują się dużym bogactwem gatunkowym flory i fauny, a także znacznym
zróżnicowaniem zespołów roślinnych i zwierzęcych, tym samym wpływają na
podniesienie walorów przyrodniczych i różnorodności biologicznej. Powstanie,
kształtowanie i utrzymanie bioróżnorodności gorczańskich polan możliwe było
dzięki człowiekowi, który od kilku wieków je użytkował kośnie i pastersko. Zaniechanie w połowie XX w. gospodarki szałaśniczej na polanach doprowadziło do
szeregu niekorzystnych zmian w florze i faunie, a w konsekwencji do zubożenia
różnorodności biologicznej i konfliktu na styku przyroda - człowiek.
W celu przywrócenia i utrzymania różnorodności ekosystemów nieleśnych
Gorczańskiego Parku Narodowego konieczne jest prowadzenie zabiegów ochrony
czynnej. Aby zabiegi te były skuteczne, należy realizować je w długim czasookresie, co wymaga określonych nakładów finansowych, ważnym jest również przeznaczenie środków finansowych na wykupy najcenniejszych przyrodniczo fragmentów polan.
Wraz z ochroną różnorodności przyrodniczej polan bezpośrednio związane
jest zachowanie niepowtarzalnego krajobrazu a także zabytków kultury materialnej – szałasów pasterskich.
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Summary
The influence of human activity on biodiversity of Gorce clearings
Gorce Mountains represent a typical mountain group in Western Beskidy mountains. Since
1981, the best typical and preserved ecosystems of Gorce Mountains have been preserved in Gorce
National Park. 6% of the park area is covered by clearings of forest zones, most of which is private.
The clearings are the effect of human activity. For almost six centuries they were used as haygrowing meadows, grazing land or partly as arable land. After the World War II, a regress in cattle
and sheep breeding occurred, which the limited use of clearings. This caused many negative changes
in flora and fauna, reduced biological diversity and influenced conflicts on the contact nature-man.
From among 107 clearings located within the Park borders, almost half of them was classified measures of active protection, which aims both in preserving vegetation and landscape values.
The selection of measures or their combination is adjusted to the type of ecosystem and the protection aim. Of interest is that sheep grazing became reintroduced on Wzorowa Clearing, which the
Park purchased in 2002.
The activities of active protection are possible due to measures coming from e.g. subsidy of
National Fund of Nature Protection and Water Management. To make sure that they are efficient,
they have to be realised during a long time period, which requires to ensure financial expenditures. It
is also important to assign certain measures to purchase the most valuable parts of clearings.

Mgr inż. Janusz Tomasiewicz
Gorczański Park Narodowy
Poręba Wielka 590
34-735 Niedźwiedź
j.tomasiewicz@wp.pl
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MIĘDZY OCHRONĄ PRZYRODY A GOSPODARKĄ - BLIŻEJ OCHRONY
Konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce
Red. Adam Hibszer, Józef Partyka
Oddział Katowicki PTG, Ojcowski Park Narodowy, Sosnowiec - Ojców, 2005
—————————–——————————————————————————————

Edyta Kozieł, Marcin Kozieł

SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA KONFLIKTÓW
EKOLOGICZNYCH W POLESKIM PARKU NARODOWYM
Wprowadzenie
Wśród dotychczas opublikowanych prac poświęconych zarówno potencjalnym jak i rzeczywistym konfliktom ekologicznym brakuje opracowań przedstawiających sytuacje konfliktowe w obrębie obszarów przyrodniczo cennych, które
oparte byłyby na szczegółowych badaniach terenowych. Najlepszym narzędziem
pozwalającym na wskazanie przyczyn pojawiania i rozprzestrzeniania się konfliktów pomiędzy człowiekiem a przyrodą są badania ankietowe. Metody wykorzystywane przez socjologów coraz częściej znajdują zastosowanie w pracach wykonywanych przez ekologów czy przyrodników.
Celem prowadzonych badań ankietowych było poznanie opinii mieszkańców żyjących w sąsiedztwie Poleskiego Parku Narodowego na temat stanu środowiska w ich najbliższym otoczeniu, działalności parków narodowych, istniejących
trudności w relacjach pomiędzy lokalną społecznością a instytucją parku oraz
możliwościami ich przezwyciężenia. Blisko połowa pytań skierowanych do respondentów dotyczyła ich osobistego stosunku do parku narodowego, jego atrakcyjności i walorów, wiedzy ogólnej związanej z ochroną przyrody na obszarze
parku, problemów z funkcjonowaniem parku i ich wpływu na rozwój gospodarczy
okolicznych miejscowości, istniejących sytuacji konfliktowych pomiędzy parkiem
narodowym a lokalną społecznością oraz postaw mieszkańców wobec parku narodowego.
Przyczyny powstawania konfliktów ekologicznych
Konflikt ekologiczny jest jednym z rodzajów konfliktu społecznego, wyodrębniony ze względu na przedmiot bezpośredniej interakcji międzyludzkiej, jakim
jest stan środowiska. Podstawowymi przyczynami powstawania konfliktów ekologicznych jest ciągła, postępująca dewastacja środowiska przyrodniczego oraz wynikające z niej zagrożenie dla zdrowia człowieka, jak również wszelkiego
rodzaju działania na rzecz ochrony przyrody. Ujawnianie się konfliktów zależy
w większej mierze od aktywności społecznego ruchu proekologicznego, jak rów53

nież od wzrastającej poprawy świadomości ekologicznej społeczeństwa (Sztumski,
1987; Gliński i in., 1990; Runc, 1998).
Konflikty ekologiczne przyjmują różnorodny charakter i formy. Najczęściej
są to demonstracje, blokady dróg, protesty społeczne. Coraz częściej docenia się
jednak wagę konfliktu ekologicznego tworząc procedury szybkiego wykrywania i
łagodzenia konfliktów, polegające przede wszystkim na włączaniu wszystkich zainteresowanych w proces konsultacji i procesy decyzyjne w kwestiach ekologicznych.
Intensywna działalność gospodarcza człowieka łączy się nierozerwalnie
z zagrożeniami dla środowiska naturalnego jak również dla zdrowia i życia człowieka. Skutki degradacji przyrody mogą mieć charakter bezpośredni - obniżenie
jakości poszczególnych elementów środowiska oraz pośredni, związany z pogorszeniem się stanu zdrowia mieszkańców, czy też obniżenie wartości majątku trwałego. W relacji człowiek - środowisko istotną rolę odgrywają wartości odnoszone
do stanu tego środowiska, określane mianem wartości ekologicznych. Są to elementy środowiska naturalnego postrzegane i oceniane przez ludzi takimi,
jakimi powinny być. Większość mieszkańców Polski dostrzega fakt obniżenia jakości środowiska i wyraża pozytywny stosunek do przyrody. Jednak w sytuacji
podejmowania konkretnych decyzji, wartości ekologiczne „przegrywają” ze światopoglądem konsumpcyjnym. Istotne znaczenie w upowszechnianiu wiedzy na
temat pewnych zjawisk uznanych później za problemy ekologiczne ma proces
określany mianem „procesu uspołeczniania” Najważniejszą rolę w tym procesie,
polegającym na „ujawnianiu” i popularyzacji problemów ekologicznych odgrywają ruchy ekologiczne, instytucje naukowe oraz media. Znaczenie każdego
z tych podmiotów w procesie uspołeczniania problemów ekologicznych jest różne.
Ruchy ekologiczne są najaktywniejszą z instytucji społecznych uczestniczących w
procesie uspołeczniania problemów ekologicznych. Za pomocą kampanii informacyjnych i propagandowych prowadzonych przez członków organizacji ekologicznych, opinia publiczna dowiaduje się o poszczególnych zagrożeniach ekologicznych. Instytucje naukowe powołane są m.in. po to, aby tworzyć propozycje teoretycznych rozwiązań problemów ekologicznych. Odwołanie się do przedstawicieli
świata nauki pełniących rolę ekspertów pozwala na łatwiejsze rozwiązywanie sytuacji uznanych za „problematyczne”. Dominującą rolę w procesie uspołecznienia
konfliktów ekologicznych odgrywają również media. Informacje przekazywane w
środkach masowego przekazu docierają do dużej liczby odbiorców, co pozwala na
„upublicznianie” wielu sytuacji konfliktowych (Runc, 1998; Olędzka-Koprowska,
2000).
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Charakterystyka obszaru badań
Poleski Park Narodowy położony jest w obrębie Pojezierza ŁęczyńskoWłodawskiego, stanowiącego południową część Polesia Lubelskiego. Utworzony
został w 1990 r. na bazie rezerwatów torfowiskowych: Durne Bagno, Jezioro
Moszne, Jezioro Długie, Torfowisko Orłowskie. Bagno Bubnów zostało włączone
do Poleskiego Parku Narodowego w 1994 r. Park odznacza się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi o dużym stopniu naturalności i unikatowymi układami
ekologicznymi. Tworzą je zróżnicowane genetycznie i morfologicznie bagna
i torfowiska, małe jeziora oraz rzeki. Wymienione ekosystemy dominujące w parku, są wrażliwe na zmiany środowiskowe oraz narażone na szereg zewnętrznych
czynników w tym zmiany stosunków wodnych i chemizację rolnictwa. Znaczne
straty w przyrodzie omawianego terenu wyrządziły przeprowadzone w przeszłości
melioracje wodne. Szczególnie dużym zagrożeniem dla omawianych ekosystemów jest rozwój przemysłu wydobywczego w pobliskim Lubelskim Zagłębiu
Węglowym oddalonym o 1,5 km od strefy ochronnej parku, rozwijająca się turystyka oraz wypalanie łąk i torfowisk.
Poleski Park Narodowy obok Szackiego Parku Narodowego położonego po
stronie ukraińskiej stanowi trzon Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Polesie
Zachodnie” utworzonego decyzją UNESCO w dniu 30 kwietnia 2002 r. (Radwan,
2002).
Metoda i przebieg badań
W celu poznania społecznych uwarunkowań konfliktów ekologicznych,
a także określenia występowania istniejących już konfliktów ekologicznych w rejonie Poleskiego Parku Narodowego wykorzystano socjologiczne metody badawcze (metoda terenowa „field study”, metoda reprezentacyjna, metoda oparta na
analizie materiałów historycznych) wykorzystujące technikę ankiety.
Podstawą przeprowadzonych badań był wywiad kwestionariuszowy bazujący na kwestionariuszu ankiety, który powstał w oparciu o analizę literatury
dotyczącej konfliktów społecznych w zakresie ochrony środowiska, świadomości
ekologicznej i jakości życia mieszkańców obszarów chronionych. Kwestionariusz
wzorowany był przede wszystkim na dotychczasowych badaniach społecznych
w zakresie ochrony środowiska wykorzystujących technikę ankiety i analizę literatury dotyczącej tych zagadnień.
Kwestionariusz ankiety składał się z 40 pytań i metryczki zamieszczonej na
końcu ankiety, a także tytułu, celu oraz uzasadnienia przeprowadzanych badań.
Każdemu kwestionariuszowi nadano numer miejscowości, w której był przeprowadzony wywiad oraz numer respondenta. Pytania według kryterium technicznego były pytaniami zamkniętymi (podano listę alternatyw), półotwartymi (podano
listę alternatyw, przy czym respondent miał możliwość podania własnej, indywidualnej odpowiedzi w postaci dodatkowej alternatywy) i otwartymi. Z 40 pytań 22
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pytania były zamknięte, 15 – półotwarte i 3 – otwarte. Metryczka dotyczyła płci,
wieku, wykształcenia oraz zawodu respondentów.
Pod względem treści w kwestionariuszu ankiety wydzielić można 4 części:
1. pytania ogólne dotyczące stanu środowiska w Polsce, działań na rzecz poprawy stanu środowiska, udziału w podejmowaniu decyzji odnośnie ochrony środowiska, (osobiste opinie respondenta).
2. pytania o stan środowiska i jego zagrożenia i zanieczyszczenia, stosunek respondentów do ochrony przyrody w pobliskiej okolicy.
3. pytania związane z jakością życia, sytuacją materialną, warunkami życia
w okolicy parku narodowego.
4. pytania o osobisty stosunek do parku narodowego, jego atrakcyjność i walory, wiedzę ogólną związaną z ochroną przyrody na obszarze parku, problemy
związane z funkcjonowaniem parku i jego wpływ na rozwój gospodarczy
okolicznych miejscowości, istniejące sytuacje konfliktowe pomiędzy parkiem narodowym a lokalną społecznością, postawy mieszkańców wobec parku narodowego.
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Ryc. 1. Liczba ankiet przeprowadzonych w badanych miejscowościach
Fig. 1. Number of surveys conducted in particular villages
Źródło: opracowanie własne

Bliskie położenie przy granicy Poleskiego Parku Narodowego było kryterium wyboru miejscowości, w których przeprowadzono badania. Były to następu56

jące miejscowości: Wytyczno, Wereszczyn, Kulczyn, Załucze Stare, Łomnica,
Wołoskowola.
Badania ankietowe odbyły się w drugiej połowie lipca 2004 r. Wywiady
z respondentami przeprowadzono w obrębie ich gospodarstw. Respondenci sami
bądź z pomocą ankietera uzupełniali kwestionariusz ankiety. Łącznie uzyskano
133 ankiety. Liczbę respondentów w poszczególnych wsiach przedstawia ryc.1.
Wyniki
Wśród 133 ankietowanych przeważały kobiety – 53%. Procentowy udział
mężczyzn wyniósł 47%. Pod względem wieku (ryc. 2) największy udział (28%)
przypadł osobom powyżej 60 lat, dominowała również grupa respondentów
w przedziale wiekowym 40-49 lat (18%) oraz 50-59 lat (16%). Biorąc pod uwagę
wykształcenie przeważali respondenci o wykształceniu podstawowym (45%),
najmniejszą grupę (2% ogółu badanych) reprezentowały osoby o wykształceniu
wyższym. Udział wiekowy ściśle pokrywał się ze struktura zawodową badanej
grupy. Przeważali emeryci i renciści (34%) oraz rolnicy (22%). 11% respondentów zadeklarowało się jako osoby bezrobotne.
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Ryc. 2. Struktura wieku 1 – do 18 lat, 2 – 19-24 lata, 3 – 25-29 lat, 4 – 30-39 lat, 5 - 40-49
lat, 6 - 50-59 lat, 7 - 60 i więcej
Fig. 2. Structure of the age 1 – up to 18 years, 2 – 19-24 years, 3 – 25-29 years, 4 – 30-39
years, 5 – 40-49 years, 6 – 50-59 years, 7 – over 60 years
Źródło: opracowanie własne

Stan środowiska przyrodniczego jest powodem obaw i niepokoju prawie połowy badanych osób, natomiast 41% respondentów w niewielkim bądź w żadnym
stopniu przejmuje się stanem środowiska w Polsce. Działania podejmowane na
rzecz poprawy stanu środowiska w konkretnych miejscowościach w rejonie Poleskiego Parku Narodowego leżą przede wszystkim w kompetencjach władz gminy
(63% odpowiedzi) jak również zależą od samych mieszkańców (24% odpowiedzi). Jednak udział w podejmowaniu decyzji na rzecz poprawy stanu środowiska
jest znikomy wśród badanej grupy. Tylko 16% ankietowanych taki udział deklaru57

je. Skuteczne działanie władz lokalnych w zakresie ochrony środowiska zdaniem
połowy badanych zależy od zwiększenia możliwości finansowych oraz od uznania
przez mieszkańców spraw ochrony środowiska za ważne. Zdaniem 18% badanych
dość istotny wpływ na działalność ekologiczną władz gminy ma ścisła współpraca
z instytucją Poleskiego Parku Narodowego.
Sytuacja materialna ludności ogólnie w badanych miejscowościach zdaniem
70% respondentów jest raczej zła. Ocena własnej sytuacji materialnej jest bardziej
pozytywna – 44% badanych uważa, że jest ona dobra lub raczej dobra. Warunki
życia mieszkańców oceniane są na dobre lub raczej dobre przez 63% badanych,
natomiast 1/3 respondentów określa warunki życia jako raczej złe lub złe.
Ponad 80% badanych mieszka w rejonie Poleskiego Parku Narodowego od
początków jego powstania. Tylko 6% respondentów mieszka w tym rejonie mniej
niż 4 lata. Według 65% mieszkańców walory przyrodnicze parku narodowego są
przeciętne, 29% uważa, że są one wysokie, a tylko 4% ocenia je jako bardzo wysokie. O atrakcyjności pobliskiego parku decyduje przede wszystkim czyste powietrze oraz czysta woda. Udział parku narodowego w popularyzacji zagadnień
ochrony środowiska jest zdaniem 20% badanych duży, 34% respondentów uważa,
że jest on średni, natomiast aż 1/4 badanych stwierdza, że takiego udziału parku w
ogóle nie ma.
Za najpoważniejszy problem związany z funkcjonowaniem Poleskiego Parku Narodowego mieszkańcy uważają negatywny wpływ na uprawy rolne zwierząt
i ptaków, głównie dzików i saren oraz żurawi. Zakazy zbierania runa leśnego i
drewna również nie są mile widziane wśród badanych. Respondenci jako problemy wskazują również różnego rodzaju ograniczenia takie jak, dostęp do określonych miejsc w lesie – płatne wejścia i przejazdy, czy zakazy wędkowania (ryc. 3).
Zdaniem 30% badanych problemy związane z funkcjonowaniem parku narodowego nie istnieją. Ponad połowa ankietowanych wskazuje istnienie
społecznego dialogu pomiędzy parkiem narodowym a mieszkańcami pobliskiej
okolicy, a 21% badanych twierdzi, że takiego dialogu nie ma (ryc. 4). W hipotetycznie zaistniałej sytuacji konfliktowej 51% respondentów zadeklarowało swój
udział w działaniach służących rozstrzygnięciu takiej sytuacji, ale 37% mieszkańców takiej inicjatywy nie podjęłoby się mimo tego, że ocenę jaką sobie
wystawiają ze swój stosunek do parku narodowego i zagadnień związanych
z ochroną przyrody określają na bardzo dobrą i dobrą (70% odpowiedzi). Postawy
większości pozostałych mieszkańców są oceniane na dobre i dostateczne. Zdaniem
62% ankietowanych parki narodowe powinny być tworzone tylko na gruntach
państwowych, 38% badanych uważa jednak, że parki narodowe powinny powstawać na obszarach o wysokich walorach przyrodniczych bez względu na formę
własności tych obszarów. Gdyby wymagały tego względy ochrony 57% ankietowanych zgodziłoby się na utworzenie na własnej ziemi obszaru chronionego, co
mogłoby się wiązać z pewnymi ograniczeniami w sposobie gospodarowania, jednak 40% badanych takiej zgody nie wyraziłoby.
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Ryc. 3. Konflikty ekologiczne w Poleskim Parku Narodowym
1 – negatywny wpływ zwierząt i ptaków na uprawy rolne, 2 - zakaz zbierania runa leśnego i drewna,
3 – ograniczony dostęp do lasu, 4 – zakaz wędkowania, 5 - brak rozmów i zainteresowania losem
ludzi ze strony parku, 6 – brak konfliktów ekologicznych, 7 – inne odpowiedzi
Fig. 3. Ecological conflicts in Polesie National Park
1 – negative influence of wild animals and birds on arable crops, 2 – ban of picking undergrowth and
wood, 3 – limited access to the forest, 4 – ban of fishing in nearby lakes, 5 – lack of interest in local
people by institution of the park, 6 – no ecological conflicts, 7 – other answers
Źródło: opracowanie własne
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Ryc. 4. Czy według Pana(i) istnieje społeczny dialog pomiędzy dyrekcją parku narodowego
a mieszkańcami Pana(i) miejscowości? (odpowiedzi respondentów)
1 – zdecydowanie tak, 2 – raczej tak, 3 – raczej nie, 4 – zdecydowanie nie, 5 – trudno powiedzieć
Fig. 4. Is there a social dialogue between the institution of the park and inhabitants of your village?
(respondents’ answers)
1 – definitely yes, 2 – rather yes, 3 – rather not, 4 – definitely not, 5 – hard to say
Źródło: opracowanie własne
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Podsumowanie
Przeszło 65% respondentów uważa, że w granicach Poleskiego Parku Narodowego występują konflikty ekologiczne. Większość ankietowanych wskazuje, że
najpoważniejszym problemem jest negatywny wpływ zwierząt i ptaków na uprawy rolne oraz zakaz zbierania runa leśnego i drewna. Znacznie mniej osób skarży
się na ograniczony dostęp do lasu oraz zakaz łowienia ryb. Coraz częściej nagłaśniany problem niekorzystnego wpływu przemysłu wydobywczego rozwijającego
się nieopodal granic parku na środowisko przyrodnicze nie znalazł uznania wśród
respondentów, podobnie jak problem wypalania traw i torfowisk.
Konflikty człowiek – środowisko dostrzegane są przede wszystkim przez
osoby w średnim wieku, dla których istnienie parku narodowego w pobliżu ich
miejsca zamieszkania wiąże się z ograniczeniami w sposobie gospodarowania na
własnych terenach. Zauważalny jest brak konfliktów ekologicznych wymieniany
przez osoby młode, na co zapewne ma wpływ lepsza świadomość ekologiczna
tych osób, a także fakt mieszkania w rejonie parku narodowego praktycznie od
urodzenia. Należy również podkreślić rolę edukacji ekologicznej młodych ludzi,
która wpływa na ich świadomość a tym samym na ewentualne powstawanie bądź
rozwiązywanie konfliktów człowiek – środowisko.
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Summary
Social factors of ecological conflicts in Polesie National Park
Among previously published research dedicated to potential and real ecological conflicts
there is lack of work based on field studies presenting conflictual situations in naturally valuable areas. The best tool which allows to indicate causes of appearing and spreading of conflicts between
the man and nature is questionnaire survey. Methods used by sociologists are more and more popular
among ecologists and naturalists.
In 2004 questionnaire survey was conducted in six villages situated near the boundaries
of Polesie National Park. People who live in that area are in immediate vicinity of swampy and peatbog ecosystems susceptible to environmental changes especially changes of water conditions and
agricultural chemicalization. Great damage in nature of that area was done in the last century by land
melioration.
The aim of the questionnaire survey was recognition of inhabitants’ opinion living in the
area of national park, opinion that concerned the environmental condition, national park institution’s
activity, difficulties in relation between local communities and institution of a park and possibilities
of overcoming them. Almost half of the questions concerned local people’s personal attitude towards
national park, its attractiveness and values, knowledge connected with environmental protection in
national park, problems concerning functions of the park and its influence on economical development of nearby villages, possible conflicts between the national park and local community.
Over 65% of the respondents think that there are ecological conflicts in Polesie National
Park. The most of those polled indicates that the most serious problem is negative influence of wild
animals and birds on the arable crops and ban of picking undergrowth and wood. Less respondents
complain about limited access to the forest and ban of fishing. However, the problem of negative
influence of mining industry near national park on the environment and scorching meadows didn’t
gain recognition among respondents.
Translated by the authors

Mgr Edyta Kozieł, mgr Marcin Kozieł
Instytut Nauk o Ziemi UMCS
Zakład Ochrony Środowiska
Al. Kraśnicka 2 CD
20-718 Lublin
marcinkoziel@o2.pl
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MIĘDZY OCHRONĄ PRZYRODY A GOSPODARKĄ - BLIŻEJ OCHRONY
Konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce
Red. Adam Hibszer, Józef Partyka
Oddział Katowicki PTG, Ojcowski Park Narodowy, Sosnowiec - Ojców, 2005
—————————–——————————————————————————————

Zdzisław Szkiruć

SPOŁECZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Wstęp
Funkcjonowanie obszarów chronionych takich jak parki narodowe i krajobrazowe, choć ma w Polsce długą tradycję - parki narodowe funkcjonują 80 lat,
krajobrazowe 30 lat - to dopiero w ostatnich kilku latach pojawiły się konflikty
społeczne na skalę budzącą zainteresowanie części społeczeństwa. Konflikty
te pojawiły się wokół projektu utworzenia, a w zasadzie przekształcenia Mazurskiego Parku Krajobrazowego w park narodowy, choć np. w tym samym czasie
dokonano powiększenia Białowieskiego i Bieszczadzkiego Parku Narodowego lub
powstały nowe parki, takie jak Borów Tucholskich i Narwiański również
z pewnymi oporami społecznymi.
Jakie jest zatem podłoże tych konfliktów? Czy wynika ono np. z tego faktu,
że - jak wykazały badania prowadzone w początku lat 90. XX w. przez Burgera na
terenie Zielonych Płuc Polski - dominuje tzw. mentalność Kalego, tzn. większość
uznaje potrzebę ochrony środowiska, pod warunkiem że ograniczenia
z tego wynikające nie dotyczą ich samych.
Z przedstawionego zestawienia (tab. 1) wynika, że w polskich parkach
narodowych zamieszkuje ok. 6000 osób z czego najwięcej w Kampinoskim Parku
Narodowym - 3500 oraz Wigierskim – 1300, czyli ok. 80% ludzi zamieszkujących
w polskich parkach narodowych żyje w granicach tych dwóch parków.
Społeczność lokalna
W Wigierskim Parku Narodowym badania społeczne dotyczące społeczności lokalnej prowadził prof. dr hab. Andrzej Sadowski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Pierwsze - w 1992 r. i drugie w 2004 r.
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Tabela 1. Udział gruntów prywatnych i liczba mieszkańców (bez administracji) w parkach
narodowych (stan na 31 XII 2001 r.)
Table 1. The percentage of private lands and population number (without administration
staff) in national parks (on 31.12.2001)
Lp.

Nazwa parku

Powierzchnia
ogółem w ha

pow.
w
ha

Grunty prywatne
%
Rolne
pow.
ogólnej pow. w % pow.
ha
ogólnej

Ilość stałych
mieszkańców
na obszarach
ochrony krajobrazowej

1

Babiogórski

3392

27

0,8

11

0,3

35

2

Białowieski

10502

--

--

--

--

49

3

Biebrzański

59223

26263

44,3

16714

28,2

130

4

Bieszczadzki

29202

--

--

--

--

--

5

Bory Tucholskie

4798

--

--

--

--

4

6

Drawieński

11342

47

0,4

36

0,3

236

7

Gorczański

7030

416

5,9

324

4,6

--

8

Gór Stołowych

6339

60

0,9

60

0,9

110

9

Kampinoski

38544

5770

15,0

4459

11,6

3500

10

Karkonoski

5576

--

--

--

--

--

11

Magurski

19439

--

--

--

--

--

12

Narwiański

7350

5293

72,0

533

7,2

2

13

Ojcowski

2146

706

32,9

384

17,9

14

Pieniński

2346

793

33,8

388

16,5

ok. 200
(dane OPN)
30

15

Poleski

9762

1305

13,4

629

6,4

104

16

Roztoczański

8483

95

1,1

58

0,6

--

17

Słowiński

18618

104

0,5

104

0,5

--

18

Świętokrzyski

7626

125

1,6

107

1,4

--

19

Tatrzański

21164

2611

12,3

86

0,4

--

20

Ujście Warty

8038

123

1,5

123

1,5

--

21

Wielkopolski

7584

702

9,2

673

8,9

500

22

Wigierski

15086

2593

17,2

1956

13,0

1300

23

Woliński

10937

--

--

--

--

4

Razem

314527

47033

14,95

2664

8,5

6004

Źródło: Rocznik statystyczny GUS oraz badania własne
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Porównawcza analiza tych dwóch wyników zostanie przeprowadzana przez
zespół badawczy w najbliższym czasie1.
Wigierski Park Narodowy funkcjonuje od 1 stycznia 1989 roku na powierzchni 15085 ha. W jego granicach znajduje się około 10 tys. ha lasów, około
2800 ha wód, w tym 42 jeziora oraz około 2 tys. ha użytków rolnych. Na terenie
tym zamieszkuje 1300 stałych mieszkańców. Ludność ta starzeje się, średnia wieku wynosi 52 lata; a w 57,2% gospodarstw zamieszkują wyłącznie osoby dorosłe.
Zaledwie 17,1% to rodziny składające się z dwojga rodziców i dwojga dzieci.
Analogiczny odsetek dla ogółu terenów wiejskich w naszym kraju według Spisu
Powszechnego z 2002 r. wynosi 60,8%2 .
Wśród osób zamieszkujących WPN zawodowo pracuje około 37%. Duży
jest odsetek osób o wysokim statusie społecznym (specjaliści, kierownicy, właściciele) bo wynoszący 11,7%. Warunki życiowe jako dobre i bardzo dobre ocenia
30,9% mieszkańców Parku (w 2004 r.), a w 1992 r. tak oceniało swoje warunki
20,2% mieszkańców Parku i 24,3% mieszkańców otuliny. Intrygujący jest fakt, że
ok. 30% obecnie zamieszkujących Park sprowadziło się na ten obszar po 1989 r.,
czyli po powstaniu parku narodowego.
W czterech samorządach gminnych, na terenie których funkcjonuje WPN
wybranych jest 58 radnych samorządów gminnych: wykształcenie wyższe ma
5,2%, średnie ma 41,3%, podstawowe i zawodowe wykształcenie ma 53,5%,
z tym że rozkład tych danych nie jest równomierny w poszczególnych samorządach.
Aktualnie 20% mieszkańców Parku czerpie korzyści z zasobów przyrodniczych swojej okolicy lub z prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego. 17%
społeczności lokalnej w Parku prowadzi działalność agroturystyczną, a w otulinie
agroturystyką zajmuje się tylko 5,2% mieszkańców. W przyszłości, taką formą
działalności w granicach Parku zamierza się zająć 22,8% mieszkańców Parku
i 14,8% mieszkańców otuliny.
W ocenie 42% mieszkańców Parku dyrekcja WPN ma pozytywny i skuteczny wpływ na stan środowiska przyrodniczego, niezdecydowanych w tym
względzie jest 21,5% mieszkańców, a 36,5% uważa że administracja jest mało lub
zupełnie nie skuteczna. Ogólnie przeważa pozytywna ocena działań Dyrekcji
WPN. Dalsza analiza ankiet wykazała, że przeciętnie przychylnie funkcjonowanie
1

Przytaczane w tym artykule dane na temat społeczności lokalnych pochodzą z 2004 r. z wstępnego
ich opracowania przez zespół autorski w składzie: mgr Ireneusz Sadowski, mgr Konrad Górnicki,
mgr Beata Borawska, oraz studentów III roku socjologii UWB, pod kierunkiem dr hab. Piotra Glińskiego i prof. zw. dr hab. Andrzeja Sadowskiego. Wigierski Park Narodowy jako współorganizator
tych badań otrzymał to robocze opracowanie i wszystkie dane dotyczące społeczności lokalnej, jej
stosunku do spraw ochrony przyrody i administracji Parku, za ich udostępnienie dziękuję całemu
zespołowi autorów i wykonawców.
2
W badaniach w WPN za dziecko przyjęto osoby poniżej 18 lat, w badaniach krajowych do 24 roku
życia.
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Parku oceniają ci, którzy czerpią korzyści z działalności agroturystycznej.
Zespół autorski badań wnioskuje zatem, że środowisko naturalne, które przysparza
konkretnych korzyści materialnych, łatwiej staje się wartością samą w sobie.
Działalność administracji parku w zakresie ochrony przyrody
W administracji WPN pracuje 90 osób, w tym 24 w gospodarstwem pomocniczym. Park jest zatem największym pracodawcą na terenie trzech gmin, na
obszarach których funkcjonuje. Jest on pracodawcą stabilnym, regulującym swoje
zobowiązania względem pracowników i instytucji państwowych. Jest to kadra
dobrze przygotowana do realizacji trudnych zadań: wykształcenie wyższe posiada
38 osób, w tym 6 z tytułem doktora, wykształcenie średnie posiada 40 osób, zawodowe i podstawowe 12 pracowników. Osoby te są aktywne w życiu lokalnej
społeczności, między innymi poprzez działalność społeczną w kilku stowarzyszeniach np. Augustowsko-Suwalskim Towarzystwie Naukowym (prezes i 5 członków są pracownikami WPN, rocznie Towarzystwo realizuje w regionie różne projekty za ok. 75 tys. zł); Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda (prezes i członek zarządu to pracownicy WPN, rocznie realizuje różne projekty w regionie za 300-600
tys. zł); Stowarzyszenie Konferencja Służb Ochrony Przyrody Zielonych Płuc
Polski (prezes i 8 członków są pracownikami WPN, stowarzyszenie realizuje różne projekty rocznie za ok. 80 tys. zł); Polskie Towarzystwo Służb Ochrony Przyrody (organizacja ogólnokrajowa, dwie osoby w Zarządzie i aktualnie 40% członków to pracownicy WPN); Wigierskie Stowarzyszenie Turystyczne (jedna osoba
w zarządzie); Towarzystwo Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego
(jedna osoba w zarządzie).
Pracownicy parku licznie uczestniczą w społecznych ciałach doradczych
organów samorządowych i administracji publicznej, powoływanych doraźnie
w celu opracowania różnych programów i strategii lub funkcjonujących z mocy
ustaw. Na podstawie uchwał samorządów dyrektor WPN społecznie obsługuje
współpracę i członkostwo czterech powiatów i trzech gmin Ziemi Suwalskiej
w Fundacji Lasów i Jezior FONDELF, której członkami są władze regionów
z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Szwecji i Suwalszczyzny. Jest to organizacja, która
realizuje z funduszy europejskich różne projekty dotyczące obszarów, których
wspólnym elementem jest gospodarowanie na obszarach o dużych walorach środowiskowych. Jednym z takich działań jest organizacja imprezy „Europejski Tydzień Lasów”, w której udział bierze młodzież z krajów członkowskich
FONDELF. Dotychczas w czterech edycjach tej imprezy wzięło udział ok. 1000
młodych ludzi z Suwalszczyzny (z tego 30 osób uczestniczyło w finałach tej
imprezy w Szwecji, Francji, Hiszpanii i Polsce).
Działalność administracji Parku można sprowadzić do dwóch głównych zadań: ochrony walorów przyrodniczych (nie jest ona przedmiotem rozważań
w niniejszym artykule) oraz edukacji, wspierającej działalność ochronną Parku.
Edukacja ma z jednej strony uzasadniać działania ochronne, z drugiej - przeciw65

działać potencjalnym konfliktom lub być jednym z narzędzi ich rozwiązywania.
Działalność edukacyjna w WPN prowadzona jest generalnie dwoma metodami:
I. Edukacja skierowana do młodego pokolenia, realizowana poprzez
najróżniejsze zajęcia: wykłady, konkursy, zajęcia na ścieżkach dydaktycznych
(w Parku funkcjonuje 6 ścieżek edukacyjnych), imprezy edukacyjne (organizowane są: Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Sztafeta Obszarów Chronionych
Województwa Podlaskiego), wydawanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych np. w okresie ostatnich 5 lat łączny nakład wydawnictw WPN wyniósł 250
tys. egzemplarzy itp.).
II. Realizowanie konkretnych inwestycji propagujących prawidłowe użytkowanie środowiska. Są one najlepszą praktyczną promocją działań zgodnych
z zasadami rozwoju zrównoważonego i wywierają istotny pozytywny wpływ
zachęcając do naśladownictwa. Przykładami takich działań administracji w tej
dziedzinie są:
1. Wykorzystywanie źródeł energii odnawialnej w osadach służbowych poprzez:
- Wykonanie termo modernizacji 30 osad i zainstalowanie 15 kotłów
na dwustopniowe spalanie drewna zamiast kotłów na węgiel lub ogrzewania
piecowego;
- Zainstalowanie pompy ciepła o mocy 132 kW do ogrzewania siedziby
dyrekcji parku i trzech pomp w osadach służbowych (w tym wylęgarni ryb, gdzie
pompa ciepła służy między innymi do podgrzewania wody do hodowli suma);
- Zainstalowaniu 61 kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej w osadach służbowych, głównie w tych, w których występują pokoje
gościnne, co ogranicza zużywanie energii elektrycznej w okresie letnim;
- Przygotowanie koncepcji Ośrodka Rozwoju Zrównoważonego wspólnie
z Bałtyckim Centrum Energii Odnawialnych i Polsko-Litewską Izbą Gospodarczą
Rynków Wschodnich. Będzie to obiekt spełniający wymogi Białej Księgi Unii Europejskiej, w której zakłada się budowę ośrodków szkoleniowych w zakresie wykorzystania energii odnawialnych poprzez funkcjonowanie tych obiektów wyłącznie z wykorzystaniem energii odnawialnej i odciętych od zewnętrznych źródeł zasilania. W przypadku WPN możliwe jest pokazanie w jednym miejscu jak człowiek użytkował środowisko przez minione 300 lat oraz jak powinien je użytkować
w przyszłości. Przewiduje się przeniesienie w to miejsce kilku zabytkowych starych osad, odtworzenie rudni, potażni itp. Park dysponuje ok. 13 hektarową powierzchnią nieleśną po byłej wsi Słupie, na którym taki obiekt może być zlokalizowany. Przeprowadzone analizy ekonomiczne i techniczne wykazują możliwość
zrealizowania obiektu szkoleniowego dla ok. 60 osób. Już dziś park może być
obiektem szkoleniowym w zakresie wykorzystania energii odnawialnej w funkcjonujących od kilka lat różnych instalacjach.
2. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez:
- Wybudowanie 16 indywidualnych oczyszczalni ścieków;
- Wybudowanie czterech sanitariatów z bieżącą wodą, natryskami na polu
namiotowym Jastrzęby, kąpielisku Krzywe i parkingu Krzywe;
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- Wybudowanie (wspólnie z gminą Suwałki) 2 km kolektora ściekowego,
łączącego siedzibę Parku z oczyszczalnią miejską, co umożliwiło skanalizowanie
po drodze dwóch wsi;
- Wspieranie programu poprawy gospodarki ściekowej w rejonie Parku
i uzyskanie przez samorządy wsparcia Unii Europejskiej z programu ISPA skanalizowania największej miejscowości w granicach Parku - wsi Stary Folwark i kilku
wsi po drodze (wartość zadania ok. 10 mln euro);
- Opracowywanie programu oraz rozwiązanie gospodarki ściekowej w pozostałych osadach parkowych do końca 2006 r.;
- Przygotowanie koncepcji kanalizacji południowego i wschodniego brzegu
jeziora Wigry na potrzeby samorządów;
3. Modernizacja najstarszych osad i budowa nowych z zachowaniem
lokalnych tradycji budowlanych poprzez krycie wiórem osikowym:
- Odtworzenie trzech prywatnych budynków, dwóch glinianych i jednego
drewnianego oraz pokrycie ich wiórem. W jednym z budynków jest tradycyjna
bania zbudowana z gliny.
- Utworzenie w starym budynku izby etnograficznej, w ramach konkursu
„Ocalić od zapomnienia”. Miejscowa ludność przekazała do niej w ciągu roku ok.
700 przedmiotów codziennego użytku, w tym kilkanaście maszyn rolniczych.
Obiekt aktualnie wykorzystywany jest w trakcie licznych zajęć edukacyjnych
w ramach programu „Moja mała ojczyzna”;
- Poszukiwanie środków finansowych na renowację starej kuźni w Krzywe,
budowa pieca do wypalania wyrobów z gliny, powstających w trakcie zajęć edukacyjnych;
4. Restytucja starych odmian zwierząt gospodarskich i tradycyjnych
sadów.
W ramach tego programu, realizowanego od 2002 r. w 50. gospodarstwach
rolnych przeprowadzono badanie stanu gospodarki oraz wybrano gatunki zwierząt, które dawniej były w tym rejonie hodowane. Przeprowadzono kilka szkoleń
dla rolników, zorganizowano wycieczki szkoleniowe w rejon Kurpi, gdzie taki
program jest już realizowany oraz w dolinę Wisły, gdzie prowadzona jest produkcja powideł śliwkowych tradycyjnymi metodami. W ramach programu przewiduje
się zakup i przekazanie rolnikom koni typu tarpan, krowy rasy czerwonej polskiej, świni zwisłouchej, gęsi suwalskiej, kury zielononóżki kuropatwianej. Założono szkółkę drzew owocowych, gdzie hoduje się 300 podkładek do
zaszczepienia odnalezionymi w 2003 r. starymi odmianami drzew owocowych.
Pozyskane drzewka zostaną przekazane miejscowym rolnikom w celu założenia
tradycyjnych małych przydomowych sadów. Może to być początkiem powrotu do
tradycji przyrządzania domowych wyrobów ze starych odmian owoców, wiktuałów tak poszukiwanych przez turystów.
5. W latach 1996-1999, przy współpracy z IUCN, zrealizowany został program przygotowujący rolników do współpracy w ramach programów rolnośrodowiskowych. W wyniku przeprowadzonych dotychczas prac, rolnicze tereny
Parku zostały zaliczone do realizacji programów rolno-środowiskowych w pierw67

szym etapie (czyli w roku 2004 r.). Uruchomienie tego programu wsparcia finansowego tradycyjnego rolnictwa, respektującego unikalne zasoby przyrody, będzie
zapewne zachęceniem pozostałych rolników gospodarujących w parku i strefie
ochronnej do produkcji zgodnej z zasadami rozwoju zrównoważonego. Produkcja
taka jest częścią tworzonego lokalnego produktu turystycznego, którego bardzo
istotną częścią jest dobra lokalna żywność.
6. Wypracowana została przez Park oferta warsztatów mleczarskich. Obejmuje ona wykład w izbie etnograficznej, pokaz filmów z starymi technikami gospodarowania, udział w dojeniu krowy oraz produkcja masła i sera tradycyjnymi
metodami. Zajęcia trwają ok. 5 godzin i w tym czasie przekazywane są
różne informacje na temat kultury regionu. Podobnym przykładem jest oferowana
biesiada regionalna, na którą wszystkie produkty przygotowywane są tradycyjnymi metodami gospodarskimi. Wielu ludzi chce uczestniczyć w procesie
pieczenia chleba czy lokalnego ciasta zwanego sękaczem. I taka ofertę również
proponujemy.
7. Realizowany jest szeroki wachlarz działań edukacyjnych. Jednym z tematów dla młodzieży jest prowadzenie zajęć, których celem jest ukazanie zanikających zawodów (np. rzeźba w drewnie, tkactwo, wyroby z gliny).
8. Wspierany jest rozwój agroturystyki. Park pomaga w tworzeniu lokalnego produktu turystycznego między innymi poprzez budowanie ogólnodostępnych
urządzeń turystycznych jak kładki, wieże widokowe, ścieżki dydaktyczne itp.
W WPN funkcjonuje ok. 200 km szlaków turystycznych, 10 wież widokowych,
około 1 km kładek przez atrakcyjne i trudnodostępne tereny. Park rocznie odwiedza ok. 100 tys. turystów. Przed utworzeniem Parku Narodowego obszar ten
odwiedzało rocznie ok. 35 tys. ludzi.
9. Organizuje się i wspiera współpracę zagraniczną, nawiązując stałe kontakty z obszarami chronionymi Francji, Niemiec, Litwy i Szwecji. Przy pomocy
Fundacji Leonardo da Vinci zorganizowano szkoleniowe wyjazdy pracowników
parku oraz przedstawicieli lokalnych samorządów do parków regionalnych Francji, gdzie bardzo ciekawie łączona jest ochrona przyrody z rozwojem lokalnym.
10. Przygotowana została dokumentacja techniczna Muzeum WPN, w którym jednym z ciekawszych elementów będzie możliwość obserwacji życia pod
wodą w sztucznie stworzonych ekosystemach wodnych o rożnej charakterystyce.
Ten całoroczny obiekt, który planuje się zbudować przy pomocy środków finansowych Unii Europejskiej będzie kanalizował ruch turystyczny a jednocześnie
ściągnie roczni ok. 100000 turystów, co w oczywisty sposób przyczyni się do lepszego wykorzystania istniejącej bazy noclegowej i żywieniowej w Starym Folwarku, podnosząc dochody lokalnej społeczności.
11. Ze środków Ministerstwa Rolnictwa przeprowadzone zostanie 10 szkoleń w zakresie realizacji programów rolnośrodowiskowych. Przystąpienie do tego
programu przez rolników zamieszkałych w parku przyniesie im wymierne korzyści finansowe i przyczyni się do lepszego gospodarowania zasobami przyrody.
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Pola konfliktów
Według danych zawartych w Strategii Rozwoju Turystyki na lata 20062013 ruch turystyczny w Polsce w 2003 r. wyniósł łącznie ok. 52 mln turystów,
z tego w polskich parkach narodowych ruch turystyczny wyniósł ok. 10 mln, zatem ok. 1/5 całego ruchu turystycznego odbywa się na 1% powierzchni kraju
(tyle powierzchni Polski zajmują parki narodowe) i na dodatek ruch ten nie rozkłada się równomiernie. Już tylko te dwie informacje pokazują, że obszary
parków narodowych są terenem na którym ścierają się różne interesy i konstytucyjna zasada realizacji rozwoju zrównoważonego na obszarach podlegających
ochronie krajobrazu napotyka podstawowe opory.
Obowiązujące przepisy prawa, głównie w zakresie planowania przestrzennego, budownictwa, ochrony przyrody i krajobrazu często się zmieniają w kierunku ich liberalizacji oraz zapisów nieprecyzyjnych, rozmytych, nie precyzujących
jasno kompetencji poszczególnych uczestników postępowań administracyjnych
oraz stwarzające możliwość procesowania się, w zdawało się prostych sprawach,
całymi latami. Mamy na terenie Parku postępowania administracyjne, które trwają
od 8 lat, były na wokandzie Sądów Administracyjnych różnych szczebli po kilka
razy a nadal nie ma prawomocnego wyroku. W podobnych sprawach na tej samej
podstawie prawnej nawet najwyższe autorytety prawne mają odmienne zdanie np.
sprawa serwitutów carskich (nadał je Car Mikołaj II), przyznających włościanom
prawo połowu ryb z brzegu na wodach przylegających do ich gruntów. Sąd Najwyższy rozpatrując kasację wniesioną przez Park uznał że serwituty carskie zostały zniesione ustawą „prawo wodne”, a Trybunał Konstytucyjny rozpatrujący skargę Agencji Własności Rolnej w tej samej sprawie stwierdził, że serwituty carskie
nadal obowiązują.
Ochrona krajobrazu formalnie zapisana w ustawie o ochronie przyrody jest
praktycznie nie realizowana, czego przykładem jest szybko postępująca zabudowa
wartościowych obszarów na terenie parków krajobrazowych i narodowych. Na
skutek uchylenia planów zagospodarowania przestrzennego gmin, a jednocześnie
braku planów ochrony cennych obszarów przyrodniczych. Podstawową
przeszkodą w realizacji celów ochrony obszarów jest, między innymi, usunięcie
z aktualnie obowiązującej, najgorszej od ponad 50 lat ustawy o ochronie przyrody,
zapisu obowiązującego do końca kwietnia 2004 r. art. 14 pkt. 2: „Wszelkie działania na terenie parku narodowego podporządkowane są ochronie przyrody
i mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi działaniami”. Dziś obszary ochrony krajobrazowej w parkach narodowych podlegają takiej samej „ochronie”, jak
każdy fragment naszego kraju poza obszarami chronionymi. Przykład: wyroki sądu administracyjnego odmawiające dyrektorowi parku narodowego wypowiadanie
się na temat ochrony krajobrazu na etapie uzyskiwania przez inwestora warunków
zabudowy i wskazanie że ten element należy rozważać na etapie decyzji pozwolenie na budowę. A jak wiadomo, dyrektor parku narodowego nie uczestniczy w postępowaniu administracyjnym związanym z wydaniem decyzji. Pozwolenie na budowę, czyli sprawę „ochrony krajobrazu” scedowano na starostę, ale tylko formal69

nie.
Przecież
jest
bardzo
wiele
obszarów,
na
których
nie
powinien powstać żaden budynek, a inwestor posiadający decyzję o warunkach
zabudowy już ma sprawę rozstrzygniętą dla niego pozytywnie. Stwierdzić należy
zatem, wbrew opinii wyrażanej przez wybitnego specjalistę w zakresie prawa
ochrony przyrody prof. dr hab. Zbigniewa Radeckiego (Aura nr 12/04), że w Polsce nie ma ochrony krajobrazu, co wykazują prawomocne orzeczenia sądów, bo
tak naprawdę to dopiero przed tymi sądami następuje doprecyzowanie tego nie jasnego prawa.
To kilka przykładów z praktyki codziennej pracy administracji obszaru
chronionego która powoduje, że złe prawo tworzy podstawę konfliktów. I choć
WPN uczestniczy średnio rocznie w ok. 80 postępowaniach administracyjnych,
dotyczących różnego budownictwa i wydaje tylko około 8-10% negatywnych opinii lub decyzji, to ci „ważni” inwestorzy potrafią, wykorzystując różne media,
stworzyć nieprzychylny klimat wokół parku jako „wroga rozwoju lokalnego
i gnębiciela społeczności lokalnej”. Z tych 8-10% negatywnych stanowisk Parku
w dalszym postępowaniu przed sądami utrzymuje się średnio połowa decyzji Parku.
Większość badanej społeczności (63,1%) nie stwierdziło, aby w związku
z zamieszkiwaniem na terenie WPN lub w jego pobliżu, ponosiło jakieś koszty lub
straty w porównaniu z mieszkańcami z obszarów nie objętych ochroną przyrody.
Pozostali badani wymienili następujące negatywne strony funkcjonowania WPN
w miejscu zamieszkania:
Zakazy (nakazy), ograniczenia - 15,4%
Straty spowodowane przez zwierzynę - 12,7%
Złe stosunki z dyrekcją parku - 2,3%
Przymusowe opłaty - 1,6%
Biurokrację - 1,5%
Złą infrastrukturę - 1,2%
Brak możliwości prowadzenia działalności turystycznej - 1,1%
Wyższe koszty utrzymania gospodarstwa domowego - 0,9%
Ponadto ¾ mieszkańców Parku i 85% mieszkańców otuliny nie musiało
wprowadzać żadnych zmian w prowadzonym przez siebie lub rodzinie gospodarstwie rolnym lub firmie.
Około 9% badanych uważa, że żadne z ograniczeń i zakazów obowiązujących na terenie Parku nie wiążą się z dolegliwościami dla mieszkańców WPN
i parkowej otuliny. Za najbardziej dotkliwe dla mieszkańców z zakazów i ograniczeń obowiązujących na terenie Parku i w jego otulinie badani uważają:
- zakazy i ograniczenia w budownictwie - 36,7%
- zakazy poruszania się po lesie - 18,3%
- zakaz zbierania runa leśnego - 12,8 %
- zakaz budowy pomostów - 9,7%
- zakaz wyrębu lasu i specjalne pozwolenia - 6,7%
- zakaz połowu ryb - 7,2%
- nakazy i zakazy w ruchu turystycznym - 5,6%
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- zakaz sprzedaży i dowolnego użytkowania gruntów prywatnych - 2,5%
- zakaz prowadzenia wykopów - 1,9%
- wymóg prowadzenia rolnictwa ekologicznego - 1,7%
- zakaz pływania motorówkami - 1,4%
- zbyt dużo nakazów i zakazów - 1,0%
Podsumowując tych kilka przytoczonych danych, można stwierdzić,
że główne pole konfliktów zarysowuje się na polu presji urbanizacyjnej na
obszary ochrony krajobrazu (stanowiące własność prywatną).
Drugim polem konfliktu, którego badania nie wykazały, ale w praktycznej
realizacji ochrony zasobów przyrodniczych jest ważny - to problem kłusownictwa wodnego. Z danych Straży Parku wynika, że rocznie zdejmowane jest ok.
150–180 sztuk różnego rodzaju sprzętu kłusowniczego, oraz odbywa się od
6 do 14 spraw przed sądami głównie za kłusownictwo na wodzie. W większości
przypadków sprzęt kłusowniczy znajdowany jest w rejonie wsi Rosochaty Róg,
Mikołajewo oraz Bryzgiel. Szczególną tradycją tego regionu jest społeczna
akceptacja kłusownictwa wodnego. To znaczy, iż większość społeczności lokalnych wie, kto od lat kłusuje na jeziorach, następnie handluje rybami na potrzeby
lokalne i turystów, a jednocześnie obdarza tych ludzi zaufaniem społecznym powierzając im funkcje wybieralne. W badaniach ankietowych tylko około 1% uważa kłusownictwo za problem na tym obszarze, ale jednocześnie ok. 15% stwierdza,
że mieszkańcy Parku często i dość często świadomie naruszają przepisy ochrony
środowiska, a około 40% uważa, że zdarza się to od czasu do czasu.
Przyszłość
Wykazywany w przeprowadzonych badaniach wzrost zainteresowania
świadczeniem usług agroturystycznych oraz stale prowadzone różne działania
edukacyjne, przyczynią się zapewne do sukcesywnego wygasania ostrych konfliktów, o ile przepisy prawa staną się czytelniejsze i jednoznacznie będzie można w
większości przypadków odpowiedzieć na pytanie: co można, a czego nie można i
w jaki miejscu.
Bardzo ważnym dokumentem, który powstanie w ciągu kilku lub kilkunastu
miesięcy będzie plan ochrony WPN. Początki porządkowania stanu gospodarki
przestrzennej już są, udało się uzgodnić zapisy projektu Studium Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gmin z Gminą Suwałki, która zajmuje około 65%
powierzchni Parku. Gmina Nowinka również przystąpiła do uzgodnienia Studium,
i choć przedstawiona pierwsza wersja (która między innymi wskazywała wszystkie tereny Parku położone w tej gminie jako obszary przeznaczone do zagospodarowania turystycznego) nie została uzgodniona przez Park, to trzeba mieć nadzieję, że w dalszych pracach otrzymany zostanie do uzgodnienia projekt Studium
zgodny z obowiązującymi ustawami. Prowadzone są prace nad kilkoma planami
miejscowymi, które też muszą być uzgodnione przez dyrektora Parku. Jednym z
elementów tych planów oraz wcześniej przyjętych przez samorządy (Gmina Nowinka nie ma jeszcze Programu Ochrony Środowiska i Programu
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Gospodarki Odpadami) programów jest porządkowanie gospodarki odpadami.
Problem ten nie został jeszcze na terenie Parku rozwiązany, a jego dotychczasowa
realizacja, spotyka się z różnym przyjęciem przez społeczność lokalną. Prowadzone aktualnie działania samorządów zmierzają do uporządkowania gospodarki ściekowej i dziś już największe źródła zanieczyszczeń zostały opanowane przy wielkim wysiłku finansowym samorządów wspieranych przez Park.
Kolejnym ważnym zadaniem administracji parku, do którego jest ona
przygotowana jest pomoc miejscowym rolnikom w przystąpieniu do różnych pakietów programów rolnośrodowiskowych. Niestety, obiecane w aktach prawnych
wsparcie promocji programów rolnośrodowiskowych zostało uruchomione
z rocznym opóźnieniem przez Ministerstwo Rolnictwa. Realizacja tych programów, a w jej efekcie uzyskanie wsparcia finansowego, zwłaszcza w pakietach
dotyczących produkcji zwierzęcej, stanowić będzie istotny element rozwoju
lokalnego produktu turystycznego związanego z tradycją kulturową tego obszaru.
Dalsze wiązanie działalności gospodarczej, bezpośrednio uzależnionej od
atrakcyjnego stanu środowiska przyrodniczego, będzie stanowiło o wzroście społecznej akceptacji jego ochrony. Koronnym argumentem na powiązanie funkcjonowania Parku z interesami społeczności lokalnej będzie uruchomienie Stacji
Edukacyjnej – muzeum Wigierskiego Parku Narodowego w miejscowości Stary
Folwark, które czynne przez cały rok ściągnie około 100 tys. turystów, których
obsługiwać będzie społeczność lokalna.
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Summary
Social aspects of functioning of the Wigierski National Park
About 6000 people live within the area of polish national parks, including about 1300 people
in Wigry National Park and 3400 in Kampinos National Park. Due to this fact, the park's administration is concerned in enforcing sustainable development and to do so, it fulfills different projects.
About 30 percent of inhabitants moved here after the creation of the national park. Currently about
21 percent of them are engaged in agrotouristical activity, and in the next years 20 percent of park's
inhabitants is intending to undertake such activity. Outside the national park the number of people
involved in the agrotouristical business is no greater than 5 percent of the population. A survey has
been conducted, in which ¾ of park area inhabitants have answered, that they did not have to introduce any changes in their farming activity due to the creation of the national park (park
exists since 1989).
The park's administration is promoting the main objectives of the park, including the principle of sustainable development, throughout different educational activities, such as competitions,
publications, meetings and trainings, but also by installing some devices for renewable energy
sources exploitation in their own buildings - photovoltaics, heat pumps, biomass combustors and
small sewage treatment plants. The park's authorities are also interested in the restitution of traditional races of farm animals.
The main field of conflicts is the urge for urbanization in the areas, which have not been settled yet, reinforced by imperfect and often changeable law and the pressure of poaching, directed
mostly towards fish resources of the park. Considering the results of the 2004 large-scale survey we
may assume, that the more people will be deriving profits from legal exploitation of the environment
resources, according to the rules of sustainable development, the more allies will the park have,
which should limit the number of possible conflicts. It is also necessary to arrange the law in such
way, so it will clearly state the rules of nature and landscape protection.

Mgr inż. Zdzisław Szkiruć
Wigierski Park Narodowy
Krzywe 82, 16-400 Suwałki
wigry_pn@su.onet.pl
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MIĘDZY OCHRONĄ PRZYRODY A GOSPODARKĄ - BLIŻEJ OCHRONY
Konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce
Red. Adam Hibszer, Józef Partyka
Oddział Katowicki PTG, Ojcowski Park Narodowy, Sosnowiec - Ojców, 2005
—————————–——————————————————————————————

Czesław Wodzikowski

KONFLIKT SPOŁECZNY NA TLE TWORZENIA PARKU
NARODOWEGO „BORY TUCHOLSKIE”
Wprowadzenie
Parki narodowe są w Polsce najwyższą formą ochrony przyrody. W interesie całego społeczeństwa leży więc, aby tą formą ochrony objąć wszystkie najcenniejsze przyrodniczo obszary naszego kraju. Ich tworzenie prowadzi jednak bardzo często do konfliktów z mieszkańcami terenów, które mają być włączone do
parku narodowego lub jego otuliny. Celem artykułu jest ukazanie genezy konfliktu, który towarzyszył tworzeniu Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, wskazanie
stron uczestniczących w sporze i motywów ich postępowania, oraz sposobu rozwiązania sytuacji konfliktowej.
Charakterystyka obszarów przeznaczonych do utworzenia Parku
Narodowego Bory Tucholskie
Park Narodowy Bory Tucholskie (PNBT) w swej pierwotnej wersji miał
być utworzony na terenach obecnych gmin Chojnice, Brusy i Lipnica. Obszar ten
zamieszkały jest przez Kaszubów. Jest to grupa etniczna charakteryzująca się „silnym poczuciem regionalnej i etnicznej odrębności”(Borkowicz, 2003). Podstawą
ich gospodarki były głównie rolnictwo i hodowla, ale także rybołówstwo, pszczelarstwo i inne zajęcia pozarolnicze. Płody rolne były podstawą wyżywienia Kaszubów, i to zarówno te uzyskiwane z prowadzonej przez nich gospodarki rolnej
jak i te uzyskiwane w stanie naturalnym poprzez zbieractwo w otaczającym środowisku, a więc głównie w lesie (Kukier, 1968). Kaszubi po II wojnie światowej
traktowani byli jak obywatele drugiej kategorii (Borkowicz, 2003). Władze państwowe, aby zrealizować swoje zamierzenia ideologiczne zaczęły podporządkowywać sobie sferę życia gospodarczego. Spowodowało to przede wszystkim upadek istniejących spółdzielni, które były siłą likwidowane lub włączane do powstających państwowych centrali; np. Centrali Rolniczych Spółdzielni „Samopomoc
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Chłopska”, Centrali Spółdzielni Pracy „Społem” i innych1. Największe jednak
znaczenie o zabarwieniu jednoznacznie negatywnym miała reforma rolna. O ile w
tym czasie było społeczne przyzwolenie do parcelacji majątków poniemieckich, o
tyle
nie
zgadzano
się
z
parcelacją
gospodarstw
kaszubskich
o powierzchni ponad 100 ha. Ze względu na słabe ziemie nie były to bowiem gospodarstwa „wielkie”. Większość ziem z rozparcelowanych w ten sposób gospodarstw trafiała do Lasów Państwowych (L.P.). Bardzo dużo takich przypadków
było w okolicach Brus, co miało zdecydowany wpływ - jak się okazało, na postawy mieszkańców tych okolic związane z tworzeniem PNBT. Parcelacji poddano
między innymi gospodarstwa znajdujące się w Leśnie, Wielkich Chełmach, Kaszubie i Żabnie (Obracht-Prondzyński, 2002). Podobnie było z nacjonalizacją, w
wyniku której wielu Kaszubów utraciło swoje warsztaty, młyny i tartaki, a co za
tym idzie i źródła utrzymania. Dlatego też w Kaszubach wytworzyła się swoista
postawa dystansu do wszystkiego co nowe. Powszechne stały się też postawy
przeczekiwania i dystansu do tego, co narzuca władza.
Formy własności ziemi oraz charakterystyka działalności gospodarczej na terenach mających wejść w skład PNBT
Formy własności gruntów na obszarach przeznaczonych do utworzenia
PNBT oraz jego otuliny to: własność prywatna (w przeważającej części dotyczy
ona własności gruntów pod zabudową letniskową, działek rekreacyjnych, gospodarstw rolnych, oraz w mniejszej części lasów i jezior znajdujących się na omawianym obszarze), własność Skarbu Państwa (Lasy Państwowe, grunty i jeziora
przekazane do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP) oraz grunty
pod drogami i liniami kolejowymi) oraz własność samorządowa (grunty gminne).
Charakter działalności gospodarczej w rejonie PNBT i jego otuliny determinowany jest położeniem, jakością gleb oraz ogólnym stopniem rozwoju gospodarczego regionu. Na terenach wchodzących lub bezpośrednio graniczących
z PNBT i jego otuliną bardzo duże znaczenie ma działalność związana z turystyką
i wypoczynkiem. Prowadzona jest też indywidualna działalność rolnicza,
skupiona przede wszystkim w okolicach największych wsi tj. Charzyków i Dużych Swornegaci. Ważną gałęzią działalności gospodarczej na rozpatrywanym obszarze jest rybołówstwo. Gospodarka rybacka prowadzona jest przez Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Charzykowy. Jeziora użytkowane przez to gospodarstwo, a mające wejść w skład PNBT - obecnie znajdujące
się w jego otulinie to: Charzykowskie, Karsińskie, Długie, Dybrzk, Łąckie oraz
Płęsno.

1

Szerzej na ten temat: C. Obracht-Prondzyński, 2002. Kaszubi. Między dyskryminacją a regionalną
podmiotowością. Instytut Kaszubski w Gdańsku, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, s. 254.
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Historia utworzenia Parku Narodowego Bory Tucholskie
Obszar, na którym powstał park projektowano objąć ochroną po zakończeniu II wojny światowej. W sierpniu 1948 r. na terenie ówczesnego nadleśnictwa
Klosnowo planowano chronić w formie rezerwatu widokowego krajobraz niewielkiego jeziora Kocioł, oraz jezioro Zielone. Teren, na którym miał być utworzony
przyszły park narodowy był też przedmiotem troski założyciela muzeum historyczno-etnograficznego w Chojnicach, Juliana Rydzkowskiego. To właśnie on na
początku lat pięćdziesiątych wnioskował o objęcie ochroną rezerwatową fragmentu Strugi Siedmiu Jezior oraz skupiska olbrzymich jałowców tzw. „Zielonego Piekła”. W latach pięćdziesiątych ze względu na tokujące na tym terenie głuszce powstał projekt utworzenia rezerwatu przyrody. Nie doczekał się on jednak realizacji. Na początku lat siedemdziesiątych powstał projekt utworzenia Parku Krajobrazowego
Strugi
Siedmiu
Jezior.
Następne
pomysły
związane
z ochroną tego terenu to próba utworzenia rezerwatu przyrody Struga Siedmiu Jezior oraz Borowiackiego Parku Krajobrazowego. Zamiary te doczekały się realizacji w 1990 r., kiedy powstał Chojnicki Park Krajobrazowy (który zmienił
w późniejszym okresie nazwę na Zaborski Park Krajobrazowy) oraz w 1996 r.,
gdy został utworzony Park Narodowy Bory Tucholskie. Jego utworzenie ma
przede wszystkim na celu ochronę oligotroficznego krajobrazu sandrowego,
jedynego tego typu w obecnie istniejących parkach narodowych w Polsce, a unikatowego na skalę europejską. Celem parku jest także ochrona unikalnych typów
ekosystemów charakterystycznych dla Pomorza, a zwłaszcza ekosystemów
jeziornych (jeziora lobeliowe i ramienicowe). PNBT jest także największym skupiskiem wydm śródlądowych w Borach Tucholskich. Na terenie parku znajduje się
także unikatowe w skali całego Pojezierza zjawisko hydrologiczne – Struga Siedmiu Jezior. Tworzą ją rynnowe jeziora połączone ze sobą ciekiem wodnym
o długości 9,4 km.
Charakter informacji o tworzeniu PNBT
Kwestia tworzenia PNBT była w latach poprzedzających jego powstanie
znana przede wszystkim środowiskom zainteresowanym jego utworzeniem, tj.
środowiskom naukowym oraz urzędnikom państwowym szczebla centralnego
(Departament Ochrony Środowiska w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa). Społeczność lokalna w fazie projektowania PNBT
nie była, podobnie jak i lokalne władze samorządowe, o tych działaniach informowana. Administracja wojewódzka wykonywała natomiast polecenia instytucji
centralnych, nie angażując się w kampanię informacyjną. W okresie późniejszym,
informacje przekazywane ze szczebla centralnego na temat parku były często niejednoznaczne. Jak się później okazało, brak informacji oraz sprzeczne informacje
dotyczące tworzenia PNBT okazały się główną przyczyną protestów przeciw jego
utworzeniu. Od 1994 r. można spotkać w lokalnych mediach sporadyczne informacje na temat tworzenia PNBT (liderem w tym względzie są Wiadomości lokalne
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– dodatek Gazety Pomorskiej)2. Ich charakter jest raczej ogólnikowy, informujący
jedynie o zamiarze utworzenia parku. Również lokalna rozgłośnia radiowa Radio
Weekend relacjonowała raczej pod kątem sensacji sprawy związane z parkiem,
wywołując kontrowersje w tej sprawie. Reasumując można stwierdzić, że charakter medialnej informacji na temat PNBT był bardzo ogólny, niejednokrotnie mylący (np. podawanie różnych terminów utworzenia parku jak również różnych jego
nazw), oraz miał charakter raczej sensacyjny niż merytoryczny. Taki charakter
przekazywanych
informacji
spowodował,
że
stan
poinformowania
lokalnej społeczności był katastrofalny. Oddają to najlepiej materiały źródłowe.
Oto kilka przykładów:
1. Posiedzenie Rady Gminy Chojnice w dniu 16 czerwca 1995 r. W swoim
wystąpieniu radny Ryszard Kontek stwierdza: „Mieszkańcy Dużych Swornych
Gaci narzekają na całkowity brak informacji. Proszę, żeby Rada Gminy zajęła
w tej sprawie jakieś stanowisko i skierowała pismo do Wojewody z prośbą o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości” 3. Na tej samej sesji radny Edward Meyer wyraził
swoje zaniepokojenie pełną dezinformacją odnoszącą się do zakazów, nakazów
oraz praw dla społeczności sołectwa Swornegacie. Zauważył, że środki
masowego przekazu emitują jakieś dziwne niesprawdzone i często sprzeczne
informacje na temat wielkości chronionego obszaru, a także terminu powołania
Parku4.
2. XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brusach w dniu 29 czerwca 1995 r.
Burmistrz stwierdził: „Gmina nie otrzymała żadnego pisma o utworzeniu parku.
Rada Gminy Chojnice wystosowała protest w sprawie złej informacji lokalnych
władz o tym problemie”5.
3. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Chojnice i Rady Miejskiej w Brusach
w dniu 17 sierpnia 1995 r. Przewodniczący Rady Gminy Chojnice Bogdan Hildebrand zwrócił uwagę na niedoinformowanie lokalnych samorządów o sprawach
dotyczących parku i pracach prowadzonych na szczeblu wojewódzkim i centralnym6.
4. XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brusach w dniu 8 lutego 1996 r.
Radny Marian Wróblewski stwierdza, że pierwszy raz widzi na piśmie projekt
rozporządzenia RM (w sprawie utworzenia PNBT- dop. aut.)7. Radny Antoni Szur2

Pierwszy artykuł na temat mającego powstać parku narodowego ukazał się w Gazecie Pomorskiej
w 1994 r.
3
Protokół z posiedzenia Rady Gminy Chojnice z dnia 16.06.1995 r. s. 3.
4
Ibidem, s. 13.
5
Protokół Nr IV/95 XI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brusach, Ad. 14.
6
Protokół nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Chojnice i Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się
dnia 17 sierpnia 1995 r., pkt. 2. Na tej samej sesji dr Jan Wróbel (Dyrektor Departamentu Ochrony
Przyrody) poinformował w imieniu Ministra Rolnictwa i Ochrony Środowiska o utworzeniu od
1 stycznia 1996 r. trzech nowych parków narodowych. Wynika z tego, że na cztery i pół miesiąca
przed planowanym utworzeniem PNBT samorządy lokalne nie miały żadnych konkretnych informacji na ten temat.
7
Protokół Nr I/96 XVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brusach, s. 8.
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lej dodaje, że prawie dwa lata trwają dyskusje na temat parku, a radni nie mają dokumentów na ten temat8.
Źródła informacji o tworzeniu PNBT
Odpowiedzialnymi stronami za właściwe informowanie społeczności
lokalnych o tworzeniu PNBT były: władze państwowe, środowiska naukowe oraz
władze lokalne. Na podstawie dostępnych materiałów należy uznać, że strona rządowa, a więc główni realizatorzy tworzenia PNBT nie wywiązała się w zadowalający sposób z zadania informowania o tym fakcie społeczności lokalnych. Informacje, przekazywane przede wszystkim do samorządów, były często niejednoznaczne i sprzeczne. Poza tym, były przekazywane - jak się wydaje - zbyt późno.
Strona rządowa nie wykazywała także inicjatywy bezpośredniego informowania
ludności miejscowej. Znikomy był również udział środowisk naukowych
w procesie informowania o tworzeniu PNBT. Środowiska te, jako inspiratorzy
utworzenia parku przekazywały informacje w sposób mało klarowny. Wydaje się,
że poza czysto naukowymi opracowaniami mającymi być podstawą do utworzenia
parku, nie włączyły się one w sposób należyty do dyskusji na ten temat. Poza sporadycznymi wyjątkami, naukowcy nie wypowiadali się publicznie. Szkoda, że tak
się stało, bo to właśnie środowisko naukowe, mogło w odpowiednim czasie
w sposób należyty przygotować społeczności lokalne do faktu utworzenia parku.
Władze lokalne także nie były dobrym źródłem informacji, ponieważ same tej
informacji nie posiadały. Nie zwalniało to jednak poszczególnych samorządów lokalnych (gmin) od obowiązku rzetelnego poinformowania mieszkańców o tworzonym parku i wszelkich tego konsekwencjach. Sądzić można, że władze gmin
„zawłaszczyły” także dla siebie prawo decydowania o zgodzie na jego powstanie.
Nigdzie bowiem nie odbyły się konsultacje na ten temat z mieszkańcami, a także
nie spróbowano zorganizować wspólnego spotkania władz wszystkich gmin na terenie których miał powstać PNBT.
Przez źródła informacji rozumie się te źródła, w których osoba zainteresowana może znaleźć merytoryczne informacje na temat mającego powstać parku
lub też może zaznajomić się - przynajmniej w sposób ogólny - z procesem tworzenia parku i zjawiskami temu procesowi towarzyszącymi. Stosując te kryteria
uznano, że źródłami informacji o tworzeniu parku są przede wszystkim: Towarzystwo Miłośników Borów Tucholskich, lokalne media oraz radni. Materiały źródłowe, do których dotarł autor wskazują, iż organizacją propagującą w sposób
bardzo profesjonalny i merytoryczny powstanie parku narodowego na terenie Borów Tucholskich było Towarzystwo Miłośników Borów Tucholskich. Towarzystwo to cały czas propagowało powstanie parku narodowego, wspierało powstawanie Leśnych Kompleksów Promocyjnych (LKP) i rezerwatu biosfery, upatrując
w powstaniu tychże szansy na utworzenie Ekoregionu Bory Tucholskie. Z lokalnych mediów elektronicznych wskazać można prywatną rozgłośnię radiową „Ra8

Ibidem, s. 9.
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dio Weekend, która jest słyszalna w promieniu ok. 80 km od Chojnic. Zasięgiem
pokrywa cały obszar mający wejść (we wszystkich wariantach) w granice PNBT.
W okresie poprzedzającym utworzenie parku radio to nie prowadziło jednak kampanii informacyjnej w szerokim rozumieniu tego słowa. Z dzienników ukazujących się na tym terenie bez wątpienia największy zasięg ma Gazeta
Pomorska. Artykuły na temat mającego powstać parku zaczęły ukazywać się już
od 1994 r. Największą jednak ilość tekstów dotyczących PNBT znaleźć można
w pierwszej połowie 1996 r.9. Ze względu na małą popularność na obszarach wiejskich zostały pominięte media ogólnopolskie, chociaż ukazywały się w nich sporadycznie informacje na temat parku10. Ostatnią grupą źródeł informacji
o PNBT stanowią według przyjętych kryteriów - radni.
Przebieg konfliktu społecznego na tle tworzenia PNBT
Pomimo, iż polska polityka ochrony przyrody i środowiska człowieka, co
najmniej od 1991 r. deklaruje zgodność z ideą ekorozwoju (rozwoju trwałego), nie
widać tego w pochodzącej z tego samego roku ustawie o ochronie przyrody.
Wszystkie formy ochrony przyrody wymienione w tej ustawie zaliczyć możemy
do tzw. metod konserwatorskich. O tym, że nie zawsze są one społecznie akceptowane świadczy między innymi konflikt wokół tworzenia PNBT. Można stwierdzić, że w czasie trwania omawianego konfliktu obowiązująca w Polsce ustawa
o ochronie przyrody oraz metody stosowane do jej wprowadzania nie były dostosowane do panującej w tym czasie sytuacji społeczno-gospodarczej. Decyzja
o utworzeniu PNBT została podjęta przez decydentów autorytarnie, bez jakichkolwiek wcześniejszych społecznych konsultacji. Zamiast konsultacji przedstawiono im tylko regulamin, który zawierał katalog ograniczeń i zakazów. Jako, iż
mieszkańcy tych terenów od lat żyli z lasu, była to dla nich sytuacja niemożliwa
do przyjęcia. W przekonaniu społeczności lokalnych jego utworzenie byłoby dla
nich katastrofą ekonomiczną. W obronie poziomu swojego życia, obrony niekiedy
jedynego źródła utrzymania, jakim było i jest dla tych ludzi zbieractwo oraz praca
w lesie (czyt. Lasach Państwowych), dochodzi w efekcie do protestu przeciw tworzeniu PNBT. Jest to konflikt o charakterze przede wszystkim ekonomicznym,
jawny i zorganizowany - bo powoływane są ad hoc komitety protestacyjne, a protestujący znani są z imienia i nazwiska. Aktywnie włączyły się także w ten protest
samorządy lokalne oraz radni. Protest ten jest protestem o graniczenie ochrony
przyrody w imię lokalnych interesów11.
9

Artykuły te ukazywały się najczęściej „Lokalnych wiadomościach”, które stanowią regionalny
dodatek do Gazety Pomorskiej.
10
Np. artykuł redakcyjny Mamy dwa nowe parki narodowe,[w]: Przyroda Polska, nr 8/96, s. 21.

Por. Koćwin, L., 1999. „Obywatelskie nieposłuszeństwo środkiem zabezpieczenia interesu publicznego w zakresie ochrony środowiska” [w]: H. Lisicka (red.), Ochrona środowiska w polityce. Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska, Wrocław, 1999,
s. 219-236.
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Strony konfliktu

Analizując ten konflikt wyróżniono jego głównych aktorów. Podstawowym
kryterium jakie przyjęto, to jawne (udokumentowane) wystąpienia, które miały za
zadanie ochronę istniejącego status quo, lub też pozyskanie z faktu tworzenia parku określonych korzyści. Stosując powyższe kryteria za strony konfliktu uznano:
stronę rządową, naukowców, Lasy Państwowe, samorządy lokalne oraz społeczności lokalne.
Na podstawie dostępnych informacji można przyjąć, że strona rządowa jest
oceniania przez społeczności lokalne najgorzej. Ocena taka spowodowana została
następującymi czynnikami:
1. Arbitralną formą podjęcia decyzji o utworzeniu PNBT. Najpierw zostały na
szczeblu centralnym ustalone decyzje odnośnie tworzenia parku, a dopiero później
– gotowe już dokumenty zaczęły spływać do samorządów.
2. Brakiem konsultacji społecznych. Społeczności lokalne zostały zaskoczone
tworzeniem parku narodowego. Okazało się, że najpierw ministerstwo ustaliło
plany powstania parku, a dopiero później zostały one przedstawione - poprzez samorządy, lokalnym społecznościom. Poza tym, coraz mniej ufano w tym okresie
władzom centralnym, a na terenach mających wejść w struktury PNBT dużą wagę
przywiązywano do zapowiedzi rządów postsolidarnościowych dotyczących zwrotu zawłaszczonych po II wojnie światowej prywatnych majątków
3. Zmianami w regulaminie PNBT dotyczącymi mających obowiązywać
w nim zakazów. Miejscowa ludność od zawsze była związana z lasem i jeziorami.
Z lasem ludzie ci związali się najczęściej w okresie lat pięćdziesiątych
i sześćdziesiątych, gdy Lasy Państwowe widząc ucieczkę do miast miejscowej
ludności stworzyły dość dobre materialne warunki dla swoich pracowników. Gdy
w Polsce po okresie przemian społeczno-politycznych zaczęła obowiązywać gospodarka rynkowa, w sposób dramatyczny pogorszyły się im warunki życia. Dlatego też często jedynym sposobem na poprawę egzystencji stały się dochody uzyskiwane z lasu, a konkretnie ze sprzedaży runa leśnego. Zbieractwo na tym
obszarze stanowiło zawsze znaczące źródło dochodów. Dlatego też zbuntowano
się, gdy w pierwotnym regulaminie ustanowiono kategoryczny zakaz wstępu do
parku, a także zakaz zbioru runa leśnego. Nic dziwnego, że po takim potraktowaniu miejscowi przestali później dowierzać zapewnieniom, że w sprawie wstępu do
lasu oraz zbioru runa leśnego wszystko pozostanie bez zmian12.
4. Nierównym traktowaniem stanowisk samorządów lokalnych. Gdy przekazano informacje o planowanym utworzeniu PNBT samorządom, miał on obejmować obszar znajdujący się na terenie trzech gmin. Były to gminy: Chojnice, Brusy
12

Zapewniał o tym dr Jan Wróbel na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Chojnice i Rady Miejskiej
w Brusach 17 sierpnia 1995 r. mówiąc,: „Miejscowa ludność będzie mogła swobodnie zbierać runo
leśne. Ograniczenia będą dotyczyły ludności zamiejscowej, która masowo przyjeżdża na grzybobrania”.
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i Lipnica. O ile strona rządowa walczyła z bardzo dużą determinacją o tereny leżące na terenach gmin Chojnice i Brusy, o tyle praktycznie bez walki wycofała się z
terenów gminy Lipnica13. Dlatego też dziwne wydaje się zachowanie tych samych
władz odnośnie samorządów gminy Chojnice i Brusy, gdzie znaleźć można działania zachęcające władze tych gmin do podjęcia pozytywnych decyzji. Jedynym
wyjaśnieniem według mnie może być tylko to, że decyzja, która zapadła na szczeblu centralnym o utworzeniu PNBT miała być wykonana bez względu na to, jakie
stanowisko zajmą w tym względzie zainteresowani14. Wynika z tego, że również
międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie ochrony środowiska, miały duży
wpływ na to, że PNBT powstałby mimo wszystko – bez względu na stanowisko
samorządów lokalnych. Powstanie parku było z góry przesądzone,
a rozgrywka dotyczyła tylko obszaru, na jakim miał powstać. Być może „centrala”
nie liczyła na tak silny opór ze strony mieszkańców tych terenów, bo z oporem
samorządów na pewno umiałyby sobie poradzić15.
Naukowcy to inicjatorzy i główni zwolennicy powstania PNBT. Miejscowej
ludności nie trafiały jednak do przekonania ich argumenty. Społeczność miejscowa uważała, że utworzenie parku odbędzie się tylko jej kosztem. Uważała też, że
przyrodę można chronić w inny sposób niż poprzez tworzenie parku narodowego.
Wydaje się jednak, że stanowisko naukowców w tym względzie było „niereformowalne”, a przyjęte kryteria były konsekwentnie realizowane, co potwierdza hipotezę, że utworzenie parku narodowego na tych terenach było z góry przesądzone. Potwierdza to także fakt, iż bez zbytnich oporów ze strony środowisk naukowych, dokonywano kilkakrotnie niekorzystnych korekt granic projektowanego
parku. Także w literaturze dotyczącej PNBT znaleźć można argumenty na jej po-

13

Wskazuje na to wypowiedź dr Jana Wróbla na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Chojnice i Rady
Miejskiej w Brusach 17 sierpnia 1995 r. W składanych propozycjach pomocy finansowej na zagospodarowanie turystyczne pomija gminę Lipnica, wymieniając tylko Brusy i Chojnice.
14
Dowodem na to jest wystąpienie Dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody dr Jana Wróbla na
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Chojnice i Rady Miejskiej w Brusach 17 sierpnia 1995 r. Cytuję za
protokołem z sesji: „Poinformował (J. Wróbel), że reprezentuje na sesji Ministra Rolnictwa i Ochrony Środowiska i jest upoważniony do przedstawienia jego stanowiska. Z dniem 1 stycznia 1996 r.
mają być utworzone 3 parki narodowe, między innymi Park Narodowy Borów Tucholskich. Ponadto
planuje się powiększenie kilku innych parków.[...] Polska musi zrealizować zobowiązania wynikające z postanowień Rady Europy dotyczących ochrony środowiska. Z wykonania zaleceń Rady Europy oraz podpisanych konwencji trzeba będzie się rozliczyć. Jest to związane z funduszami, jakie
otrzymujemy na te cele”.
15
Choćby poprzez składanie obietnic finansowych. W cytowanym wcześniej wystąpieniu na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Chojnice i Rady Miejskiej w Brusach w dniu 17 sierpnia 1995 r.
dr J. Wróbel mówił też, że „[...] priorytetowo (w przyznawaniu środków finansowych z ministerstwa) będą traktowane te gminy, które będą posiadały obszary chronione. Otrzymają one dotacje na
pokrycie strat z tytułu zmniejszenia dochodów budżetowych. Gminy te skorzystają ponadto z udogodnień turystycznych, gdyż na ich terenie będzie konkretny program ochrony zawierający m.in.
oznakowanie szlaków turystycznych, informacje turystyczne. Program ten będzie realizowany z korzyścią dla gminy. Obecnie zagospodarowanie turystyczne gminy Chojnice i Brusy jest niezauważalne. Potrzebne są odpowiednie plany i dotacje z środków centralnych”.
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twierdzenie16. Niemniej powołanie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” wieńczy długi okres starań o ustanowienie dla tego kompleksu leśnego najbardziej prestiżowej i zobowiązującej formy ochrony przyrody”17.
Bardzo duże znaczenie w omawianym konflikcie mają Lasy Państwowe,
a właściwie środowisko leśników. To L.P. stały się dla dużej części społeczności
miejscowej jedynym pracodawcą. Leśnicy, którzy potrafili zasymilować się
z miejscową ludnością mają wśród nich duże poważanie, a ich opinie zazwyczaj są
przez dużą część ludności przyjmowane jako swoje.
L.P., chociaż znajdowały się w strukturze tego samego ministerstwa, które
było inicjatorem powstania PNBT, od samego początku były przeciwne tej inicjatywie. Analizując dostępne dokumenty nie można jednak odmówić racjonalności
ich argumentom. Nie negowali zasadności ochrony przyrody jako takiej, natomiast
występowali przeciw jej ochronie w formie parku narodowego. Wskazywali, że w
zasadzie tylko L.P. są w stanie zagwarantować prawidłową ochronę - przede
wszystkim lasów, głównie ze względu na posiadany potencjał. Swoje oficjalne
stanowisko Lasy Państwowe przedstawiły w dokumencie: „Stanowisko Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w sprawie projektu powołania Parku
Narodowego w Borach Tucholskich”. Wyrażają w nim swoją troskę
o zachowanie lasów regionu Borów Tucholskich w dobrej kondycji i jednocześnie
wnioskują o wstrzymanie decyzji powołującej park narodowy.
Stanowisko gminy Lipnica. Na podstawie zebranych materiałów nie można w sposób jednoznaczny wskazać postawy władz samorządowych gminy Lipnica wobec omawianego problemu, chociaż istniejące dokumenty pozwalają przypuszczać, że była ona negatywna18. Analizując te dokumenty można wyciągnąć
pewne wnioski i postawić hipotezy odnośnie działań tego samorządu.
Pierwszy wniosek, jaki się nasuwa, to pośpieszne działanie. Wniosek Wojewody Bydgoskiego jest datowany na 1 lipca 2004 r. Wspólne posiedzenie Zarządu Gminy i radnych odbyło się 5 sierpnia, a uchwałę podjęto 12 sierpnia 1994
r. Jak wynika z dokumentów, dopiero na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia radni zostali poinformowani przez wójta o zamiarze utworzenia parku. Poinformował on
również o ograniczeniach dla mieszkańców i zwrócił się z prośbą o opinię. O ile
można przyjąć do wiadomości wyrażenie opinii przez radnych już na tym posiedzeniu – oczywiście negatywne, to wiele wątpliwości budzi treść uchwały nr
III/15/94 z dn. 12 sierpnia 1994 r. Wynika z niej, że konsultacje z mieszkańcami
się odbyły. Przyjmując, że konsultacje te były przeprowadzane przez pracowników urzędu, mieliby oni na to ok. półtora miesiąca. Zakładając, że konsultacje
przeprowadzaliby radni, to mieliby na to ok. tygodnia. Czy bez wyjaśnienia wielu
16

Zob. K. Tobolski, J. Kochanowski, 2002. Pięć lat Parku Narodowego „Bory Tucholskie”,
[w]: J. Banaszak, K. Tobolski (red.), Park Narodowy Bory Tucholskie, Park Narodowy Bory Tucholskie, Charzykowy, s. 12-13.
17
Ibidem, s. 10-11.
18
Zob. Uchwała nr III/15/94 będąca załącznikiem do Protokołu nr III/94 z sesji Rady Gminy z dnia
12 sierpnia 1994 r., a także s. 5 protokołu ze wspólnego posiedzenia Zarządu Gminy oraz radnych
w dniu 05.08.1994 r.
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kwestii niejasnych i spornych, które były w pierwotnym projekcie jest to możliwe? Czy bez konsultacji z „województwem”, lub z projektodawcami pomysłu,
można w tak krótkim czasie przeprowadzić rzetelne konsultacje ze społeczeństwem i uznać jego opinię za wiążącą? W świetle tego, co działo się w gminie
Chojnice i Brusy - można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że nie.
Przecież w gminach tych dyskusje na ten temat trwały praktycznie aż do lipca
1996 r., a więc do chwili utworzenia parku19. Uprawniona wydaje się hipoteza, że
władze gminy Lipnica od samego początku były przeciwne zamiarowi utworzenia
na ich terenie parku. Nie zamierzały też wyjaśniać żadnych wątpliwości, jakie musiały nasuwać się po analizie pierwotnego projektu. Po prostu powiedziano NIE
parkowi i na tym temat PNBT w gminie Lipnica się skończył.
Stanowisko gminy Chojnice. Władze gminy próbowały wykorzystać fakt
tworzenia parku na swoim terenie. Przed zajęciem ostatecznego stanowiska w tej
sprawie, próbowano zmaksymalizować korzyści z tego faktu wynikające. Już
w 1994 r. w piśmie Przewodniczącego Rady Gminy Chojnice oraz Przewodniczącego Zarządu Gminy Chojnice do Wojewody Bydgoskiego z dnia 6 października
czytamy: „Rada Gminy oraz Zarząd Gminy w Chojnicach wnioskuje, aby przed
podjęciem ostatecznej decyzji o utworzeniu Parku Narodowego, w skład którego
ma wejść część terenów gminy Chojnice wykonać inwestycje mające istotny
wpływ na ochronę środowiska”20. W piśmie tym pada propozycja uporządkowania
gospodarki wodno-ściekowej, wyeliminowania nieekologicznych źródeł ogrzewania w obiektach użyteczności publicznej oraz podpiętrzenia jezior: Długiego, Charzykowskiego i Karsińskiego. Wszystkie te inwestycje wyceniono na 20 mld zł.
Jednocześnie posunięto się do swoistego „szantażu” pisząc: „Przyznanie powyższych środków, [...] przekona Radę Gminy oraz lokalne społeczeństwo [...], a sam
fakt utworzenia Parku Narodowego nie będzie tylko czynnością „papierkową”, a
faktycznym działaniem ochrony istniejącego środowiska przed degradacją. Jednocześnie informujemy, że treść uchwały Rady Gminy w zakresie utworzenia Parku
Narodowego jest uzależniona od sposobu załatwienia niniejszego pisma”. Próbowano także o swoim stanowisku powiadomić szereg instytucji i organów21. Zwracano także uwagę na pozbawienie autochtonów źródeł utrzymania, dla których się
tu osiedlili22. Podkreślano konieczność przeprowadzenia referendum w sprawie
utworzenia parku narodowego, ograniczenia zakazów mających w nim obowiązy19

Trwają zresztą do dzisiaj, a odnoszą się do planów poszerzenia ZPK (Zaborskiego Parku Krajobrazowego) i PNBT.
20
Pismo Przewodniczącego Rady Gminy Chojnice oraz Przewodniczącego Zarządu Gminy w Chojnicach z dn. 06.10.1994 r. sygn. 00434-16/94.
21
Pismo to zostało skierowane do wiadomości: Sejmiku Samorządowego Województwa Bydgoskiego, Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Bydgoszczy oraz Burmistrza Miasta i Gminy Brusy.
22
Zwrócił na to uwagę Wójt Gminy Chojnice Z. Szczepański na wspólnym posiedzeniu Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy w Chojnicach i Komisji Problemów Wsi, Leśnictwa,
Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska wraz z Komisją Rozwoju Gospodarczego Rady
Miasta i Gminy Brusy w dniu 27 lipca 1995 r.
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wać oraz zwrotu niesłusznie zabranych lasów prywatnym właścicielom23. Samorząd wysłuchiwał także opinii ekspertów, którzy wypowiadali się w sprawie utworzenia PNBT24. Jednocześnie władze gminy były w pełni świadome sprzeciwu
mieszkańców sołectwa Swornegacie i okolicznych wsi oraz osad, dotyczących
kwestii utworzenia parku25. Otrzymały bowiem list mieszkańców sołectwa Swornegacie, adresowany do Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej. W liście tym mieszkańcy jednoznacznie wyrazili swój stanowczy sprzeciw wobec tworzenia parku, który poparli ok. 500 podpisami. Reasumując, można powiedzieć, że
decyzja o zgodzie na utworzenie PNBT na terenach należących do gminy Chojnice. została podjęta przez tutejszy samorząd w pełni świadomie. Radni, oraz władze
gminy, mieli pełny obraz sytuacji, jaka wytworzy się po utworzeniu parku. Wiedzieli, że nie przekonają do jego utworzenia wszystkich mieszkańców, a pomimo
to podjęli – i to jednomyślnie, decyzję o jego utworzeniu26.
Stanowisko gminy Brusy. Władze gminy Brusy, poprzez swoją decyzję
odnośnie tworzenia parku narodowego chciały osiągnąć następujące korzyści:
- wypromować Zabory, co nie jest bez znaczenia, biorąc pod uwagę spodziewany rozwój turystyki po jego utworzeniu27,
- uzyskać określone korzyści materialne, poprzez wskazywanie negatywnych aspektów utworzenia parku na terenach gminy Brusy. Miało to spowodować
przyznanie większych dotacji w celu uzyskania zgody władz samorządowych28,
23

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy
w Chojnicach i Komisji Problemów Wsi, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska wraz z Komisją Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta i Gminy Brusy z dnia 27 lipca 1995 r., s.
4.
24
Przykładem jest nadzwyczajna sesja Rady Gminy Chojnice i Rady Miejskiej w Brusach, która
odbyła się 17 sierpnia 1995 r. w Urzędzie Rejonowym w Chojnicach. Na sesji tej argumenty za
utworzeniem parku narodowego przedstawiali: dr J. Wróbel - dyr. Departamentu Ochrony Przyrody
w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, dr M. Boiński – inicjator
utworzenia parku narodowego, pracownik naukowy UMK w Toruniu, J. Graczkowski – dyr. Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, K. Maroń – z-ca
dyr. Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, R. Brejza –
przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Bydgoskiego, M. Wilcz – Wojewódzki
Konserwator Przyrody w Bydgoszczy, M. Kamiński – nadleśniczy Nadleśnictwa Przymuszewo,
W. Daniel – dyr. Zaborskiego Parku Krajobrazowego.
25
Protestowali także mieszkańcy Wączosa, Chocińskiego Młyna, Sepiotu, Małych Swornychgaci,
Płęsna, Kamionki, Owinka, Zbrzycy, Zani, Wielkich Zani oraz Kokoszki.
26
Podczas głosowania tajnego na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Chojnice i Rady Miejskiej
w Brusach, która odbyła się 17 sierpnia 1995 r. w Urzędzie Rejonowym w Chojnicach.
27
Odzwierciedleniem tego jest pismo Rady Miejskiej w Brusach i Rady Gminy Chojnice do Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25.10.1994 r., w którym autorzy
piszą m.in.: „W imieniu naszych samorządów wyrażamy niepokój związany z procedurą tworzenia
na terenie naszych Gmin Parku Narodowego. Szczególnie niepokoją nas „przepychanki” w odniesieniu do nazwy tego parku.[...] Chcielibyśmy Panu Ministrowi zasygnalizować, że przyszły Park
Narodowy znajduje się na terenie gmin: Brusy i Chojnice w części południowych Kaszub, a więc na
tak zwanych „Zaborach”.[...] Opowiadamy się za nazwą „Zaborski”.
28
Stanowisko takie przedstawił Burmistrz Brus K. Cyranowicz podczas wspólnego posiedzenia
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy w Chojnicach i Komisji Problemów Wsi,
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- dokonania opracowania przez władze programu ochrony środowiska
i jego realizacji,
- zwrotu niesłusznie zabranych lasów,
- wyrównania gminom w postaci dotacji budżetowych strat, poniesionych
z tytułu zaprzestania wpływu do budżetu opłaty leśnej,
- wcześniejszych inwestycji proekologicznych29.
Poza tym padały też propozycje, aby w sprawie utworzenia parku narodowego przeprowadzić gminne referendum. Takie oczekiwania władz samorządu
bruskiego doprowadziły na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Chojnice i Rady
Miejskiej w Brusach - w dniu 17 sierpnia 1995 r., do głosowania za utworzeniem
PNBT. Decyzja o jego utworzeniu nie była jednak jednomyślna i grupa dziesięciu
radnych złożyła wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej, poświęconej utworzeniu
parku narodowego. Sesja taka odbyła się w dniu 25 sierpnia 1995 r. Podjęto na
niej uchwałę nr XIII-64/95, w której nie wyrażono zgody na utworzenie PNBT na
terenie gminy Brusy.
Społeczności lokalne

Z powodu braku przeprowadzenia referendum na temat tworzenia PNBT,
nie można jednoznacznie określić postaw społeczności lokalnej wobec tej inicjatywy. Opinie i stanowiska radnych, twierdzących zazwyczaj, że są wyrazicielami
woli swoich wyborców należy uznać w tej sytuacji raczej za próbę dodania sobie
znaczenia, niż rzeczywistość. Zebrane dokumenty pozwalają przypuszczać, że to
właśnie ludność miejscowa stała się wyrazicielem opinii niektórych radnych. To
przecież z inicjatywy radnych, zostały zbierane podpisy przeciw tworzeniu parku
(gmina Chojnice – Radny E. Meyer), oraz zwoływano zebrania wiejskie, na których to właśnie radni, informowali mieszkańców na ten temat (gmina Brusy). Mało prawdopodobne wydaje się też, aby miejscowa ludność sama szukała informacji
na temat tworzonego parku. Dla nich (przynajmniej ogromnej większości) najważniejsze było tylko to, czy dalej będą mogli łowić ryby i zbierać runo leśne.
Wydaje się, że miejscowi ulegli argumentacji tych radnych, którzy byli przeciwnikami parku. W gminie Chojnice największym orędownikiem przeciw utworzeniu
PNBT był radny E. Meyer, z wykształcenia prawnik, a na dodatek mieszkaniec
wsi Swornegacie. Czy więc nie mógł być on traktowany przez – w końcu swoich
sąsiadów, jak swojego rodzaju wyrocznia? Czy nie mógł wykorzystać swojego
wykształcenia do tego, aby stać się lokalnym liderem? Zgromadzone materiały
wskazują, że tak było. To samo można powiedzieć o grupie radnych
Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska wraz z Komisją Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta i Gminy Brusy w dniu 27 lipca 1995 r., mówiąc: „Na ochronę przyrody i środowiska powinny płynąć pieniądze z „zewnątrz” m.in. na zmianę systemu grzewczego. Przedstawione zostały wszystkie negatywy, a musimy rozważyć, jaki mamy wpływ na to czy Park powstanie, bądź nie. Aby wygrać cokolwiek należy jeszcze przedstawić negatywy, a jednocześnie domagać
się środków.
29
Ibidem.
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z gminy Brusy. Dotyczy to w szczególności radnych, którzy byli związani zawodowo z L.P. Pominąłem społeczność gminy Lipnica i ich stosunek do mającego
powstać parku. Spowodowane jest to brakiem materiałów źródłowych na ten temat. Biorąc jednak pod uwagę dostępne materiały - należy uznać ich stosunek do
idei utworzenia parku narodowego na terenach gminy Lipnica za negatywny 30.
Rozwiązanie konfliktu społecznego wokół PNBT
Rozwiązaniem konfliktu społecznego na tle tworzenia PNBT było uwzględnianie przez jego twórców postulatów miejscowej ludności i władz samorządowych W efekcie park powstał w swojej trzeciej wersji a jego obszar
w poszczególńych projektach zmniejszał się od 13369,81 ha, do 7309,38 ha,
a ostatecznie do 4798,34 ha.
Wersja 1 PNBT: projekt ten, głównie ze względu na zawarte w nim restrykcje
stał się przyczyną omawianego konfliktu. Wersja powstała w 1994 r. miała wejść
w życie 1 stycznia 1995 r.31. Park miał obejmować obszar 13369 ha., natomiast
otulina miała mieć powierzchnię 26127 ha. Park leżeć miał na terenie dwóch
województw: bydgoskiego (13007,53 ha) oraz słupskiego (362,28ha) i miał nosić
nazwę - Park Narodowy Borów Tucholskich32.
Wersja 2 PNBT: projekt przewiduje już tylko utworzenie Parku Narodowego
„Bory Tucholskie” na obszarze 7309,38 ha. Otulina parku wynosić miała
21682 ha.

30

Wzmianka w treści Uchwały nr III/15/94 z dnia 12 sierpnia 1994 roku o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
31
Zob. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia ... 1994 r. w sprawie utworzenia Parku Narodowego
Borów Tucholskich, s. 7.
32
Por. Ibidem, s. 1-7.
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Park w całości miał być położony w województwie bydgoskim33. Rozporządzenie
powołujące do życia park w tych granicach miało wejść w życie 1 lipca 1995 r.34
Niestety również ten projekt ze względu na swoje restrykcje – szczególnie, jeśli
chodzi o zbieractwo, stosowanie środków chemicznych a także ograniczenia
w poruszaniu się po parku, nie uzyskał społecznej akceptacji.
Wersja 3 PNBT: wersja ta, jak się okazało była ostateczną. Została ona zawarta w
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie utworzenia
Parku Narodowego „Bory Tucholskie” (Dz. U. Nr 64, poz. 305). Mówi ono
o tym, że tworzy się Park Narodowy „Bory Tucholskie” na obszarze 4789,34 ha
położony w województwie bydgoskim. Otulina parku ma wynosić 10292,24 ha.
Ta wersja nie zawiera już takich ograniczeń jak wersje poprzednie. Dopuszcza
zbieractwo, a ograniczenia, które zawiera nie dotykają w zasadzie ludności, bo został on utworzony na obszarze praktycznie niezamieszkanym i obejmującym tylko
grunty Skarbu Państwa, leżące na terenie gminy Chojnice. Rozporządzenie to weszło w życie 1 lipca 1996 r., co było jednoznaczne z powstaniem Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.
Wnioski
W oparciu o analizę przedstawionych faktów, uprawnione wydaje się przyjęcie następujących wniosków:
1. Główną przyczyną omawianego konfliktu były kwestie związane ze zwrotem zawłaszczonego przez państwo po II wojnie światowej majątku. Szczególnie
dotyczy to lasów i jezior, które miał objąć swoim zasięgiem planowany park narodowy35.
2. Omawiany konflikt został pogłębiony następującymi działaniami:
a) całkowitym brakiem rzetelnej i ogólnodostępnej informacji na temat tworzonego parku, funkcjonującej na poziomie przeciętnego mieszkańca tych terenów36,
b) pominięciem w działaniach planistycznych konsultacji społecznych na poziomie społeczności lokalnych,
c) pominięciem opinii Lasów Państwowych37,
33

Por. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia .... 1994 r. w sprawie utworzenia Parku Narodowego
„Bory Tucholskie”, s. 1.
34
Por. Ibidem, s. 7.
35
Tworzenie PNBT to lata 1994-1996, a więc kilka lat po przemianach systemowych w Polsce.
Kwestie zwrotu utraconego majątku były w tym czasie jednymi z najbardziej eksponowanych problemów, jakie miała załatwić demokratyczna władza. Dlatego też uważam, ze te właśnie rozbudzone
nadzieje na zwrot ojcowizny były pierwotną przyczyną protestów miejscowej ludności. Uważam, że
gdyby park ten był tworzony administracyjnie przed 1989 r. zostałby utworzony w planowanych
granicach (jak np. ZPK).
36
Szczególnie w kwestiach związanych z pozyskiwaniem pożytków z terenów mających tworzyć
PNBT.
37
Doprowadziło to do pewnego rodzaju kuriozum, gdyż i inicjatorzy powstania PNBT i A.L.P. działały w ramach tego samego ministerstwa,
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d) brakiem konkretnych planów pomocy finansowej na cele związane
z ochroną środowiska dla lokalnych samorządów38,
e) swoistą hermetyzacją środowisk naukowych przygotowujących projekt
parku.
3. Istnieje grupa wpływowych osób, której utworzenie parku narodowego
w pierwotnie planowanym kształcie zdecydowanie było nie na rękę39.
4. Świadomość społeczności lokalnych w kwestiach związanych z ochroną
przyrody charakteryzuje się swego rodzaju barierą pokoleniową40.
Posłowie
Omawiany konflikt nie wygasł wraz z utworzeniem PNBT. Otóż w 2004 r.,
a więc po ośmiu latach funkcjonowania parku, dochodzi ponownie do napięć społecznych z PNBT w tle. Powstaje opracowywany od 2001 r. przez naukowców z
kilku ośrodków naukowych, na zlecenie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku projekt pod nazwą: „Ustalenia Planu Ochrony Zaborskiego Parku Krajobrazowego”. Projekt ten dotyczy co prawda ZPK, ale Dział IV: „Zadania trójochrony w ZPK”, odnosi się w całości do PNBT i dotyka spraw, które były przyczyną konfliktu na tle jego tworzenia. W rozdziale I: „Ochrona przyrody” czytamy: „[...] Zgodnie z „Planem ochrony Parku Narodowego „Bory Tucholskie” postuluje się stopniowe zwiększanie jego obszaru w obrębie ZPK, w trzech etapach.
Etap pierwszy to włączenie pięciu enklaw śródparkowych stanowiących grunty
prywatne, drugi to włączenie terenów bezpośrednio przylegających do PNBT a
trzeci to docelowe powiększenie PNBT w kierunku północnym w nawiązaniu do
pierwotnych koncepcji jego utworzenia, opracowanych w pierwszej połowie lat
90. XX w.”41. Przedstawienie tego projektu do konsultacji samorządom, organizacjom pozarządowym oraz nadleśnictwom, wywołało prawdziwą lawinę krytyki.
Na jego autorach nie pozostawiono przysłowiowej suchej nitki, a swoje opinie
miejscowe organizacje i samorządy popierały także ekspertyzami naukowymi42.
Jak można zauważyć, środowiska które decydują o tworzeniu, bądź też zmianach
granic istniejących wielkoobszarowych form ochrony przyrody jakimi są parki
38

Sądzę, że dobrze przygotowane programy dla poszczególnych samorządów mogłyby zmienić ich
negatywne nastawienie do kwestii tworzenia PNBT.
39
Mam na myśli wpływy tych osób w lokalnym środowisku. Są to głównie leśnicy, radni, sołtysi,
lokalni przedsiębiorcy itp. Utworzenie PNBT w pierwotnym kształcie ograniczyłoby w sposób zdecydowany np. możliwość polowań, inwestycje, rozbudowę nieruchomości czy też stosowanie środków chemicznych w rolnictwie.
40
Mieszkańcy myślą raczej o teraźniejszości i nie przemawia do nich raczej termin „przyszłe pokolenia”. Nie rozumieją także w kwestii związanych z ochroną ginących gatunków. Uważają, że skoro
żyją na tej ziemi od pokoleń i nic złego z przyrodą się nie stało, to stan ten będzie trwał nadal i nie
są potrzebne żadne formy jej ochrony.
41
Projekt Ustalenia Planu Ochrony Zaborskiego Parku Krajobrazowego, 2001, s. 3.
42
Materiały na ten temat zamieszczone zostały w aneksie ze względu na redakcyjne ograniczenia
pracy.
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krajobrazowe i narodowe, nie potrafiły wyciągnąć wniosków z problemów, jakie
pojawiają się podczas takich działań43. Jako, że w chwili obecnej toczy się dyskusja nad przyszłością ZPK i PNBT uważam, że konflikt na tle tworzenia PNBT nie
był przejawem jednorazowej, negatywnej postawy społeczności lokalnej wobec tej
kwestii. Na podstawie informacji dotyczących przede wszystkim ZPK uważam, że
taka postawa jest przejawem różnorodnych procesów, jakie cały czas dokonują się
w tym środowisku. Dlatego też, aby w pełni poznać i zanalizować te procesy należy:
1. Dokonać diagnozy świadomości społeczności lokalnych w zakresie ochrony
przyrody z uwzględnieniem ich stosunku do tworzenia wielkoobszarowych form
ochronnych;
2. Zbadać, w jaki sposób zadośćuczynienie za utracone majątki wpłynęłoby na
zmianę postaw społeczności lokalnych w omawianych kwestiach;
3. Dokonać analizy potrzeb finansowych samorządów lokalnych pod kątem
ochrony środowiska i ustalić, jakie kwoty wpłynęłyby na ewentualną zmianę ich
stanowisk w omawianych kwestiach;
4. Dokonać diagnozy kosztów ponoszonych przez społeczności lokalne
w związku z ograniczeniami, jakie będą obowiązywać po utworzeniu parków;
5. Zbadać ukryte, nieujawnione do tej pory przyczyny negatywnego stosunku
do tworzenia i poszerzania granic parków przez grupy, które posiadają różnorakie
wpływy na i w lokalnej społeczności, a także poza nią44.
Autor uważa, że dopiero takie kompleksowe badania pozwolą na dostateczne wyjaśnienie wszystkich kwestii związanych z protestami społeczności lokalnych w sprawach dotyczących tworzenia parków krajobrazowych i narodowych.
Ich wyniki powinny także umożliwić rozwiązanie kwestii spornych i wskazać
działania, jakie powinny być podejmowane podczas tworzenia tego typu form
ochrony przyrody. Badania te w efekcie powinny przyczynić się do ograniczenia
zjawiska, jakim jest uwidaczniające się co jakiś czas w naszej społecznej rzeczywistości obywatelskie nieposłuszeństwo, będące uzewnętrznieniem stanu świadomości i postaw społeczności lokalnych w kwestii ochrony przyrody w Polsce.
Literatura
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Konflikty społeczne na tym tle wybuchały także w innych regionach kraju, np. konflikt na tle poszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego.
44
Np. członkami koła łowieckiego Oręż, które dzierżawi tereny mające wejść w skład PNBT są
mieszkańcy Warszawy. Jako, że łowiectwo zalicza się do hobby elitarnych, fakt ten może być również nie bez wpływu na stanowiska niektórych środowisk (leśnicy, radni) w omawianej kwestii.
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Summary
Social conflicts against a background of creation of the “Bory Tucholskie” National Park
National Parks are the highest form of preservation of nature in Poland. It is in the public interest to embrace all most precious naturalistic areas of our country with this form of protection.
However creation of National Parks very often leads to conflicts with inhabitants of territories which
have to be included to National Park or its protection zone. The aim of this article is to present genesis of the conflict which has gone with creation of National Park „Bory Tucholskie". Moreover author has indicated actors of this conflict and motives for their behaviour and the ways of dealing with
this kind of conflicts.

Mgr Czesław Wodzikowski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Instytut Nauk Politycznych
Zakład Filozofii Ekorozwoju i Polityki Ekologicznej
Ul. Przemysłowa 34, 85-758 Bydgoszcz
czeslawchojnice@wp.pl

91

MIĘDZY OCHRONĄ PRZYRODY A GOSPODARKĄ - BLIŻEJ OCHRONY
Konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce
Red. Adam Hibszer, Józef Partyka
Oddział Katowicki PTG, Ojcowski Park Narodowy, Sosnowiec - Ojców, 2005
—————————–——————————————————————————————

Janusz Korybo

PLAN PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA WSI
KARŁÓW ŹRÓDŁEM KONFLIKTU SPOŁECZNEGO
Plan przestrzennego zagospodarowania określonego obszaru, zatwierdzony
do realizacji uchwałą rady gminy, staje się źródłem prawa miejscowego, do którego przestrzegania zobowiązani są właściciele i użytkownicy terenów objętych
opracowaniem.
Zasady sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
reguluje ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717). W ustawie tej zawarte są regulacje prawne
określające tryb opracowywania planu. Między innymi w art. 6.1 wprowadzono
zapis mówiący, iż „Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności
nieruchomości”. Natomiast w art. 18.1 ustawodawca informuje, że „Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w
projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu”.
Karłów jest wsią położoną w centralnej części Gór Stołowych, u stóp Szczelińca na wysokości 750 m n.p.m. Swój początek osada zawdzięcza powstaniu, z
inicjatywy Karola VI, w 1730 r. leśnictwa, któremu nadano nazwę Carlsberg. W
XIX w. Karłów stał się znaczącym ośrodkiem turystycznym dzięki inicjatywie
Franciszka Pabla, który udostępnił Szczeliniec Wielki do zwiedzania.
W tym czasie miejscowa ludność utrzymywała się głównie z rolnictwa, pracy
w lesie i tkactwa. Według historycznych danych liczba mieszkańców Karłowa
wynosiła odpowiednio: 1787 r. – 220, 1933 r. – 297, 1960 r. – 114, 1978 r. – 68,
aktualnie wieś Karłów liczy 52 stałych mieszkańców.
Obecnie Karłów stanowi enklawę pośród gruntów Parku, a tereny wsi traktuje się jako formę otuliny (ryc. 1). Miejscowość posiada walory krajobrazowe,
wybitnie turystyczne (ryc. 2), a ludność jest nastawiona na obsługę turystów zwiedzających Park, głównie w sezonie letnim. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo Szczelińca Wielkiego, przez Karłów przewija się rocznie ponad 300 tys. turystów, co spowodowało ogromny wzrost zainteresowania tym terenem ze strony
potencjalnych inwestorów z zakresu usług turystycznych.
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Ryc. 1. Istniejące i potencjalne źródła zagrożeń w Parku Narodowym Gór Stołowych
Fig. 1. Existing and potential sources of theat in Stolowe Mountain National Park

Ryc. 2. Wieś Karłów - widok ogólny
Fig. 2. Village Karłów – the general view
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Prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Karłów rozpoczęto w 2002 r. Kolejność tych prac przedstawia się następująco:
Pierwsze wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu nastąpiło
w dniu 5 grudnia 2002 r. Projekt planu wywołał określoną reakcję właścicieli nieruchomości, którzy masowo zaczęli składać wnioski o zmianę przeznaczenia terenów rolniczych pod usługi turystyczne. Na tym etapie osoby zainteresowane złożyły 33 protesty, z których aż 27 uwzględniono, a 6 także częściowo. W tym czasie również dyrekcja Parku zgłosiła swoje uwagi do planu, zwracając szczególną
uwagę na ochronę gruntów rolnych i leśnych oraz ochronę biologiczną rzeki
Czerwona Woda.
Drugie wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu odbyło się w dniu
29 września 2003 r. Na tym etapie złożono osiem protestów, z których trzy
uwzględniono, a pięć uwzględniono częściowo. W dniu 16 marca 2004 r. do Parku
wpłynął zbiorowy protest części mieszkańców Karłowa przeciw ustaleniom planu
uwzględniającym zmianę klasyfikacji gruntów rolnych na cele budowlane przy
znikomej, zdaniem skarżących, ochronie środowiska przyrodniczego. Oryginalną
treść protestu dyrekcja PN Gór Stołowych przesłała do Burmistrza Miasta
i Gminy w Radkowie, informując jednocześnie, że stanowisko Parku w tych kwestiach zostało wyrażone w przesłanych wcześniej opiniach, zbieżnych w kwestii
ochrony gruntów użytkowanych rolniczo. Datę zredagowania zbiorowego protestu
można uznać za początek konfliktu społeczności Karłowa, która podzieliła się na
zwolenników przekształcania gruntów rolniczych na cele budowlane oraz tych,
którzy byli temu przeciwni. W konsekwencji konflikt doprowadził do zmiany sołtysa wsi Karłów.
Trzecie wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu wyznaczono na
dzień 16 czerwca 2004 r. Na tym etapie złożono 15 protestów, w tym jeden protest
zbiorowy przez nowego sołtysa w imieniu mieszkańców. Wszystkie protesty zostały odrzucone uchwałami Rady Miejskiej. Pięć osób złożyło na uchwałę skargę
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
W dniu 22 lipca 2004 r. powstała uchwała zebrania wiejskiego w sprawie
propozycji mieszkańców Karłowa, nastawionych proekologicznie do projektu
miejscowego planu.
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karłów nastąpiło w dniu 30 listopada 2004 r. uchwałą Rady Miejskiej w Radkowie Nr
XXX/265/04. Na tę decyzję cztery osoby wniosły skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego.
Na podstawie analizy protestów daje się zauważyć podział społeczności
Karłowa na dwie grupy osób:
- zainteresowanych zabudową nowych terenów, głównie rolniczych, pod
inwestycje związane z usługami turystycznymi.
- zainteresowanych dotychczasowym, umiarkowanym rozwojem Karłowa
w kierunku usług z zakresu agroturystyki, nastawionych na ochronę środowiska
naturalnego i krajobrazu kulturowego bez możliwości przekształcenia gruntów
rolniczych.
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Wymiana poglądów na temat przyszłego zagospodarowania wsi Karłów
prezentowana przez wymienione grupy osób stała się przyczyną lokalnego konfliktu społecznego. W czerwcu 2004 r. doszło do wyborów nowego sołtysa, który
wywodzi się spośród mieszkańców Karłowa, nastawionych na ochronę środowiska
i umiarkowany rozwój wsi, uwzględniający modernizację istniejących obiektów
na potrzeby agroturystyki.
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Summary
The spatial development plan of Karlow village as a source of social conflict
Karlow is a small village (52 inhabitants) situated in the Stolowe Mountain National Park
enclave. The setlement is very attractive for tourists, and inhabitants are working mainly for visitors
service. The change of some lands appropriation from agriculture to architecture in the local spatial
development plan become the source of conflicts. The plan was presented and changed three times in
the years 2002, 2003 and 2004. Local people were divided into two groups – advocates and opponents of lands appropriation and architecture for tourist development. The change of village administrator was a result of the conflict. Finally the plan was passed in July 2004, but four land owners
lodged a complaint against local authority resolution.
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MIĘDZY OCHRONĄ PRZYRODY A GOSPODARKĄ - BLIŻEJ OCHRONY
Konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce
Red. Adam Hibszer, Józef Partyka
Oddział Katowicki PTG, Ojcowski Park Narodowy, Sosnowiec - Ojców, 2005
—————————–——————————————————————————————

Ignacy Janowski

NATĘŻENIE I STRUKTURA RUCHU TURYSTYCZNEGO
NA SZLAKACH
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Wprowadzenie
Parki narodowe to zazwyczaj najbardziej atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo obszary w Polsce. Z tego względu oprócz funkcji im wyznaczonych,
ich udostępnienie dla potrzeb turystyki jest jedną z funkcji wiodących. Dostosowanie form i wielkości ruchu turystycznego dla naturalnej chłonności parków
narodowych jest jednym z najtrudniejszych problemów ochrony i zagospodarowania przestrzennego tych obszarów (Baranowska-Janota, 1987; Kapuściński,
2002; Mazurski, 2002; Pietrzak, 2002; Stasiak, 1997). Nadmiar turystów na obszarach chronionych prowadzi do zmian o charakterze synantropijnym i powoduje nieodwracalne skutki w naturalnym środowisku. Dlatego na obszarze parków
turystyka piesza jest uprawiana po liniowych szlakach, ma więc charakter liniowy
a nie obszarowy (Pawlaczyk, 2002). Ważnym sposobem uchwycenia wielkości,
natężenia, struktury i rozkładu przestrzennego ruchu turystycznego jest jego pomiar (Matczak, 2002).
Początek badań nad monitorowaniem wielkości ruchu turystycznego
w Świętokrzyskim Parku Narodowym wiąże się z prowadzonymi w maju 1999 r.
ćwiczeniami terenowymi (z geografii społeczno-ekonomicznej) dla studentów
geografii Akademii Świętokrzyskiej. Badania te prowadzono do 2003 r. włącznie.
Miejsca ankietowania zlokalizowano na bramach wejściowych do parku (sprzedawano tam bilety wejściowe) od strony Nowej Słupi, Huty Szklanej i św. Katarzyny (obok źródełka św. Franciszka).
W wymienionych okresie monitorowano systemowo ruch turystyczny na
przełomie kwiecień-maj (od 5 do 8 dni) w czasie długiego weekendu. Do badań
zastosowano formularze ankietowe, w których odnotowywano wszystkich wchodzących i wychodzących z określeniem wieku, płci i partnerstwa. Ponadto każdą
wchodzącą do Parku grupę oraz w zależności od liczby turystów (co piątego lub
co dziesiątego) poddano dokładnym badaniom ankietowym. Pytania w ankiecie
dotyczyły m.in.: wieku, wykształcenia, zawodu, miejsca zamieszkania, czasu po96

bytu, oceny infrastruktury itp. Zebrane dane pozwoliły na określenie wielkości,
natężenia, struktury oraz rozkładu czasowego i przestrzennego ruchu turystycznego. Ankieta dostarczyła też informacji dotyczących cech osobowości turysty,
jego preferencji, motywów przyjazdu, sposobu spędzenia czasu, świadomości
ekologicznej itp. (Matczak, 2002).
W niniejszym artykule przedstawiono natężenie ruchu turystycznego
na najważniejszych szlakach w granicach Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Ze względu na ograniczenia redakcyjne przedstawiono analizę ruchu turystycznego na szlakach prowadzących na św. Krzyż w czasie majowego weekendu
w 2001 r. i na Łysicę w roku 2002. Ruch ten rozpatrzono pod katem norm przepustowości szlaków.
Współczesny ruch turystyczny w Świętokrzyskim Parku Narodowym
Ludzie odwiedzali Łysiec (Łysą Górę) w Górach Świętokrzyskich od
dawna głównie z powodów religijnych. Z okresu średniowiecznego brak danych
dotyczących liczby osób wchodzących na Łysiec. Pierwsze wycieczki w Łysogóry odbyli w połowie XIX w. uczniowie Instytutu Agronomicznego z Warszawy
pod kierunkiem W. Jastrzębowskiego. Na przełomie XIX i XX w. wycieczki
młodzieżowe organizował A. Janowski. Z zachowanych dokumentów dowiadujemy się, że z uruchomionego w 1910 r. schroniska turystycznego w św. Katarzynie skorzystało w 1911 r. 41 wycieczek, w 1912 r. – dwie wycieczki
(98 osób), a w 1913 r. – 12 (167 osób). Najwięcej turystów pochodziło wówczas
z terenu Kongresówki, głównie z Warszawy oraz z Galicji, głównie z Krakowa
i Lwowa (Jastrzębski, 2000).
W latach 30. XX w. ruch turystyczny koncentrował się w Św. Katarzynie
i na Św. Krzyżu. Puszczę Jodłową zwiedziło w 1933 r. – 1561 osób w 96 grupach, a w 1936 r. już 5042 turystów (Krysztofik, 1954). Istniejące w św. Katarzynie schronisko turystyczne w willi Dziaczkowskich w 1938 r. udzieliło blisko
5 tys. noclegów (Jastrzębski, 2000).
Pierwsze dane dotyczące ruchu turystycznego na obszarze Świętokrzyskiego Parku Narodowego pochodzą od jego pierwszego dyrektora E. Krysztofika (1954). Według Krysztofika wielkość ruchu turystycznego na obszarze ŚPN,
w połowie lat 50. XX w. należy szacować na ok. 300-500 tys. osób rocznie. Natomiast M. Koziej (1975) odnosi ruch turystyczny do obszaru Łysogór i określa
jego wielkość w 1971 r. na 516 tys. turystów. Według Kozieja w turystyce wędrówkowej najwięcej turystów odwiedziło Nową Słupię – 150 tys., Św. Krzyż –
92 tys. oraz Św. Katarzynę – 80 tys., natomiast w turystyce świątecznej Św. Katarzynę – 86 tys. i Nową Słupię – 60 tys. Należy dodać, że duży ruch turystyczny
w Nowej Słupi na początku lat 70. XX w. spowodowany był organizowanymi
wówczas we wrześniu „Dymarkami”, które w ciągu tygodnia odwiedzało ponad
100 tys. turystów.
Pierwsze badania ankietowe na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego przeprowadził w 1989 r. B. Włodarczyk (1993). Według jego wyliczeń
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w okresie 7 dni, od 7 do 13 sierpnia 1989 r., ŚPN odwiedziło 9200 osób. Włodarczyk określa wielkość ruchu turystycznego na obszarze Świętokrzyskiego Parku
narodowego w 1989 r. na ok. 600-650 tys. turystów. Dyrekcja Parku szacowała
wielkość ruchu na zaledwie 370 tys. turystów. Również w pozostałych latach
szacunki liczby turystów w Parku ustalano na podstawie frekwencji w muzeach
na św. Krzyżu i Nowej Słupi. I tak przy 104 tys. zwiedzających Muzeum Przyrodniczo-Leśne, w 1984 r. szacowano liczbę turystów w ŚPN na ok. 630 tys. Do
1988 r. wielkość ruchu turystycznego w Parku szacowano na ok. 470-630 tys. Po
chwilowym spadku liczby turystów w 1989 r. (według danych Dyrekcji Parku
liczba turystów wynosiła ok. 300 tys.), w latach 90. i w pierwszych latach XXI w.
liczba turystów ustabilizowała się na poziomie 355-400 tys. osób (Janowski,
2002; Janowski, 2003a) (tab. 1).
Tabela 1. Liczba turystów w Muzeum i ŚPN w latach 1991-2004
Table 1. Number of tourist to the museum in summers; years 1999-2004 ŚPN
Rok
Muzeum
Liczba turystów
Rok
Muzeum
Liczba turystów
Year
ŚPN
w ŚPN
Year
ŚPN
w ŚPN
Museum of
Number of tourist
Museum
Number of tourŚPN
in ŚPN
of ŚPN
ist
in ŚPN

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

65 353
65 653
61 806
61 806
63 526
63 526
61 221

392 120
393 920
370 840
370 920
381 160
382 060
367 330

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

59 314
59 329
52 817
39 856
36 041
88 746
54 843

355 880
380 000*
370 000*
380 000*
365 000*
350 000*
360 000*

Źródło: Dane dyrekcji ŚPN (/*- wyliczenia autora)

Liczba turystów w ŚPN w minionych latach jest odbiciem trendu ogólnopolskiego. Na początku lat 60. polskie parki odwiedziło ok. 4-5 mln osób. Liczba
ta rosła w latach 70. do ponad 10 mln osób w ciągu roku i na podobnym poziomie utrzymywała się w drugiej połowie lat 80. Na początku lat 90.
frekwencja powoli wzrosła do ok. 11 mln i utrzymuje się na tym poziomie (Partyka, 2002). Najwięcej turystów odwiedza parki górskie (Tatrzański 2,5 mln
i Karkonoski 1,5 mln). Wysoką frekwencję maja też parki, Woliński (1,5 mln),
Wielkopolski (1,2 mln) i Kampinoski (1,0 mln). Największy udział we frekwencji
w polskich parkach mają wycieczki szkolne i turystyka indywidualna. Ta druga
grupa turystów dominuje zwłaszcza w dni weekendowe. Zanikły prawie
całkowicie wycieczki zakładowe. W ŚPN ich miejsce zajęły pielgrzymki, które
w poprzednich latach były zjawiskiem marginalnym (Kowalczyk, 2002).
O kierunkach ruchu turystycznego na obszarze ŚPN można wnioskować
na podstawie sprzedanych biletów (tab. 2). Na dwóch punktach, z których prowadzają szlaki na św. Krzyż w 2004 r. sprzedano 74,3% ogólnej liczby biletów,
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(odpowiednio w 2001 r. – 76,6%, w 2002 r. – 72,8%, w 2003 r. – 75,3%). Fakt
ten potwierdza, że Św. Krzyż jest głównym punktem docelowym dla turystów
przybywających do Parku. Liczba turystów wchodzących do parku wykazuje
dużą sezonowość w ciągu roku. W 2002 r. do Parku sprzedano w maju 29,4%
biletów, w czerwcu – 18,4% i w sierpniu – 19,4%, natomiast w marcu – 1,6%
i w listopadzie – 0,7%. W styczniu i grudniu nie sprzedawano biletów.
Tabela 2. Ilość sprzedanych biletów według miejsc wejścia do ŚPN w latach 2001-2004
Table 2. For park in summers; years sell 2001-2004
Nowa Słupia
Huta Szklana
Św. Katarzyna
Łącznie - Total
Rok
Razem Ulgowe Razem Ulgowe Razem Ulgowe Razem Ulgowe
Year
Total Tickets
Total
Tickets
Total
Tickets
Total
Tickets
reduced
reduced
reduced
reduced
2001 56 039 45 088
68 400 50 400
38 259 26 745
163 198 121 933
2002 44 770 34 342
65 343 45 416
40 761 29 104
150 874 108 862
2003 52 698 34 305
53 441 30 408
34 904 19 902
141 043 84 615
2004 58 331 39 604
53 652 34 768
38 652 26 245
150 635 100 617
Żródło: Dane dyrekcji ŚPN

Obciążenie szlaków ruchem turystycznym
Największe znaczenie dla ruchu turystycznego w obszarze Świętokrzyskiego Parku Narodowego ma główny czerwony szlak na odcinku św. Katarzyna
– św. Krzyż i jego przedłużenie szlakiem niebieskim do Nowej Słupi (prowadzi
do Pętkowic). Największe natężenie ruchu turystycznego występuje na odcinkach
wymienionych szlaków prowadzących na św. Krzyż od strony Nowej Słupi
(odcinek 2,5 km) i od strony Huty Szklanej (2 km) oraz od kapliczki św. Franciszka na najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich Łysicę (2 km). W okresie trwania rajdów wykorzystywane są jeszcze odcinki głównego szlaku od Trzcianki na
św. Krzyż i niebieski od Bodzentyna do św. Katarzyny.
W odniesieniu do szlaków ustala się przepustowość, która oznacza możliwość użytkowania wahadłowego ciągu turystycznego bez obniżania jego wartości użytkowej. Mierzona jest ona liczbą turystów pokonujących daną trasę w jednostkach czasowych (Kruczek, 2003). Ze względu na ochronę środowiska i komfort korzystania ze szlaków, istnieją różne metody obliczania pojemności turystycznej szlaków. Pomijając rozważania metodologiczne w tym zakresie autor
wzorował się na metodach zastosowanych przez M. Baranowską-Janotę (1997), J.
Kurzyńskiego, S. Michalika (1982) i P. Pawlaczyka (2002). Metody te częściowo
zmodyfikowano, dostosowując je do warunków lokalnych. Dla wszystkich trzech
szlaków
wyliczono
łącznie
przepustowość
1800
osób
dziennie
w turystyce weekendowej (Janowski 1998). W wyliczeniach przyjęto szybkość
marszu 3 km/godz., założono w turystyce indywidualnej 5 osób i odległość między nimi 250 m, a dla grup 10 osób (średnia grup rajdowych w okresie majowego
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weekendu) i odległość między grupami 500 m. Dzienną przepustowość każdego
ze szlaków ustalono na 600 osób (przy ruchu dwukierunkowym), a w jednej godzinie na szlak powinno wchodzić maksymalne 60 osób. Dla porównania na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego maksymalne natężenie było w Dolinie
Kościeliskiej – 650 osób/godz., w Dolinie Strążyńskiej i Dolinie Chochołowskiej
– po 320 osób i w Dolinie Małej Łąki – 200 osób (Czochański, 2002). Prowadzony monitoring w okresie majowego weekendu wykazał duże zróżnicowanie liczby turystów wchodzących do Świętokrzyskiego Parku Narodowego (tab. 3). Uzależnione jest to w głównej mierze czynnikiem pogodowym, czasem trwania
weekendu i dniem tygodnia (Janowski, 2003 a).
Tabela 3. Liczba turystów wchodzących do Świętokrzyskiego Parku Narodowego
w okresie majowego weekendu w latach 1999-2002
Table 3. Number of tourist for in may period of weekend in summers; years 1999-2002
entering ŚPN
Data
Date

1999

Nowa Słupia
2000
2001

2002

29.04
30.04
1. 05
2. 05
3. 05
4. 05
5. 05
6. 05

b.d.
903
2 060
1 620
1 850
980
990
850

808
1 573
1 731
978
1 233
305
335
468

b.d.
b.d
1 281
833
2 481
831
467
b.d.

1 136
459
1 620
1 008
1 525
451
513
767

1999
b.d.
1 305
2 640
1 972
2 420
1 010
1 060
980

Huta Szklana
2000
2001
452
1 999
2 110
1 090
1 807
424
589
431

1 571
899
1 746
965
1 710
515
590
990

2002
b.d.
b.d.
1 603
892
1 549
699
878
b.d.

1999
b.d
1 450
2 950
2 028
1 860
810
880
770

Św. Katarzyna
2000 2001
472
2 340
2 560
594
827
368
472
374

1 323
757
2 100
1 409
820
621
644
600

2002
348
412
1 730
1 209
2 594
952
1 060
b.d.

Żródło: Opracowanie autora na podstawie badań ankietowych

Najwięcej turystów weszło do parku w dniu 1 maja 1999 r. (sobota) łącznie z trzech punktów – 7750, turyści w grupach w tym dniu stanowili 25,9%
(2004 osoby, głównie uczestnicy rajdu harcerskiego). Również w pozostałych
latach była wysoka frekwencja, w 2000 r., 1 maja – 6401 (w grupach 10,2%),
w 2001 r. – 5466 (26,9%) i w 2002 r. – 4614 (21,4%). Dużo wchodziło osób do
parku w dniu 3 maja, przykładowo w roku 2002 (piątek) w czasie słonecznej pogody weszło 6624, w tym w grupach zorganizowanych 15,4%. W pozostałych
monitorowanych dniach najmniej notowano turystów w środku tygodnia. I tak 5
maja 2000 r. (piątek) do Parku weszło 1396 osób, ale turyści w grupach stanowili
aż 887 osób (63,4%). Największy udział turystów w grupach zorganizowanych
odnotowano w dniu 6 maja 1999 r. (czwartek), było ich 2194 (84,4%) z ogólnej
liczby 2600. Na przykładzie powyższego monitoringu widać duże zróżnicowanie
liczby turystów w ciągu tygodnia, ale w większości dni weekendowych przekroczone zostały znacznie dopuszczalne normy przepustowości turystycznej. Jeszcze
bardziej jest to dostrzegalne przy uwzględnieniu dwukierunkowości i przedziałów jednogodzinnych.
Ruch turystyczny na Św. Krzyżu
Natężenie ruchu turystycznego na szlakach prowadzących na św. Krzyż
było zmienne sezonowo i było wypadkową proporcjonalną do sprzedanych bile100

tów i monitorowanych grup w klasztorze. Z ogólnej liczby 90-100 tys. turystów
odwiedzających Park w maju większość (ok. 60%) wchodzi na św. Krzyż. Wszyscy monitorowani w Nowej Słupi i Hucie Szklanej wchodzili na szlaki prowadzące na Św. Krzyż (Janowski, 2002 b; Siekańska, 2000).
W 2001 r. na św. Krzyż w ciągu 6 dni maja (od 1 do 6) 2001 r. weszło
łącznie 12400 osób, z tego z Huty Szklanej 6416 (51,7%) i z Nowej Słupi 5984
(48,3%). Najwięcej turystów weszło w dniach 1 i 3 maja, z Nowej Słupi stanowili
oni 52,6% ogółu wchodzących, a w Hucie Szklanej – 53,9%. Najmniej turystów
wchodziło w dniach bezpośrednio po weekendzie, 4 maja (piątek) – 966 osób i 5
maja (sobota) – 1103 osoby. Turyści w grupach stanowili 17,0%
(w Nowej Słupi – 19,5%, w Hucie Szklanej – 14,9%). Udział turystów w grupach
w analizowanym okresie był zróżnicowany, wprawdzie w dniu 1 maja było ich
752 (przewaga grup rajdowych), ale stanowili oni 22,3% ogółu turystów wchodzących na św. Krzyż. W dniu 4 maja turyści grupowi stanowili już 55,3%
(tab. 4). Po majowym weekendzie rozpoczyna się nasilenie wycieczek szkolnych,
które dominują w dniach nauki szkolnej, od wtorku do piątku. Normy przepustowości dzienne (600 osób) zostały przekroczone w pierwszych trzech dniach maja
na obu szlakach, w tym prawie trzykrotnie na szlaku od Huty Szklanej
w dniach 1 i 3 maja (tab. 4).
Tabela 4. Liczba turystów wchodzących na św. Krzyż w dniach 1-6 maja 2001 z Nowej
Słupi i Huty Szklanej
Table 4. Number on in days new plant Św. Krzyż 1-6 may 2001 Nowa Słupia and Huta
Szklana
Wejśce
Place
entrance
Huta
Szklana

Nowa
Słupia

Formacja
Formation

1.05
wtorek

2.05
środa

turyści
razem
tourist total
w tym grup.
tourist
groups
turyści
razem
w tym grup.

1 746

965

3.05
czwartek
1 710

224

112

1 620
528

1 008
168

4.05
piątek

5.05
sobota

6.05
niedziela

Razem
Total

515

590

990

6 416

97

245

170

105

953

1 525
49

451
289

513
96

767
35

5 984
1 165

Żródło: Opracowanie autora na podstawie badań ankietowych

Monitoring wykazał maksimum natężenia ruchu turystycznego w godz.
od 1000 do 1600. W czasie 6 godzin do Parku weszło 81,8% ogółu turystów,
a rozkład wejść turystów w godzinach południowych był w miarę równomierny.
Warto zauważyć, że w godzinach od 1200-1500 więcej turystów wchodziło od Huty Szklanej niż z przeciwnej strony (ryc. 1).
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Ryc. 1. Turyści wchodzący na Św. Krzyż w dniach 1-6.05.2001 z uwzględnieniem godzin
i tras wejścia
Fig. 1. Tourists entering Łysica in the day 1-6.05.2001

Źródło: Opracowanie autora na podstawie badań ankietowych
Tabela 5. Turyści wchodzący do Parku w przedziałach czasowych w dniach 1-6.05.2001
Table 5. Tourists for park in one hour partitions in day 1-6.05.2001entering
Godz.
Hour
1.
2.
Suma
%

8-9
182
193
375
3,0

9-10
295
195
490
4,0

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

573
806
1379
11,1

894
1068
1962
15,8

973
872
1845
14,9

1156
765
1921
15,5

974
557
1531
12,3

689
822
1511
12,2

459
422
881
7,1

196
284
480
3,9

25
0
25
0,2

Razem
Total
6416
5984
12400
100

1-Huta Szklana, 2-Nowa Słupia
Źródło: Opracowanie autora na podstawie badań ankietowych

Normy przepustowości turystów (360 osób/godz.) ustalone dla każdego
ze szlaków za 6 dni monitorowania zostały przekroczone w godzinach od 1000 do
1600. Należy zwrócić uwagę, że tabela zawiera tylko jeden kierunek ruchu,
a przecież ta sama liczba turystów schodziła ze św. Krzyża i liczbę turystów
należy podwoić. Wynika z tego, że w pozostałych godzinach też przekroczone
zostały normy przepustowości turystycznej.
Ruch turystyczny na szlaku św. Katarzyna – Łysica
W 2002 r. weekend majowy trwał od 27 kwietnia do 5 maja. W monitorowanych dniach najwięcej turystów przybyło do Św. Katarzyny w dniu 3 maja
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2002 r. (2594 osób). W dniu tym na Łysicę weszła rekordowa liczba turystów –
1803 (69,5%). Procentowo więcej turystów weszło na Łysicę 28 kwietnia
(84,0%). Wszyscy turyści przybywający do Św. Katarzyny dochodzą do źródełka
i kapliczki św. Franciszka, część turystów wchodzi na Łysicę i większość schodzi
z powrotem tym samym szlakiem (tab. 6).
Tabela 6. Turyści w Św. Katarzynie w dniach 28.04.-4.05.2002
Table 6. Tourists in day św. Katarzyna 28.04.-4.05.2002
Miejsce penetracji
Dojście do źródełka
w tym w grupach
Wejście na Łysicę
w tym w grupach
Zejście z Łysicy
w tym w grupach
Ruch
dwukierunkowy
w tym w grupach

28.04
niedziela
670
9
563
9
529
9

3.05
piątek

4.05
sobota

Razem

1 730
531
574
35
748
457

2.05
czwartek
1 209
278
798
55
964
161

2 594
212
1 803
71
1694
82

952
141
670
119
633
125

7 915
1466
4 856
427
5 081
1 067

1 321
492

2 254
216

3 497
153

1 303
244

9 937
1 494

30.04
29.04
ponie- Wtorek
działek
348
412
139
156
246
202
89
49
251
262
109
124

1.05
środa

462
173

497
198

1 092
18

Zródło: Opracowanie autora na podstawie badań ankietowych
Tabela 7. Turyści w Świętej Katarzynie w dniach 1-4.05.2002
Table 7. Tourists in day św. Katarzyna 1-4.05.2002
1.05.2002

2.05.2002

3.05.2002

4.05.2002

Godz.
Hour

Źród.
lake

Wejś.
entran.

Zej.
desc.

Źród.
lake

Wejś.
entran.

Zej.
desc.

Źród.
lake

Wejś.
entran.

Zej.
desc.

Żród
lake

Wejś.
entran.

Zej.
desc.

8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
Razem

18
56
150
218
198
243
286
224
145
107
63
22
1730

4
6
19
49
156
89
68
78
37
44
20
4
574

4
30
116
80
103
107
116
92
62
38
748

22
62
138
230
195
165
93
106
87
57
36
18
1209

8
42
104
146
125
131
99
52
44
29
16
2
798

5
52
133
178
139
135
127
94
86
14
963

32
152
280
412
431
209
365
305
219
121
41
24
2594

22
126
202
340
244
217
269
122
116
95
36
14
1803

15
53
102
188
227
334
203
220
213
98
41
1694

12
55
102
197
116
137
86
89
86
43
20
9
952

6
39
88
108
130
90
99
53
26
23
8
670

11
43
69
124
92
132
79
49
29
11
633

Żródło: Zestawienie autora na podstawie badań autora

W okresie od 28 kwietnia do 4 maja do źródełka przybyło 7915 osób,
z tego na Łysicę weszło 4856 osób (61,4%), z Łysicy zeszło 5081 (64,2%). Różnica wynika z tego, że część turystów udaje się dalej na szlak, inni schodzą
od Kakonina albo nawet od św. Krzyża. Przewaga schodzących z Łysicy dotyczy
w większości grup zorganizowanych i zaznacza się głównie w okresie rajdowym
(29 kwiecień – 2 maj).
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Ryc. 2. Turyści dochodzący do źródełka i wchodzący na Łysicę w dniach 27.04.-4.05.2002
Fig. 2. Tourists going to the lake and on entering Łysica in the day 27.04.-4.05.2002
Żródło: Opracowanie autora na podstawie badań ankietowych

5,7

3,3

6,4

wiek
21,5
20,3

do 15
16-25
26-40
41-60
pon. 60
b.d

42,8

Ryc. 3. Wiek turystów wchodzących na Łysicę w okresie majowego weekendu w 2002 roku.
Fig. 3. Age of tourists in mayperiods in 2002 going up the Łysica during the weekends
Źródło: Opracowanie autora na podstawie badań ankietowych

Rozkład dzienny tego ruchu jest nierównomierny. Największe natężenie
ruchu turystycznego przypada na godziny południowe i w godzinach tych udaje
się na Łysicę najwięcej turystów (od godz. 1100 do 1600 - 66,4%). Wyliczona
dzienna chłonność turystyczna dla tego odcinka szlaku (600 przy ruchu dwukierunkowym) została kilkakrotnie przekroczona. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja
w przedziałach jednogodzinnych (60 osób/godz.) Maksymalne natężenie dwukierunkowego ruchu turystycznego w ciągu jednej godziny wynosiło: 1 maja - 272
osoby (w godz. 12-13), 2 maja – 309 (w godz. 13-14), 3 maja – 603 (w godz.
14-15) i 4 maja – 214 (w godz. 13-14) osób.
W strukturze wiekowej przeważali turyści w wieku produkcyjnym. W grupie wiekowej 26-40 lat stanowili 42,8% ogółu ankietowanych. Turystów w prze104

dziale wieku 16-25 lat było 21,5%. W grupie tej przeważała młodzież akademicka. Znaczny też był odsetek turystów w wieku 41-60 lat (20,3%). Najmniej było
turystów w wieku do 15 lat (6,4%) i w wieku emerytalnym. Połowa respondentów (49,2%) w ankiecie napisała, że przybyła w grupie rodzinnej, 24,5% określiło przybycie w grupie rówieśniczej (przyjaciół), dalsze 18,8,0% przybyło z partnerem (kolegą, koleżanką). Samotnie wchodzących było 3,2%.
Wnioski
Monitoring prowadzony w latach 1998-2003 w Świętokrzyskim Parku
Narodowym wykazał nierównomierne natężenie ruchu turystycznego w ciągu
tygodnia i dnia. Głównym miejscem docelowym dla turystów jest św. Krzyż, na
który w dniu 1 maja 2001 r. przebyło – 3366 osób, a w dniu 3 maja – 3225 osób.
W św. Katarzynie (rejon źródełka) w dniu 3 maja 2002 r. przybyło 2594 turystów, z czego na Łysicę weszło 1803 osoby. Łącznie na szlaku w tym dniu znalazło się 3497 osób (przy ruchu dwukierunkowym). Największe natężenie na szlakach notuje się w godz. od 1000 do 1600. Na szlakach panuje wówczas wyjątkowe
zagęszczenie i przekroczone są kilkakrotnie normy przepustowości, które wynoszą w ciągu dnia 600 osób (dla jednego odcinaka szlaku przy ruchu dwukierunkowym).
W czasie monitorowania zebrano informacje od turystów wyrażające ich
stosunek do walorów turystycznych. Respondenci najwyżej ocenili krajobraz
(przyrodę), jako najbardziej typowy i dostrzegalny element otaczającej przestrzeni w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Krajobraz wymieniło 90,5% ankietowanych. Na kolejnych miejscach wymieniono; odprężenie (nastrojowość) – 85,7,
lasy - 66,7%, gościnność – 59,5% i tanie usługi turystyczne – 54,8%.
Po stronie negatywów turyści wskazywali ogólnie na słabą infrastrukturę turystyczną wymieniając; brak sanitariatów, brak oznaczeń dojazdu do Parku, brak
parkingów (głównie w św. Katarzynie), zanieczyszczenie terenu, hałas, mało
punktów gastronomicznych, brak koszy na śmieci, brak ścieżek rowerowych, słabe oznaczenie szlaków i duże natężenie ruchem turystycznym na św. Krzyżu,
w św. Katarzynie i na szlakach. Turyści wskazywali też na zauważalne zniszczenia powodowane przez turystów, niszczenie szaty roślinnej, proces wydeptywania, niszczenie obiektów infrastruktury, przypadki łamania regulaminu Parku
(wprowadzanie psów, schodzenie ze szlaków, śmiecenie, hałasowanie, zrywanie
runa itp.).
Mimo wielu niedogodności i przeciążenia szlaków ruchem turystycznym,
Świętokrzyski Park Narodowy jest atrakcyjnym obszarem dla turystyki weekendowej. Dotyczy to szczególnie mieszkańców dużych aglomeracji położonych
w otoczeniu, a zwłaszcza Warszawy, z której na weekend w Góry Świętokrzyskie
przyjeżdża ich najwięcej.
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Summary
Intensifying and structure of touristic movement on routes in the Świętokrzyski National
Park
There are 400 thausand tourists visits to Świętokrzyski National Park in the year. Big
takes a stand in touristic movement seasonally. Park visitors the tourists, come in May maximally
and June around on mainty Św. Krzyż, has arrived on which 2,5 km section route following trails,
glass and plants (2 km). In the year of 2001-2001 Św. Krzyż (in May) – had 3366 persons, but on
the 3 of May – 3225 person. Entrance causes big intensifying on summit on them two short routes
touristic movement. Similar intensifying of touristic movement takes a stand on route from on św.
Katarzyna to the lake Łysica. It has arrived in day for św. Katarzyna on the 3 of May in the year of
2002 – 2594 person came and 1803 tourists entered Łysica. It was on route in this day at a twoway, trffic including 3497 persons. Biggest intensifying is taken note on routes that can take 10-16
hours. It enters withim 6 hours on routes over 80% the course of a tourist day. Enumerated day time
norm of capacity has been surpassed on this route at two-way traffic (600 person) several times.
Situation looks in on hour partitions worst (60 perso/hour). Maximum totaled (take away: amount
to) hours in two-way movement (traffic) touristic, in the course of one day, on the 1 May in the
hour 12-13, there were 272 person, 2 May in hour 13-14, there were 309, 3 May in hour 14-15 there
were 603 and 4 May in the hour 13-14, there were 214. Deterioration of condition of refreshments
is repercussion of this phenomenon and adverse influence on natural park with river basins.

Translated by the author

Dr Ignacy Janowski
Wszechnica Świętokrzyska
Ul. Pocieszka 14/16
25-519 Kielce
ignacy.janowski@pu.kielce.pl
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MIĘDZY OCHRONĄ PRZYRODY A GOSPODARKĄ - BLIŻEJ OCHRONY
Konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce
Red. Adam Hibszer, Józef Partyka
Oddział Katowicki PTG, Ojcowski Park Narodowy, Sosnowiec - Ojców, 2005
—————————–——————————————————————————————

Tomasz Lamorski

ROLA RADY PARKU NARODOWEGO W
ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH NA
PRZYKŁADZIE BABIOGÓRSKIEGO PARKU
NARODOWEGO
Wstęp
Park narodowy jest obszarową formą ochrony przyrody posiadającą określone granice, jak również mającą wymiar instytucjonalny w postaci zarządu
parku – dyrekcji. Istnieje jeszcze jeden czynnik wpływający na funkcjonowanie
parku narodowego – Rada Parku, organ opiniodawczo-doradczy dyrektora parku.
W latach 1955-1993 Rada BgPN była powoływana w drodze Zarządzenia
przez ministra właściwego do spraw środowiska na podstawie Rozporządzenia
Rady Ministrów o utworzeniu Babiogórskiego Parku Narodowego, a od 1993 na
podstawie Ustawy o ochronie przyrody. Członkowie Rady byli powoływani
spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki
i organizacji społecznych oraz właściwych miejscowo władz terenowych. Rada
stanowi więc pewne forum, na którym spotykają się przedstawiciele różnych
„użytkowników” zasobów naturalnych znajdujących się na obszarze chronionym,
którzy posiadają możliwość wpływania na sposób zarządzania parkiem.
Metodyka zbioru danych
Źródłem informacji są materiały archiwalne gromadzone w Zbiornicy
Babiogórskiego Parku Narodowego w latach 1955-2004: protokoły z posiedzeń
Rady (Naukowej) Parku, Prezydium Rady i sprawozdania z powoływanych doraźnie Komisji Rady. Wiarygodność dokumentów wynika z procedury ich tworzenia. Generalnie, protokoły były opracowane na podstawie notatek prowadzonych podczas obrad przez osobę nie będącą członkiem Rady; rzadziej wykorzystywano zapis z taśmy magnetofonowej. Na kolejnym posiedzeniu członkowie
Rady zgłaszali uwagi do treści, po czym projekt protokołu był zatwierdzany poprzez poddanie go pod głosowanie. Niekiedy wypowiedzi zaproszonych gości
były autoryzowane. Przeprowadzono analizę treści 98 dokumentów, wyszukując
informacji dotyczących spraw odnoszących się do 16 powodów negatywnej
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opinii w sprawie poszerzenia granic BgPN przedstawionych w uchwale Rady
Gminy Zawoja z dnia 5.12.1990 r. Rada Parku nie zajmowała się bezpośrednio
zagadnieniami przedstawionymi w 7 punktach uchwały, pozostałe 9 punktów pogrupowano w jednolite problemowo zagadnienia: dwukrotnie połączono po 2
punkty w jeden obszar problemowy, a 1 punkt uchwały rozpatrywano jako dwa
obszary problemowe: zagospodarowanie przestrzenne i rozwój turystyki. Uzyskano osiem obszarów problemowych względem, których klasyfikowano informację w 5 kategoriach, dla których przyjęto wartość punktową (wagę):
0 pkt. – brak sygnałów, nie poruszono zagadnienia,
1 pkt. – sygnalizacja, problem został poruszony jako wątek poboczny,
związany z głównym nurtem dyskusji lub został zgłoszony jako
wolne wnioski,
2 pkt. – dyskusja, zagadnienie omawiane jako punkt porządku obrad
posiedzenia, jak również zagadnie, na którym skupił się główny
nurt dyskusji,
4 pkt. – mobilizacja, zagadnienie jest głównym tematem posiedzenia,
8 pkt. – kryzys, posiedzenie jest zwoływane w trybie pilnym dla
omówienia jednego problemu.
Wyniki analiz przedstawiono w formie wykresów słupkowych.
Uprawnienia Rady Parku
Zakres działania Rady BgPN zmieniał się w trakcie 14 kadencji, ale zawsze było to wnioskowanie i wydawanie opinii w sprawach istotnych dla Parku
oraz opiniowanie sposobów udostępniania obszaru parku dla celów naukowych
i turystycznych. Ponadto, Rada mogła inicjować prace naukowo-badawcze, których wyniki dostarczały argumentów przy podejmowaniu decyzji przez dyrektora
parku w sprawach problemowych.
Z drugiej strony, Rada oceniała również zgodność działań dyrekcji parku
z obowiązującymi zasadami, stawiając ochronę przyrody jako priorytet. Dawało
to wsparcie dyrektorowi BgPN w trakcie negocjacji rozwiązań kompromisowych.
W trakcie 50 lat funkcjonowania wytworzono mechanizm zapobiegania, czyli
rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Polegał on na angażowaniu specjalistów/rzeczoznawców, przedstawianiu wariantowych rozwiązań, dyskusji ze stroną powstającego konfliktu, i dopiero wówczas podejmowanie ostatecznej uchwały. Praktykowano zmianę stanowiska o ile zaistniały okoliczności zmieniające
warunki początkowe, mianowicie dostosowanie się do warunków postawionych
przez Radę lub przedstawienie przekonujących argumentów.
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Tabela 1. Uprawnienia Rady BgPN w opiniowaniu sposobów zarządzania parkiem
Table. 1. The qualifications of the Council of BgNP for giving opinion on the methods of
the management of the park
L.p.* Powody negatywnej opinii,
dotyczącej poszerzenia granic
BgPN wydanej przez Radę
Gminy Zawoja w dn.
5.12.1990 r.
No
The reasons of the negative
opinion in the case of the
park enlargement gave by the
self-government of Gmina
Zawoja
1.
Nie zostanie zagwarantowana
własność prywatna i formy jej
użytkowania gruntów otoczonych wokół terenami Parku.

2.
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Poszerzenie granic Parku
spowoduje
zdecydowanie
utrudnienie w aktualizacji
miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego
Gminy Zawoja, zwłaszcza
w zakresie uzyskania nowych
terenów pod rozwój bazy
sportowej, turystycznej i rekreacyjnej oraz uzyskania
nowych terenów pod rozwój
indywidualnego budownictwa mieszkaniowego.

Przepisy regulujące zagospodarowanie terenu BgPN
i związane z nimi uprawnienia Rady BgPN zawarte w
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30.10.1954 r. w
sprawie utworzenia Babiogórskiego Parku Narodowego
The regulations of land use in the park and related with
them qualifications of the Council of BgPN included in the
government order in case of BgPN establishing.

Art. 3.2. Ograniczenia wymienione w ust.1 (dot. Działalności człowieka i wszelkich czynności gospodarczych)
w stosunku do terenów zabudowanych i pozostających pod
uprawą rolną, łąkową lub pastwiskową nie dotyczą czynności gospodarczych, których wykonywanie konieczne jest
ze względu na charakter racjonalnego użytkowania tych
terenów. Od decyzji dyrektora w sprawach uznania czynności za konieczne ze względu na charakter użytkowania
terenu służy odwołanie do prezydium wojewódzkiej rady
narodowej.
Art. 5.2. Zasady gospodarstwa rezerwatowego obowiązują
również przy wykonywaniu nadzoru nad zagospodarowaniem lasów nie stanowiących własności Państwa (…).
Art. 6. Zagospodarowanie obszarów łąkowych powinno
być oparte na zasadach, zapewniających ochronę występujących tam naturalnych zespołów roślinnych bądź poszczególnych elementów przyrody żywej (…).
Art. 11.1.8. Na obszarze Paku jest zakazane wznoszenie
bez uzgodnienia z Radą Parku wszelkich budowli,
wchodzących w zakres budownictwa indywidualnego, jak
i budownictwa dla celów społecznych, w razie niezgodności w tych sprawach Rady Parku i organów planowania
rozstrzyga Minister Leśnictwa w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
Art. 11.1.9 Na obszarze Parku jest zakazana budowa nowych urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych, których istnienie mogłoby być sprzeczne z celami istnienia Parku.
Art. 11.1.10. Na obszarze Parku jest zakazane wznoszenie
i prowadzenie zakładów przemysłowych.
Art. 11.1.11. Na obszarze Parku jest zakazane wznoszenie
obozowanie poza miejscami wyznaczonymi przez dyrektora Parku.
Art. 11.2. Przepis ust. 11. pkt 8 nie zwalnia od obowiązku
uzyskania decyzji organów planowania zabudowy w sprawie lokalizacji budowli.
Art. 11.3. Decyzje, o których mowa w ust. 1. pkt 11, 12

3.

Mieszkańcy gminy będą mieć
utrudniony dostęp do swoich
prywatnych gruntów położonych w ramach Parku z powodu istnienia wokół nich
terenów należących do BgPN

6.

Park będzie chronił zwierzynę powodując zwiększanie jej
stanów liczbowych, co z kolei spowoduje wzrost jej liczebności, co spowoduje
zwiększenie strat w rolnictwie,
a Park nie będzie rekompensował strat.

9.

i 13 dyrektor Parku wydaje po zasięgnięciu opinii Rady
Parku.
Art. 12. Plan zagospodarowania przestrzennego bądź założenia zagospodarowania przestrzennego terenów wchodzących w skład Parku powinny być uzgodnione z Radą
Parku.
Art. 14.1. Ruch turystyczny na obszarze Parku może odbywać się tylko na drogach i ścieżkach dopuszczonych do
tego ruchu i według zasad ustalonych przez dyrektora Parku po rozpatrzeniu wniosków organizacji turystycznych
na podstawie opinii Rady Parku i za zgodą prezydium
wojewódzkiej rady narodowej.
Art. 14.4. Dyrektor Parku za zgodą prezydium wojewódzkiej rady narodowej określi na podstawie opinii Rady
Parku szczegółowe przepisy dla zwiedzających.
Art.11.1.13. Na obszarze Paku jest zakazane używanie
pojazdów mechanicznych poza drogami wyznaczonymi
przez dyrektora Parku za zgodą prezydium powiatowej
rady narodowej.
Art. 11.3. Decyzje, o których mowa w ust. 1. pkt 11, 12
i 13 dyrektor Parku wydaje po zasięgnięciu opinii Rady
Parku.
Art.13.1.3. Dyrektor Parku może udzielać zezwoleń na
dokonywanie na obszarze Parku łowienia i zabijania pojedynczych okazów zwierząt i wynoszenia takich okazów
z terenu Parku – dla celów naukowych bądź w przypadkach, gdy zmniejszenie stanu ilościowego określonego
gatunku zwierząt jest konieczne na realizacje innych celów ochrony przyrody.
Art.13.3. Udzielanie zezwoleń na dokonywanie takich
czynności wymienionych w ust.1. dla celów doświadczalnych i ochrony przyrody może odbywać się tylko na podstawie opinii Rady Parku.
Art.13.1.3. Dyrektor Parku może udzielać zezwoleń na
dokonywanie na obszarze Parku badań geologicznych.

Poszerzenie granic Parku
uniemożliwi, lub znaczne
utrudni poszukiwanie złóż
bogactw naturalnych
12.
Przejęcie przez Park terenów Art.5.2. Zasady gospodarstwa rezerwatowego obowiązują
Nadleśnictwa zlikwiduje jego również przy wykonywaniu nadzoru nad zagospodarowanadzór nad gospodarką leśną niem lasów nie stanowiących własności skarbu Państwa
lasów prywatnych np. zaopa- (…).
trywanie w sadzonki właścicieli tych lasów
*Numeracja w tabeli zgodna z materiałami źródłowymi
źródło: Opinia Rady Gminy w Zawoi dotycząca poszerzenia granic Babiogórskiego Parku Narodowego. Pod Diablakiem. Pismo mieszkańców i sympatyków ziemi babiogórskiej; Rok I, nr 1.
Skawica-Zawoja, 1991.
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Powody negatywnej opinii dotyczącej poszerzenia granic BgPN wydanej
przez Radę Gminy Zawoja w dn. 5.12.1990 r. nie mające bezpośredniego odniesienia do przepisów regulujących zagospodarowanie terenu BgPN
i związanych z nimi uprawnień Rady BgPN zawartych w Rozporządzeniu
Rady Ministrów (numeracja zgodna z oryginałem)
4. Nie ma żadnych gwarancji, że BgPN będzie ponosił kosztów utrzymania dróg
położonych zarówno na jego terenie jak i poza jego granicami, z których musi
korzystać w związku ze swoją działalnością, a tym samym powodować ich niszczenie.
5. Nie ma żadnych gwarancji, że BgPN zapewni korzystanie przez miejscową
ludność z uprawnień do poboru drewna w ramach serwitutów.
7. Przejęcie dodatkowych terenów spowoduje likwidację lub znaczne ograniczenie działalności kół łowieckich na naszym terenie i pozbawi je wpływów. Ponad
to myśliwi wyrażają obawy, że nie będą mogli uczestniczyć w polowaniach na
terenie Parku.
8. BgPN nie będzie uczestniczył w kosztach ponoszonych przez gminę na rzecz
ochrony środowiska/gazyfikacja, budowa oczyszczalni ścieków itp., tak jak nie
czynił tego dotychczas.
10. Miejscowa ludność i jej organizacje nie będą miały możliwości kontrolowania działalności gospodarczej BgPN, a zwłaszcza w zakresie dystrybucji drewna.
11. Pomimo, że Park obejmuje znaczne obszary gminy to nie będzie dokonywał
żadnych świadczeń pieniężnych na jej rzecz z uwagi na swój specyficzny status
jednostki budżetowej.
13. Park nie będzie wykorzystywał swoich możliwości w zakresie rozpoznawania
zagrożeń skażeń ekologicznych i nie będzie w tym zakresie współpracował
z gminą, tak jak tego nie czynił dotychczas
14. Poszerzenie granic Parku uniemożliwi wymianę prywatnych gruntów leśnych
położonych w jego granicach na inne grunty leśne należące do Parku, co spowodowałoby zmniejszenie kosztów ich eksploatacji.
15. Zmniejszenie lub ograniczenie terenów Nadleśnictwa spowoduje zwolnienie z
pracy części osób w nim zatrudnionych ze względu na inny charakter działalności
Parku niż Nadleśnictwa.
16. Zmniejszenie pozyskania drewna z lasów stanowiących dotąd własność Nadleśnictwa spowoduje zagrożenie dla działalności gospodarczej.
Egzemplifikacja
Narodowym

konfliktów

(problemów)

w

Babiogórskim

Parku

Użytkowanie enklaw (powody nr 1 i 3)
Sprawą enklaw własnościowych Rada Parku zajęła się na swoim pierwszym posiedzeniu. Wyraziła wówczas opinię, że użytkowanie hal i połonin
odbywać się może zasadniczo pod kątem gospodarki wypasowo-kośnej i w tym
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kierunku musi iść ich zagospodarowanie, co było zgodne z dotychczas stosowanymi praktykami. Rada zawnioskowała o utworzenie specjalnej komisji do opracowania zasad racjonalnej gospodarki.
Na początku lat 70. pozytywnie zaopiniowano „Program zagospodarowania śródleśnych powierzchni BgPN”. Opracowanie to negatywnie wypowiedziało
się o wznowieniu wypasu na halach, preferując koszenie i umiarkowane nawożenie jako prawidłową formę zagospodarowania. Wypowiedziało się za zachowaniem polan ze względu na walory krajobrazowe, nie przeprowadzając zalesień
i nie dopuszczając do zarośnięcia lasem. Przeciwstawiło się to dążeniom władz
lokalnych do zalesienia wszystkich hal i polan w regionie babiogórskim ze
względu na niską opłacalność produkcji rolnej na odległych halach. W celu realizacji programu Rada zawnioskowała wykup polan lub ich dzierżawę.
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Ryc. 1. Intensywność rozpatrywania problemów dotyczących użytkowania enklaw
w BgPN na posiedzeniach Rady w latach 1955-2004
Fig. 1. Intensity of examining of the problems with regard to using the enclaves within the national park during the Council meetings in years 1955-2004

Rozwój turystyki (powód nr 2)
Turystyka na terenie BgPN była jednym z głównych tematów na posiedzeniach Rady w ciągu 50 lat jej funkcjonowania. Charakter omawianych zagadnień
i dominujące problemy pozwalają na wyróżnienie kilku okresów:
1. Lata 1955-1962: dostosowanie ruchu turystycznego do wymogów parku narodowego oraz zagospodarowanie terenu parku na potrzeby turystyki.
Rada uznała PTTK za organizację kompetentną do rozwiązywania spraw
związanych z turystyką, ale w porozumieniu z dyrektorem parku. Ustalono
pierwsze przepisy regulujące ruch turystyczny na terenie Parku oraz dokonano
rewizji istniejących szlaków turystycznych i narciarskich. Zezwolono na zakładanie obozowisk na polanie przy schronisku, na polanach Czarnej Hali i Krowiarkach. W tym to okresie wnioskowano o przebudowę schroniska na Markowych
Szczawinach powstałego 1906 r., nadanie mu estetycznego wyglądu zharmoni113

zowanego z otoczeniem i o cechach budownictwa regionalnego. Trasę Tatrzańskiego Rajdu Motocyklowego przebiegającą przez środek Parku na odcinku
Krowiarki - Górny Płaj postanowiono zmienić na Krowiarki –Zawoja-Policzne.
W tym też okresie Rada ostatecznie wypracowała stanowisko w sprawie
odbudowy drugiego schroniska zlokalizowanego w sercu parku pod szczytem
Babiej Góry. Pod koniec lat 50. Rada wypowiedziała się przeciw tej koncepcji,
uzyskując poparcie Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Opinia Rady została wsparta uchwałą PROP zakazującą budowy schronisk powyżej górnej
granicy lasu, a goszczący na jednym z posiedzeń Rady prof. Władysław Szafer
poprosił o rozpatrzenie rozbiórki murów starego schroniska Beskidem Verein.
W 1956 r. inż. arch. Zbigniew Milczanowski przystąpił do opracowania projektu
bram wejściowych i tablic informacyjnych. Niestety oryginalne projekty nie
zostały zrealizowane ze względu na zastrzeżenia Wojewódzkiej Komisji Oceny
Projektów Inwestycyjnych w Krakowie: „Brama związana jest z ogrodzeniem,
ponieważ nie ma ogrodzenia, to budowa bram stwarza tzw. fałsz architektoniczny”.
2. Lata 1962-1978: opracowanie planów zagospodarowania turystycznego.
W tym okresie Rada Parku uznała, że rozwój masowej turystyki stwarza
nowe wyzwania, a otwarcie drogi karpackiej będzie tego dodatkowym impulsem.
Już w 1960 r. podczas omawiania założeń do Planu Zagospodarowania Przestrzennego BgPN i jego przedpola, przedstawiono propozycję odbycia wspólnego
posiedzenia Rady z PTTK w sprawie omówienia zagospodarowania turystycznego. Rok później dr Jerzy Pawłowski przedstawił Radzie „Materiały do planu
zagospodarowania przestrzennego BgPN dotyczące turystki”. W 1962 roku powstało „Studium zagospodarowania turystycznego regionu Babiej Góry”. W wyniku dyskusji nad tym opracowaniem została powołana komisja, która miała za
zadanie wspólnie z PTTK uzgodnić wytyczne i wnioski do perspektywicznego
planu zagospodarowania turystycznego parku. Rada zaakceptowała dotychczasową działalność PTTK. Postanowiono, że nie należy lokalizować nowych schronów i obozowisk na terenie parku, ale na terenie Zawoi. W obliczu masowych
inwestycji związanych z projektem powstania Babiogórskiego Ośrodka Turystycznego, na którego zagospodarowanie w latach 1965-1970 przewidziano 35
mln zł pochodzących ze funduszy centralnych, jedyną dostrzegalną metodą przeciwdziałania zagrożeniom było opracowanie planu zagospodarowania turystycznego obszaru parku i jego najbliższego sąsiedztwa. Rada wykorzystała uroczystą
sesję z okazji 10-lecia parku do uchwalenia rezolucji potępiającej zamiar budowy
kolejki liniowej i wyciągu narciarskiego na Babią Górę.
W czerwcu 1967 pojawiła się idea budowy nowego schroniska. „Dla
uczczenia 50-rocznicy Socjalistycznej Rewolucji Październikowej – turystyczny
aktyw Krakowa podjął myśl budowy schroniska na Babiej Górze. Rzucona inicjatywa podjęta została przez zespół ofiarnych działaczy, którzy powołali społeczny
Komitet Budowy Schroniska im. Lenina”. Nowy obiekt miał przynieść „poważne
korzyści turystyczne”, ale przede wszystkim miał być „żywym i pięknym pomnikiem pobytu (na Babiej Górze) i działalności I. Lenina, wielbiciela polskich gór.”
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Posiedzenia Rady w latach 1967-1970 niemalże w całości były podporządkowane
eliminacji zagrożenia, jakim stał się pomysł lokalizacji nowego obiektu. Pierwotne zamierzenie usadowienia schroniska pod szczytem Babiej Góry został zdyskredytowany argumentem „ideologicznym” przez prof. W. Szafera, który wyraził wątpliwość czy uczczenie tak małego obiektu tak wielkim imieniem nie będzie
pewnego rodzaju uwłaczaniem pamięci Wł. Lenina. Z zarysowujących się u niektórych działaczy koncepcję usytuowania nowego schroniska na terenie byłego
Beskiden Verein nie zgodził się, przypominając niechlubne założenia propagandowe i tradycje byłego B.V., stanowiącego placówkę wojującej Hakaty oraz
zwracając uwagę na fakt, że miejsce to leży w centrum ochrony ścisłej. Stroną w
negocjacjach dla delegacji w składzie: przewodniczący Rady, dyrektor parku i
przedstawiciel KTG ZG PTTK był Wydział Propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie. Można mówić o swoistej taktyce strony „parkowej”
bazującej na założeniu, że patronat Lenina zobowiązuje do nie budzących wątpliwości modelowych rozwiązań technicznych. Zaangażowano duży zespół ekspertów stopniowo oceniających wariantowe rozwiązania architektoniczne
i techniczne, co w efekcie wydłużało czas rozpoczęcia robót i doprowadziło do
ostudzenia entuzjazmu działaczy. Rada zobowiązała również dyrektora Parku do
oficjalnego potwierdzania prowadzonych prac. W grudniu 1969 r. Rada otrzymała jawne wsparcie Komitetu Ochrony Przyrody PAN oraz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Przyrody w Krakowie. Obydwa Komitety wyraziły sprzeciw wobec
projektu budowy schroniska. W zaistniałej sytuacji Rada powołała komisję mającą na celu zredagowanie pisma do Komitetu Budowy Schroniska o powtórne
przeanalizowanie celowości jego budowy w związku z powstałymi koncepcjami
rozbudowy bazy turystycznej w sąsiedztwie Parku.
Zamiar budowy schroniska potwierdził przekonanie Rady o konieczność
szybkiego zakończenia prac nad Planem zagospodarowania przestrzennego parku
i jego strefy ochronnej, ponieważ istnieją realne zagrożenia terenu parku na skutek różnych pomysłów. Ważnym czynnikiem sprzyjającym rozwiązani tego konfliktu była akceptacja postępowania dyrekcji parku w sprawie lokalizacji schroniska, wyrażona przez Radę na posiedzeniu w dniu 7 marca 1970 roku. Ostatecznie
na posiedzeniu 20 grudnia 1971 r. Rada została powiadomiona o odstąpieniu od
zamiaru budowy schroniska im. Lenina.
Burzliwy rozwój turystyki masowej nastąpił na początku lat 70. XX wieku.
Pojawił się problem dewastacji terenu przez wycieczki masowe liczące niejednokrotnie kilkaset osób. Powróciła też sprawa Babiogórskiego Ośrodka Turystycznego. Na posiedzeniu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w dniu
9 maja 1976 r., suskie władze powiatowe wystąpiły z projektem budowy sieci
9-piętrowych hoteli, restauracji, campingów i wyciągów w celu odciążenia Zakopanego tzw. koncepcji Zawoja-Zakopane II.
Równocześnie nasila się presja na Administrację Parku w celu zwiększenia
udostępnienia terenu Parku. Zarząd Okręgu PTTK w Krakowie wnioskował
o przebudowę nartostrad, trwała dyskusja nad stanem nawierzchni szlaków, rozdeptywaniem i poszerzaniem szlaku graniowego. Wiosną 1971 r. rozpoczynają
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się inwestycje w schronisku na Markowych Szczawinach bez wcześniejszych
uzgodnień z dyrekcją parku. Ogromnym sukcesem zespołu planistów związanych
z BgPN i Radą Parku było ukazanie się Zarządzenia nr 99/74 Wojewody krakowskiego z dnia 28 listopada 1974 r. w sprawie przyjęcia za obowiązujące w planowaniu przestrzennym, dotyczącym Babiogórskiego Parku Narodowego i obszarów otaczających, „Podstawowych założeń programowo-przestrzennych
w zakresie turystyki i ochrony środowiska”, opracowanych przez Zespół Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej. Na podstawie „Podstawowych założeń…” wykonano również „Plan szczegółowego zagospodarowania turystycznego Przełęczy Krowiarki wraz z otoczeniem” oraz „Szczegółowego planu przestrzennego zagospodarowania turystycznego rejonu Markowych Szczawin”.
Mimo to, problemy związane z funkcjonowaniem schroniska zaogniał się,
lokalne władze PTTK nie reagowały na nieprawidłowości w funkcjonowaniu
schroniska, a nawet rozpoczęły rozbudowę jego zaplecza gospodarczego. W zaistniałej sytuacji, Rada powołała zespół ds. turystyki dla monitorowania działalności schroniska oraz zaakceptowała jedynie transport zaopatrzenia oraz materiałów budowlanych do schroniska, niezbędnych do modernizacji urządzeń sanitarnych, na budowę oczyszczalni ścieków i urządzeń do usuwania odpadków.
Wspólne stanowisko Dyrekcji Parku i Rady BgPN w sprawie określenia funkcji
schroniska PTTK na Markowych Szczawinach zostało przesłane do Sekretarza
Generalnego Zarządu Głównego PTTK. Natomiast Naczelnik Wydziału Parków
Narodowych Departamentu Ochrony Przyrody Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego zalecił stosowanie wszelkich możliwych represji wobec prowadzących schronisko, jeśli nie będą wywożone śmieci, w tym uzależnić dowóz
opału od wywozu śmieci.
3. Lata 1979-2004: utrwalanie koegzystencji turystki i ochrony przyrody.
Jako pierwsza poprawie uległa gospodarka odpadami, a następnie zarządca
schroniska zrezygnował z prowadzenia „szkółek narciarskich” na polanie przy
schronisku. Władze PTTK przystąpiły do modernizacji schroniska zgodnie
z obowiązującymi standardami, a Rada konsekwentnie opiniowała etapy modernizacji schroniska. Czytelnie określiła swoje stanowisko:
a) brak zastrzeżeń do koncepcji architektonicznej oraz funkcji i pojemności;
b) projekt modernizacji musi obejmować zagadnienia gospodarki wodnościekowej, usuwania odpadków i zagospodarowania placu budowy;
c) po złożeniu kompleksowego projektu wyda opinię.
W 1985 r. Rada Parku pozytywnie zaopiniowała założenia techniczne modernizacji schroniska oraz poparła ideę ogrodzenia całości polany. Uznano argument, że z przekroczeniem norm pojemności budynku nie można walczyć za pomocą rozwiązań architektonicznych, ponieważ nie da się zaprojektować tak niskiego standardu, aby w schronisku nie było wczasów. W następnym roku uznanie Rady wywołała przedstawiona dokumentacja techniczna oczyszczalni ścieków. Wychodząc naprzeciw potrzebie uregulowania działań prowadzonych przez
PTTK na terenie parku Rada patronowała zawarciu „Porozumienia pomiędzy
BgPN a oddziałem PTTK Ziemi Babiogórskiej im. W. Goetla w Suchej Beskidz116

kiej” w 2002 r., jak również pozytywnie zaopiniowała koncepcję gruntownej modernizacji schroniska.
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Ryc. 2. Intensywność rozpatrywania problemów dotyczących rozwoju turystyki na posiedzeniach
Rady w latach 1955-2004
Fig. 2. Intensity of examining of the problems with regard to tourism development during the
Council meetings in years 1955-2004

Zagospodarowanie przestrzenne (powód nr 2)
Gospodarka przestrzenna na obszarze parku i jego sąsiedztwa była w kręgu
zainteresowań Rady już od pierwszego posiedzenia, kiedy wypowiedziała się
w sprawach budowy i remontu dróg oraz elektryfikacji pobliskich wsi. Uznała
również konieczność opracowania planu zagospodarowania parku, ponieważ po
zatwierdzeniu przez Wojewódzką Komisję Planowania Przestrzennego będzie on
obowiązujący dla wszystkich instytucji działających na terenie parku. Plan przestrzennego zagospodarowania parku i jego otuliny został opracowany w latach
1966-1969 w Katedrze Geografii Ekonomicznej Instytutu Geografii UJ. Po
uzgodnieniach ze stroną słowacką i uzupełnieniu o plany szczegółowe: botaniczny, zoologiczny i gospodarstwa rezerwatowego, Rada przyjęła go jednogłośnie
na grudniowym posiedzeniu 1971 roku. Ze względu na brak rozwiązań prawnych
dotyczących planowania przestrzennego w sąsiedztwie obszarów chronionych,
Rada zawnioskowała powierzenie prac nad opracowaniem „Podstawowych założeń programowo-przestrzennych do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego w zakresie turystyki i ochrony środowiska” Zespołowi Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej. Wojewoda krakowski zaakceptował
opracowanie i ustanowił je jako obowiązujące. W kolejnych latach sporządzono
plany szczegółowego zagospodarowania dla Przełęczy Krowiarki i Polany Markowe Szczawiny.
Intensywne zagospodarowanie przedpola parku wzbudziło niepokój Rady.
Na posiedzeniu w dniu 20 lutego 1979 r. pozytywnie zaopiniowano wstępny projekt rewizji (powiększenia) granic BgPN. Uznano, że zwiększenie obszaru parku
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z 1700 ha do 10 000 ha skutecznie zabezpieczy przyrodę babiogórską. Nieodzownym działaniem będzie ustalenie strefy ochronnej, której granice będą
zgodne z linią otuliny krajobrazowej wyznaczonej w Planie zagospodarowania
przestrzennego BgPN. Omówiono także etapy postępowania:
1) wykonanie waloryzacji przyrodniczej terenów proponowanych do przyłączenia;
2) uzyskanie zrozumienia władz lokalnych;
3) uzgodnienie projektu z Administracją Lasów Państwowych;
4) wyjaśnienie i oprotestowanie niezgodnych z dotychczasowymi ustaleniami
niewłaściwych inwestycji na terenie przyległym do parku.
Wraz z pojawieniem się ruchów ekologicznych pojawił się nowy sojusznik, Polski Klub Ekologiczny, który interweniował u wojewody bielskiego
w sprawie wstrzymania budowy pieczarkarni w Zawoi–Barańcowej. W wyniku
działań PKE odbyło się spotkanie z udziałem m. in. władz wojewódzkich i terenowych oraz dyrekcji parku, na którym idea zalegalizowania budowli w strefie
ochronnej parku została zaakceptowana.
Po wstępnej analizie uwarunkowań społeczno-przyrodniczych Rada zaleciła przygotowanie wariantów optymalnego i minimalnego powiększenia parku. Na
posiedzeniu Rady w marcu 1990 r. biorący w nim udział dyrektor KZPN stanowczo sprzeciwił się stopniowemu powiększaniu parków narodowych wskazując
Bieszczadzki PN jako przykład energicznego działania, ale już rok później zaleca
się przedstawienie planu minimum, jeśli Lasy Państwowe i sąsiadujące gminy
wydadzą negatywne opinie. Negocjacje w sprawie powiększenia parku prowadził
KZPN.
W 1995 r. osiągnięto kompromis polegający na powiększeniu parku do
ok. 3400 ha. W uchwale z dnia 12.06.1996 r. Rada uznaje za zasadne powiększenie BgPN w takim zakresie, w jakim jest to obecnie możliwe do realizacji t.j. do
powierzchni ok. 3400 ha. Opinia niniejsza nie oznacza rezygnacji z dalszych starań o powiększenie obszaru Parku do zakładanych w dotychczasowych projektach rozmiarach. Pół roku później zredukowano powierzchnię otuliny z 24000 ha
do 8000 ha.
Finał działań w sprawie powiększenia parku nałożył się z rozpoczęciem
prac nad przygotowaniem projektu Planu Ochrony dla Babiogórskiego PN. Ówczesna Rada Naukowa zajęła stanowisko opiniodawcze dla prowadzonych prac
uznając, że przygotowanie projektu jest zadaniem Komisji Planu. Prace nad projektem Planu Ochrony zostały zakończone w 2001 r., ale zmiany legislacyjne
uniemożliwiły jego przyjęcie przez Ministra Środowiska.
Równolegle ze sprawami powiększenia BgPN i przygotowaniami projektu
Planu Ochrony, Rada zajmowała się opiniowaniem planów zagospodarowania
przestrzennego gminy. Dla gminy Lipnica Wielka uznano, że zabezpiecza funkcjonowanie parku po powiększeniu i funkcje ochronne lasów w otulinie. Poparto
również założenia dla gminy Zawoja: ograniczenia rozbudowy przysiółków
Policzne, Markowa i Czatoża, zaniechanie rozbudowy drogi przez przełęcz
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Klekociny, kompleksowe opracowanie wodociągów, oczyszczalni ścieków i gazyfikacji.
Rada Parku nie była stroną, jak również nie zaangażowała się w nasilający
się konflikt pomiędzy władzami samorządowymi gminy Zawoja a dyrektorem
parku, którego tłem było powiększenie parku narodowego.
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Ryc. 3. Intensywność rozpatrywania problemów dotyczących zagospodarowania przestrzennego na posiedzeniach Rady w latach 1955-2004
Fig. 3. Intensity of examining of the problems with regard to spatial management during the
Council meetings in years 1955-2004

Gospodarka łowiecka (powody nr 6 i 7)
Zainteresowanie Rady gospodarką łowiecką rozpoczęło się na początku lat
sześćdziesiątych i dotyczyło: stanu ilościowego jeleni oraz dzików, stosunku ilości byków do łań oraz występowaniem wilków. Rada uznała, że warunkiem niezbędnym jest przeprowadzenie badań nad ilością i stosunkiem płci na podstawie
tropień po pierwszych opadach śniegu. Ewentualna redukcja miałaby miejsce na
przedpolu Parku z uwagi na sezonowe wędrówki zwierząt. Następnie wydała pozytywny wniosek dyrekcji o ewentualne zimowe dokarmianie dzików i zwierzyny płowej w okresie srogich i śnieżnych zim. W 1970 r. rozpoczęte zostały badania w celu opracowania „Planu zagospodarowania łowieckiego Parku i ochrony
lasu przed zwierzyną” przez dr S. Dzięgielewskiego i mgr A. Tomka. Plan zwiera
postulat wcześniejszego uregulowania stanu zwierzyny ze względu na przebudowę drzewostanów. Efektem działań dostosowawczych było rozpoczęcie uzgodnień z Administracją Lasów Państwowych w sprawie zakresu i stopnia dokarmiania zwierzyny poza terenem Parku. Sprawą kontrowersyjną były osoby wykonujące odstrzał. Na posiedzeniu 14.02.1977 r. Rada uznała zarządzenie MLiPD
upoważniające do odstrzału myśliwych wyznaczonych przez Departament Lasów
Nadzorowanych, Zadrzewień i Łowiectwa za „niebezpieczne”, którego szkodliwość polega na upoważnieniu osób obcych spoza personelu Parku. Podczas opiniowania „Programu ochrony zwierząt w BgPN" zwrócono uwagę na koniecz119

ność dokonania uzgodnień z sąsiednimi kołami łowieckimi w postępowaniu ze
zwierzyną łowną. W 2003 r. zwrócono po raz kolejny uwagę na potrzebę współpracy z sąsiadującymi kołami łowieckimi.
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Ryc. 4. Intensywność rozpatrywania problemów dotyczących gospodarki łowieckiej na posiedzeniach Rady w latach 1955-2004
Fig. 4. Intensity of examining of the problems with regard to hunting during the Council meetings in years 1955-2004

Infrastruktura drogowa (powód nr 4)
Problem rozwoju infrastruktury transportowej został dostrzeżony przez
Radę na jej inauguracyjnym posiedzeniu: „niezmiernej wagi jest sprawa projektowanej drogi, która połączyć miałaby Śląsk przez Krowiarki z Orawą, przede
wszystkim dla udostępnienia terenu szerszemu ogółowi ludności (..). Wiąże się
z tym także sprawa reparacji dróg od strony Zawoi i Orawy (...). W związku z tym
przyjęto jednogłośnie wniosek, że: Rada Parku uważa za konieczne dla udostępnienia terenu, umożliwienia prowadzenia prac badawczych oraz podniesienia gospodarczego i kulturalnego ludności najbliższych terenów, wystąpić do właściwych władz w sprawie realizacji planowanej drogi przez Krowiarki, w sprawie
podjęcia remontu drogi Maków – Zawoja i Jabłonka - Zubrzyca Górna (...)”. W
następnych latach Rada konsekwentnie opiniowała przebieg i parametry drogi, na
budowę której wylesiono i wyłączono z zarządu Parku kilka hektarów lasu.
W sprawach remontów i konserwacji dróg leśnych położonych na terenie Parku
Rada wypowiadała się pośrednio opiniując plany zagospodarowania terenu parku
i roczne plany gospodarcze.
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Ryc. 5. Intensywność rozpatrywania problemów dotyczących infrastruktury drogowej na posiedzeniach Rady w latach 1955-2004
Fig. 5. Intensity of examining of the problems with regard to road infrastructure during the
Council meetings in years 1955-2004

Serwituty opałowe (powód nr 5)
Sprawa prawa poboru drewna opałowego z lasów na północnych stokach
Babiej Góry, stanowiących własność Skarbu Państwa została omówiona już na
pierwszym posiedzeniu Rady w dniach 23-24 września 1955 r.
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Ryc. 6. Intensywność rozpatrywania problemów dotyczących serwitutu opałowego na posiedzeniach Rady w latach 1955-2004
Fig. 6. Intensity of examining of the problems with regard to a burden of the fire wood servitude
during the Council meetings in years 1955-2004

Zgodnie z ogólnym pojęciem rezerwatu ścisłego uznano, że jakakolwiek
ingerencja człowieka na obszarze ochrony ścisłej jest nie dopuszczalna, wobec
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czego Rada nie uwzględniła żądań miejscowej ludności do prawa poboru opału w
rezerwatach ścisłych, równocześnie nie znaleziono żadnych podstaw do rozciągnięcia tego zakazu na rezerwaty częściowe. Późniejsze Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego nr 287 z dnia 18 IX 1957 r i nr 318 z dnia 22 X
1957 r. potwierdziły przyjętą zasadę, że rezerwaty częściowe mogą być udostępnione. Wprowadzone zasady pozwalają uprawnionym mieszkańcom Zawoi na
wjazd do określonego fragmentu lasu w wyznaczonym dniu.
Wymiana gruntów (powód nr 14)
Użytkowanie enklaw leśnych nigdy nie wzbudzało niepokoju Rady. Jednakże, 100 ha współwłasność na północnych stokach Małej Babiej Góry była tematem dyskusji na posiedzeniach Rady ze względu na propozycje wymiany gruntów na lasy leżące poza terenem BgPN, wnioski te uzyskały pozytywne opinie
Rady. Pierwszy wniosek Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego został
złożony przez Komitet Lasów Uprawnionych w 1957 r., a następny wiosną 1966
r. W 1970 r. Ministerstwo poinformowało, że wykup tej enklawy będzie możliwy
po zakończeniu podobnych działań na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego,
ponieważ Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Katowicach zajął negatywne
stanowisko w sprawie wymiany gruntów.
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Ryc. 7. Intensywność rozpatrywania problemów związanych z wymianą gruntów na posiedzeniach Rady w latach 1955-2004
Fig. 7. Intensity of examining of the problems with regard to a land exchange during the Council meetings in years 1955-2004

Dostępność surowca drzewnego (powód nr 16)
Zagrożenie dla działalności gospodarczej miejscowych zakładów przetwórstwa drzewnego było argumentem, z którym Rada zetknęła się w przeszłości.
W 1956 roku Rejon Przemysłu Leśnego w Krakowie zwrócił się do Ministerstwa
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego o nakłonienie Dyrekcji Parku do pozyskania
z obszaru objętego ochroną ścisłą 2000 m3 drewna tartacznego. Na terenie Zawoi
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zaznaczył się wówczas deficyt drewna i to w stopniu podważającym ekonomiczne podstawy utrzymania Tartaku Państwowego w Zawoi. Ustalono, że jakość
techniczna leżącego drewna i ilość posuszu nie spełnia oczekiwań tartaku, a wymogi stawiane ochronie ścisłej nakładają szereg ograniczeń i nakazują szczególną
ostrożność w postępowaniu. W kolejnych latach drewno pochodzące z rezerwatów częściowych było wywożone do tartaku w Zawoi oraz Składnicy Drewna Lasów Państwowych w Makowie Podhalańskim.
W trakcie uzgodnień dotyczących projektu budowy nowego schroniska
PTTK im. I. Lenina Rada uwzględniła aspekt ekonomiczny i pozytywnie zaopiniowano pozyskanie drewna na potrzeby budowlane.
W 1979, dwa lata po uznaniu Parku za Rezerwat Biosfery, rozpoczęto
przygotowania do powiększenia BgPN. Uznano, że zwiększenie obszaru jest jedynym skutecznym działaniem zmierzającym do skutecznego zabezpieczenia
przyrody babiogórskiej. Pomimo głębokiego przekonania, że zabezpieczenie tych
obszarów ochroną jest nakazem chwili, powiększenie do 10 000 ha zrodziło zastrzeżenie czy wyłączenie kilku tysięcy lasów z użytkowania rębnego jest możliwe w ówczesnej sytuacji gospodarczej kraju. Wątpliwości zostały rozwiane po
stwierdzeniu, że gospodarka będzie nadal otrzymywała surowiec drzewny, ponieważ na przyłączonych terenach zostaną utworzone rezerwaty częściowe. Efektem działań Parku byłoby również pozyskanie drewna.
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Ryc. 8. Intensywność rozpatrywania problemów związanych z dostępnością surowca drzewnego
na posiedzeniach Rady w latach 1955-2004
Fig. 8. Intensity of examining of the problems with regard to availability of wood for industry
during the Council meetings in years 1955-2004
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Wnioski
1. Rada posiada wpływ na eliminację lub łagodzenie konfliktów związanych
z użytkowaniem terenu Parku, jako ciało opiniodawcze i doradcze dyrektora
parku.
2. Rada Parku w okresie 50 lat funkcjonowania zajmowała się problemami bezpośrednio związanymi z 7 powodami (z podanych 16) negatywnej opinii Rady
Gminy Zawoja w sprawie powiększenia BgPN.
3. Nieufność samorządu wobec powiększenia obszaru chronionego w większości opiera się na przesłankach nie związanych bezpośrednio z ochroną przyrody
i funkcjonowaniem parku narodowego - 9 powodów nie było omawianych na posiedzeniach Rady.
4. Uprawnienia Rady wynikające bezpośrednio z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia BgPN dotyczyły 3 powodów wyjaśniających negatywną opinię Rady Gminy:
a) obszar zagospodarowania przestrzennego, w tym rozwój turystyki;
b) obszar gospodarki łowieckiej;
c) obszar użytkowania gruntów prywatnych na terenie parku.
5. Zasadność wyboru uprawnień opiniujących potwierdziła się w praktyce. Podczas analizowanego okresu funkcjonowania Rady odbyło się 98 posiedzeń, dla
omówienia problemów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym zwołano 21 spotkań (2 w trybie pilnym), w tym 14 (1 w trybie pilnym) dla spraw związanych z zagospodarowaniem turystycznym. W sprawie użytkowania enklaw
prywatnych zostało zwołane 1 spotkanie. Pozostałe obszary problemowe stanowiły jedynie punkt w porządku obrad.
6. Zanotowano pojawienie się problemów (w %) w sprawozdaniach dokumentujących funkcjonowanie Rady:
a) zagospodarowanie przestrzenne 80% , a rozwój turystyki 60%;
b) gospodarka łowiecka 30%;
c) użytkowanie enklaw 10%.
Pozostałe problemy pojawiały się na posiedzeniach Rady w mniejszym stopniu:
d) infrastruktura drogowa 20%;
e) dostępności)
surowca 10 %;
f) serwituty 5%;
g) wymiana gruntów 5%.
7. Dominującym obszarem konfliktogennym jest użytkowanie przestrzeni
BgPN (szczególnie przez turystykę), a nie jego zasobów.
8. Problematyka rozwoju turystyki wskazuje, że jedynie regulacje prawne
i formalne umowy zawierające zasady postępowania i dozwolone ramy działania
instytucji ograniczają nasilanie się konfliktów.
9. Obszary kolizyjne powstałe w wyniku różnic pomiędzy użytkowaniem gospodarczym, a ogólnie rozumianą ochroną przyrody są ograniczone do przestrzeni, ale w sposób ciągły istnieją w wymiarze czasowym.
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Summary
The impact of the Council of the Babia Góra National Park on conflict resolution
The Council of the Babia Góra National Park is a consultative and advisory body for the
park’s authority. It has an opportunity to influence of a conflict solution. Its members are nominated by the Ministry of environment from among representatives of different groups of natural
resources’ users. The scope of activities has being changed over 14 terms of the Council, but always petitioning and giving opinions on important matters for managing of the national park have
been included.
The content of 98 minutes of the Council meetings from 1955 to 2004 were analyzed and
information regarded to 16 reasons of the negative opinion in the case of the park enlargement gave
by the self-government of Gmina Zawoja in 1990 was searched for. Classified data is presented in
bar graphs. A primary result was found, that using territory of the national park (especially for tourism purposes), but not its natural resources was dominating area of conflicts.
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MIĘDZY OCHRONĄ PRZYRODY A GOSPODARKĄ - BLIŻEJ OCHRONY
Konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce
Red. Adam Hibszer, Józef Partyka
Oddział Katowicki PTG, Ojcowski Park Narodowy, Sosnowiec - Ojców, 2005
—————————–——————————————————————————————

Iwona Miedzińska, Jarosław Styperek, Beata Kaczor

KONFLIKTY W SYSTEMACH REKREACYJNYCH
OBSZARÓW CHRONIONYCH NA WYBRANYCH
PRZYKŁADACH
Wprowadzenie
Rozwój funkcjonalny systemów rekreacyjnych podlega ograniczeniom.
Jest to szczególnie widoczne przy identyfikacji konfliktów wraz z rozpoznaniem
struktury funkcjonalno-przestrzennej systemu gospodarczego. Jak podkreśla Sołowiej (1992), „istnienie konfliktów jest spowodowane nierozerwalnością systemu rekreacyjnego z supersystemem” (systemem ekonomicznym). Według Sołowiej (1990) jako konflikt przyjmuje się sprzeczność interesów różnych podmiotów gospodarczych na określonej przestrzeni (sprzeczność pomiędzy funkcjami
gospodarczymi). W klasyfikacji konfliktów z punktu widzenia wzajemnej lokalizacji i walorów, o które konflikt się toczy, Kassenberg i Marek (1986 za Kistowskim, 1996) wyróżnili konflikty nakładania się (gdy zasoby i walory występują na
tym samym obszarze) oraz sąsiedztwa lub graniczenia (w sytuacji gdy wykorzystanie zasobów konkretnego obszaru ogranicza korzystanie z terenów sąsiadujących). Przyjmują one postać konfliktu przestrzeni, funkcji i użytkowania na
płaszczyźnie krajobrazowej, ekologicznej, gospodarczej oraz społecznej (Kaczor,
Miedzińska, 2003).
Konflikt jako zjawisko jest immanentną cechą rozwoju cywilizacyjnego.
Istnienie konfliktów determinuje potrzebę ich identyfikacji – poprzez rozpoznanie
skali (od globalnej do miejscowej) oraz dynamiki zmian ich występowania (powierzchniowe, linearne i punktowe - w ujęciu transgranicznym), wskazując możliwości minimalizacji ich skutków.
Uwarunkowania rozwoju funkcjonalnego systemów rekreacyjnych oparte
są na zasobach terytorialnych w ujęciu czasowo-przestrzennym. Zmienność uwarunkowań ma zasadnicze znaczenie w kształtowaniu się charakteru układów systemowych (ryc. 1). Zgodnie z teorią Terytorialnych Systemów Rekreacyjnych,
wyróżniamy uwarunkowania przyrodnicze i historyczno-kulturowe (stanowią one
o wartości zasobów i walorów turystycznych). Uwarunkowania komplementarne
to istnienie infrastruktury turystycznej rozszerzonej o system informacji turystycznej oraz uwarunkowania organizacyjno-prawne oddziałujące na strukturę za126

rządzania systemu. Wiążącym czynnikiem systemotwórczym jest obecność ruchu
turystycznego, który poprzez rozwój określonych form turystyki wpływa na stan
funkcjonalny regionu. Czynniki uzupełniające to ograniczenia i konflikty rozwoju
funkcjonalnego (m.in. konflikty środowiskowe oraz społeczno-ekonomiczne,
gdzie szczególną pozycję zajmują konflikty na płaszczyźnie decyzyjnej i kompetencji) (Miedzińska, 2003).

Przyrodnicze zasoby terytorialne:
- położenie geograficzne
i administracyjne
- geologia i ukształtowanie terenu
- klimat
- stosunki wodne
- gleby
- surowce naturalne
- szata roślinna
- świat zwierząt
- obszary prawnie chronione
- uwarunkowania ekologiczne:
· stan środowiska przyrodniczego
· działania ochronne

Infrastruktura
turystyczna:
- baza noclegowa
- baza żywieniowa
- zaplecze rekreacyjne
i kulturalne
- dostępność komunikacyjna

WYPOCZYWAJĄCY
-ruch turystyczny:
· wielkość
· rozkład przestrzenny

System informacji
turystycznej

Struktura zarządzania

Formy turystyki
Zasoby historycznokulturowe:

(turystyka jako narzędzie
świadomego rozwoju
funkcjonalnego)

- uwarunkowania historyczne
- kulturowe zasoby terytorialne:
· dobra kultury materialnej
· kultura ludowa
· ekspozycje i wystawy
muzealne
· współczesne osiągnięcia
techniczne
· atrakcje kulturalne
i sportowe
· wybitne osobowości

(warunki organizacyjnoprawne):
- uwarunkowania polityczne
- współpraca transgraniczna
i regionalna
- uwarunkowania społecznogospodarcze
- działania władz samorządowych

Ograniczenia
i konflikty
rozwoju
funkcjonalnego

Ryc. 1. Uwarunkowania rozwoju systemu rekreacyjnego
Fig. 1. Conditions of the development of a recreational sytem
Źródło: Miedzińska (2003)

Intensywny rozwój turystyki i rekreacji w ostatnich kilkudziesięciu latach
spowodował powstanie licznych i różnorodnych systemów rekreacyjnych. O ich
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lokalizacji i specyfice zasadniczo decyduje rozmieszczenie punktowych i powierzchniowych zasobów i walorów turystycznych. Z reguły znaczna część walorów turystycznych występuje na obszarach cennych przyrodniczo, co wywołuje
oczywiste konflikty pomiędzy rozwojem turystyki a ochroną środowiska. W wyniku ciągłych konfliktów na linii „środowisko przyrodnicze – turystyka i rekreacja” kreowanie nowych systemów rekreacyjnych jest kompromisem pomiędzy
ochroną cennych przyrodniczo obszarów, a ich użytkowaniem rekreacyjnym. Problematyką dotyczącą rozwiązywania konfliktów zajmuje się obecnie wielu badaczy reprezentujących głównie nauki przyrodnicze. Wszystkie istniejące, jak i nowe koncepcje badawcze, dużo uwagi poświęcają interakcjom zachodzącym
pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a turystą.
Konflikty na obszarach chronionych - poziomy szczegółowości badań
Jak już wcześniej wspomniano, konflikty rozpatrywane są na wielu poziomach szczegółowości. Na wieloskalowy (wielopoziomowy) charakter rozpatrywania konfliktów pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a systemami rekreacyjnymi, zwrócili uwagę między innymi Styperek, Machnik i Kurczewski (2004)
wyróżniając cztery główne poziomy badania konfliktów: ponadregionalny, regionalny, lokalny i miejscowy odnosząc je do odpowiednich skal opracowania.
W ujęciu ponadregionalnym (np. w skali państwa) najprostszym wskazaniem sytuacji konfliktowej jest porównanie potencjalnej presji turystycznej na obszarach chronionych, w tym przypadku w parkach narodowych. Jako przykład
wybrano potencjalną presję turystyczną w parkach narodowych Polski i Słowacji
biorąc pod uwagę wielkość i ilość parków narodowych oraz liczbę ludności obu
państw. Będąc świadomym różnic w funkcjonowaniu parków narodowych na terenie Polski i Słowacji, autorzy niniejszego opracowania zdecydowali się na takie
ujęcie ze względu na to, iż są to obszary objęte najwyższą formą ochrony, a poruszanie się po ich terenie związane jest głównie z użytkowaniem linearnych systemów rekreacyjnych, do których zaliczają się między innym szlaki turystyczne.
Zestawienie w tab. 1 wskazuje wyraźnie, że potencjalna presja turystyczna
jest zupełnie inna, co wpływa na zróżnicowanie natężenia i skalę konfliktów zachodzących w wyniku użytkowania linearnych systemów penetracji rekreacyjnej
na obszarach parków narodowych porównanych państw (systemy rozpatrywane
są w tym przypadku w ujęciu geoekologicznym) (Styperek, 2002).
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Tabela 1. Porównania wybranych parametrów Polski i Słowacji
Table 1. Comparison of selected parameters of Poland and Slovakia
Cecha

POLSKA

312,6 tys. km2
Powierzchnia
Ludność
38,3 mln
Gęstość zaludnienia
124 os. / km2
Liczba parków narodowych
23
Powierzchnia parków narodo3135 km2
wych
Stosunek powierzchni parków
narodowych do powierzchni
1,06 %
państwa
Potencjalny rozkład ludności na
1,7 mln / park
park
Średnia ilość osób na km2
12,2 tys. os. / km2
w parku narodowym
Źródło: Styperek (opracowanie własne)

SŁOWACJA
49,0 tys. km2
5,4 mln
110 os. / km2
8
3038 km2

6,2 %
0,7 mln / park
1,8 tys. os. / km2

Przykładem badań konfliktów między środowiskiem przyrodniczym a linearnymi systemami penetracji rekreacyjnych na poziomie regionalnym i lokalnym,
są badania dostępności turystycznej obszarów chronionych wynikających z użytkowania sieci szlaków turystycznych. W tym przypadku zastosowano ujęcie
geometryczne (Styperek, 2001). Badaniach przeprowadzono wykorzystując metodę topologicznej analizy struktury przestrzennej opartej na teorii grafów.
W ujęciu tym sieć pieszych szlaków turystycznych zredukowano do postaci grafu
płaskiego, czyli zbioru wierzchołków połączonych zbiorem krawędzi. Jako wierzchołki przyjęto węzły szlaków, czyli punkty początkowe i końcowe szlaków oraz
miejsca, w których szlaki się przecinają, natomiast jako krawędzie - linearne połączenia między wierzchołkami (węzłami). Pozwoliło to na obliczenie dostępności poszczególnych węzłów oraz określenie powierzchni o największej dostępności turystycznej (ryc. 2). Uzyskane w ten sposób mapy dostępności turystycznej
obszarów chronionych pozwalają na wskazanie powierzchni o największym potencjalnym zagrożeniu występowania konfliktów wynikających z użytkowania
turystycznego.
Przykładem konfliktów w skali miejscowej są badania interakcji turysta środowisko przyrodnicze, wzdłuż pojedynczych szlaków lub ich fragmentów
traktowanych jako linearne systemy rekreacyjne. Do takich badań zaliczyć można
pracę Millera i innych (1998). Opisano w niej wpływ rekreacyjnego użytkowania
szlaku na ilość i położenie gniazd lęgowych ptaków w transektach o długości 350
m i szerokości 100 m od centrum szlaku, zlokalizowanych w ekosystemach leśnych i trawiastych. Autorzy badań wykazali, iż po otwarciu szlaku wybrane gatunki przeniosły gniazda bliżej szlaku, a inne opuściły badany obszar. Kolejnym
przykładem mogą być badania Midriaka i Tomagowej-Rendekovej (1993), procesów destrukcji powierzchni (erozji gleby) górskich szlaków turystycznych i ich
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otoczenia, spowodowanych pieszą penetracją, na odcinkach stoków w różnych
przedziałach spadkowych. W efekcie autorzy przeprowadzili kategoryzację typów
powierzchni szlaków turystycznych ze względu na skalę antropopresji, wskazując
przyczyny zmian. Badania w skali miejscowej, poprzez szczegółowość uzyskanych wyników stanowić mogą doskonały materiał do prac projektowych oraz
działań terenowych eliminujących niekorzystne zmiany środowiskowe.

dostępność

Ryc. 2. Dostępność penetracyjna Wielkopolskiego Parku Narodowego
Fig. 2. Penetrative accessibility of Wielkopolski National Park
Źródło: Styperek (2001)

Identyfikacja konfliktów w skali lokalnej na przykładzie Cedyńskiego Parku
Krajobrazowego
Wśród licznych badań z zakresu rozwoju turystyki na obszarach chronionych wybrano opracowanie wykonane przez B. Kaczor na obszarze Cedyńskiego
Parku Krajobrazowego. Rozwój funkcjonalny parku krajobrazowego, zgodnie
z Ustawą o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880) oparty być powinien na zasadach zrównoważonego rozwoju. Dominacja jakiejkolwiek funkcji
rozwojowej stanowić może źródło potencjalnych konfliktów na płaszczyźnie
człowiek – środowisko przyrodnicze. Szczegółowe badania na poziomie lokalnym wykazały obecność konfliktów przestrzeni, funkcji i użytkowania. Mają one
postać konfliktów: nakładania się i graniczenia funkcji ochronnej, turystycznej
oraz gospodarczej, na płaszczyznach: krajobrazowej, ekologicznej, gospodarczej,
społecznej i kompetencji. Przykłady ich lokalizacji przedstawiono na ryc. 3, a ich
krótką charakterystykę w tab. 2.
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Ryc. 3. Obszary konfliktowe w Cedyńskim Parku Krajobrazowym (wybrane przykłady)
Fig. 3. Conflict areas in Cedynski Landscape Park (chosen examples)
Źródło: Kaczor (opracowanie własne)

Analiza uwarunkowań inicjujących obecność konfliktów na obszarze Cedyńskiego Parku Krajobrazowego pozwala na sformułowanie propozycji działań
ograniczających lub niwelujących ich występowanie:
• Bardzo ważnym jest, aby nastąpiła współpraca instytucji i jednostek gospodarczych w zakresie ingerencji w środowisko przyrodnicze. Jednym
z przykładów złego wykorzystania narzędzi wspomagających zarządzanie zasobami przyrodniczymi, jest monitoring lokalny zmian środowiskowych na
obszarze konfliktowym nr 1, gdzie firma prywatna nagina uzyskane wyniki
dla potrzeb produkcyjnych pozyskiwania kruszywa.
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• Elementem zapobiegania negatywnych przejawów obecności turystów na
badanym obszarze jest konieczność lokalizacji tablic informacyjnych o fakcie
pobytu na obszarze chronionym i konieczności odpowiedniego zachowania się
w terenie.
• Współpraca organizacji turystycznych i władz samorządowych w wytyczaniu i oznakowaniu szlaków turystycznych, a także ich promocja poprzez
wydawanie i udostępnianie materiałów informacyjnych.
• Kolizja funkcji komunikacyjnej z poprowadzonymi na nich szlakami turystycznymi wymusza budowę ścieżek wzdłuż dróg publicznych lub wyznaczenie ich inną trasą.
• W przypadku terenów rezerwatów konieczny jest monitoring ruchu turystycznego wraz w regulacją jego wielkości.
• Konieczność wprowadzenia i uaktywnienia służb porządkowych w Parku
i jego otulinie. Należy zaznaczyć, iż funkcję tą mogą również wykonywać
służby miejskie i porządkowe działające na terenie Parku.
Uwagi końcowe
Konflikt jest nieodłącznym elementem relacji człowiek – środowisko przyrodnicze. Działalność ludzka niezależnie od intencji zawsze mniej lub bardziej
wpływa negatywnie na stan zasobów przyrodniczych. Obszary chronione o różnej
randze ochrony prawnej, są i będą wykorzystywane w celach turystycznych. Coraz częściej siła oddziaływania ruchu turystycznego kumuluje się na obszarach
najbardziej cennych – mających jednocześnie status atrakcji turystycznych. Wyraźne konflikty powstają szczególnie tam, gdzie:
- ochroną prawną obejmuje się obszary już zagospodarowane (w tym turystycznie),
- władze lokalne dążą do rozwoju różnorodnych funkcji niezależnie od istniejących ograniczeń,
- oraz występuje ruch turystyczny, który wraz z pobytowymi i aktywnymi
formami działań ograniczających lub niwelujących ich występowanie ich skutków.
Brak współpracy w zakresie wymiany informacji na poziomie zarówno
kompetencyjnym i decyzyjnym, a także badawczym i decyzyjnym stanowi często
o nietrafności podejmowanych działań. Nie wszystkim konfliktom jesteśmy
w stanie zapobiec, lecz zawsze możemy je zminimalizować bądź ograniczyć ich
skutki poprzez, np.:
- opracowanie i wprowadzenie niezależnego systemu monitoringu środowiska
przyrodniczego, którego wyniki dostępne będą dla wszystkich zainteresowanych;
- kontrolę ruchu turystycznego, w tym: natężenia i kierunku poruszania się
(zwłaszcza na szlakach pieszych);
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Tabela 2. Konflikty w Cedyńskim Parku Krajobrazowym
Table 2. Conflicts in Cedynski Landscape Park
Obszar konfliktowy
1. Dolina Odry
- rzeka Odra
- Rezerwat Bielinek
- Puszcza Piaskowa
- kopalnia kruszywa
2. Puszcza Piaskowa (1)
- Rezerwat Dolina Świergotki
- ostoja zwierzyny
- Szlak Nadodrzański
(czerwony)
3. Puszcza Piaskowa (2)
- Rezerwat Dąbrowa Krzymowska
- Puszcza Piaskowa
- węzeł szlaków turystycznych
4. Puszcza Piaskowa (3)
- Jezioro Ostrów
- Puszcza Piaskowa
- Ostoja zwierzyny
- ośrodek wypoczynkowy
5. „Aleja pomnikowa”
- droga gminna Chojna –
Krzymów –Kuropatniki
- szlak turystyczny (czarny)
6. „Szlak Morenowy”
- Droga wojewódzka Moryń
- Dolsko
- Szlak Wzgórz Morenowych (niebieski)
7. Moryń
- Jezioro Morzysko
- miejscowość Moryń
- ośrodki wypoczynkowe
8. Żuławy Cedyńskie
- rezerwat Wrzosowiska
Cedyńskie
- droga wojewódzka Cedynia – Osinów Dolny
- Szlak Nadodrzański
9. Rozlewiska Nadodrzańskie
- Użytek ekologiczny „Rozlewisko Kostrzyneckie”
- droga wojewódzka Osnów
Dolny – Stary Kostrzynek
- Szlak Nadodrzański

Typ konfliktu
- konflikt nakładania
się i graniczenia funkcji ochronnej, turystycznej i gospodarczej
- konflikt nakładania
się funkcji ochronnej,
turystycznej

Charakterystyka i zmiany środowiskowe
- wkraczanie obszaru kopalni na tereny Puszczy
Piaskowej
- zmiany koryta rzeki Odry oraz zmiany warunków hydrogeologicznych
- zmiany szaty roślinnej oraz krajobrazowe
- płoszenie zwierząt poprzez zwiększony ruch
turystyczny w sezonie lęgowym

- konflikt nakładania
się funkcji ochronnej,
turystycznej i gospodarczej

- intensywna gospodarka leśna w Puszczy Piaskowej w sąsiedztwie rezerwatu
- niekontrolowany ruch turystyczny jako efekt
m.in. wycinki drzew z oznakowaniem, niezgodności przebiegu szlaków z mapami, wytyczania
pokrywających się tras przez różne instytucje
-duże natężenie ruchu turystycznego w strefie
brzegowej jeziora jest źródłem: zanieczyszczeń,
hałasu i dewastacji szaty roślinnej

- konflikt nakładania
się i graniczenia funkcji ochronnej, turystycznej i gospodarczej
- konflikt nakładania
się funkcji ochronnej,
turystycznej i komunikacyjnej
- konflikt nakładania
się funkcji ochronnej,
turystycznej i komunikacyjnej
- konflikt nakładania
się i graniczenia funkcji ochronnej, turyst.
i gospodarczej
- konflikt nakładania
się i graniczenia funkcji ochronnej, turystycznej
i gospodarczej (w tym
komunikacyjnej)
- konflikt nakładania
się i graniczenia funkcji ochronnej, turystycznej
i gospodarczej (w tym
komunikacyjnej)

- obecność wąskiej (historycznej) trasy komunikacyjnej o dużym natężeniu ruchu samochodowego, otoczonej zabytkową aleją drzew stanowi
zagrożenie dla turystów rowerowych i pieszych
(wypadki)
j/w

- intensywna zabudowa mieszkalna i letniskowa
w strefie brzegowej jeziora wraz z natężeniem
ruchu turystycznego jest źródłem: hałasu, zanieczyszczeń i dewastacji szaty roślinnej
- najczęściej odwiedzane miejsce w Parku wzgórze Czcibora (Bitwa pod Cedynią 972 r.)
sąsiadujące z rezerwatem Wrzosowiska Cedyńskie – niekontrolowany ruch turystyczny
- droga nr 124 (obszar przygraniczny - działalność gospodarcza, targowiska) – hałas i wypadki
- proponowany obszar Natura 2000 (ostoja ptaków) graniczący z drogą nr.126, wykorzystywaną jako szlak turystyczny (pieszy i rowerowy)
narażony jest na hałas, zanieczyszczenia komunikacyjne, a także wypadki

Źródło: Kaczor (opracowanie własne)
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- systematyczne odnawianie elementów informacyjnych i zabezpieczających
na trasach turystycznych;
- egzekwowanie przepisów regulujących aktywność turystyczną na obszarach
chronionych,
- uwzględnianie w ofertach turystycznych potrzeb zarówno turystów, jak
i mieszkańców, w odniesieniu do rozpoznanych już tendencji zmian odporności środowiska przyrodniczego.
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Summary
Conflicts in recreational systems of protected areas on the basis of chosen examples
Functional development of Territorial Recreational Systems (TRS) is strictly connected
with the conflicts: a man – the natural environment. Multi-functionality of recreational systems requires the identification of conflicts, especially where the legal protection has already comprised the
developed tourist areas. On the one hand, the paper pays attention to the types of conflicts, and on
the other – to the scale of their occurence. Types of conflicts have been discussed at different levels
of accuracy, on the examples of territorial and linear recreational systems. The analysis of conflicts
together with the indication of the activities limiting or eliminating their occurence, has been presented on the example of Cedynski Landscape Park.
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MIĘDZY OCHRONĄ PRZYRODY A GOSPODARKĄ - BLIŻEJ OCHRONY
Konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce
Red. Adam Hibszer, Józef Partyka
Oddział Katowicki PTG, Ojcowski Park Narodowy, Sosnowiec - Ojców, 2005
—————————–——————————————————————————————

Rafał Kurczewski, Aleksandra Machnik

KONFLIKTY W OBRĘBIE SYSTEMÓW REKREACYJNYCH
OBSZARÓW CHRONIONYCH
NA POZIOMIE PRZYRODY OŻYWIONEJ
Istnieje wiele definicji konfliktu. Analizując je można wydzielić pewne podobne kryteria mówiące o tym, że konflikt powstaje kiedy pomiędzy stronami od
siebie zależnymi dochodzi do sprzeczności interesów, celów, niemożności realizacji potrzeb oraz w momencie, w którym podejmowane są próby zmiany tej sytuacji. Od rodzaju tych działań zależne będą dalsze losy konfliktu. Konflikty mogą mieć dobre skutki pod warunkiem, że nie odbywają się kosztem jednej ze
stron. Z punktu widzenia ekologicznego ta ostatnia sytuacja ma nawet swoje pozytywne strony. Przykładem mogą być tu interakcje antagonistyczne, które istotnie wpływają na równowagę ekosystemu. Konflikt bywa nieunikniony, jednak
wcześnie dostrzeżony i odpowiednio potraktowany może służyć integracji
(Grzelak, 2001). Aby tak się stało należy jednak zdać sobie sprawę z jego przyczyn, istoty oraz dynamiki rozwoju.
Konflikt pomiędzy interesem ochrony przyrody a rozwojem turystyki i rekreacji istnieje od zawsze. Postać człowieka w tym sporze uznana jest powszechnie za bezpośredniego winowajcę. Główny grzech przypisywany turyście to brak
świadomości ekologicznej. Przypatrując się temu problemowi trudno jednak
uznać go za źródło wspomnianego konfliktu, ponieważ ów brak ma także swoją
przyczynę, a więc tkwi w osobach odpowiedzialnych za edukowanie społeczeństwa w tym zakresie oraz za zagospodarowanie i rozwój turystyki (Kurczewski,
Machnik, 2002). Przez lata kształtowano w człowieku świadomość bycia nie tylko kimś innym od całej reszty żywej przyrody, ale przede wszystkim kimś lepszym. Wielu badaczy dzielnie broniło ludzkiego „honoru” przed „zezwierzęceniem” dowodząc zdolności używania narzędzi czy też mowy jako dowodów na
naszą odmienność i wyjątkowość (Fouts, Mills, 1999). Na przeciwległym biegunie rozpoczęto demonizowanie roli człowieka w rozwoju życia na Ziemi, które
w ostatnim czasie zdaje się być wręcz modne. W obu wypadkach człowiek nie
jest traktowany jako część przyrody ożywionej, jako kolejny gatunek, który tu
powstał i kształtował się, który w pełni do tego świata należy. Wynosząc człowieka ponad inne formy życia doprowadzono do braku szacunku dla wszelkich
jego przejawów, z drugiej zaś strony potępiając swój gatunek odbieramy mu nie136

jako prawo do istnienia obok innych. W ten sposób wiele ludzkich zachowań
traktuje się jako dowody prawdziwości obu kierunków myślenia. Oskarżamy na
przykład ludzkość o egoizm (i co najważniejsze czynią to również przedstawiciele
naszego gatunku), który jest przecież cechą charakterystyczną nie tylko dla gatunku ludzkiego, przeciwnie można powiedzieć, ze jest to mianownik łączący
wszystkie żywe istoty na Ziemi gwarantujący ich sukces ewolucyjny w walce
o przetrwanie. Warto więc może zdać sobie sprawę z faktu, że konflikty są nieuniknione i wpisane w życie i to we wszystkich jego formach, nie zaś zarezerwowane tylko dla gatunku ludzkiego. Warto też zapytać czy przedstawione wyżej
„filozofie” sprzyjają kształtowaniu świadomości ekologicznej? Czy stawiając gatunek ponad innymi bądź odbierając mu prawo do miejsca na Ziemi nie przyczyniamy się do eskalacji konfliktu z przyrodą, której część stanowimy? Szczególnie
często o sytuacji konfliktowej pomiędzy człowiekiem a przyrodą mówi się
w kontekście turystyki, związanych z nią oczekiwań turysty i strat w przyrodzie.
Każdy chce poznawać świat, zdobywać nowe doświadczenia, korzystać z otaczającej go przyrody. Jednocześnie oczekuje się od przyrody „piękna” jak i chce się
ją eksploatować zgodnie z własnymi potrzebami. Reakcją przyrody na rosnącą
antropopresję, w tym presję turystyczną, może być tylko zaburzenie równowagi
naturalnej, które może przybierać różne postaci (ryc. 1).
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Ryc. 1. Model konfliktu turysta – przyroda (źródło – opracowanie własne)
Fig. 1. Tourist – nature conflict’s model (source – author’s researches)

Analizując przykłady sytuacji konfliktowych chcielibyśmy zaprezentować
przykład ścieżki dydaktycznej na terenie Tatr Bielskich wchodzących w skład Tatrzańskiego Parku Narodowego po stronie Słowackiej. Korzystając z zaproszenia
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Instytutu Ekologii Krajobrazu Słowackiej Akademii Nauk odbyliśmy staż naukowy podczas którego zostaliśmy włączeni w badania naukowe prowadzone
przez dr Petera Barančoka i mgr Marię Varsavovą (Barančok, 1996; Barančok,
Varsavova, 1996). Podczas prowadzonych badań analizowano wpływ ruchu turystycznego na roślinność znajdującą się na i w pobliżu ścieżki dydaktycznej.
W trakcie naszego pobytu analizowano głównie fragment ścieżki pomiędzy punktami Kopskè Sedlo (1750 m n.p.m.) a Širokè Sedlo (1825 m n.p.m.). Trwające tu
już wcześniej badania wskazują, że po siedmiu latach od założenia ścieżki pokrywa wegetacyjna zmniejszyła się o 60-100%, a w odległości do 1 m od ścieżki
o 20%. Przekroczenie chłonności w tym terenie doprowadziło do procesów erozyjnych i zmniejszenia stopnia bioróżnorodności wśród roślin piętra alpejskiego
przez które wiedzie ścieżka. Rośliny w różnym stopniu reagują na zagrożenie ze
strony ruchu turystycznego. Można wyróżnić trzy grupy:
1. najsilniej reagujące na użytkowanie turystyczne np.: goździk lodowcowy
(Dianthus glacialis), rozchodnik alpejski (Sedum alpestre), dębik ośmiopłatkowy
(Dryas octopetala), pięciornik złoty (Potentilla aurea);
2. regenerujące się po sezonie turystycznym, gatunki mające bogaty system korzeniowy należące do rodzajów: Alchemilla, Rumex, Taraxacu;
3. gatunki rosnące w pobliżu ścieżki (do 1 m), które zniszczone zostały na jej
powierzchni ale utrzymują się w pobliżu i po ustąpieniu negatywnych wpływów
wkraczają na zdewastowane tereny, np.: rzeżusznik piaskowy (Cardaminopsis arenosa), przytulia nierównolistna (Galium anisophyllum), przelot alpejski (Anthyllis
alpestris), dzwonek alpejski (Campanula alpina).
Osobną grupę stanowią trawy. Część z nich ulega szybkiemu zniszczeniu
poprzez rozpadanie się kęp jak np.: sesleria tatrzańska (Sesleria tatrae) czy kostrzewa pstra (Festuca versicolor) inne zaś dzięki wytwarzaniu dużych ilości nowych roślin (zwłaszcza formy żyworodne) jak wiechlina alpejska (Poa alpina)
czy mietlica skalna (Agrostis rupestris) radzą sobie w sytuacji zagrożenia choć
zmniejsza się zarówno wielkość roślin jak i teren przez nie zajmowany.
Z uwagi na te niekorzystne zmiany, na ścieżce wprowadzono umocnienia
antyerozyjne, które jednak nie zostały prawidłowo wykonane, oraz wprowadzono
jednokierunkowy ruch turystyczny, zamykając jednocześnie kilka fragmentów
szlaku.
Wpływ ruchu turystycznego nie musi jednak tylko negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, zajmowane również przez gatunki chronione.
Badania dotyczące populacji jaszczurki zwinki (Lacerta agilis) występującej na
terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego dowodzą, że jednymi z najchętniej
zajmowanych stanowisk przez tego gada są skraje szlaków turystycznych (Kurczewski, 1999; 2003). Zwierzę to preferuje siedliska o charakterze mozaikowatym z lekkimi glebami o średniej wilgotności, pokryte niewysoką roślinnością
oraz mające wystawę południową. Zwinka była uważana do niedawna za jeden
z najpospolitszych gatunków gadów na terenie Eurazji, w tym i Polski. Jednak
w ostatnich latach następuje stały spadek liczebności populacji. Przestrogą dla
Polski może być sytuacja w jakiej znajduje się zwinka w innych krajach europej138

skich, gdzie do niedawna uchodziła również za gatunek niezagrożony, obecnie
zaś jest rzadka, a nawet zagrożona wyginięciem (House, 1980; Andrén i in., 1988;
Klewen, 1988; Blab i Vogel, 1999). Przyczyn tego zjawiska jest wiele, najważniejszą jednak jest zanikanie biotopów odpowiadających zwince. Chyba najważniejszym powodem utraty siedlisk jest zalesianie. Uprawy leśne odpowiadają
zwinkom tylko w początkowej fazie, kiedy drzewa nie są jeszcze wysokie. Niewielkie otwarte przestrzenie jak i większe polany przy szlakach turystycznych
stanowią dla jaszczurek bardzo dobre siedlisko, przypominają bowiem warunkami dawne naturalne biotopy położone nad brzegami rzek. Co więcej, podobnie jak
w przypadku naturalnych stanowisk, stanowią one korytarze migracyjne, będące
jednym z gwarantów przetrwania gatunku. W wyniku sukcesji roślinności następuje zacienienie i defragmentacja siedlisk, a następnie izolacja populacji
i stopniowe ich zanikanie. Dbając więc o skraje szlaków możemy przyczynić się
do zachowania tego i wielu innych cennych gatunków roślin i zwierząt. Nie dopuszczając do sukcesji roślinności można utrzymać większą bioróżnorodność
wśród organizmów sucholubnych. Jednocześnie z punktu widzenia turystyki
atrakcyjność widokowa szlaku również wzrasta gdyż środowisko nie ma charakteru monokultury. Znaczenie siedlisk synantropijnych podkreślane jest w strategiach aktywnej ochrony jaszczurki zwinki opracowywanych w Europie. Poza
wspomnianymi szlakami turystycznymi bardzo istotną rolę odgrywają nasypy kolejowe zbudowane z tłucznia stanowiącego podsypkę torowiska. Otacza się je
ochroną z uwagi na to, iż umożliwiają poza wymianą genetyczną, również bytowanie dużych populacji (Andrén i in., 1988; Klewen, 1988; Mutz i Donth, 1996).
Badania jaszczurki zwinki prowadzone na terenie WPN wykazały również, że
presja drapieżnicza na stanowiskach synantropijnych jest mniejsza niż na naturalnych
(Kurczewski, 2003). Teza ta koresponduje z badaniami innych zoologów, w tym
przede wszystkim ornitologów, którzy stwierdzili, że synantropizacja wielu
gatunków jest efektem zmniejszonej presji drapieżniczej na stanowiskach
antropogenicznych (Tomiałojć, 1980).
W turystycznej prezentacji środowiska przyrodniczego stanowiska
synantropijne są tymczasem prezentowane zwykle jako dowód na destrukcyjną
działalność człowieka i eskalację konfliktu człowiek - przyroda. Jedna z form
rozwiązywania konfliktu jest kompromis. Być może jest nim skupienie uwagi
turystów na siedliskach synantropijnych, pozostawiając w spokoju najcenniejsze
tereny naturalne i pierwotne. Wiedza przyrodnicza przeciętnego turysty nie jest
imponująca. Prezentując przyrodę ożywioną warto skupić się na gatunkach
popularnych nie tylko z uwagi na mniejsze zagrożenie, ale również na większą
szansę ich spotkania. Nie musimy obawiać się przy tym niezadowolenia ze strony
turystów, którzy i tak nie rozróżniają podstawowych gatunków roślin i zwierząt.
Kształtując natomiast świadomość ekologiczną powinniśmy odwoływać się chyba
nie tyle do wiedzy, co do wrażliwości człowieka (Kurczewski, Machnik, 2002).
Przedstawiając gatunki synantropijne możemy wskazać na ich głęboką zależność
od środowiska przez nas tworzonego. A stwierdzenia typu: „wróbel domowy nie
występuje nigdzie poza siedliskami ludzkimi”, pozwalają na przywrócenie wiary
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we własny gatunek, bo jak się okazuje na planecie, do której zniszczenia się
przyczyniamy, są też takie stworzenia, które nie potrafią bez
nas żyć.
Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, że istnieje kilka
możliwych perspektyw rozwijania się konfliktu przyroda - człowiek (ryc. 2).
W skrajnym przypadku konkurencji, jaki był obserwowany do tej pory, może
dojść tylko do eskalacji konfliktu, a satysfakcja turysty z wypoczynku jest krótkotrwała. Szkody powstałe w przyrodzie nie tylko dotyczą jej samej, ale też turysty
– nie ma do czego powracać. Sytuacja kooperacji jest raczej mało prawdopodobna, modelowa. Docelowo powinno się prowadzić ochronę przyrody i turystykę na
konkretnym obszarze w sposób zrównoważony. Ze zdecydowanym priorytetem
wymagań elementów przyrodniczych, ale z troską o satysfakcje i rozwój świadomości turysty. Pozwoli to na minimalizacje konfliktu, mniejsze straty w środowisku naturalnym oraz wzrost satysfakcji u turystów, co byłoby bardzo pożądanym
efektem dla obu stron.
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Ryc. 2. Możliwe warianty rozwoju sytuacji konfliktowej pomiędzy turystami a ochroną przyrody
(źródło - opracowanie własne)
Fig. 2. Possible variants of conflict situation development between tourists and nature
conservation (source: author researches)
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Summary
Conflicts in the recreational systems of protected areas at the level of animated nature
Conflicts between nature and recreational systems or tourism are obvious. We can often observe their effects – degradation and sometimes even disappear of some species and ecosystem as
well as – on the other hand – development of new, anthropogenic combinations of species. When
nature synantropization level increase, the satisfaction of tourists became lower. This paper presents
chosen examples of negative and positive results of coexistence of animated nature and tourism.
Authors will also show some possibilities of creation relationships between nature conservation and
tourist’s needs.
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MIĘDZY OCHRONĄ PRZYRODY A GOSPODARKĄ - BLIŻEJ OCHRONY
Konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce
Red. Adam Hibszer, Józef Partyka
Oddział Katowicki PTG, Ojcowski Park Narodowy, Sosnowiec - Ojców, 2005
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Krzysztof Badora

STATUS KRAJOBRAZÓW SKAŁKOWYCH WYSTĄPIEŃ
WAPIENIA MUSZLOWEGO NA GARBIE CHEŁMU
W PARKU KRAJOBRAZOWYM GÓRA ŚW. ANNY
Wprowadzenie
Status krajobrazu może być definiowany jako sytuacja określonej jednostki
typologicznej krajobrazu (np. kemów, wydm, wzniesień moren czołowych i odpowiadających im warunków biocenotycznych) na obszarze ograniczonym naturalnymi lub antropogenicznymi granicami (np. w Sudetach, w województwie,
w gminie) oraz jako forma (pozycja) nadana jednostce krajobrazu określonego
typu w systemie krajobrazowym przez siły przyrody oraz antropopresję, wynikająca z ukierunkowanego działania obu tych grup czynników. Status jednostki lub
zbioru jednostek określonego typu i rangi w heterogenicznym krajobrazie zależy
od: wielkości zasobów (np. liczby wystąpień), położenia w stosunku do innych
jednostek tego samego typu i generalnie w systemie krajobrazowym, cech strukturalnych krajobrazu, w tym wielkości, alokacji poszczególnych komponentów
krajobrazowych, typu i rozwinięcia granic, itp., stopnia przekształcenia (zakresu
dewastacji i degradacji), roli krajobrazu w rozwoju zagospodarowania przestrzennego (potencjału dla rozwoju różnych funkcji przestrzeni). Ocena statusu krajobrazu stanowi podstawę jego ochrony.
Metoda
Na podstawie badań terenowych krawędziowej strefy Garbu Chełmu w PK
Góra św. Anny na kilku obszarach stwierdzono występowanie skałkowych wychodni osadów wapienia muszlowego. Zgodnie z metodą przedstawioną przez
Kondrackiego (1976) przeprowadzono delimitację uroczysk z wychodniami na
mapie topograficznej 1:5000 przeskalowanej z mapy 1:10000, za podstawę wydzieleń biorąc jednorodność formy rzeźby terenu (wzniesienia ostańców denudacyjnych) oraz litologii warstw powierzchniowych (wapienie z pokrywami glin
zwietrzelinowych). Następnie dokonano trzystopniowej waloryzacji przyrodniczej wyróżnionych uroczysk. W pierwszej kolejności oceniono walory przyrody
nieożywionej na podstawie następujących kryteriów: liczby wystąpień skałko143

wych w uroczysku, średniej wysokości wystąpień skalnych, łącznej i średniej
długości wystąpień, całkowitej i średniej powierzchni rzutu wystąpień na płaszczyznę poziomą, całkowitej i średniej powierzchni rzutu pionowych ścian skalnych, całkowitej i średniej objętości skał w wychodniach. Analizą objęto skałki
o wysokości co najmniej 0,5 m.
Etap drugi i trzeci waloryzacji obejmował ocenę antropopresji w granicach
wydzielonych uroczysk. Najpierw oceniono stopień dewastacji krajobrazu na
podstawie wskaźnika dewastacji Wdw:

Wdw =

∑P

d

⋅ Gd

Pu

gdzie:
- Wdw - wskaźnik dewastacji,
- Pd - powierzchnia dewastacji w m2,
- Gd - średnia głębokość (wyrobisko) lub wysokość (nasyp, hałda) dewastacji w m,
- Pu - powierzchnia uroczyska w ha.
Kolejno dokonano oceny stopnia degradacji uroczysk stosując wskaźnik
degradacji Wdg, który przyjął następującą formułę:

Wdg =

∑P

Fn

− ∑ PFd

Pu

gdzie:
- Wdg - wskaźnik degradacji,
- PFn - powierzchnia uroczyska z biocenozami stanowiącymi różne, ale typowe dla warunków abiotycznych stadia sukcesji ekologicznej pozostające poza
znaczącym oddziaływaniem człowieka w ha (za oddziaływanie znaczące uznano
oddziaływanie trwale zmieniające strukturę roślinności),
- PFd - powierzchnia uroczyska z biocenozami pozostającymi pod wpływem
antropopresji i utrzymywanymi dzięki antropopresji w ha,
- Pu - powierzchnia uroczyska w ha.
Uzyskane wyniki zestawiono i poddano analizie, na podstawie której
dokonano oceny statusu rozpatrywanych jednostek krajobrazowych.
Geneza i struktura krajobrazów skałkowych wystąpień
wapienia muszlowego
Skałkowe wystąpienia skał węglanowych należą na Opolszczyźnie do bardzo rzadkich typów jednostek krajobrazowych. Ich występowanie ograniczone
jest jedynie do południowo-zachodniej części Garbu Chełmu, będącego najdalej
na zachód położoną częścią Wyżyny Śląskiej (Kondracki, 1998) (ryc. 1).
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Ryc. 1. Obszar badań.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Kondrackiego (1996)
Fig. 1. Study area.
Source: Autor on a Basic Kondracki (1996)

Na bardzo zróżnicowanym pod względem budowy geologicznej i rzeźby
terenu Garbie Chełmskim skałki wapienne występują w strefie krawędzi strukturalnej, która oddziela tereny wyżynne od Kotliny Raciborskiej. Występujący
w tej strefie próg ma wysokość względną 50-200 m (Piasecki, 1968). Jest on
częścią północnej krawędzi zachodniej części zapadliska przedkarpackiego (Kotlicki, 1975). Głębsze podłoże geologiczne budują tu pofałdowane osady kulmu
(ryc. 2). Na nich niezgodnie zalegają zróżnicowane osady dolnego triasu. Osady
środkowotriasowe zbudowane są ze skał węglanowych warstw błotnickich, gogolińskich i górażdżańskich. Wszystkie analizowane skałkowe wystąpienia środkowego triasu na Garbie Chełmu zbudowane są z wapieni górażdżańskich (formacji
górażdżańskiej w ujęciu Niedźwiedzkiego (2002)). Lokalnie na Górze Chełmskiej, stanowiącej kulminację Garbu (404 m n.p.m.), występują wyspowe
wychodnie młodszych utworów środkowotriasowych obejmujące warstwy terebratulowe i karchowickie (Kotlicki, 1975).
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Ryc. 2. Skałkowe wychodnie na Garbie Chełmu na tle warunków geologicznych
Źródło: opracowanie własne na podstawie Trzepli (1997 b)
Fig. 2. Rock outcrops on The Chelm Hummock on the basic of geological conditions
Source: author on a basic Trzepla (1997 b)

W strefie krawędziowej progu strukturalnego Chełmu stwierdzono występowanie czterech obszarów ze skałkowymi wychodniami wapienia muszlowego.
Trzy pierwsze (Góra Biesiec, Ligocka Góra 1 i Ligocka Góra 2) zlokalizowane są
blisko siebie w odległości nie przekraczającej 1 km. Czwarty obszar skałkowy –
Góra Szpica jest izolowany i położony ok. 4 km na północny zachód od pozostałych. Wszystkie wystąpienia położone są wzdłuż osi NW-SE, który to kierunek
jest zgodny z generalnym przebiegiem krawędzi strukturalnej.
Geneza skałek w krawędziowej strefie Garbu Chełmu związana jest ściśle z
zakładaniem się progu strukturalnego stanowiącego południowe zakończenie
Monokliny Przedsudeckiej. Według Kotlickiego (1975) zrąb tektoniczny Garbu
Chełmskiego może mieć założenie przedpermskie, jednak najważniejsze procesy
tektoniczne, które mają wpływ na dzisiejszy charakter krajobrazu nastąpiły
w trzeciorzędzie. Były również powiązane z aktywnością wulkaniczną (Trzepla,
1997a), której świadectwem jest nek bazaltowy na Górze św. Anny z kulminacją
o wysokości 404 m npm. W wyniku złożonej genezy na południowej krawędzi
Monokliny Przedsudeckiej wykształcił się system uskoków o przebiegu równoleżnikowym o łącznym kilkusetmetrowym zrzucie skrzydeł południowych.
W konsekwencji na południe od Chełmu wykształcił się rozległy rów tektoniczny
Kędzierzyna-Koźla, nad którym na północy wznosiła się kuesta. Próg strukturalny
Chełmu z monoklinalnie zapadającymi się ku północy warstwami osadów permu i
triasu został pocięty poprzecznymi uskokami o przebiegu południkowym, które
podzieliły jego czoło na bloki. Zostały one wzniesione na różną wysokość, a następnie w zróżnicowanym stopniu denudowane najpierw w cieplejszym klimacie
mioceńskim i pliocenie, kiedy rozwinął się kras, następnie na skutek nasunięcia
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się lodowców plejstoceńskich i w końcu w warunkach peryglacjalnych ostatnich
zlodowaceń i w holocenie. Ostatnie na tym terenie zlodowacenie
odrzańskie najprawdopodobniej nie przykryło całego obszaru, wysokość
graniczną dla lądolodu na terenach wyżynnych Klimek (1978) ocenił na 250 m
npm. Część wzniesień miała zatem charakter nunataków. Po ustąpieniu lądolodu
skałkowe wystąpienia wapienia muszlowego musiały być w krajobrazie Chełmu
częstszymi formami. Dopiero na skutek akumulacji lessów u schyłku plejstocenu
znaczna część starszych osadów budujących próg strukturalny została przykryta,
a rzeźba postglacjalna zretuszowana. Duże znaczenie w kształtowaniu się rzeźby
terenu mogły mieć procesy neotektoniczne. Obecnie skałki występują jedynie
na krawędziach większych wzniesień, które nie zostały przykryte glinami zwietrzelinowymi oraz lessami. Płaskie powierzchnie wzniesień są fragmentami
neogeńskiej powierzchni zrównania. Charakterystyczne jest, że we wszystkich
przypadkach budują je zwięzłe, twarde i odporne na wietrzenie wapienie warstw
górażdżańskich.
Wzniesienia ze skałkami na Garbie Chełmu mają charakter stoliw zbudowanych z warstwowanych wapieni występujących w kątowo niezgodnie zalegających na siebie ławicach. Poszczególne warstwy wapieni mają grubość od kilkunastu centymetrów do 0,5 m. Szczególnie wyraźne na Górze Szpica nachylenie
warstw podkreśla progowy charakter wychodni, które koncentrują się tu jedynie
na stromych stokach zachodnich, ku wschodowi zapadając się łagodnie wzdłuż
stoków zaproża (ryc. 3). Części stoliw wystające jako skałki tworzy mało zróżnicowane formy ambon. Jedynie w kilku przypadkach na Górze Szpica i na Bieścu
zlokalizowane są skałki wolnostojące. Wysokość poszczególnych wystąpień
skalnych nie jest duża i nie przekracza zazwyczaj 3 m, maksymalnie wynosi
5,5 m.
Charakterystyczną cechą wychodni skałkowych na Garbie Chełmu jest występowanie regularnie ułożonych spękań poziomych oraz pionowych powodujących, że duże bloki skalne, które oderwały się od krawędzi wzniesień i zsunęły
po stoku mają często regularne kształty prostopadłościanów. Zjawiska krasowe na
skałkach zachodzą z różną intensywnością, dominują jednak mikroformy krasowe
w postaci systemu żłobków, lokalnie rozwiniętych pod mchem. Bardzo rzadkie są
formy większe - niewielkie groty, większe otwarte szczeliny. Zdaniem Horniga
(1956) kras powierzchniowy na Chełmie jest martwy.
Na wszystkich obszarach ze skałkami wapienia muszlowego dominuje
wierzchołkowe położenie wychodni. Skałki stokowe występują bardzo nielicznie
na Ligockiej Górze 1 i 2. Są to położenia w wyższych partiach stoku przy krawędzi spłaszczonych wierzchołków.
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Ryc. 3. Typowe formy skałkowe o założeniu progowym z Góry Szpica
Źródło: opracowanie własne
Fig. 3. Typical forms of rock outcrops from Szpica Hill
Source: author

Status krajobrazów w świetle wyników badań
Łącznie na Garbie Chełmu w czterech obszarach zinwentaryzowano 42
wystąpienia skałkowe (tab. 1) o wysokości od 0,5 do 5,5 m. Średnia wysokość
skałek na większości terenów nie przekraczała 2 m. Jedynie na Górze Szpica wyniosła 2,8 m. Najwyższe skałki na Górze Szpica osiągały 5,5 m, Ligockiej Górze
1 – 3,8 m, Ligockiej Górze 2 – 4,5 m, a na Górze Biesiec – 2,6 m. Długość
wszystkich wystąpień skalnych wyniosła 321 m, co w porównaniu do innych wyżynnych obszarów występowania skałkowych wychodni skał węglanowych jest
wartością niewielką. Całkowita powierzchnia rzutu skałek na płaszczyznę poziomą wyniosła 1134 m2, zaś całkowita powierzchnia ścian pionowych 1028 m2.
Szacowana objętość wystąpień skalnych we wszystkich uroczyskach oceniana
jest na 1461,2 m3, co daje średnio 35 m3 na wystąpienie. Jednak jedynie w 11
przypadkach przekroczyła ona wielkość 10 m3, co wskazuje, że opisywany zbiór
wychodni obejmuje głównie formy małe.
Najlepiej zachowane, największe i najbardziej zróżnicowane skałki występują na Górze Szpica. Najwyższa ze zinwentaryzowanych tu skałek osiągnęła
wysokość 5,5 m, a jedno z wystąpień miało rekordową jak na warunki Chełmu
długość 40 m. Wszystkie wskaźniki opisujące wystąpienia skałkowe na tym terenie osiągały najwyższe wartości. Drugim w kolejności uroczyskiem pod względem walorów przyrodniczych związanych z wychodniami skalnymi była Ligocka
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Góra 1. Najmniej korzystnie wypadło uroczysko Góra Biesiec, gdzie wskaźniki
całkowitej długości wystąpień skalnych, ich powierzchni i objętości były
najmniejsze. Biorąc jednak pod uwagę zróżnicowaną wielkość analizowanych
uroczysk najlepsze wyniki osiągnął najmniejszy obszar Ligockiej Góry 2. Na
obszarze tym jednak znaczna część wychodni skalnych ma charakter antropogeniczny, na co wskazują wykopy u podstawy ścian z odsłonięciami oraz nasypy
zlokalizowane w dalszej odległości od wystąpień, na ich wysokości.
Tabela 1. Wyniki badań oceniających status krajobrazów ze skałkami wapienia muszlowego na Garbie Chełmu
Table 1. Results of valuing of landscapes with Middle Triassic carbonate rock outcrops
Elementy charakteryzujące skałkowe wystąpienia
wapienia muszlowego
Powierzchnia uroczyska [ha]
Liczba wystąpień skałkowych [szt.]
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.]
Średnia wysokość skałek [m]
Całkowita długość wystąpień skałkowych [m]
Średnia długość wystąpienia skałkowego [m]
Powierzchnia rzutu skałek [m2]
Średnia powierzchnia rzutu skałki [m2]
Powierzchnia pionowych ścian skałek [m2]
Średnia powierzchnia pionowych ścian skałek [m2]
Objętość wystąpień skalnych [m3]
Średnia objętość wystąpienia skałkowego [m3]
Objętość dewastacji uroczyska [m3]
Wartość wskaźnika dewastacji Wdw [m3/ha]
Wartość wskaźnika degradacji Wdg [ha/ha]

Ligocka
Góra 1

Ligocka
Góra 2

12,9
11
305-315
1,4
83,3
7,9
329,2
29,9
175,3
15,9
383
35
59025
4576
0,07

2,5
13
310-320
1,9
60,2
4,6
173,9
13,4
273,0
21,0
383
30
2420
968
0,00

Uroczyska
Góra
Biesiec
16,7
12
335-345
1,5
43,6
3,6
90,4
7,5
85,9
7,2
142
12
131250
7859
0,22

Góra
Szpica
25,5
6
245-255
2,8
130,0
21,7
540,2
90,0
494,1
82,4
625
104
56
2
0,13

on The Chełm Hummock
Źródło: opracowanie własne. Source: author.

Największa dewastacja w obrębie uroczysk ze skałkowymi wychodniami
wapienia muszlowego na Garbie Chełmskim występuje na Górze Biesiec, gdzie
dokonano bardzo dużych przekształceń powierzchniowych utworów geologicznych i rzeźby terenu podczas budowy autostrady. W pasie drogowym o szerokości ok. 50 m w części północnej zebrano materiał skalny i utworzono skarpy
o wysokości ok. 12 m, zaś w południowej wykonano nasyp. Całkowita objętość
dewastacji szacowana jest na ok. 131250 m3, co daje wartość wskaźnika Wdw –
7859 m3/ha. Znaczna dewastacja uroczyska nastąpiła również na Ligockiej Górze
1, gdzie w części północnej prowadzono na skalę przemysłową eksploatację.
W konsekwencji występuje tu duże wyrobisko stokowe z dwoma poziomami eksploatacyjnymi oraz nasypy nadkładu. Poziom eksploatacyjny wyższy o wysokości ściany 8,5 m obejmuje wapienie warstw górażdżańskich, podobne jak w naturalnych wychodniach skalnych położonych na południowych stokach wzniesienia. Poziom niższy o wysokości ścian 14 m obejmuje wapienie i margle warstw
gogolińskich. Nasypy występują na południe i wschód od wyrobiska i dochodzą
do
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4 m wysokości. Całkowita objętość zniszczonej podczas eksploatacji części uroczyska szacowana jest na ok. 59 tys. m3, co daje wartość wskaźnika dewastacji
Wdw – 4576 m3/ha. Niemal 5-krotnie mniejszą wartość wskaźnika ma uroczysko
Ligocka Góra 2, gdzie dewastacja była związana z odsłonięciem części południowo-zachodnich stoków wzniesienia. Mimo, że wielkość dewastacji jest
ok. 24 razy mniejsza niż na Ligockiej Górze 1 to niewielka powierzchnia wzniesienia powoduje, że wskaźnik dewastacji osiąga tu dosyć dużą wartość. Nie znane
są przyczyny dewastacji. Powstała ona jeszcze w XIX w. Mieszkańcy pobliskich
wsi wiążą ją z wypoczynkową funkcją wzniesienia dla ówczesnych właścicieli
tych ziem. Bardzo niewielki zakres zmian dewastacyjnych objął uroczysko Góry
Szpica. Zinwentaryzowano tu jedynie niewielkie wykopy nieznanego pochodzenia. Łącznie wielkość dewastacji szacowana jest na ok. 56 m3, zaś wskaźnik Wdw
wyniósł ok. 2 m3/ha.
Najwyższą wartość wskaźnika degradacji odnotowano dla uroczyska Góry
Biesiec, gdzie znaczna część wzniesienia jest zajęta przez autostradę. Mniejszą
wartość uzyskano dla Góry Szpica, której południowy obszar jest użytkowany
rolniczo jako grunty orne. Trzecim pod względem skali degradacji uroczyskiem
jest Ligocka Góra 1, gdzie również w części południowej położony jest niewielki
fragment gruntów ornych, a w części wschodniej droga śródleśna. Najmniejszą
wartość wskaźnika degradacji ma Ligocka Góra 2 w całości porośnięta buczyną.
Generalnie w granicach wszystkich uroczysk odnotowano nieznaczną degradację,
co jest związane z niską przydatnością terenów wzniesień ze skałkami do różnych
form zagospodarowania. Na Górze Biesiec, Ligockiej Górze 2 oraz Górze Szpica
dominują zbiorowiska leśne. W pierwszym i drugim przypadku są to dobrze wykształcone buczyny w trzech odmianach fitosocjologicznych: Dentario enneaphylli-Fagetum, Galio odorati-Fagetum i Luzulo pilosae-Fagetum. Na Ligockiej
Górze 1 oraz na Górze Szpica znaczny udział mają zbiorowiska zadrzewień powstałe na skutek rozwoju sukcesji ekologicznej na nieużytkowanych murawach
kserotermicznych.
Krajobrazy ze skałkowymi wychodniami wapienia muszlowego poza Górą
Szpica są chronione w parku krajobrazowym. Skałki na wzniesieniach Ligota
Dolna 1 oraz Góra Biesiec podlegają również ochronie w rezerwatach przyrody,
odpowiednio: roślinności kserotermicznej i leśnym. Najmniejszy stopień ochrony
ma Góra Szpica położona jedynie w otulinie parku, co nie znajduje odzwierciedlenia w walorach przyrody nieożywionej i krajobrazowych. Jest to pod względem występowania tych walorów obszar najciekawszy. Dla ochrony walorów
przyrodniczych proponuje się utworzenie:
- rezerwatu krajobrazowo-geologicznego Góra Szpica,
- stanowiska dokumentacyjnego przyrody nieożywionej Ligocka Góra 2.
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Wnioski
1. Krajobrazy ze skałkowymi wystąpieniami wapieni na Opolszczyźnie należą
do bardzo rzadkich typów krajobrazów. Występują jedynie na czterech obszarach
o łącznej powierzchni 57,6 ha na Garbie Chełmskim w granicach PK Góra św.
Anny
2. Dominującymi formacjami roślinności porastającymi zespoły wychodni są
dojrzałe buczyny na Bieścu i Ligockiej Górze 2 oraz zbiorowiska zadrzewieniowe
stanowiące etap rozwoju sukcesji ekologicznej między utrzymywanymi kiedyś
dzięki wypasowi murawami kserotermicznymi i naskalnymi oraz formacjami leśnymi (Ligocka Góra 1 i Góra Szpica).
3. Wystąpienia skalne są ściśle związane z występującym w południowozachodniej części Garbu Chełmu progiem strukturalnym. Podobna geneza skałek
wpływa na ich znaczne podobieństwo w zakresie form rzeźby terenu oraz budowy
geologicznej.
4. Uroczyska ze skałkami charakteryzują się niewielką degradacją wyrażoną
wartością wskaźnika Wdg, w dwu przypadkach (Ligocka Góra 1 i Góra Biesiec)
znaczny jest natomiast zakres dewastacji związany odpowiednio z prowadzoną
kiedyś eksploatacją wapieni oraz budową i funkcjonowaniem autostrady.
5. Wystąpienia skałkowe są dobrze zachowane i w dwu wypadkach dobrze
chronione.
6. Rozpoznanie statusu krajobrazów ze skałkami pozwala na zaproponowanie
powołania rezerwatu krajobrazowo-geologicznego Góra Szpica oraz Zespołu
Przyrodniczo-Krajobrazowego Ligocka Góra 2.
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Summary
Status of landscapes of The Middle Triassic carbonate rock outcrops on The Chełm Hummock in The Saint Anna Hill Landscape Park
Status of the given landscape type (e.g. dune landscape, frontal moraine landscape, river terrace landscape) is defined as its situation in the given type of the area (e.g. Silesia Upland, Opole
Province, Poland). Status of the given type of landscape in heterogenic environmental depends on
its extensiveness, structural attributes, spatial distribution, level of environmental degradation and
devastation, and its role in spatial management. On the basement of the researches within
4 geocomplexes (types of landscapes) with The Middle Triassic limestone rock outcrops author
assess the relationship between state of those geocomplexes and human activity. Mains threats to
those types of landscapes in the Chełm Hummock and Opole Region at all are surface mineral extractions, A-4 motorway and agriculture. On the basement of diversity of those landscapes the list
of landscapes suggested to be legally protected were compiled. Author proposed new method to
research of status of landscapes with rock outcrops. Mains criteria of investigations are: structural
attributes of rock outcrops (count, middle height, overall and middle length, surface, overall and
middle volume), level of environmental degradation (Environmental Degradation Index – Wdg) and
devastation (Environmental Devastation Index – Wdw).

Dr Krzysztof Badora
Uniwersytet Opolski
Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
ul. Oleska 48
45-052 Opole
kbadora@uni.opole.pl

152

MIĘDZY OCHRONĄ PRZYRODY A GOSPODARKĄ - BLIŻEJ OCHRONY
Konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce
Red. Adam Hibszer, Józef Partyka
Oddział Katowicki PTG, Ojcowski Park Narodowy, Sosnowiec - Ojców, 2005
—————————–——————————————————————————————

Marek Broda

WYBRANE KONFLIKTY W PARKU KRAJOBRAZOWYM
„ORLICH GNIAZD” ORAZ W OBRĘBIE JEGO OTULINY
PRZEJAWEM ANTROPOPRESJI NA OBSZARACH
PRAWNIE CHRONIONYCH
Wprowadzenie
Park Krajobrazowy „Orlich Gniazd” jest jednym z najstarszych w Polsce utworzony został 20 czerwca 1980 r. na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Katowicach (Dz. Urz. WRN w Katowicach Nr 3, poz. 16 z dn. 20
czerwca 1980). Jest największym spośród siedmiu parków krajobrazowych na
Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Obejmuje jej środkową i północną część z
najbardziej malowniczymi formacjami skalnymi. Powierzchnia parku wynosi
60612 ha. Po zmianach granic województw w 1999 r. około 80% parku leży na
terenie województwa śląskiego. Ta część parku wchodzi w skład Zespołu Parków
Krajobrazowych Województwa Śląskiego, utworzonego 19 listopada 1999 roku
zarządzeniem nr 222/99 Wojewody Śląskiego. Na terenie parku w woj. śląskim
utworzono 10 rezerwatów przyrody.
Park Krajobrazowy „Orlich Gniazd” jest także największym parkiem
krajobrazowym w województwie śląskim i jednym z najbardziej narażonych na
antropopresję. Mimo prawnej ochrony jest obszarem różnych konfliktów powstających na tle eksploatacji Wyżyny dla celów gospodarczych, np. ze względu na
wyjątkowo atrakcyjny krajobraz na tym terenie są podejmowane próby wprowadzania zabudowy. Głównymi aktorami sporów w parku z jednej strony są organy
i służby ochrony przyrody a z drugiej - osoby lub organizacje występujące jakoby
w imieniu samorządu lokalnego oraz nieformalne grupy nacisku - inwestorzy,
mieszkańcy itp. (Kistowski, 2004). Działania tych drugich nie mają nic wspólnego z realizacją potrzeb społeczności lokalnej, ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czy rozwojem zrównoważonym.
Przykłady antropopresji obserwowane na terenie parku krajobrazowego to
najczęściej działania służące zaspokojeniu partykularnych interesów poszczególnych ludzi lub grup osób kosztem środowiska oraz społeczeństwa, z pominięciem
analizy oddziaływania planowanych zamierzeń na przyrodę. Działania te często
pozostają w sprzeczności z podstawowymi aktami prawa miejscowego, jakim jest
plan zagospodarowania przestrzennego. Sytuacje takie wprawdzie obserwować
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można na terenie całego kraju, jednakże bardzo często występują one na obszarach objętych ochroną prawną, jakimi są parki krajobrazowe lub obszary chronionego krajobrazu. Są zjawiskiem stanowiącym największe zagrożenie dla
środowiska przyrodniczego, dóbr kultury i krajobrazu, również i dla człowieka,
gdyż przyczyniają się do dewastacji środowiska, w którym przychodzi mu żyć.
Człowiek o konsekwencjach nieprzemyślanych lub krótkowzrocznych działań
dowiaduje się czasami zbyt późno i zmuszony jest żyć w zdewastowanym środowisku lub podjąć bardzo kosztowane prace rewitalizacyjne i rewaloryzacyjne.
Niestety, często wiele z utraconych wartości nie da się już nigdy odzyskać. Takim
sytuacjom ma zapobiegać rozwój zrównoważony, w tym ochrona krajobrazu.
Analiza funkcjonowania parków krajobrazowych w Polsce i naszym regionie utwierdza w przekonaniu, że kluczem do sukcesu w zakresie realizacji idei
ochrony przyrody jest wykorzystanie istniejących zagrożeń jako narzędzi do
osiągania pożądanego pozytywnego efektu ochroniarskiego, zapewniającego
praktyczną realizację rozwoju zrównoważonego.
Ochrona przyrody i krajobrazu parków krajobrazowych
w aktach prawnych
Przystępując do rozważań relacji przyroda – człowiek na omawianym terenie, nie sposób zacząć bez przytoczenia podstawowych aktów prawnych, regulujących większość z dotykających nas problemów. Wszystko bierze swój początek
w tych dokumentach lub możliwe jest dzięki ich niedoskonałościom, podlega
regulacjom w nich zawartym i toczy się zgodnie z wytyczonymi w nich procedurami. Akty te zawierają definicje prawne większości z używanych pojęć.
Już w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (1997) znajdujemy zapisy dotyczące interesujących nas zagadnień: art. 74 Ustawy zasadniczej zajmuje się
problematyką ochrony środowiska i zgodnie z jego zapisami jest ona obowiązkiem nas wszystkich: „1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą
bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom; 2. Ochrona
środowiska jest obowiązkiem władz publicznych; 3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska; 4. Władze publiczne wspierają działania
obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.”
Z powyższego zapisu biorą swój początek inne bardziej szczegółowe uregulowania prawne, z których najistotniejsze dla dalszych rozważań są:
A. Ustawy:
1) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30
kwietnia 2004 r.);
2) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r.);
3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z dnia 20 czerwca 2001 r.);
5) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
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6) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 17 września 2003 r.);
7) Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
B. Rozporządzenia:
1) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r.
w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla parku
krajobrazowego (Dz. U. z dnia 14 maja 2002 r.);
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć
do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 29 października 2002 r.);
3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z dnia 23 września 2002 r.);
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z dnia 26 maja 2004 r.);
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. z dnia 19 września 2003 r.);
6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r.
w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z dnia 27 listopada 2002 r.);
7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z dnia
19 września 2003 r.).
W/w dokumenty zawierają definicje pojęć, bez których dalsze analizy nie
miałyby sensu. Warto tu przytoczyć dwa główne określenia: krajobraz i rozwój
zrównoważony. Przy braku ustawowej definicji krajobrazu zmuszeni jesteśmy
znaleźć tę najpełniejszą i w najlepszy sposób oddającą wartość znaczeniową tego
określenia. Można powiedzieć za J. Bogdanowskim (1981), że „krajobraz to fizjonomia powierzchni Ziemi będąca syntezą elementów przyrodniczych i działalności człowieka”. Dla dalszych rozważań właściwsza jest definicja krajobrazu
kulturowego sformułowana przez U. Mygę-Piątek (2002) „krajobraz kulturowy to
historycznie ukształtowany fragment przestrzeni geograficznej powstały
w wyniku zespolenia oddziaływań środowiskowych i kulturowych, tworzących
specyficzną strukturę objawiającą się regionalną odrębnością i postrzegana jako
swoista całość”.
Ustawa o ochronie przyrody zawiera dwie istotne definicje, które w tym
miejscu należy przytoczyć:
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- „środowisko przyrodnicze - krajobraz wraz z tworami przyrody nieożywionej oraz naturalnymi i przekształconymi siedliskami przyrodniczymi z występującymi na nich roślinami, zwierzętami i grzybami” (Dz. U. 92/2004, poz. 880),
- „walory krajobrazowe - wartości ekologiczne, estetyczne lub kulturowe
obszaru oraz związane z nim rzeźbę terenu, twory i składniki przyrody, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka” (Dz. U. 92/2004, poz.
880).
Powyższe definicje, a szczególnie pierwsza, ujmują krajobraz jako jeden
z istotnych a wręcz fundamentalnych składników środowiska przyrodniczego.
Walory krajobrazowe definiowane w powyższy sposób idealnie wpisują się
w przytoczoną definicję krajobrazu kulturowego.
Definicję rozwoju zrównoważonego znajdujemy natomiast w innym akcie
prawnym - ustawie „Prawo ochrony środowiska”. Przez zrównoważony rozwój –
„rozumie się taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces
integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem
równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb
poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia,
jak i przyszłych pokoleń” (Dz. U. 62/2001, poz. 627, ze zm.).
Powszechne korzystanie ze środowiska przysługuje z mocy ustawy każdemu i obejmuje korzystanie ze środowiska, bez użycia instalacji, w celu zaspokojenia potrzeb osobistych oraz gospodarstwa domowego, w tym wypoczynku oraz
uprawiania sportu. Jednocześnie w art. 8 „Prawo ochrony środowiska” znajdujemy zapis: „Polityki, strategie, plany lub programy dotyczące w szczególności
przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, gospodarki przestrzennej, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa,
turystyki i wykorzystywania terenu powinny uwzględniać zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju” (Dz. U. 62/2001, poz. 627 ze zm.).
W myśl przytoczonych wyżej definicji zarządzanie jakością krajobrazu,
rozumiane jako celowe działanie zmierzające do zachowania jego walorów oraz
regionalnej odrębności jest niczym innym jak praktycznym wdrażaniem zasady
zrównoważonego rozwoju.
Do realizacji tych zadań ustawodawca zapewnił odpowiednie narzędzia. Są
to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz plan ochrony parku
krajobrazowego. Ten pierwszy dokument realizowany jest zgodnie z wymogami
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz jej aktami wykonawczymi. Sporządza go wójt, burmistrz lub prezydent, a oprócz wielu innych
wymagań dokument ten musi określać obowiązkowo „zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego” (Dz. U. nr 80/2003, poz. 717 ze zm.).
Plan obejmować musi również ustalenia zawarte w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W studium natomiast
uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności ze „stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości
zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
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kulturowego” (Dz. U. nr 80/2003, poz. 717 ze zm.). W studium określa się
w szczególności „obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów,
ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk” (Dz. U. nr 80/2003, poz.
717 ze zm.).
„Projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w części dotyczącej parku krajobrazowego i jego otuliny wymagają uzgodnienia z właściwym miejscowo wojewodą” (Dz. U. nr
80/2003, poz. 717 ze zm.). Uzgodnienia takiego dokonuje wojewoda między
innymi w oparciu o sporządzany na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz
jej aktów wykonawczych plan ochrony parku krajobrazowego. „Obowiązek wykonania planu należy do dyrektora parku krajobrazowego lub zespołu parków”
(Dz. U. 92/2004, poz. 880). W przypadku gmin leżących na terenie parku krajobrazowego dokument ten jest jednym ze wzmiankowanych wyżej źródeł uwarunkowań i zasad zarówno dla studium jak i planu miejscowego.
Plan ochrony parku jest opiniowany i uzgadniany (w zakresie ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, zagospodarowania turystycznego, sposobu
użytkowania gruntów, eliminacji lub ograniczania zagrożeń zewnętrznych oraz
ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w odniesieniu
do nieruchomości nie będących własnością Skarbu Państwa.) z właściwymi miejscowo radami gmin (Dz. U. 92/2004, poz. 880).
Reasumując, wszyscy główni aktorzy: organy (wojewoda) i służby (służby
parków krajobrazowych) ochrony przyrody oraz samorządy, inwestorzy i mieszkańcy posiadają odpowiednie narzędzia prawne do realizacji rozwoju zrównoważonego przez zarządzanie jakością krajobrazu. Uzyskanie sukcesu w tym zakresie
wymaga jednak sztuki kompromisu - praktycznego wdrożenia zasad rozwoju
zrównoważonego, czyli takiego rozwoju społeczno-gospodarczego, w którym
następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości odstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń (Pawłowska, Swaryczewska, 2002).

Diagnoza konfliktów w parkach krajobrazowych
Podstawowe konflikty pomiędzy oczekiwaniami mieszkańców a propozycjami udostępnienia obszaru parku krajobrazowego, ujętymi w planie jego ochrony polegają na nieporozumieniach, wynikających z poniższych przesłanek:
157

1 - przekonaniu o kompletnej nieograniczoności prawa własności i wynikającej stąd całkowitej dowolności kształtowania posiadanej przestrzeni,
2 - braku świadomości posiadanych wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych oraz możliwości rozwoju gospodarczego z tego faktu wypływających,
3 - braku pozytywnych wzorców poszanowana krajobrazu kulturowego
i powszechnym przyzwoleniu na jego nieograniczone przekształcanie w ramach
realizacji prawa własności,
4 - mieszkańcy oraz władze gmin nie potrafią rozróżnić dwóch form ochrony przyrody, jakimi są park krajobrazowy i park narodowy oraz konsekwencji,
jakie niesie za sobą ich utworzenie,
5 - informacja dotycząca czasookresu obowiązywania planu ochrony parku
(20 lat) odbierana jest jako pewność 20-letniej trwałości dzisiaj przyjmowanych
zapisów bez prawa ich zmiany w trakcie obowiązywania planu,
6 - przyjmowaniu proponowanych zapisów planu ochrony w sposób tendencyjny i celowo rozumiany w najkorzystniejszy dla siebie sposób,
7 - braku strategii i planów dochodzenia do realizacji podstawowych funkcji gminy, przyjętych w jej dokumentach planistycznych.
Przykłady konfliktów występujących w Parku Krajobrazowym „Orlich
Gniazd”
I. Nielegalne wydobywanie wapienia na obszarze Wyżyny KrakowskoCzęstochowskiej w rejonie Rzędkowice. Skały Rzędkowickie proponowane są do
objęcia ochroną prawną jako użytek ekologiczny. Odpowiednia dokumentacja
przygotowana w sierpniu 2003 r. została przekazana do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Nielegalne wydobywanie skały wapiennej ma miejsce nadal. Wapień
wydobywany z terenu prywatnych działek jest przeznaczony do sprzedaży.
W ostatnim kwartale 2004 r. do ZPKWŚ dotarła informacja o podjęciu śledztwa
w sprawie tej nielegalnej eksploatacji. W dniu 22 grudnia 2004 r. po rozeznaniu
sprawy śledztwo umorzono ze względu na niską społecznie szkodliwość czynu.
II. Inwestycja w Piasecznie na prywatnej nieruchomości. Teren okolic Piaseczna i Skarżyc leży w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
W tym fragmencie Parku, w pobliżu jednego z najbardziej malowniczych ostańców wapiennych na obszarze Wyżyny - skały Okiennik Wielki, widnieje mur,
bowiem nieruchomość ta została ogrodzona. Według projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” teren ten znajduje się w strefie I – przyrodniczej, decydującej o funkcjonowaniu obszaru w Podstrefie IB: obszary atrakcyjnie turystycznie – rejony nagromadzenia walorów przyrodniczych, charakterystycznych dla Jury.
Sprawa rozpoczęła się w 2002 r., kiedy na obszarze nieruchomości stwierdzono wycięcie większej liczby drzew niż to wynikało z decyzji o pozwoleniu na
wycinkę. W ślad za wycięciem drzew, zaczął pojawiać się betonowy mur okalający posiadłość ze wszystkich stron. Decyzja z dnia 11 marca 2003 r. nr PINB158

7140.2/9/01 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zawierciu, nakazywała rozbiórkę ogrodzenia, zbudowanego prefabrykowanych elementów żelbetowych. Po odwołaniu wniesionym przez właściciela posesja Śląski Wojewódzki
Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją nr WO-7144/ZAW./15/03 z dnia 29
kwietnia 2003 r. podtrzymał zaskarżoną decyzję w mocy. Inwestor odwołał się do
Naczelnego Sądu Administracyjnego i do dzisiaj nie zapadł prawomocny wyrok.
Ogrodzenie do tej pory istnieje (ryc. 1). W 2004 r. Wójt Gminy Kroczyce zwrócił
się do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o uzgodnienie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla zamierzonej inwestycji pod nazwą: budowa zagrody siedliskowo – hodowlanej, magazynu, stodoły i piwnicy, niezbędnej do prowadzonej
od 2003 r. hodowli danieli, położonej na prywatnej działce. W wyniku oględzin w
terenie stwierdzono, iż na działce dokonano niwelacji terenu do głębokości 170
cm jeszcze przed wydaniem pozwolenia na budowę. W ostateczności sprawa
oparła się o Ministra Środowiska, który uchylił wydane przez Śląski Urząd Wojewódzki postanowienie i uzgodnił realizację planowanej inwestycji.
III. Inwestycja Centrum Rekreacyjno–Konferencyjne „JURA–PARK”
w Ogrodzieńcu miała powstać w miejscu byłej kopalni piasku, na obrzeżach miasta, w niedalekiej odległości od drogi wojewódzkiej prowadzącej do Krakowa,
tuż przy kompleksie leśnym, w otulinie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”.
Zważywszy na fakt, iż Gmina Ogrodzieniec, jako główny kierunek swojego rozwoju wybrała turystykę, budowa kompleksu miała na celu stworzenie centrum rekreacyjnego spełniającego wiele funkcji: konferencyjne, rekreacyjne z zapleczem
noclegowo–rozrywkowym i gastronomicznym. Podstawowym obiektem miał być
hotel na 100 miejsc z salami konferencyjnymi na 300 miejsc, zapleczem rekreacyjno–sportowym, krytą pływalnią z zespołem basenów i atrakcji wodnych o
łącznej powierzchni 9200 m2, w tym basenów o powierzchni 750 m2. Projekt
przewidywał także budowę takich obiektów towarzyszących jak: domki campingowe, infrastruktura dla carawaningu, trasy rowerowe i wrotkowe, miejsca do
uprawiania sportów wodnych, kajaki, rowery, wędkowanie, pole golfowe, parkingi strzeżone, ogródki letnie i zimowe.
W związku z budową powołano spółkę pod nazwą „Jurajski Park Wodny”.
Gmina Ogrodzieniec, jako swój wkład, przeznaczyła na ten cel 35 hektarów
ziemi. Wybrano także wykonawcę prac i budowę rozpoczęto jesienią 2002 roku.
Po kilku miesiącach robotnicy zeszli z placu budowy. Dziś w Ogrodzieńcu widać
tylko niedokończone konstrukcje dwóch pawilonów hotelowych (ryc. 2).
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Ryc. 1. Betonowe ogrodzenie prywatnej nieruchomości w Piasecznie
Fig. 1. Concrete wall around private property in Piaseczno

Ryc. 2. Niedokończona budowa Centrum Rekreacyjno-Konferencyjnego „JURA-PARK”
w Ogrodzieńcu
Fig. 2. Not-finished construction of Recreation-Conference Centre “JURA-PARK”
in Ogrodzieniec
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Podsumowanie
Zarządzanie obszarem chronionym realizowane powinno być przy użyciu
następujących procedur:
- opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- uzgadniania lokalizacji urządzeń obsługi ruchu turystycznego oraz inwestycji
wymagających wykonania OOS;
- uzgadniania lokalizacji urządzeń obsługi ruchu turystycznego wymagających
uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
- uzgadniania lokalizacji urządzeń obsługi ruchu turystycznego niewymagających uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
- zmian zapisów Planu Ochrony Parku;
- kontroli realizacji inwestycji;
- wydawania pozwoleń na prowadzenie badań naukowych związanych z pozyskiwaniem elementów przyrody lub penetracją nieudostępnionych turystycznie
obiektów przyrodniczych i kulturowych.
Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zadań ujętych w proponowanych rozwiązaniach systemowych powinny być: wojewoda, wojewódzki konserwator przyrody, wojewódzki konserwator zabytków, wydział urzędu wojewódzkiego właściwy ds. zagospodarowania przestrzennego, Rada Zespołu Parków
w zakresie opiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
gmin płożonych na terenie parku krajobrazowego, Zespół Parków Krajobrazowych, nadleśnictwo, zarząd gminy oraz inwestorzy.
W celu ograniczenia postępującej dewastacji środowiska przyrodniczego na
obszarze P.K. „Orlich Gniazd” proponowane procedury oraz zapisy zadań do realizacji przez poszczególne podmioty związane z praktyczną realizacją rozwoju
zrównoważonego, powinny w znaczny sposób ułatwić realizacje takich zagadnień
jak:
- działania (polityka) władz samorządowych i państwowych wynikające
z obowiązku realizacji stojących przed nimi zadań.
- realizację celów, dla jakich został utworzony park krajobrazowy,
- stworzenie ram w zakresie możliwości rozwoju gospodarczego obszaru
parku,
- praktyczne stosowanie stworzonych narzędzi prawnych do zarządzania
obszarem parku,
- praktyczne stosowanie stworzonych narzędzi prawnych do kontroli działań inwestycyjnych podejmowanych w ramach gospodarczego wykorzystania
obszaru parku krajobrazowego,
- podnoszenia akceptacji społecznej dla proponowanych celów ochrony
i metod jej realizacji,
- zapewnienie właściwego, ekologicznego modelu rozwoju gospodarczego
terenu objętego ochroną.
W konsekwencji harmonijne współdziałanie wszystkich podmiotów według
zasad i procedur opisanych powyżej powinno umożliwić uzyskanie zamierzonego
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celu, czyli poprawę jakości krajobrazu, zapewnienie jego harmonijnego kształtowania, realizację celów ochronnych i stworzenie warunków do praktycznej realizacji rozwoju zrównoważonego gmin jurajskich. Początkowo działaniami tymi
można by objąć obszar jednej gminy np. takiej, w której notuje się najwięcej
sytuacji konfliktowych. Po pozytywnej weryfikacji tych propozycji winno nastąpić powszechne ich zastosowanie we wszystkich cennych krajobrazowe obszarach chronionych.
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Summary
The selected conflicts in the Landscape Park „Orle Gniazda” an its protection zone
as a manifestation of human impact on the legally protected areas
Landscape Park “Orle Gniazda” is the largest landscape park in Silesian Province and one
of the most exposed to human impact. Despite a legal protection, it is the are of different conflicts
connected with exploitation of Kraków-Częstochowa Upland to economic purposes, e.g. because of
extremely attractive landscape there are some attempts to introduce there building development.
Recently, three conflict situations have occurred in the park:
I. Illegal exploitation of limestone in the area of Rzędkowice;
II. Enclosure of a private property by concrete wall;
III. Not-finished construction of Recreation-Conference Centre “JURA-PARK” in Ogrodzieniec.
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Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
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MIĘDZY OCHRONĄ PRZYRODY A GOSPODARKĄ - BLIŻEJ OCHRONY
Konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce
Red. Adam Hibszer, Józef Partyka
Oddział Katowicki PTG, Ojcowski Park Narodowy, Sosnowiec - Ojców, 2005
—————————–——————————————————————————————

Maria Fajer

AUTOSTRADA A-1 A ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
PARKU KRAJOBRAZOWEGO „CYSTERSKIE
KOMPOZYCJE KRAJOBRAZOWE RUD WIELKICH”
W OKOLICACH SZCZEJKOWIC
Wprowadzenie
Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, utworzony w 1993 r., jest jednym z największych parków krajobrazowych
w Polsce. Jego powierzchnia wraz z otuliną wynosi 645 km2. Park powołany został w celu zintegrowanej ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych występujących w jego granicach poprzez ochronę krajobrazu i struktur gospodarczych
ukształtowanych przez Cystersów.
Cennym walorem Parku są duże kompleksy leśne. Lasy Rudzkie i Kobiórsko-Pszczyńskie tworzą korytarz ekologiczny - najważniejsze w południowej
Polsce połączenie między dolinami Wisły i Odry. Jest on głównym pasmem ekologicznym o znaczeniu ponadregionalnym i ponadkrajowym, odgrywa istotną
rolę w połączeniu obszaru Polski z południem Europy poprzez Bramę Morawską.
Jego przebieg uwarunkowany jest rzeźbą terenu, układem sieci rzecznej i rozprzestrzenieniem różnych typów gleb. Na korytarz ekologiczny, obok kompleksów
leśnych, składają się również niewielkie połacie terenów otwartych - pól oraz łąk
zajmujących zwykle dna dolin. We wschodniej część Parku cennymi wartościami
krajobrazu kulturowego są śródleśne osady – wsie typu wielodrożnicy otoczone
polami. Podrzędnie występują tu relikty gospodarki stawowej, o założeniu prawdopodobnie średniowiecznym (Waga, 1996). Obszar Parku pełni bardzo ważną
rolę w utrzymaniu bioróżnorodności południowej części kraju oraz
w połączeniach migracyjnych dla wielu gatunków zwierząt.
Planowana autostrada A-1 przecinać będzie tereny leżące na zachód
od Szczejkowic (ryc. 1). Przebieg autostrady wytyczono wprawdzie przez najwęższe miejsce Parku - m. in. po to, aby ograniczyć długość odcinka kolizyjnego
- ale przetnie ona „wąskie gardło” korytarza ekologicznego spinającego doliny
Wisły i Odry.
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Ryc. 1. Przebieg projektowanej autostrady A-1 przez obszar Parku Krajobrazowego „Cysterskie
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” (przebieg korytarza ekologicznego wg A. Urbisz,
A. Urbisz, 1995a)
1 – lasy, 2 – granica PK „CKKRW”, 3 – granica otuliny PK „CKKRW”, 4 – przebieg korytarza
ekologicznego Wisła-Odra
Fig. 1. Route of planned motorway A-1 across the Landscape Park “Cistercian Landscape Compositions of Rudy Wielkie” (ecological corridor after A. Urbisz, A. Urbisz, 1995a).
1 – forests, 2 – boundary of the Landscape Park, 3 – boundary of the buffer zone of the Landscape
Park, 4 – ecological corridor Odra valley and Vistula valley

Walory środowiska przyrodniczego okolic Szczejkowic
Obszar wschodniej części Parku w okolicach Szczejkowic, leży na pagórkowatej Wysoczyźnie Golejowskiej, zbudowanej z osadów lodowcowych i fluwioglacjalnych zlodowacenia odry, spoczywających na iłach mioceńskich. Dna
dolin rzek i potoków wyścielone są różnoziarnistymi piaskami i żwirami oraz
mułkami rzecznymi (Sarnacka, 1959, 1968). Tereny położone na południe od
Szczejkowic leżą w zlewni Rudy, natomiast północna część tego obszaru należy
do zlewni Bierawki. Falista wysoczyzna fluwioglacjalna wyniesiona wysoko nad
dolinę Rudy, rozczłonkowana jest przez dolinki potoków uchodzących do Rudy
i Bierawki oraz przez głęboko wcięte parowy i wądoły, przechodzące często
w górnych odcinkach w rozłogi (Fajer, 1996). Te głębokie dolinki są istotnym
walorem krajobrazowym wschodniej części Parku.
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Ryc. 2. Obszary przyrodniczo cenne w okolicach Szczejkowic (wg Fajer, 1999)
1 – cenne przyrodniczo leśne obszary zlewni potoków: A – Potoków Szczejkowickich, B – Potoku
Woszczyckiego, 2 – obszary ze stanowiskami chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt,
3 – stawy i zespoły stawów, 4 – lasy
Fig. 2. Valuable wildlife areas in the Szczejkowice neighbourhood (after Fajer, 1999)
1 – valuable natural stream catchment areas, A – Szczejkowickie Streams catchment,
B – Woszczycki Stream catchment, 2 – stations of protected and rare plant and animal species,
3 – ponds and complex of ponds, 4 – forests

Wschodnia część Parku, z występującymi tu borami iglastymi i mieszanymi oraz płatami buczyn, grądów i łęgów (Urbisz, Urbisz, 1995a), a także licznymi
siedliskami wodno-błotnymi, należy do obszarów przyrodniczo cennych, charakteryzujących się nie tylko wysokimi walorami przyrody nieożywionej, ale również dużą różnorodnością gatunkową roślin i zwierząt. Szczególnie cennymi przyrodniczo obszarami są leśne zlewnie dopływów Rudy - Potoków Szczejkowickich
i Potoku Woszczyckiego (ryc. 2). Są to często obszary nie do końca
poznane, o nie docenionych dotychczas wartościach przyrodniczych. Gęsta sieć
rzeczna wraz ze strefą źródliskową potoków leśnych, młakami i wysiękami oraz
stawami śródleśnymi stwarza dogodne siedliska dla bytowania różnych gatunków
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roślin i zwierząt. Leśne źródła „Dobro Woda” (zlewnia Potoków Szczejkowickich) i „Przy Obrozku” (zlewnia Potoku Woszczyckiego) uznawane są jako miejsca szczególne w tradycji miejscowej ludności.
W lasach, w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego śladu autostrady A1 znajdują się stanowiska florystyczne i florystyczno-faunistyczne licznych roślin
chronionych i rzadkich (ryc. 2). Koło Szczejkowic odnotowano gatunki objęte
ochroną ścisłą lub częściową, m.in. wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, listera jajowata, skrzyp olbrzymi oraz grążel żółty oraz gatunki rzadkie w regionie i
zagrożone wymarciem - modrzewnica zwyczajna, zawciąg pospolity, szalej jadowity, wąkrota zwyczajna, łuskiewnik różowy, czy jedyne na Górnym Śląsku stanowisko florystyczne – położone niedaleko źródła „Dobro Woda” – z dwoma gatunkami żywca (żywcem dziewięciolistnym i żywcem gruczołowatym). Na
obszarze boru bagiennego znajduje się unikatowe stanowisko dokumentacyjne
długosza królewskiego – bardzo rzadkiej w kraju, zagrożonej wymarciem paproci
(prawdopodobnie jedyne stanowisko na Wyżynie Śląskiej) a także kopytnik
pospolity, konwalia majowa, bagno zwyczajne (Urbisz A, Urbisz A, 1995a, b). Ta
część Parku to również środowisko życia wielu gatunków entomofauny,
gadów, płazów, ssaków oraz ptaków, jako że Lasy Rudzkie położone są na skrzyżowaniu ich wiosennych i jesiennych tras migracyjnych.
Ze względu na walory przyrodnicze, zlewnie Potoków Szczejkowickich
i Potoku Woszczyckiego, gdzie zachowała się naturalna roślinność leśna, wodna
i bagienna związana z kompleksem leśno-stawowym w dolinie potoku Woszczyckiego, zaproponowane zostały do objęcia ochroną w ramach Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowych „Dobro Woda” i „Dolina Potoku Woszczyckiego”
(Waga, 1996).
Zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikające z budowy
i eksploatacji autostrady
Planowana autostrada A-1 stanie się wkrótce nowym elementem wschodniej części Parku. Jej budowa i późniejsza eksploatacja doprowadzi do dalszej
fragmentacji środowiska przyrodniczego. Przerwaniu ulegną naturalne ciągi tras
przemieszczania się dzikich zwierząt, w efekcie dojdzie do tworzenia przyrodniczych struktur wyspowych, co doprowadzi do izolacji, a w dłuższym czasie - do
osłabienia czy nawet wyginięcia gatunków. Problem ten jest wyjątkowo dotkliwy
w warunkach aglomeracji górnośląskiej, gdzie gęstość sieci istniejących tras komunikacyjnych jest już bardzo duża. Budowa nowych dróg powinna więc w jak
najmniejszym stopniu stwarzać takie bariery.
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Ryc. 3. Przebieg planowanej autostrady A-1 koło Szczejkowic – zagrożenia dla korytarza ekologicznego (wg J. M. Wagi, 1996)
1 – lasy, 2 – obszary o cennych wartościach florystycznych, 3 – obszary cennych wartości wód powierzchniowych, 4 – stanowiska roślin chronionych (a) i rzadkich (b), 5 – tereny zabudowane,
6 – tereny potencjalnej zabudowy, 7 – obszary planowane do intensywnego zagospodarowania,
8 – obszar postulowanej eksploatacji piasku, 9 – przebieg śladu autostrady wg „Transprojektu”
(1996), 10 – przebieg śladu autostrady wg Dyrekcji PK „CKKRW”, 11 – inne szlaki komunikacyjne przecinające trasy migracyjne zwierząt
Fig. 3. Route of planned motorway A-1 near Szczejkowice – threats to ecological corridor connected with motorway A-1 (after J. M. Waga, 1996)
1 – forests, 2 – valuable floral areas, 3 – valuable surface water areas, 4 – sites of plants:
a – protected, b – rare, 5 – rural area, 6 – potential rural area, 7 – areas planned to intensive managment, 8 – area postulated to exploitation of a sand, 9 – route of motorway A-1 after „Transprojekt”
(1996), 10 – route of motorway A-1 after Landscape Park Managment, 11 – communication lines
crossing wildlife migration paths

Zwarta powierzchnia leśna wschodniej części Parku została już wcześniej
bardzo przewężona wskutek wylesienia pod zabudowę i użytki rolne wsi Szczejkowice, Kolonia Nowa Wieś, Podlesie, Stanowice i Bełk, a także elementy infrastruktury komunikacyjnej oraz tereny zajęte przez żwirownie. W okolicach
Szczejkowic „wąskie gardło” korytarza ekologicznego dzieli się na dwie odnogi,
północną, która biegnie doliną potoku między Szczejkowicami i Podlesiem oraz
południową obejmuje strefę między Szczejkowicami i Kolonią Nowa Wieś oraz
dolinę Rudy.
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Ryc. 4. Propozycje ograniczenia negatywnych skutków budowy autostrady A-1 koło Szczejkowic
(wg J. M. Wagi, 1996)
1 – niezbędne do utrzymania korytarze ekologiczne, 2 – planowane przepusty ekologiczne (pozostałe objaśnienia jak w ryc. 3)
Fig. 4. Propositions of limitation of negative consequences of motorway A-1 near Szczejkowice
(after Waga, 1996).
1 – necessary ecological corridors, 2 – planned ecological culverts (the other explanations
as in fig. 3)

Zagrożenia dla środowiska związane są zarówno z fazą budowy autostrady,
jak i z fazą jej późniejszej eksploatacji. Budowa odcinka autostrady przez
wschodnią część Parku spowoduje wycięcie około 70 ha lasu w okolicach Szczejkowic (Szczypek, Wach, 1996) i zniszczenie wielu cennych siedlisk roślin i zwierząt. Najbardziej narażone na zniszczenie są stanowiska florystyczne i faunistyczne położone blisko śladu autostrady, ze względu na usuwanie i przemieszczanie
olbrzymich mas gruntu, prace niwelacyjne prowadzące do zmniejszenia wyniosłości i zasypywania głębokich dolin oraz prowadzenie dróg technologicznych.
Funkcjonująca autostrada, osiągająca wraz z pasami infrastruktury towarzyszącej (ogrodzenia, strefy ekranowania autostrady) szerokość nawet 100 m,
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stanowić będzie poważną barierę dla dzikich zwierząt, zarówno dla dużych i małych ssaków, jak i dla płazów i gadów. Niezbędnym rozwiązaniem, choć częściowo eliminującym efekt bariery, jest budowa mostów ekologicznych (tzw. ekoduktów lub „zielonych mostów”) lub szerokich, świetlistych przepraw pod
estakadami dla dużych zwierząt oraz przepustów dla drobnych ssaków, płazów
i gadów.
Przejścia nadziemne nad autostradami powinny być odpowiednio zlokalizowane i dostatecznie szerokie, aby dzikie zwierzęta zechciały z nich skorzystać.
Badania prowadzone od wielu lat przez specjalistów z Europy Zachodniej wskazują, że zwierzęta najchętniej użytkują przejścia o szerokości nie mniejszej niż 20
m, dla dużych zwierząt – minimum 50 m. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem
jest budowa przejść o szerokości około 200 m porośniętych trwale roślinnością
leśną (Keller, Pfister, 1995; Tegothof, 1999). Aby spełniały swoją rolę, zwierzęta
powinny być do nich odpowiednio nakierowywane przez zarośla, zakrzaczone
rowy, żywopłoty.
Autostrada przecinać będzie obszary węzłowe w obrębie ciągu ekologicznego spinającego dolinę Odry i Wisły. W pierwotnych planach ślad autostrady
miał przebiegać albo po obszarach uznanych przez przyrodników jako cenne,
albo bardzo blisko tych obszarów, m.in. po ciągu ekologicznym głębokiej doliny
potoku płynącego na południe od Podlesia, który jest jednym z najważniejszych
części pasma ekologicznego spinającego doliny Odry i Wisły (ryc. 3). Zniszczeniu uległaby wtedy dolina tego potoku ze starodrzewem i stawami, a także
w części zespół zieleni koło folwarku w sąsiednich Stanowicach. Zagrożony
będzie również fragment boru bagiennego z długoszem królewskim, gdyż na
zachód od Szczejkowic przebieg autostrady wytyczono w sąsiedztwie stanowiska
tej paproci.
Dyrekcja PK „CKKRW” zaproponowała działania, które mogą złagodzić
niekorzystne dla środowiska skutki budowy i eksploatacji autostrady. Zaproponowano niewielkie przesunięcie śladu autostrady koło Podlesia i jego korektę na
zachód od Szczejkowic (przesunięcie o około 250 m) oraz budowę odpowiednich
przejść dla zwierząt na trasach ich migracji, mogących służyć również jako przejazdy drogowe (ryc. 4). Zaproponowano wiadukt w strefie stanowiska długosza
królewskiego i przepusty dla zwierząt na szlakach ich wędrówek w dnie doliny
Potoku Szczejkowickiego i doliny Rudy (Waga, 1996). Uchroni to szlaki migracyjne zwierząt biegnące dolinami rzek i potoków.
Uwagi końcowe
Budowa autostrady A-1 na terenie województwa śląskiego rozpocznie się
w 2006 roku. Odcinek między Gliwicami (Sośnicą) a granicą państwa w Gorzyczkach podzielony został na trzy odrębne zadania inwestycyjne. Roboty przy
budowie odcinka koło Szczejkowic mają ruszyć w 2008 roku.
Autostrada przetnie „wąskie gardło” korytarza ekologicznego Wisła – Odra
we wschodniej części Parku „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wiel170

kich”. Jej budowa i eksploatacja spowoduje dalszą fragmentację naturalnych
siedlisk roślin i zwierząt oraz zagrożenie dla funkcjonowania tras migracyjnych
dzikich zwierząt. W wykonanej dokumentacji do decyzji lokalizacyjnej autostrady A-1 uwzględniono propozycje Dyrekcji Parku Krajobrazowego, dotyczące
ograniczenia negatywnych skutków budowy autostrady na środowisko przyrodnicze koło Szczejkowic. Korekty w przebiegu autostrady pozwolą rozwiązać
problemy ochrony bogatych zespołów roślin i zwierząt oraz systemów wodnych
w obrębie tej części najważniejszego w południowej Polsce dolinno-leśnego
połączenia ekologicznego i uchronić cenne stanowiska florystyczne i florystyczno-faunistyczne. Aby zniwelować efekt bariery, jaką stanie się autostrada należy
uwzględnić budowę odpowiednio zaprojektowanych i zlokalizowanych przejść
dla dzikich zwierząt.
Okolice Szczejkowic to nie tylko lasy z licznymi źródłami, strumieniami
oraz podmokłymi śródleśnymi łąkami jako cennymi siedliskami wielu chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt, ale także miejsca o dużych walorach
kulturowych. Położone w sąsiedztwie śladu autostrady zespoły leśnych źródeł
„Dobro Woda” i „Przy Obrozku”, uznawanych przez ludność jako miejsca szczególne w tradycji, zaproponowane zostały do objęcia ochroną. Cennymi wartościami krajobrazu kulturowego są również relikty gospodarki stawowej, m.in.
w dolinie Rudy, nad którą pobiegnie autostrada. Wartości kulturowe, chociaż nie
są przedmiotem rozważań w niniejszej publikacji, są nieodłącznymi elementami
tamtejszego krajobrazu.
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Summary
Motorway A-1 and natural environment of the Landscape Park „Cistercian Landscape
Compositions Of Rudy Wielkie” in the Szczejkowice neighbourhood
The eastern part of the Landscape Park „Cistercian Landscape Compositions of Rudy Wielkie” in the Szczejkowice neighbourhood is planned to be crossed by the motorway A-1,
is a protected area for many natural values, characterized by diversity of many plants and animals
species and values of inanimate nature. Forest complex and river network create major ecological
corridor linking Vistula valley and Odra valley. To reduce the negative impact on natural environment of building and exploitation of motorway its route should be correct. Mitigation of “barrier
effect” of motorway should be eliminate by construction of ecological overpasses for large mammals and underpasses for small mammals, amphibians and reptiles. It is substantial to safe the wildlife migration paths and ecological connections in the Landscape Park.
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MIĘDZY OCHRONĄ PRZYRODY A GOSPODARKĄ - BLIŻEJ OCHRONY
Konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce
Red. Adam Hibszer, Józef Partyka
Oddział Katowicki PTG, Ojcowski Park Narodowy, Sosnowiec - Ojców, 2005
—————————–——————————————————————————————

Andrzej Ginalski

PROBLEMATYKA NOWEJ ZABUDOWY MIESZKALNEJ
W OBSZARZE CHRONIONYM – PRZYKŁAD
KAZIMIERSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
Na obszarze obecnego Kazimierskiego Parku Krajobrazowego lokalne
uwarunkowania przyrodnicze były od wieków bazą życia gospodarczego, społecznego i kulturowego tutejszej ludności. W ostatnich dekadach notuje się tu
wzmożoną presję urbanizacyjną przejawiającą się dużą liczbą nowych domów.
W tabeli 1 przedstawiono rozkład czasowy i przestrzenny wydanych
pozwoleń na budowę1 w obrębie trzech gmin: Janowiec, Kazimierz Dolny i Wąwolnica, na obszarze których budownictwo rozwija się najintensywniej w granicach KPK [dla gmin Janowiec i Kazimierz Dolny uzyskano dane dla okresu
styczeń 1989 – czerwiec 2002 (Janowiec – bez roku 1999), zaś dla gminy
Wąwolnica z okresu styczeń 1994 – czerwiec 2002].
Z zaprezentowanych danych wynika, że największą liczbę domów wybudowano w Kazimierzu Dolnym (69), Janowcu (62) i Bochotnicy (45) – najatrakcyjniejszych punktach regionu z łatwym dojazdem drogowym. W sumie na całym
zbadanym obszarze wydano 324 zezwolenia. Lata, w których wydano ich najwięcej to: 1991 (zaraz po zmianie ustroju w Polsce), 1995, następnie proces urbanizacji nasilił się w 1998 r. i 1999 r. W latach 2000–2002 presja budowlana zmalała, najprawdopodobniej w wyniku ogólnej recesji w gospodarce.
Według Cymermana (1992, tab. 2) wpływ domów mieszkalnych lub niedużych budynków rekreacyjnych na środowisko jest mały lub średni. Warto podkreślić większe negatywne oddziaływanie na krajobraz domów murowanych niż
drewnianych.

1

Dane uzyskane z kartotek Starostwa Powiatowego w Puławach
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Tabela 1. Rejestr wydanych pozwoleń na budowę w obrębie Kazimierskiego Parku
Krajobrazowego (gm. Janowiec, Kazimierz Dolny i Wąwolnica)
Table 1. A list of building permits given within the area of Kazimierski Landscape Park
(the communes: Janowiec, Kazimierz Dolny and Wąwolnica)
lata
Miejscowość

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

1989
2002

Kazimierz
Dln
Janowiec

3

3

2

8

1

8

5

2

2

10

16

6

1

2

69

4

3

9

8

7

6

5

4

3

7

4

1

1

62

Bochotnica
Nasiłów

6

2

6

2

3

2

3

7

2

1

6

2

2

45

3

2

3

1

2

1

2

1

1

1

19

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

14

3

1

1

1

1

1

3

1

14

1

1

3

Celejów

2

3

1

2

Góry II

1

1

1

4

1

1

Skowieszynek
Wylągi

1

Rzeczyca

2

2

3

1

1

2

1

3

1

1

13

2

10

2

1

10

1

2

1

10

Wierzchoniów
pozostałe

1
4

2

5

1

3

2

7

4

7

2

5

2

7

7

58

Ogółem

22

16

31

23

18

26

30

22

20

30

33

21

17

15

324

Tabela 2. Wpływ wybranych elementów wyposażenia technicznego na środowisko
(Cymerman i inni 1992)
Table 2. The influence of some elements of technical equipment on the environment
(Cymerman and others 1992)
oddziaływanie na środowisko
zabranie
pow.
ziemi

wpływ
na
wodę

wpływ na
krajobraz

wpływ
na
faunę
i florę

wpływ
na powietrze

wpływ
na hałas

wpływ
na
odpady

raze
m
pkt.

oce
na

1. budynek
mieszkalny:
- drewniany
- murowany

-1
-1

0
0

-1
-3

-1
-1

0
0

0
-1

0
0

-3
-6

M
Śr

2. budynek
rekreacyjny
- duży
- średni
- mały

-3
-1
-1

-1
0
0

-1
0
0

-3
-1
0

-1
0
0

-3
-1
0

-3
-1
0

-15
-4
-1

D
M
M

Elementy

wpływ ujemny: M – mały; Śr – średni; D – duży (negative influence: M – small, Śr – medium, D – large)
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Tak duże nasilenie budownictwa w znacznym stopniu narusza strukturę
przyrodniczo-krajobrazową. Negatywny wpływ obejmuje przekształcenie środowiska przyrodniczego w granicach i najbliższym sąsiedztwie posesji, wykluczenie z użytkowania pewnego obszaru gleby, zniszczenie naturalnej roślinności
a także emisję gazów i pyłów, wytwarzanie odpadów, ścieków, ewentualnie hałasu. Zazwyczaj stawianiu nowych domów towarzyszy rozwój infrastruktury
(np. drogowej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej), a więc ogólne oddziaływanie
może być silniejsze niż się z początku wydaje.
Rejon Kazimierza Dolnego od wieków podlegał pewnym rygorom architektoniczno-urbanistycznym inwestorów, którzy stawiają nowe budowle lub
odnawiają stare. Już od XVI wieku w miasteczku pracowało wielu znanych
budowniczych i architektów, nie tylko z Polski, kreujących ład przestrzenny
(Teodorowicz-Czerepińska 1981). Formalnie szczegółowe zarządzenia regulujące
kwestie budowlane w Kazimierzu uściślało rozporządzenie Komisji Rządowej
Spraw Wewnętrznych z 1820 r. nakazujące „aby domy i inne budowle po Miasteczku i środku Rynku i po ulicach celniejszych bez planu poprzednio przez
Budowniczego sporządzonego nie były ani na nowo budowane ani restaurowane”
(Rachunki Kasy...,1830).
„Od zawsze” obowiązywały tu zasady zachowania harmonii krajobrazu.
Także określone warunki przyrodnicze wymuszały takie, a nie inne rozwiązania.
Przykładem może być stosowanie w budownictwie lokalnej jasnej opoki, z której
od wieków wznoszono m.in. zamki, kościoły, spichlerze, domy czy budynki
gospodarskie (Kowalczyk, Pawłowski, 1998).
Zarejestrowane nowe domy w obrębie Kazimierskiego PK mają różny
wpływ na środowisko i krajobraz. Zdarzają się budynki wspaniale wkomponowane w otocznie, nie naruszające jego walorów, wzbogacające wręcz okolicę
w piękny element kulturowy. Jako przykład można podać stodołę przerobioną na
dom mieszkalny w Męćmierzu (ryc. 1) czy postawiony kilka lat temu dom
w Wierzchoniowie, którego właściciele mieszkają na stałe w Warszawie. Męćmierz jest jednostką osadniczą, która w ostatnich dekadach przekształciła się
w wieś letniskową – funkcja ta, ze względu na coraz większy udział „drugich
domów”, zaczęła dominować w charakterze wsi (Serkis, 1990).
Nieznajomość zasad architektonicznych i wybujałe ambicje wielu inwestorów powodują, że w rejonie Kazimierskiego PK można spotkać domy w przeróżnych stylach. Często oczekiwania przyszłych właścicieli co do lokalizacji
obiektu stoją w sprzeczności z wymogami ochrony przyrody i krajobrazu – tak
się dzieje w przypadku rozwoju budownictwa np. w dolinach rzecznych czy na
eksponowanych wysoczyznach.
Na obszarze Kazimierskiego PK niejednokrotnie spotkać można domy
stawiane tuż przy skarpie, którą wcześniej właściciele okaleczyli z części materiału skalnego by mieć więcej miejsca dla siebie (ryc. 2). Takie postępowanie jest
szczególnie naganne w regionie zbudowanym ze skał bardzo podatnych na erozję
(w tym wypadku – lessów).
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Ryc. 1. Dawna stodoła przekształcona w budynek mieszkalny (Męćmierz)
Fig. 1. A former barn converted in to a dwelling (Męćmierz)

Ryc. 2. Usunięty materiał skalny dla wygody właścicieli nowych posesji (Kazimierz Dolny,
ul. Kwaskowa Góra)
Fig. 2. Rock material removed for the new house owner’s convenience (Kazimierz Dolny,
Kwaskowa Góra St.)
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Pozostawienie pionowej, niezabezpieczonej naturalną roślinnością skały
lessowej nie tylko psuje krajobraz, ale też powinno być zakazane ze względów
przyrodniczych. W 2003 r. w samym tylko Kazimierzu miały miejsce dwa pogwałcenia zasad urbanistyczno-krajobrazowych przy okazji stawiania nowych
domów. Tuż przy wjeździe do miasteczka, przy ul. Puławskiej oraz przy ul. Krakowskiej tak mocno „wgryziono” się w skarpę wiślaną, że miejsca te przypominały małe przemysłowe kamieniołomy. Przy ul. Puławskiej rozpoczęto i kontynuowano roboty bez pozwolenia na budowę, natomiast przy ul. Krakowskiej
naruszono jego postanowienia. Pomimo faktu, że wydarzenia te miały miejsce
w samym Kazimierzu, żadne władze nie zareagowały odpowiednio wcześnie, aby
powstrzymać ten proceder. W końcu, po wstrzymaniu robót, okazało się, że
żaden z właścicieli nie poniesie kary – urzędniczka Służby Ochrony Zabytków
wyjaśniała, że właściciele już i tak ponoszą straty w wyniku wstrzymania robót.
Takie uzasadnianie braku nakładania grzywny na osoby łamiące przepisy jest
niedopuszczalne i stanowi zachętę do dalszego łamania prawa, praktycznie bez
żadnego ryzyka.
Właściciele nowych domów pochodzą z regionu parku, albo z okolic Puław, Warszawy i Lublina. Nie znaleziono żadnej korelacji pomiędzy faktem, iż
inwestor jest „tutejszy” albo napływowy, a stopniem wkomponowania budynku
w krajobraz. Zarówno rdzenni mieszkańcy jak i osoby spoza parku potrafią
postawić wspaniały, harmonijnie wpleciony w okolicę dom, jak i koszmarny
budynek niszczący krajobraz. Z jednej strony ci pierwsi czują bardziej lokalną
tradycję, klimat tych stron, natomiast ci drudzy często mają więcej pieniędzy
i mogą sobie pozwolić na dobry projekt i świetne jego wykonanie.
Miasteczko jest obecnie bardzo modnym miejscem, wręcz snobistycznym. W weekendy zapełniają je tłumy turystów, podczas gdy bliskie – również
atrakcyjne – okolice pozostają zupełnie nieznane. Wśród osób bogatych wytworzyła się swego rodzaju moda na posiadanie domu w Kazimierzu. Taka sytuacja
sprzyja osobom, które za bardzo wysoką cenę mogą sprzedać grunty oraz miejscowym władzom, dla których oznacza to większe wpływy do budżetu gminy.
Jednocześnie niestety nie wymagane jest spełnienie wymogów ochrony przyrody,
co przejawia się głównie w szpeceniu krajobrazu kolejnymi pretensjonalnymi budowlami.
Na potrzebę umiejętnego kierowania procesem urbanizacyjnym w obrębie parku i jego otulinie wskazuje Plan Ochrony KPK (niestety nie obowiązujący,
wskutek nagłej zmiany przepisów), w którym do głównych zadań długoterminowych zaliczono m.in. rygorystyczne przeciwdziałanie zagospodarowaniu
terenu niezgodnie z intencjami planu ochrony, a w szczególności nie dopuszczenie do rozpraszania się zabudowy w otwartym krajobrazie. Również w planach
zagospodarowania przestrzennego trzech najważniejszych gmin (Kazimierz,
Janowiec i Wąwolnica) w obrębie KPK podkreśla się szczególną ochronę wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Na terenie parku obowiązuje zakaz lokalizowania budowli i obiektów szpecących krajobraz oraz rozbudowy istniejących
obiektów w sposób degradujący walory krajobrazowe. Przy powstawaniu nowej
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zabudowy letniskowej, oprócz adaptacji na ten cel zabudowy siedliskowej in
situ, preferuje się translokację tradycyjnych budynków wiejskich lub małomiasteczkowych o charakterze zbliżonym do architektury lokalnej, a nie mających
szans na utrzymanie się w miejscu ich dotychczasowej lokalizacji. Dąży się do
nasycenia zabudowy budownictwem z materiałów lokalnych, utrzymanego w duchu tradycji zarówno co do formy architektonicznej jak i stosowanego detalu
wraz z małą architekturą i tradycyjnym urządzaniem ogrodów dostosowanych do
warunków siedliskowych. Wyklucza się zbyt awangardowe formy architektoniczne dysharmonizujące z krajobrazem kulturowym. Zaleca się też tradycyjne
kolory dachów i elewacji (Plan Ochrony... 1999).
Tak wygląda teoria. Niestety, sytuacja po 1989 r. związana ze zmianą
ustroju, czyli częste nowelizacje ustaw, brak rozporządzeń szczegółowych i niemoc w ich praktycznym egzekwowaniu nie sprzyja sprawnemu kontrolowaniu
przestrzeni architektonicznej w obrębie obszarów chronionych.
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Summary
Problems associated with building new homes in a protected area – an example
from Kazimierski Landscape Park
In recent decades increased urbanization pressure has resulted in a significant amount of
new houses being built in Kazimierski Landscape Park. They are often so called “second homes”
that are not inhabited all year round. They are usually built in the most attractive places with easy
road access. Their influence on the environment is thought to be small. Some of them are perfectly
blend into their surroundings, enriching the region with an admirable cultural element. Many new
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houses, however, spoil the environmental-landscape structure. Their negative impact comprises the
destruction of natural vegetation within and in the close proximity of a site, excluding the soil from
use and the influence during the homeowners’ occupation (gas and dust emission, liquid and solid
waste production, and occasionally noise generation). Usually building new houses results in the
development of different facilities so that the general impact may be greater than it seems at the
beginning. Potential changes in landscape depend chiefly on the architecture and the level that the
object is adapted to its surroundings. In the Kazimierski Landscape Park area some houses are
being built at the foot of a scarp, which was first stripped of some rock material for the convenience
of the owners. Such action is particularly condemnable in a region made of rocks that are highly
susceptible to erosion (loess in this case).
Translated by the author

Mgr Andrzej Ginalski
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MIĘDZY OCHRONĄ PRZYRODY A GOSPODARKĄ - BLIŻEJ OCHRONY
Konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce
Red. Adam Hibszer, Józef Partyka
Oddział Katowicki PTG, Ojcowski Park Narodowy, Sosnowiec - Ojców, 2005
—————————–——————————————————————————————

Stanisław Krysiak, Elżbieta Papińska

KONFLIKTY CZŁOWIEK - ŚRODOWISKO
W ZAŁĘCZAŃSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM
Położenie i charakter środowiska Załęczańskiego Parku Krajobrazowego
Najdalej wysunięty w kierunku północnym fragment Jury Polskiej znajduje
się w obrębie Wyżyny Wieluńskiej, w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego (ryc. 1). Na znacznym obszarze jurajskie skały mezozoiczne osłonięte są pokrywą utworów trzeciorzędowych i czwartorzędowych, głównie
pochodzenia lodowcowego i wodnolodowcowego. Jednak tam, gdzie wychodnie
skał mezozoicznych znajdują się na powierzchni lub pod cienką warstwą młodszych utworów, krajobraz nabiera swoistych cech, przyczyniając się do wzrostu
atrakcyjności tego obszaru. Pagórki ostańcowe, wzgórza z różnorodnymi przejawami krasu powierzchniowego i podziemnego, to tylko nieliczne przykłady interesujących form krajobrazowych. Podłoże mezozoiczne wpłynęło także na kierunek płynięcia największej rzeki regionu – Warty. Od Działoszyna płynie ona
w kierunku zachodnim, a od Załęcza–Kępowizny - w kierunku północnowschodnim, tworząc charakterystyczny łuk. W dolinie Warty wyróżniają się malownicze odcinki przełomowe w rejonie Działoszyna, Załęcza i Krzeczowa.
Elementy abiotyczne powłoki krajobrazowej wpłynęły na różnorodność
świata roślinnego i zwierzęcego tego rejonu, a także na sposoby wykorzystania
środowiska przyrodniczego przez człowieka, zarówno w pradziejach jak i współcześnie.
Dostrzegając walory krajobrazowe opisywanego obszaru, w 1978 r. powołano Załęczański Park Krajobrazowy (ZPK). Był to pierwszy park krajobrazowy
w projektowanym wówczas zespole Jurajskich Parków Krajobrazowych i czwarty
park krajobrazowy na obszarze Polski.
Załęczański Park Krajobrazowy doczekał się monografii naukowej (Czyżewska, Olaczek 1986, 1992), w której główny nacisk położony jest na opis flory
i fauny. Również paleogeografia Wyżyny Wieluńskiej jest znakomicie udokumentowana dzięki badaniom T. Krzemińskiego (1965, 1974, 1986, 1990, 1997,
1999). Zagadnienia rozwoju form krasowych opisane zostały przez A. Szynkiewicza (1975, 1977).
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Ryc. 1. Mapa Załęczańskiego Parku Krajobrazowego
1 – drogi, 2 – kolej, 3 – granica parku, 4 – miejscowości, 5 – stacje kolejowe, 6 – ośrodki
wypoczynkowe, 7 – rezerwaty przyrody
Fig. 1. Map of the Załęcze Landscape Park
1 – roads, 2 – railroads, 3 – Park boundary, 4 – settlements, 5 – railway stations,
6 – recreational sites, 7 – nature reserves
Źródło: opracowanie własne

Identyfikacja konfliktów człowiek – środowisko w Załęczańskim
Parku Krajobrazowym
Zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. „O ochronie przyrody” (Dz. U.
04.92.880 z 30 kwietnia 2004), „park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony
ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju”.
Badania prowadzone przez autorów od 2000 r. (Krysiak, Majchrowska
2001, Papińska 2001a, b, Laskowski, Papińska, Tołoczko 2001, Papińska, Tołoczko 2002), a także ćwiczenia terenowe z grupami studentów geografii UŁ, których celem było m.in. wykonanie map użytkowania ziemi w rejonie ZPK, pozwoliły na zidentyfikowanie szeregu konfliktów człowiek – środowisko przyrodnicze
na opisywanym terenie. Prezentowane niżej przykłady konfliktów ukazują trudności w pogodzeniu określonych form działalności człowieka na obszarze chronionym z wymogami przepisów prawnych zawartych w ustawie „O ochronie
przyrody”. Jednocześnie autorzy próbują odpowiedzieć na pytanie, czy charakte181

ryzowany obszar rozwija się zgodnie z wymogami ekorozwoju. Konflikty występujące na obszarze ZPK pogrupowano w następujące kategorie:
- konflikty związane z rozwojem i realizacją funkcji turystycznych i rekreacyjnych;
- konflikty związane z realizacją funkcji przemysłowej;
- konflikty związane z funkcjonowaniem jednostek osadniczych.
Konflikty związane z rozwojem i realizacją funkcji turystycznych i rekreacyjnych
W granicach ZPK występują liczne przykłady niewłaściwej lokalizacji
i nadmiernie zagęszczonej zabudowy turystycznej i rekreacyjnej, powodującej
dysharmonię w krajobrazie doliny Warty. Ilustracją tego problemu jest użytkowanie ziemi w miejscowości Kamion (ryc. 2).
1 - lasy,
2 - łąki i pastwiska,
3 - sady,
4 - grunty orne,
5 - odłogi,
6 - odłogi z zaawansowaną sukcesją wtórną,
7 - dawne miejsca eksploatacji żwiru częściowo opanowane przez roślinność,
8 - tereny zabudowy zagrodowej z budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi,
9 - opuszczone zagrody chłopskie,
10 - tereny zabudowy zagrodowej z trwałymi elementami zagospodarowania rekreacyjnego,

KAMION

11 - tereny zabudowy rekreacyjnej tzw. drugich domów,
12 - teren Ośrodka Wczasowo-Konferencyjnego "Kamion",
13 - tereny zabudowy rekreacyjnej zdominowanej przez domki campingowe,
14 - teren dawnego pola namiotowego,
15 - tereny przeznaczone pod zabudowę rekreacyjną,
16 - tereny piaszczyste nie utrwalone przez roślinność,
17 - zabytkowa osiemnastowieczna kapliczka na dawnym rynku w Kamionie,
18 - zbiorniki wód stojących
0

100m

Ryc. 2. Użytkowanie ziemi w okolicach Kamionu
Fig. 2. Landuse near Kamion
Źródło: opracowanie własne

W przeszłości rozwój tej osady związany był z przeprawą przez Wartę
w jej przełomowym odcinku, a podstawą utrzymania miejscowej ludności była
uprawa roli i hodowla. Tutejsze rolnictwo miało wyjątkowo niesprzyjające
warunki przyrodnicze, głównie za sprawą jałowych, prawie bezwodnych gleb,
wytworzonych z piasków i żwirów rzecznych oraz wodnolodowcowych. Wybitne
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walory krajobrazowe o znaczącej wartości estetycznej i rekreacyjnej (np. obecność rozległych kompleksów leśnych, dużej rzeki, znaczne różnice wysokości
i in.), stworzyły podstawy do rozwoju w latach 70. XX wieku licznych ośrodków
wczasowo-wypoczynkowych. Były nimi: Ośrodek Wypoczynkowy Zakładów
Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych „TECHMA-ZUGIL” z Wielunia,
Ośrodek Wypoczynkowy Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „IWONA” z Łodzi, Ośrodek Wczasowy Łódzkiej Fabryki Maszyn Jedwabniczych „MAJED”,
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Obecnie ośrodki te są w większości własnością osób
prywatnych.
Rozwój funkcji rekreacyjno-turystycznej spowodował zmiany w fizjonomii
Kamiona. Obok tradycyjnych zagród chłopskich występują liczne, pojedynczo
porozrzucane, zabudowania rekreacyjne o charakterze „drugich domów”, domków kempingowych, altanek oraz unieruchomionych przyczep kempingowych
(ryc. 3). U podnóża stromego zbocza dolinnego, na powierzchni terasy nadzalewowej niższej znajduje się duże, zwarte osiedle „drugich domów” (ryc. 4),
powstałe pod koniec lat 80. i w latach 90. ubiegłego wieku. W efekcie Kamion
zatracił charakter wiejskiej jednostki osadniczej. Z krajobrazu znikają typowe dla
tego obszaru drewniane zabudowania, ich miejsce zajmują nowe obiekty, zróżnicowane pod względem konstrukcyjnym, wielkościowym a przede wszystkim
estetycznym.

Ryc. 3. Obiekty rekreacyjne w Kamionie (fot. Stanisław Krysiak)
Fig. 3. Recreational facilities in Kamion (Photo Stanisław Krysiak)
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Ryc. 4. „Drugie domy” w Kamionie (fot. Stanisław Krysiak)
Fig. 4. “Second houses” in Kamion (Photo Stanisław Krysiak)

Ryc. 5. Zabudowa rekreacyjna w Krzeczowie (fot. Stanisław Krysiak)
Fig. 5. Recreational facilities in Krzeczów (Photo Stanisław Krysiak)
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Konflikt związany z realizacją funkcji turystyczno-rekreacyjnych wyraża
się przede wszystkim w nadmiernym zagęszczeniu, chaotyczności zabudowy
i zbyt dużej dowolności w działalności inwestycyjnej wprowadzającej dysharmonię w krajobrazie współczesnego Kamiona. Wraz z rozwojem zabudowy rekreacyjnej i wygradzaniem nowych działek, zmniejszyła się także dostępność do
rzeki. Przegradzane są dotychczasowe ścieżki prowadzące z terenu wysoczyzny
do dna doliny.
Rozwój zabudowy rekreacyjnej realizowany jest często w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Artykuł 17.1. punkt 7 ustawy „O ochronie przyrody” z 2004 r. informuje o zakazie budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej. Na
obszarze Załęczańskiego Parku Krajobrazowego znaleźć można liczne przypadki
braku respektowania powyższego przepisu. Przykładem niewłaściwej lokalizacji
są nowe zabudowania w Krzeczowie (ryc. 5.). Jak ilustruje to fotografia, budynki
posadowiono w bezpośrednim sąsiedztwie Warty, w jej przełomowym odcinku, w
strefie potencjalnych wezbrań i powodzi.
Konflikty związane z realizacją funkcji przemysłowej
Na obszarze wchodzącym w skład Załęczańskiego Parku Krajobrazowego,
w związku z występowaniem na powierzchni mezozoicznych skał węglanowych,
miała miejsce eksploatacja surowców i wypalanie wapna. Świadectwem tej działalności są liczne kamieniołomy i w większości nieczynne wapienniki. W niektórych obiektach działalność przemysłowa jest prowadzona do dnia dzisiejszego.
Przykładem konfliktu między funkcją ochronną realizowaną na obszarze ZPK
a tradycyjnymi sposobami wypału wapna jest bliskie sąsiedztwo czynnego wapiennika w miejscowości Węże z rezerwatem ”Węże”. Emisja zanieczyszczeń
związana z procesem technologicznym przyczynia się do degradacji cennych siedlisk i obniżenia walorów estetycznych krajobrazu.
Kolejnym przykładem prowadzenia działalności gospodarczej, będącej
w sprzeczności z przepisami ustawy „O Ochronie przyrody” z 2004 r. jest intensywna eksploatacja w Kopalni Kruszywa „Krzeczów II” (ryc. 6). Zgodnie z art.
17.1. punkt 4 na obszarze parków krajobrazowych zakazane jest pozyskiwanie
skał do celów gospodarczych. Prowadzenie działalności górniczej przyczynia się
do wzrostu poziomu hałasu, zanieczyszczenia powietrza w wyniku emisji spalin
i ruchu ciężkiego sprzętu między kopalnią a budowaną sortownią żwiru. Tego
rodzaju inwestycje przemysłowe wpływają na obniżenie atrakcyjności obszaru,
w znaczący sposób zmieniają ukształtowanie powierzchni terenu i roślinności.
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Ryc. 6. Kopalnia kruszywa w Krzeczowie (fot. Stanisław Krysiak)
Fig. 6. Broken stone mine in Krzeczów (Photo Stanisław Krysiak)

Ryc. 7. Sucha Struga w Młynkach (fot. Elżbieta Papińska)
Fig. 7. Sucha Struga river in Młynki (Photo Elżbieta Papińska)
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Konflikty związane z funkcjonowaniem jednostek osadniczych
W granicach Załęczańskiego Parku Krajobrazowego znalazło się kilkanaście jednostek osadniczych. Większość z nich miała charakter typowo rolniczy.
Rozwój ruchu turystyczno-wypoczynkowego na terenie ZPK spowodował zmianę
funkcji wielu jednostek osadniczych, a także ich rozwój przestrzenny. W czasie
badań stwierdzono brak odpowiedniej infrastruktury (a zwłaszcza kanalizacji
i oczyszczalni ścieków) do pełnienia funkcji rekreacyjnych, co przyczynia się do
wzrostu zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych.
Do innych oddziaływań antropogenicznych związanych z sezonowym
wzrostem liczby ludności przebywającej na terenie ZPK zaliczyć można przykłady występowania „dzikich” wysypisk śmieci. Najczęstszym miejscem wyrzucania
odpadów są wyrobiska surowców skalnych, obszary leśne, miejsca biwakowania,
a nawet punkty widokowe. Szczególnie drastycznym przykładem jest składowanie odpadów budowlanych, konstrukcji betonowych w korycie Warty w Kamionie.
Na terenie ZPK występują przykłady działalności mającej na celu „upiększenie” krajobrazu. W miejscowości Młynki dolina Suchej Strugi została przekształcona przez człowieka, poprzez starasowanie i umocnienie brzegu za pomocą
zużytych opon samochodowych (ryc. 7). Miało to prawdopodobnie zapobiec wylewom rzeki, która często na tym obszarze występowała z koryta. Miejsce
to kontrastuje z naturalnym charakterem otoczenia rzeki, pięknymi wierzbami
i roślinnością łąkową.
Uwagi końcowe
Przedstawione przykłady ważniejszych konfliktów człowiek – środowisko
występujących na obszarze Załęczańskiego Parku Krajobrazowego nie wyczerpują wszystkich istniejących problemów w zakresie opisywanej problematyki.
Wśród tematów dyskusyjnych wymienić można budowę nowych mostów na
Warcie (np. w Bobrownikach), które umożliwiają większą dostępność wnętrza
Parku dla potencjalnych turystów, a także są udogodnieniem dla miejscowej ludności posiadającej grunty na drugim brzegu rzeki. Z punktu widzenia ekologów
wspomniane mosty przyczyniają się do większej dewastacji terenu, a nowe, stalowe konstrukcje szpecą krajobraz. Opinia środowisk ekologicznych wpłynęła na
negatywną decyzję w sprawie postawienia nowej (lub odremontowania starej)
wieży widokowej na Górze Zelce. Wieża widokowa była elementem sztucznym w
krajobrazie, lecz przez wiele lat funkcjonowania zapisała się w świadomości turystów odwiedzających ZPK, dzięki możliwości podziwiania malowniczych krajobrazów roztaczających się z wierzchołka wieży.
Cennym walorem przyrodniczym Parku są jaskinie krasowe, które niestety
w większości nie są dostępne dla turystów. Ich wejścia są zakratowane ze względów bezpieczeństwa, lecz jednocześnie brakuje informacji o możliwości udostęp187

nienia ich do zwiedzania (np. gdzie znajduje się klucz, czy wejście do jaskini jest
możliwe i pod jakimi warunkami).
Konflikty człowiek - środowisko na obszarach chronionych są trudne do
uniknięcia. Działalność człowieka powinna być jednak tak ukierunkowana, żeby
negatywne skutki tych konfliktów zminimalizować. Zdaniem autorów baza turystyczna na obszarze ZPK powinna być rozmieszczona bardziej równomiernie,
a nie jak to jest dotychczas skoncentrowana w 3 – 4 miejscowościach, co powoduje okresowo nadmierną koncentrację rekreantów, zwiększone wydeptywanie
i nitryfikację środowiska. Alternatywą może być rozwój tzw. „turystyki miękkiej”
a także agroturystyki. Ważną sprawą dla funkcjonowania Parku powinna być
współpraca między władzami gmin, na obszarze których znajduje się Park,
a Dyrekcją Parku w zakresie koordynacji nowych działań inwestycyjnych, np.:
wydawanie zezwoleń na budowę nowych obiektów, sprzedaż gruntów, wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej itp. Dopóki będzie istniała sprzeczność interesów między tymi podmiotami, dopóty będą pojawiały się
konflikty człowiek - środowisko.
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Summary
Man - environment conflicts in the Załęcze landscape park
This paper concentrates on the conflicts between man and natural environment in the
Załęcze Landscape Park. The authors present examples of actions discordant with the regulations
regarding protected areas, arising from the Nature Conservation Act. Particular attention had been
paid on:
- conflicts following the tourist activities and uncontrolled development of recreational
facilities,
- conflicts subsequent to the environmentally-burdensome industrial activities and mineral
resources exploitation,
- conflicts associated with environmental pollution caused by lack of adequate communal
infrastructure.
Translated by the authors
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MIĘDZY OCHRONĄ PRZYRODY A GOSPODARKĄ - BLIŻEJ OCHRONY
Konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce
Red. Adam Hibszer, Józef Partyka
Oddział Katowicki PTG, Ojcowski Park Narodowy, Sosnowiec - Ojców, 2005
—————————–——————————————————————————————

Zofia Musielewicz

ROLA PLANÓW OCHRONY PARKÓW
KRAJOBRAZOWYCH W KSZTAŁTOWANIU PRZESTRZENI
GMIN W ZESPOLE JURAJSKICH PARKÓW
KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO
„Jura nie imponuje wielkością, ani niezwykłym pięknem, ale rozmaitością
krajobrazów małej skali - parkowo kameralnych. Dlatego traktowana być może
jako „sui generis” – teatr krajobrazów. Od jaskiniowego, poprzez prehistoryczny
w grodziskach i praformach budy – strzechy, poprzez średniowieczny
w zamkach, renesansowy i barokowy w pałacach, parkach, dworach i fortyfikacjach ziemno-wodnych, aż po XIX i XX-wieczny „krajobraz cyklopów” w górnictwie i kombinatach hutniczych – groźny dla biernego humanizmu”, tak – jakże
trafnie – charakteryzował ten region profesor Zygmunt Novak, twórca idei powołania parków krajobrazowych, który określił Jurajski Park Krajobrazowy „marzeniem o zielonym szańcu kontrurbanizacji”.
Południowa część Wyżyny Krakowskiej, zwanej także Jurą Krakowską
lub Polską, została po drugiej wojnie światowej objęta różnymi formami ochrony
prawnej. W obrębie dzisiejszego województwa małopolskiego w 1956 r. powstał
Ojcowski Park Narodowy (OPN), a w latach 1980–1981 utworzono Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych (ZJPK) wraz z obszarem chronionego krajobrazu.
W ciągu ostatnich 50. lat powstało tu 18 rezerwatów przyrody i kilkaset obiektów
uzyskało status pomników przyrody.
Parki w dawnym województwie katowickim zostały utworzone w celu:
• zachowania oraz wzbogacenia jedynych, tak cennych na obszarze województwa zasobów przyrody, kultury i krajobrazu dla rekreacji i nauki,
• stworzenia podstaw realizacji kompleksowego programu rozwoju tego obszaru pod kątem zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie wypoczynku po pracy,
Parki w dawnym województwie krakowskim powstały, aby:
• zachować najbardziej cenne zasoby przyrodnicze, geologiczne, zabytkowe
i krajobrazowe,
• stworzyć podstawy wykorzystania tego obszaru dla zaspokajania potrzeb
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krajoznawczych, rekreacyjnych oraz dydaktyczno-naukowych.
Parki krajobrazowe miały przede wszystkim służyć regeneracji sił psychicznych i fizycznych mieszkańców Śląska i Krakowa pośród zieleni, fantastycznych form skalnych i zabytków kultury.
Szczególną cechą tej formy ochrony przyrody jest konieczność pogodzenia ochrony przyrodniczych i krajobrazowych walorów terenu z jednoczesnym
ich gospodarczym użytkowaniem w warunkach zrównoważonego rozwoju. Oznacza to między innymi respektowanie praw każdego obywatela do życia w czystym i niezniszczonym środowisku, a jednocześnie zachowanie walorów przyrodniczych dla przyszłych pokoleń. Istnieje zatem ustawowy wymóg pogodzenia
wszystkich funkcji społeczno-gospodarczych terenu z celami, dla których realizacji utworzono Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych.

Ryc. 1. Projekt planu ochrony Rudniańskiego Parku Krajobrazowego (fragment)
Fig. 1. Part of the project of the Rudnianski Landscape Park protection
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ZJPK w województwie małopolskim obejmuje sześć parków krajobrazowych: Bielańsko-Tyniecki, Rudniański, Tenczyński, Dolinki Krakowskie, Dłubniański, Orlich Gniazd (tab.1), a także otaczającą je otulinę. Łączna powierzchnia
parków wynosi 70375 ha, a ich otulina zajmuje 73576 ha.
Tabela 1. Jurajskie Parki Krajobrazowe województwa małopolskiego (wybrane informacje)
Table 1. Jura Landscape Park in the Małopolskie voivodeship (some information)
BielańskoTyniecki
P.K.

Rudnia
ński P.K.

Tenczyński P.K.

P.K. Orlich
Gniazd

DłubP.K.
Dolinki niański
Krakow- P.K.
skie

powierzchnia [ha]

6415,5

5813,9

13658,1

20686,1

10959,6

12842,2

użytkowanie terenu [ha]:
lasy

1459,7

2855,3

6694,7

6696,3

1950,2

6947,1

209,4

16,6

90,1

6,3

2,3

23,7

3820,4

2571,1

5855,9

11804,9

8386,4

4670,5

640,9
285,1

305,1
65,8

608,2
409,2

1112,5
1066,1

497,8
122,9

245,4
955,5

11409*
179

22274
383

49402*
361

34500
167

23624
216

5 200
41

70,27

64

51,93

78

84,27

20,59

31,43

42,57

18

13,68

9,14

4,57

5,5

4

2,05

wody
grunty rolne
tereny zainwestowane
pozostałe tereny
otwarte
mieszkańcy
średnia gęstość
zaludnienia [osób /km 2]
stosunki własnościowe
[%]:
własność prywatna
własność państwowa
grunty gminne
formy ochrony przyrody
[szt.]:
rezerwaty
pomniki przyrody
stanowiska dokumentacyjne
użytki ekologiczne

4

2

5

5

0

1

18
1

31
1

17
2

87
3

0
0

36
0

0

0

3

0

22

1

* bez miasta Krakowa
źródło: projekty planów ochrony jurajskich parków krajobrazowych (2005) r., materiały archiwalne
DZJPK

Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy obejmuje zwarty kompleks skał przełomu Wisły przez Jurę między Tyńcem, Salwatorem a Kryspinowem oraz wąskie
pasmo wzgórz biegnące w kierunku Czernichowa. Park znajduje się na terenie
gmin: Czernichów, Kraków, Liszki.
Rudniański Park Krajobrazowy obejmuje zlewnię potoków Rudno i Brodła
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granicząc od południa z Wisłą oraz tereny lasów Alwerni i Kamienia, a także
wzgórze Kajasówka. Park znajduje się na terenie gmin: Alwernia, Czernichów,
Krzeszowice.
Tenczyński Park Krajobrazowy obejmuje pasmo Garbu Tenczyńskiego oraz
Puszczę Dulowską. Park położony jest na terenie gmin: Alwernia, Babice, Chrzanów, Kraków, Krzeszowice, Liszki, Trzebinia, Wielka Wieś, Zabierzów.
Dłubniański Park Krajobrazowy obejmuje dolinę rzeki Dłubni z kompleksami
lasów w zlewni potoku Minóżka i wąwóz Ostrysz. Park znajduje się na terenie
gmin: Gołcza, Iwanowice, Michałowice, Skała, Trzyciąż, Zielonki.
Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie obejmuje lewobrzeżne dopływy Rudawy, górny bieg rzeki Sztoły i lasy na południe od Bukowna oraz dolny bieg
Prądnika. Park znajduje się na terenie gmin: Bukowno, Jerzmanowice-Przeginia,
Kraków, Krzeszowice, Michałowice, Olkusz, Trzebinia, Wielka Wieś, Zabierzów,
Zielonki.

Ryc. 2. Przykład konfliktu człowiek – przyroda w Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie –
zabudowa zbliża się do „Wzgórza 502”najwyższego wzniesienia na Jurze Krakowskiej
Fig. 2. An example of the conflict man-nature in Dolinki Krakowskie Landscape Park – building development approaches „Wzgórze 502” Hill, the highest hill in Jura Krakowska Upland
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Ryc. 3. Przykład konfliktu człowiek – przyroda w Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie
– zabudowa wkracza na ostańce skalne
Fig. 3. An example of the conflict man-nature in Dolinki Krakowskie Landscape Park – building development encroaches on rocky inselbergs

Ryc. 4. Przykład konfliktu człowiek – przyroda w Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie
– kamieniołom wapienia Czatkowice w głębi klasztor w Czernej i rezerwat przyrody „Dolina
Eliaszówki”
Fig. 4. An example of the conflict man-nature in Dolinki Krakowskie Landscape Park – the
limestone quarry at Czatkowice and in the background the monastery at Czerna and the nature
reserve „Dolina Eliaszówki”
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Park Krajobrazowy Orlich Gniazd obejmuje las Michałowiec, pasmo wzgórz
Smoleńsko- Niegowonickie i Pustynię Błędowską. Park znajduje się na terenie
gmin: Klucze, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom.
Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych położony jest na terenie 23
gmin (parki krajobrazowe w 21 gminach, w obrębie 4 powiatów (chrzanowski,
krakowski, miechowski i olkuski). Teren ten zamieszkuje około 150 tys. ludzi.
Dominującą formą własności jest własność prywatna (od 51,93% w Tenczyńskim
Parku Krajobrazowym po 84,27% w Dłubniańskim PK). Parki znajdują się w obszarze podmiejskim - większość terenu w promieniu do 30 km od Krakowa, przy
czym najdalsze rejony Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd oddalone są zaledwie o 45 km od centrum miasta, a więc w strefie, w której rejestruje się najsilniejsze przekształcenia sposobu zagospodarowania terenu a także obserwuje się największy chaos przestrzenny.
Obszar parków leży w orbicie bezpośredniego zainteresowania inwestorów
działających na rynku śląsko-krakowskim, stanowiąc teren wzmożonego podmiejskiego budownictwa mieszkaniowego. Jurajskie wsie cechują się znacznym
rozdrobnieniem gospodarstw rolnych i brakiem poważniejszego zaplecza przemysłowego na swym terenie. Uzależnienie od rynków pracy w Krakowie i na Śląsku
oraz napływ mieszkańców miast, szukających dogodnych miejsc do budownictwa
jednorodzinnego, powoduje rozluźnienie dotychczasowych więzi społecznych.
Coraz częściej obserwuje się, że mieszkańcy wsi wysprzedają pola, które przekształca się w tereny budowlane.
Czynniki te stanowią bezpośrednie zagrożenie dla tradycyjnego krajobrazu chronionego przez ZJPK i OPN. Zdarza się, że gminy poszukując możliwości
tworzenia lokalnych miejsc pracy z niechęcią patrzą na istniejące tu parki krajobrazowe, obarczając je winą za ograniczenia w gospodarczym rozwoju. Niekiedy
daje się zauważyć brak spójności pomiędzy ustaleniami rad gmin, dotyczącymi
misji i celów strategicznych rozwoju gmin, a realizowanymi przez gminy działaniami. I tak, gmina raz deklaruje, że jest „atrakcyjnym miejscem zamieszkania
i rekreacji w strefie podmiejskiej Krakowa, bogatym w krajobrazy jurajskie,
z wydzielonymi obszarami biznesu, wyznaczonymi położeniem autostrady i lotniska”, innym razem - opiniując plan ochrony parku - zwraca uwagę, że „(...)
gmina to sypialnia dla Krakowa i Śląska i dalszy rozwój w myśl polityki gminy
powinien iść w tym kierunku”.
Plany ochrony parków krajobrazowych
Parki krajobrazowe, będące terenami o wysokich wartościach przyrodniczych, historycznych i kulturowych, wyróżniające się pięknym krajobrazem,
będącym rezultatem harmonijnych działań mieszkańców w środowisku przyrodniczym, mają za zadanie zarówno ochronę przyrody jak i pomoc w zachowaniu
tradycyjnego stylu życia w harmonii z naturą. Mają szansę stania się modelowym
przykładem użytkowania terenu, mogą być bardzo dobrymi rejonami do uprawiania turystyki i rekreacji.
W odróżnieniu od parku narodowego i rezerwatu przyrody, parki krajo195

brazowe są unikatową formą ochrony przyrody, w której konieczne jest znalezienie sposobu pogodzenia niekwestionowanej potrzeby ochrony terenu z jego rozwojem ekonomicznym i aspiracjami mieszkańców. Potrzebne jest znalezienie
sposobu współdziałania instytucji, których zadaniem jest ochrona wartości przyrodniczych oraz krajobrazowych z właścicielami ziemi i użytkownikami innych
zasobów (np. kopalin, lasów), a także władzami lokalnymi. Istnieje potrzeba
zidentyfikowania konfliktów, prowadzenia dialogu i stałego poszukiwania sposobów rozwiązywania problemów. Nie kwestionując prawa własności ziemi w parku, należy dążyć do wypracowania rozwiązań możliwych do przyjęcia przez
wszystkich zainteresowanych, w tym także aktualnych i potencjalnych turystów,
albowiem jurajskie gminy upatrują szans swego rozwoju w obsłudze rosnącego
w szybkim tempie ruchu turystycznego.
Podstawowym dokumentem opracowywanym dla parku krajobrazowego
jest plan ochrony, stanowiący strategię działań ochronnych przewidzianych do
realizację zarówno przez Dyrekcję ZJPK jak i władze samorządowe.
Plan ochrony zawiera:
• cele ochrony przyrody oraz przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania ich realizacji,
• identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków
• wskazanie obszarów realizacji działań ochronnych,
• określenie zakresu prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu,
• wskazanie obszarów udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych,
turystycznych, rekreacyjnych oraz innych form gospodarowania oraz określenie sposobów korzystania z tych obszarów,
• ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów
zagospodarowania przestrzennego województwa.
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, projekt planu wymaga zaopiniowania całego dokumentu i uzgodnienia przez miejscowe rady gmin ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, zagospodarowania turystycznego, sposobu
użytkowania gruntów, eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych oraz
ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin a także miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w odniesieniu do nieruchomości niebędacych własnością Skarbu Państwa. Ustawodawca
nie zakreślił terminu, w jakim rada gminy zobowiązana jest do dokonania uzgodnień, co powoduje komplikacje i zagrożenie terminów wskazanych w ustawie do
wydania przez wojewodę rozporządzenia w sprawie ustanowienia planu
ochrony parku.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. wprowadziła obowiązek sporządzenia
planu ochrony dla parków wchodzących w skład ZJPK w terminie 6 miesięcy od
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dnia wejścia w życie ustawy i dokonania stosownych uzgodnień przez właściwe
miejscowo rady gmin.
W projektach planów ochrony parków wydzielono trzy obszary, dla których zostały opracowane (oddzielnie dla każdego obszaru) ustalenia do studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.
I - obszar o szczególnych walorach krajobrazowych o zachowanych najwyższych walorach krajobrazu jurajskiego wymagający bezwzględnej ochrony – obszar wymagający wyłączenia z działalności inwestycyjnej,
II - obszar o szczególnych walorach krajobrazowych, o walorach krajobrazu
jurajskiego, miejscami zubożonego działalnością człowieka, wymagający zachowania istniejących walorów, porządkowania miejsc przekształconych – obszar
ograniczonego inwestowania na określonych warunkach,
III – obszar o szczególnych walorach krajobrazowych, zainwestowany i przeznaczony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin do zainwestowania, prezentujący różnorodne walory krajobrazowe.
W poszczególnych obszarach ustalone zostały zasady dotyczące lokalizacji
osadnictwa oraz zasady kształtowania architektury uwzględniające podział Jury
na subregiony.
Obecnie Dyrekcja ZJPK dokonała uzgodnień z 17 gminami, trzy gminy
odmówiły uzgodnienia, a w jednej na razie nie podjęto decyzji. Warto zaznaczyć,
że żadna z gmin, które odmówiły uzgodnienia, nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Jednakże nawet gmina, która uzgodniła projekty planu ochrony dla dwóch parków wniosła pismo do wojewody wyrażające niepokój związany
z funkcjonowaniem zapisów dotyczących ustaleń do planów miejscowych, w
szczególności form architektonicznych.
Większość gmin położonych w ZJPK nie ma miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; jest dopiero w trakcie ich opracowania, lub w ogóle nie planuje ich sporządzenia. Gminy obawiają się konsekwencji, jakie niesie
uzgodnienie projektu planu ochrony parku krajobrazowego w dużej mierze dlatego, że wobec braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jedynie
plan ochrony parku może ograniczyć lokalizowanie zabudowy na najbardziej
cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenach. Sprawa jest poważna, albowiem
już dzisiaj, zgodnie z obowiązującymi studiami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i planami zagospodarowania przestrzennego,
nastąpił przyrost terenów budowlanych w stosunku do aktualnie zabudowanych w
granicach od 150% (gmina Babice) do ponad 550% (gmina Bukowno) (por. ryc. 5
i 6). Ten ogromny przyrost terenów budowlanych został uwzględniony
w projektach planów ochrony mają być one bowiem zgodne z materiałami planistycznymi gmin, jednak apetyty niektórych gmin są znacznie większe.
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Ryc. 5. Planowana powierzchnia zabudowy w gminach na terenie ZJPK (ha)
Fig. 5. The planned area of building development in the counties in ZJPK (ha)
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Ryc. 6. Planowana powierzchnia zabudowy w gminach na terenie ZJPK (%)
Fig. 6. The planned area of building development in the counties in ZJPK (%)
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Niewiele jest organizacji i stowarzyszeń zrzeszających osoby zainteresowane rozwojem ekonomicznym powiązanym z regionalnymi walorami a te, które
istnieją nie mają wystarczających sił do wpływania na strategie rozwoju gmin.
Opiniowanie
W ostatnich latach zmieniały się przepisy dotyczące ochrony przyrody oraz
zagospodarowania przestrzennego, a wraz z nimi uprawienia dyrektora Zespołu
Jurajskich Parków Krajobrazowych do opiniowania inwestycji na terenie parków
krajobrazowych, i tak w okresie:
• od października 1999 do stycznia 2001 r. dyrektor uzgadniał w formie postanowienia, na podstawie art.37 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 1991 r.
o ochronie przyrody (Dz. Nr 114, poz. 492 z póź. zm.) w związku z art. 40
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity z 1999 r Dz. U. Nr 15, poz. 139), zamierzenia inwestycyjne,
• w okresie od lutego 2001 r. do maja 2003 wydawał postanowienia do planowanych inwestycji celu publicznego na podstawie art. 36 a ust.1 i 2 ustawy
o ochronie przyrody
• od maja 2003 r. Dyrekcja ZJPK, na podstawie porozumienia z wojewódzkim
konserwatorem przyrody, przygotowuje projekty postanowień dla inwestycji
celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy.
Zdaniem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do 2004 r. Dyrekcja
ZJPK, ze względu na brak podstaw prawnych, nie miała wystarczającego wpływu
na kształtowanie przez gminy polityki przestrzennej na obszarze ZJPK, nie miała
jakichkolwiek podstaw prawnych do podejmowania działań w zakresie kontrolowania, w jaki sposób gminy uwzględniały jej opinie oraz czy gminy występowały
o opinie do DZJPK w każdej sytuacji przewidzianej przepisami prawa. DZJPK
nie miała także prawa niczego zakazywać czy nakazywać inwestorom szczególnie
w sytuacji, gdy zignorowali oni jej opinie.
Szczególnie w przypadku opinii wydawanych przez DZJPK do projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gminy praktycznie
do momentu wejścia w życie w dniu 1 maja 2004 r. ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody nie musiały się liczyć z opinią Parków. Najlepszą
ilustracja takiego podejścia gmin jest pismo zarządu jednej z gmin informujące,
iż: „opinie do projektów miejscowych planów nie mają charakteru wiążącego
i organ sporządzający plan nie ma obowiązku ich uwzględniania”. Warto zauważyć, że DZJPK opiniując studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin, projekty planów zagospodarowania przestrzennego oraz
projekty zmian do obowiązujących planów zgłaszała liczne uwagi, często bardzo
szczegółowe.
Obecnie dyrektor ZJPK, działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez wojewodę, uzgadnia projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania
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przestrzennego w części dotyczącej parku krajobrazowego i jego otuliny. W odniesieniu do terenów nie posiadających miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, w ramach współpracy z wojewódzkim konserwatorem przyrody,
przygotowuje projekty postanowień dotyczących lokalizacji inwestycji celu
publicznego, oraz warunków zabudowy na podstawie art. 53.4 pkt. 8 dla terenu
parków krajobrazowych. DZJPK na prośbę gmin lub inwestorów opiniuje lokalizacje a także formę architektoniczna obiektów położonych na terenie otuliny
parków.
DZJPK od stycznia do maja 2005 r. wydała 220 pozytywnych i 22 negatywnych opinii lokalizacyjnych, a także 76 opinii dotyczących lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przygotowała 10 uzgodnień do studiów i planów
zagospodarowania przestrzennego gmin. W 2004 r ogółem przygotowano 759
opinie lokalizacyjne oraz 342 opinie architektoniczne i 148 opinii do lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
Uzgodnień tych dokonuje się w oparciu o plan ochrony Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w obrębie województwa krakowskiego z 1998 r.
oraz zapisy projektów planów ochrony poszczególnych parków krajobrazowych.
Duże kontrowersje budzi sprawa ważności planu ochrony z 1998 r., zapisy tego
planu nie przystają do aktualnych uwarunkowań prawnych i ekonomicznych.
Ponadto obejmuje on jedynie tereny leżące w granicach byłego województwa
krakowskiego, części parków, które w wyniku reformy administracyjnej przeszły
z terenu województwa katowickiego, nie posiadały planu ochrony.
Sytuacja jest trudna albowiem brak nowych planów ochrony komplikuje
możliwość uzasadnienia podjętych rozstrzygnięć i narażenie na zarzut stronniczości, przekraczania kompetencji i naruszenia prawa własności. Nie ma wątpliwości, że tereny parków krajobrazowych wymagają podniesienia rangi i standardów
planowania i zarządzania. Gminy przygotowując swoje plany zagospodarowania
przestrzennego mają możliwość zapoznania się z planami ochrony parków i
uwzględnienia ich treści w swoim planie. Jednoczesne przygotowywanie
planów zagospodarowania przestrzennego i planów ochrony parków powoduje
konieczność wspólnego wypracowania sposobów ochrony przyrody i krajobrazu
z poszanowaniem obowiązków ciążących na wszystkich uczestnikach trudnego
procesu planowania.
12 maja 2005 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Środowiska
w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu
przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony
zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94 poz. 794), unieważniające
rozporządzenie, na podstawie którego przygotowane zostały projekty planów
ochrony. Jest to kolejna zmiana przepisów pociągająca za sobą konieczność
wykonania nowych projektów planów ochrony i oddalająca termin uzyskania
skutecznego narzędzia pozwalającego wpływać na plany zagospodarowania przestrzennego jurajskich gmin.
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Summary
The role of plans to protect landscape parks in the shaping of the area of communes within
the Jura Landscape Park Complex in the Małopolskie voivodeship
The concept of a Jura Landscape Park was formulated towards the end of the 1940s. It
was intended as a protection zone surrounding the Ojców National Park, a protected area for tourism and recreation. The idea was implemented in 1981 in the form of the Jura Landscape Park
Complex (ZJPK). ZJPK in the Małopolskie voivodeship comprises six landscape parks: BielańskoTyniecki, Rudniański, Tenczyński, Dolinki Krakowskie, Dłubniański and Orlich Gniazd, as well as
the surrounding buffer zone. The overall area of the parks, lying in 21 communes, within the
boundaries of three districts (powiaty) is 70 375 ha, and of their buffer zones 70 632 ha.
The nature conservation act of 16 April 2004 introduced the obligation of drawing up
a plan of conservation for the ZJPK parks within six months of the act coming into force and
co-ordination of the plan by the locally competent commune councils.
The projected conservation plans distinguished three areas for which separate settlements
(one for each area), to be taken into account in local spatial development plans, were drawn up.
• I – area of special landscape value preserving the highest qualities of Jurassic landscape and
requiring absolute protection – area requiring exclusion from investment activity,
• II – area of special landscape value, with qualities of Jurassic landscape, in places depleted by
human activity, requiring preservation of existing values and the putting in order of those places
which have been changed – area requiring limited investment under specified conditions,
• III – area with special landscape value, invested in and, in the commune spatial development
study, intended for development, presenting various landscape amenities.
Most of the communes within the ZJPK lack local spatial management plans; they are in
the process of creating such plans or else have no intention of drawing them up. The commune
authorities are afraid of the consequences of drawing up a project for a landscape park conservation
plan as, in view of the absence of a local spatial management plan, only the conservation plan for
the park can restrict building in areas with most valuable nature and landscape. The problem is serious since already, in accordance with spatial management studies in force today, there has been
a 250% to 650% increase in building areas. This growth has been taken into account in conservation
plans which have to be compatible with local development plans, but the appetites of some communes are much larger. So far the ZJPK management has come to an agreement with 19 communes,
is in the process of talks with two, while two communes have not taken a position yet. Unfortunately commune councils have no legally binding dates by which they need to pass a resolution in
the
matter.

Mgr inż. Zofia Musielewicz
Dyrekcja Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych
Al. Vetulaniego 1 a
31-227 Kraków
zofiamn@interia.pl
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MIĘDZY OCHRONĄ PRZYRODY A GOSPODARKĄ - BLIŻEJ OCHRONY
Konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce
Red. Adam Hibszer, Józef Partyka
Oddział Katowicki PTG, Ojcowski Park Narodowy, Sosnowiec - Ojców, 2005
—————————–——————————————————————————————

Maciej Wyszyński

PERSPEKTYWY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
PRZESTRZENNYCH: LINIE KOLEJOWE-ŚRODOWISKO
PRZYRODNICZE WYBRANYCH FORM OCHRONY
PRZYRODY WOJEWÓDZTW DOLNOŚLĄSKIEGO
I OPOLSKIEGO
Celem badań było stworzenie modelu postępowania służącego rozwiązywaniu lub minimalizacji konfliktów przestrzennych: linie kolejowe – środowisko
przyrodnicze wybranych form ochrony przyrody (parków narodowych, parków
krajobrazowych, rezerwatów przyrody i obszarów chronionego krajobrazu)
w oparciu o analizę i ocenę walorów krajobrazowych linii i ich najbliższego otoczenia. Ten model decyzyjny służyć ma ocenie linii z perspektywy ich dalszego
zagospodarowania w odniesieniu do najcenniejszych walorów przyrodniczych
prezentowanych obszarów. Zakres przestrzenny obejmował tereny przyległe do
wybranych normalnotorowych linii kolejowych województw dolnośląskiego
i opolskiego.
Zakres merytoryczny badań obejmował:
- analizę możliwości zmniejszenia wpływu najbardziej obciążonych ruchem linii magistralnych i pierwszorzędnych na środowisko przyrodnicze wybranych obszarów chronionych,
- analizę i ocenę walorów krajobrazowych w strefach związanych z wybranymi liniami z perspektywy ich turystycznego wykorzystania,
- analizę i ocenę wybranych linii i ich najbliższego otoczenia z perspektywy przekształcenia ich w ścieżki rekreacyjne i sportowe,
- analizę i ocenę linii i ich najbliższego otoczenia z perspektywy przekształcenia ich w pasy zieleni i korytarze ekologiczne.
Na obszarze województw dolnośląskiego i opolskiego wiele linii kolejowych przechodzi przez lub w pobliżu obszarów prawnie chronionych: Parku Narodowego Gór Stołowych, Karkonoskiego Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy, Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, Rudawskiego
Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, Parku Krajobrazowego Gór Sowich, Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, Parku
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Krajobrazowego Dolina Baryczy, Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy,
Książańskiego Parku Krajobrazowego, Stobrawskiego Parku Krajobrazowego,
Parku Krajobrazowego Góry Opawskie, Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny,
rezerwatów przyrody: Las Bukowy, Nad Białką, Kamieniec, Góra Miłek,
Zamkowa Góra koło Wlenia, Góra Choina, Krokusy w Górzyńcu, Grądy koło
Posady, Ponikwa, Błyszcz i Stawy Milickie oraz następujących obszarów chronionego krajobrazu: Rejon Mokre-Lewice, Las Głubczycki, Rejon WroninMaciowakrze, Bory Niemodlińskie, Lasy Stobrawsko-Turawskie, OtmuchowskoNyski, Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie, Karkonosze-Góry Izerskie, Góry
Bystrzyckie i Orlickie, Góry Bardzkie i Sowie, Dolina Czarnej Wody, Lasy
Chocianowskie, Dolina Odry, Grodziec, Kopuły Chełmca, Masyw Trójgarbu,
Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, Dolina Baryczy, KrzywińskoOsiecki i Wzgórza Dalkowskie.
Celem badań było opracowanie modelu zmniejszającego negatywny wpływ
tego środka transportu na środowisko przyrodnicze i wykorzystanie linii i ich otoczenia do rozwijania rozmaitych form turystyki przyjaznej środowisku.
W przypadku linii magistralnych i pierwszorzędnych (D-29…1999), z których zdecydowana większość nie będzie podlegać likwidacji, lecz zachowa swą
dotychczasową funkcję, przewidywane jest zmniejszenie ich negatywnego wpływu na analizowane obiekty.
W przypadku linii drugorzędnych, znaczenia miejscowego (lub nielicznych
pierwszorzędnych, na których wstrzymano ruch) podlegających obecnie najczęściej likwidacji i rozbiórce postuluje się dokonanie analizy walorów krajobrazowych ich najbliższego otoczenia pod kątem wykorzystania do potrzeb kolei
turystycznej.
Dla potrzeb metody skonstruowano wskaźnik walorów krajobrazowych,
będący próbą oceny krajobrazu otaczającego analizowane linie z perspektywy
pasażera-turysty, podróżującego tym środkiem transportu. W oparciu o analizę
wielu czynników i wartość uzyskanych wskaźników predestynowano linie do
pełnienia zróżnicowanych funkcji. Do analizowanych cech zaliczono: lasy, łąki,
wody płynące, wody stojące, tereny wyżynne, tereny górskie, parki narodowe,
parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu i rezerwaty przyrody. Formy
ochrony przyrody ujęto z powodu ich odpowiednio większych walorów przyrodniczych i krajobrazowych podkreślonych przez sam fakt ich powołania. Atrakcyjność krajobrazu widzianego z perspektywy pasażera oceniano jako sumę maksymalnej długości granic analizowanej cechy występującej przy linii kolejowej, w
analizowanej strefie o szerokości 1 km z każdej strony torów. Jeśli teren
przylegający do konkretnej linii jest mozaiką lasów, łąk, a wzdłuż niej przepływa
rzeka, to maksymalna długość granic każdego z tych środowisk mierzona jest
osobno, a ich suma nie musi stanowić 100%. Może się zdarzyć też sytuacja, że
bezpośrednio do linii przylegać będzie las, natomiast kilkaset metrów dalej na jego skraju występują obszary łąkowe i kompleks stawów, których co prawda nie
widać z okien pociągu, lecz liczone są ze względu na podniesienie różnorodności
krajobrazu. To zróżnicowanie może być istotne dla turysty podczas pieszej wy203

cieczki po najbliższej okolicy po opuszczeniu pociągu. Patrząc z tej perspektywy,
a także z perspektywy atrakcyjności krajobrazu dla jadącego pociągiem pasażera
wyznaczono szerokość strefy wzdłuż linii kolejowej na 1 km z każdej strony. Szerokość strefy jest przybliżeniem i uśrednieniem, ponieważ zupełnie różna jest widoczność i odbiór walorów krajobrazu z odcinka linii na nasypie lub w otoczonym skarpami obniżeniu terenu, inna jest w górach (tutaj również widok może
być zasłonięty lub wyeksponowany przez masyw), niż na nizinach, inna widoczność jest w lesie, niż w obszarze łąkowym. Jednak badania pokazały, że odległość
1 km jest najbardziej uniwersalna. Przy konstruowaniu wzoru zastosowano
współczynniki, którym odpowiednie wartości liczbowe nadano w przypadku geosystemów na podstawie przykładów z literatury (Wyrzykowski, 1991), natomiast
w przypadku form ochrony przyrody na podstawie ich rangi.
Wartość walorów krajobrazowych obliczano według następującej formuły:

WK =

k1dL + k2dŁ + k3dWP + k4dWS + k5dWŻ + k6dG + k7dPN + k8dPK + k9dOC + k10dRP
dLK
gdzie:
WK - wskaźnik walorów krajobrazowych,

k1 - współczynnik dla geosystemu lasu o wartości - 2,
k 2 - współczynnik dla geosystemu łąki o wartości - 1,
k 3 - współczynnik dla geosystemu wód płynących o wartości - 2,

k 4 - współczynnik dla geosystemu wód stojących o wartości - 2,
k 5 - współczynnik dla krajobrazu wyżynnego o wartości - 1,

k 6 - współczynnik dla krajobrazu górskiego o wartości - 2,
k 7 - współczynnik dla parku narodowego o wartości - 3,
k 8 - współczynnik dla parku krajobrazowego o wartości - 2,

k 9 - współczynnik dla obszaru chronionego krajobrazu o wartości - 1,
k 10 - współczynnik dla rezerwatu przyrody o wartości - 3,

d L - suma maksymalnej długości granic geosystemów leśnych występujących przy linii,

d Ł - suma maksymalnej długości granic geosystemów łąkowych występujących przy linii,

dWP - suma maksymalnej długości granic geosystemów wód płynących występujących przy linii,

d WS - suma maksymalnej długości granic geosystemów wód stojących występujących przy linii,
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d W Ż - suma maksymalnej długości granic obszarów wyżynnych występujących przy linii,

d G - suma maksymalnej długości granic obszarów górskich występujących
przy linii,

d PN - suma maksymalnej długości granic parków narodowych występujących przy linii,

d PK - suma maksymalnej długości granic parków krajobrazowych występujących przy linii,

dOC - suma maksymalnej długości granic obszarów chronionego krajobrazu
występujących przy linii,

d RP - suma maksymalnej długości granic rezerwatów przyrody występujących przy linii,

d LK - długość analizowanej linii kolejowej.
Analizie poddano 75 linii (odcinków międzywęzłowych) drugorzędnych,
znaczenia miejscowego i nielicznych pierwszorzędnych znajdujących się całkowicie na obszarze badań i posiadających co najmniej 75% zachowanych torowisk
(możliwe odtworzenie linii dla potrzeb kolei turystyczno-krajobrazowej). Są to
następujące linie: 1. Baborów - Pilszcz granica państwa (gp), 2. Boguszów Gorce
– Mieroszów gp, 3. Bolesławiec – Nowa Wieś Grodziska, 4. Brzeg – Głęboka
Śląska, 5. Chojnów – Rokitki, 6. Ciepłowody – Henryków, 7. Ciepłowody –
Kondratowice, 8. Fosowskie – Dobrodzień, 9. Głęboka Śląska – Strzelin,
10. Głubczyce – Baborów, 11. Głubczyce - Pietrowice gp, 12. Głubczyce - Racławice Śląskie, 13. Głuchołazy - Moszczanka gp, 14. Głuchołazy - Nowy Świętów, 15. Głuchołazy - Podlesie gp, 16. Grodków – Brzeg, 17. Grodków – Przeworno, 18. Gryfów Śląski – Lubomierz, 19. Gryfów Śląski – Mirsk, 20. Jawor –
Malczyce, 21. Jawor – Roztoka, 22. Jedlina Zdrój – Jugowice, 23. Jelenia Góra –
Mysłakowice, 24. Jelenia Góra - Jakuszyce gp, 25. Jelenia Góra - Lwówek Śląski,
26. Jełowa – Kluczbork, 27. Jełowa – Namysłów, 28. Jerzmanice Zdrój - Nowa
Wieś Grodziska, 29. Jugowice – Świdnica, 30. Kamieniec Ząbkowicki - Złoty
Stok, 31. Kamienna Góra – Krzeszów, 32. Kędzierzyn-Koźle – Baborów, 33. Kędzierzyn-Koźle - Strzelce Opolskie, 34. Kłodzko - Stronie Śląskie, 35. Kłodzko Kudowa Zdrój, 36. Kobierzyce – Łagiewniki, 37. Kobierzyce – Świdnica, 38.
Kondratowice – Łagiewniki, 39. Kondratowice – Strzelin, 40. Legnica – Złotoryja, 41. Legnica – Ścinawa, 42. Lubań – Leśna, 43. Lwówek Śląski - Nowa Wieś
Grodziska, 44. Lwówek Śląski – Zebrzydowa, 45. Łagiewniki - Piława Górna, 46.
Marciszów - Jerzmanice Zdrój, 47. Mirsk - Świeradów Zdrój, 48. Modła – Trzebień, 49. Mysłakowice – Karpacz, 50. Mysłakowice - Kamienna Góra, 51. Namysłów - Bukowa Śląska, 52. Nysa – Grodków, 53. Olesno – Praszka, 54. Opole –
Jełowa, 55. Opole – Szydłów, 56. Prudnik – Gogolin, 57. Przeworno - Głęboka
Śląska, 58. Roztoka – Marciszów, 59. Strzegom – Malczyce, 60. Strzegom – Roz205

toka, 61. Strzelce Opolskie – Fosowskie, 62. Szydłów – Gracze, 63. Szydłów –
Nysa, 64. Ścinawa – Płoski, 65. Ścinawka Średnia - Jedlina Zdrój, 66. Ścinawka
Średnia – Kłodzko, 67. Wałbrzych - Jedlina Zdrój, 68. Wrocław - Jelcz Miłoszyce, 69. Wrocław – Kobierzyce, 70. Wrocław – Trzebnica, 71. Zawidów – Mikołowa, 72. Zawidów – Bogatynia, 73. Ząbkowice Śląskie – Ciepłowodny, 74. Złotoryja - Jerzmanice Zdrój, 75. Złotoryja – Chojnów. Następnie uszeregowano
linie od największej do najmniejszej wartości wskaźnika WK i podzielono na 5
przedziałów: o bardzo wysokiej, wysokiej, średniej, małej i bardzo małej wartości
wskaźnika. Odcinki o bardzo wysokiej, wysokiej i średniej wartości wskaźnika
WK oraz kombinacje tych odcinków mogących stanowić realne trasy kolei
turystycznej o odpowiednio wysokiej średniej wartości WK zakwalifikowano
jako potencjalne trasy kolei turystyczno-krajobrazowej. Wiąże się to z zachowaniem i odpowiednim utrzymaniem torowisk na wypadek decyzji o zamknięciu
i likwidacji linii.
Odcinki o małej wartości WK lub kombinacje odcinków nie zakwalifikowane do poprzedniej kategorii, lecz odznaczające się pewną wartością WK zakwalifikowano jako potencjalne ścieżki rekreacyjne i sportowe. Mogą to być
ścieżki rowerowe, ścieżki konne, ścieżki łyżworolkowe, itp., co wiąże się z likwidacją torowiska i odpowiednim przystosowaniem podłoża. Obiekty te powinne
mieć odpowiednią strukturę przestrzenną (rozpoczynać się w jednej lub łączyć
dwie miejscowości o odpowiednio dużej liczbie potencjalnych odbiorców tej
usługi). Ścieżki rekreacyjne i sportowe mogą również pełnić rolę pasów zieleni
(szczególnie na odcinkach przebiegających przez bezleśny i intensywnie użytkowany krajobraz rolniczy) poprzez jednostronne obsadzenie ich pasem zwartych,
wielogatunkowych i zróżnicowanych strukturalnie zadrzewień i zakrzaczeń. Przy
planowaniu takich pasów należy zadbać o odpowiedni ilościowy i jakościowy
udział gatunków o dużym znaczeniu biocenotycznym, mogącym pomóc zwierzętom, a szczególnie niektórym grupom ptaków w poprawieniu bazy pokarmowej
w okresie jesienno-zimowym. Lokalizacja pasa zadrzewień powinna również
pozwalać na wyeksponowanie ciekawszej pod względem krajobrazowym strony,
co ma być ważnym walorem ścieżki.
Linie lub ich kombinacje charakteryzujące się bardzo małą wartością
wskaźnika WK i zlokalizowane w bezleśnym i intensywnie użytkowanym rolniczo krajobrazie predestynowane są do przekształcenia je w pasy zieleni lub przy
odpowiednie strukturze przestrzennej w korytarze ekologiczne. Wiele zlikwidowanych lub jeszcze czynnych linii kolejowych charakteryzuje się ciekawymi walorami florystycznymi, co na obszarze badań wykazują tacy autorzy jak: Z. Kącki
i Z. Dajdok (1998), A. Nowak, S. Nowak i K. Spałek (2002), S. Michalak (1968,
1970), E. Schalow (1932), T. Schube (1903, 1913, 1928, 1929), A. Sendek
(1973), P. Szotkowski (1974-75).
Jak zaobserwowano, po co najmniej 20 latach niezakłóconej sukcesji, pojawiają się bardzo ciekawe środowiska, które w przypadkach wykształcenia się
odpowiedniego zwarcia i pionowej struktury mogą pełnić rolę wręcz wzorcowych
zadrzewień, zakrzaczeń lub (w przypadku odpowiedniej lokalizacji i powiązań
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przestrzennych) korytarzy ekologicznych. Dotychczas nie były prowadzone kompleksowe badania funkcji przyrodniczej, jaką pełnią lub mogą pełnić zlikwidowane przyrodniczo linie kolejowe, lecz wiele takich badań prowadzonych było dla
śródpolnych zadrzewień, niewielkich lasów, zadrzewionych enklaw śródpolnych,
pasów wiatrochronnych, czy żywopłotów. Zlikwidowane i odpowiednio zagospodarowane linie, poza wąską i wydłużoną strukturą, nie różnią się od wielu
obiektów tego typu, dlatego na tej podstawie można stwierdzić jakie są lub mogą
byś przyrodnicze walory tych obiektów szczególnie w wylesionym i intensywnie
użytkowanym krajobrazie rolniczym, np. Równiny Wrocławskiej, Równiny
Grodkowskiej, Wysoczyzny Średzkiej, czy Płaskowyżu Głubczyckiego.
Prowadzone przez autora obserwacje wykazały, że na nasypach i w bezpośrednim sąsiedztwie torowisk najczęściej występowały następujące gatunki
drzew: brzoza brodawkowata Betula pendula, sosna zwyczajna Pinus sylvestris,
robinia akacjowa Robinia pseudoacaccia, osika Populus tremula, klon zwyczajny
Acer platanoides, jawor Acer pseudoplatanus, wierzba iwa Salix capera, wierzba
wiciowa Salix viminalii, wierzba purpurowa Salix purpura, głóg jednoszyjkowy
Crateagus monogyna, głóg dwuszyjkowy Crateagus oxyacanta, rzadziej świerk
pospolity Picea abies, klon jesionolistny Acer negundo, wiąz górski Ulmus glabra, wiąz polny Ulmus minor, grab pospolity Carpinus betulus, lipa drobnolistna
Tilia cordata, lipa szerokolistna Tilia platyphyllos, jesion wyniosły Fraxinus
excelsior, olsza czarna Alnus glutinosa, olsza szara Alnus incana, brzoza omszona
Betula pubescens, dąb szypułkowy Quercus robur, dąb bezszypułkowy Quercus
petraea, dąb czerwony Quercus rubra, topola czarna Populus nigra, topola szara
Populus canscens, topola biała Populus alba, buk pospolity Fagus sylvatica, jarząb pospolity Sorbus aucuparia, modrzew europejski Larix europaea, jodła pospolita Abies alba, grusza polna Pyrus communis, jabłoń dzika Malus sylvestri,
i wiśnia ptasia Prunus avium.
Z warstwy krzewów porastających zbocza nasypów kolejowych oraz bezpośrednie otoczenie linii najczęściej stwierdzano takie gatunki jak: tarnina Prunus
spinosa, bez czarny Sambucus nigra, głóg jednoszyjkowy Crateagus monogyna,
głóg dwuszyjkowy Crateagus oxyacanta, jeżyna Rubus sp., czeremcha zwyczajna
Prunus padus, czeremcha amerykańska Prunus serotina, dereń świdwa Cornus
sanguinea, rzadziej: dereń jadalny Cornus mas, kruszyna pospolita Frangula alnus, leszczyna pospolita Corylus avellana, szakłak pospolity Rhamnus catharticus, kalina koralowa Viburnum opulus, trzmielina pospolita Euonymus europaeus
i bez koralowy Sambucus racemosa.
Tereny kolejowe mogą być ostoją rzadkich gatunków krajowej entomofauny. Z badań przeprowadzonych przez J. K. Kowalczyka i Z. Śliwińskiego (1996)
w centralnych rejonach Polski wynika, że nasypy i wykopy kolejowe szczególnie
te o południowej ekspozycji mogą być miejscem występowania wielu ciepłolubnych gatunków owadów. Pomimo, że wiele zwierząt ulega kolizjom z liniami
trakcyjnymi, innymi elementami infrastruktury, czy przejeżdżającymi pociągami,
to jednak obiekty takie jak: nasypy, skarpy, przejazdy, wiadukty, tworzą nowe
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nisze ekologiczne dla wielu gatunków roślin i zwierząt. G. Lorek i A. Stankowski
(1991) podają szereg sposobów używania infrastruktury kolejowej przez ptaki:
a) miejsca lęgowe w zadrzewieniach i zakrzewieniach porastających nasypy i otoczenie torowisk,
b) wykorzystywanie elementów konstrukcyjnych (głównie drutów, słupów
i semaforów) jako czatowni i miejsc do obserwacji lub do śpiewania i wabienia
partnerów,
c) wykorzystywanie połkniętego i rozdrobnionego materiału mineralnego z
nasypów do rozcierania pokarmu w żołądku,
d) wykorzystywanie nasłonecznionych i piaszczystych stron nasypów
i skarp do kąpieli piaskowych,
e) wykorzystywanie elementów technicznej infrastruktury kolejowej do
celów wypoczynkowych (rozgrzane szyny lub podkłady kolejowe),
f) odżywianie się ciałami zwierząt padłych w kolizji z pociągami oraz
wykorzystywaniem infrastruktury kolejowej do polowań (Lorek, 1992).
Wyniki analizy walorów krajobrazowych najbliższego otoczenia
wybranych linii kolejowych WK zaprezentowano poniżej, natomiast graficzne
zróżnicowanie na ryc. 2.
1. Baborów - Pilszcz gp -2,87, 2. Boguszów Gorce – Mieroszów gp -7,89, 3. Bolesławiec – Nowa Wieś Grodziska -3,88, 4. Brzeg – Głęboka Śląska -3,13, 5. Chojnów –
Rokitki -5,86, 6. Ciepłowody – Henryków -1,43, 7. Ciepłowody – Kondratowice -3,05, 8.
Fosowskie – Dobrodzień -3,84, 9. Głęboka Śląska – Strzelin -1,81, 10. Głubczyce – Baborów -2,63, 11. Głubczyce - Pietrowice gp -3,06, 12. Głubczyce - Racławice Śląskie 2,69, 13. Głuchołazy - Moszczanka gp -5,48, 14. Głuchołazy - Nowy Świętów -3,32, 15.
Głuchołazy - Podlesie gp -8,28, 16. Grodków – Brzeg -1,35, 17. Grodków – Przeworno 3,74, 18. Gryfów Śląski – Lubomirze -5,62, 19. Gryfów Śląski – Mirsk -4,47, 20. Jawor –
Malczyce -3,12, 21. Jawor – Roztoka -3,20, 22. Jedlina Zdrój – Jugowice -7,76, 23. Jelenia Góra – Mysłakowice 7,20, 24. Jelenia Góra - Jakuszyce gp -7,06, 25. Jelenia Góra Lwówek Śląski -7,05, 26. Jełowa – Kluczbork -5,20, 27. Jełowa – Namysłów -5,19, 28.
Jerzmanice Zdrój - Nowa Wieś Grodziska -3,81, 29. Jugowice – Świdnica -6,12, 30. Kamieniec Ząbkowicki - Złoty Stok -4,87, 31. Kamienna Góra – Krzeszów -5,05, 32. Kędzierzyn-Koźle – Baborów -3,10, 33. Kędzierzyn-Koźle - Strzelce Opolskie -1,98, 34.
Kłodzko - Stronie Śląskie -5,86, 35. Kłodzko - Kudowa Zdrój -6,07, 36. Kobierzyce –
Łagiewniki -2,53, 37. Kobierzyce – Świdnica -2,50, 38. Kondratowice – Łagiewniki 1,47,
39. Kondratowice – Strzelin -2,48, 40. Legnica – Złotoryja -2,96, 41. Legnica – Ścinawa 4,42, 42. Lubań – Leśna -4,56, 43. Lwówek Śląski - Nowa Wieś Grodziska -4,53, 44.
Lwówek Śląski – Zebrzydowa -4,11, 45. Łagiewniki - Piława Górna -3,50, 46. Marciszów - Jerzmanice Zdrój -6,02, 47. Mirsk - Świeradów Zdrój -6,71, 48. Modła – Trzebień
-4,23, 49. Mysłakowice – Karpacz -7,48, 50. Mysłakowice - Kamienna Góra -8,40, 51.
Namysłów - Bukowa Śląska -1,37, 52. Nysa – Grodków -2,44, 53. Olesno – Praszka 3,00, 54. Opole – Jełowa -2,26, 55. Opole – Szydłów -2,48, 56. Prudnik – Gogolin -3,17,
57. Przeworno - Głęboka Śląska -4,88, 58. Roztoka – Marciszów -5,36, 59. Strzegom –
Malczyce -2,87, 60. Strzegom – Roztoka -3,27, 61. Strzelce Opolskie – Fosowskie -3,84,
62. Szydłów – Gracze -4,83, 63. Szydłów – Nysa -3,98, 64. Ścinawa – Płoski -4,19, 65.
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Ścinawka Średnia - Jedlina Zdrój -6,58, 66. Ścinawka Średnia – Kłodzko -4,67, 67. Wałbrzych
Jedlina Zdrój -9,36, 68. Wrocław - Jelcz Miłoszyce -3,03, 69. Wrocław – Kobierzyce 1,82, 70. Wrocław – Trzebnica -3,42, 71. Zawidów – Mikołowa 4,18, 72. Zawidów – Bogatynia 4,94, 73. Ząbkowice Śląskie – Ciepłowodny -3,05, 74. Złotoryja - Jerzmanice
Zdrój -4,66, 75. Złotoryja – Chojnów -1,91.

Propozycje rozwiązywania konfliktów przestrzennych przedstawiono
w modelu decyzyjnym na ryc. 1, natomiast propozycje zagospodarowania linii
stosownie do metody na ryc. 3.
Zmniejszenie prędkości pociągów i zabudowa biologiczna wzdłuż torów na
obszarze najcenniejszych przyrodniczo
obszarów chronionych

⇓
Analiza wartości wskaźnika WK i struktury przestrzennej odcinków pod kątem ⇒
przewozów
turystycznokrajobrazowych dla likwidowanych linii
kolejowych

Linie przeznaczone do przewozów turystyczno-krajobrazowych

⇓
Analiza wartości wskaźnika WK oraz
struktury przestrzennej otoczenia pod ⇒
kątem ścieżek rekreacyjnych i sportowych

Przekształcenie terenu linii w ścieżkę rekreacyjną lub sportową

⇓
Przekształcenie terenów linii w
Pasy zieleni i korytarze ekologiczne
Źródło: opracowanie własne
Ryc. 1. Model rozwiązywania konfliktów przestrzennych: linie kolejowe - środowisko przyrodnicze
wybranych form ochrony przyrody
Fig. 1. Model of spatial conflicts dissolving: railway lines – natural environment of chosen nature
protection forms
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Ryc. 2. Przestrzenne zróżnicowanie wartości wskaźnika WK
Fig. 2. Spatial differentiation of WK indicator value

Ryc. 3. Przestrzenne zróżnicowanie proponowanych form ekologicznego zróżnicowania
linii kolejowych
Fig. 3. Spatial differentiation of proposed forms of railway lines ecological differentiation
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Wnioski

1. W przypadku linii magistralnych i intensywnie użytkowanych linii
pierwszorzędnych na odcinkach przechodzących przez lub w najbliższym sąsiedztwie parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, czy
cenniejszych fragmentów obszarów chronionego krajobrazu proponuje się
zmniejszenie ich negatywnego wpływu na geosystemy lub ich elementy poprzez:
zmniejszenie prędkości pociągów na odcinkach kolidujących w walorami przyrodniczymi obszarów chronionych w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa
kolizji ze zwierzętami, zabudowę biologiczną w postaci pasów zieleni wysokiej
w pewnej odległości od torów w celu ograniczenia hałasu, pylenia, ukrycia elementów intensywnie użytkowanej infrastruktury technicznej oraz zainstalowanie
ogrodzeń kanalizujących migracje zwierzyny w bezpieczniejsze miejsca, ewentualnie zaprojektowanie przejść dla zwierząt podobnych do wykorzystywanych
przy autostradach.
2. Do odcinków predestynowanych do powyższych działań zaliczono
następujące: Malczyce-Legnica-Modła, Wałbrzych-Marciszów-Jelenia GóraGryfów Śląski, Wałbrzych-Jaworzyna Śląska, Wrocław-Rawicz, TwardogóraGrabowno Wlk.-Krotoszyn, Grabowno Wlk.-Ostrów Wlkp., Oleśnica-NamysłówKluczbork-Olesno,
Opole-Jelcz
Laskowice,
Opole-Fosowskie-Lubliniec,
Fosowskie-Kielcza,
Strzelin-Kamieniec
Ząbkowicki-Kłodzko-Międzylesie,
Kamieniec Ząbkowicki – Nysa.
3. Likwidowane linie charakteryzujące się najwyższymi walorami krajobrazowymi ich najbliższego otoczenia predestynowane zostały do pełnienia funkcji sezonowych kolei turystyczno-krajobrazowych. Zaliczono do nich następujące
odcinki: Mikułowa-Zawidów-Bogatynia, Lubań-Leśna, Lubomierz-Gryfów Śląski-Mirsk-Świeradów Zdrój, Jelenia Góra-Jakuszyce gp, Jelenia Góra-Lwówek
Śląski- Zebrzydowa, Lwówek Śląski-Nowa Wieś Grodziska, Bolesławiec-Nowa
Wieś Grodziska-Jerzmanice Zdrój-Złotoryja, Jerzmanice Zdrój-Marciszów,
Marciszów-Roztoka-Jawor, Roztoka-Strzegom, Jelenia Góra-MysłakowiceKarpacz, Jelenia Góra-Mysłakowice-Kamienna Góra-Krzeszów, Boguszów
Gorce-Mieroszów gp, Wałbrzych-Jedlina Zdrój-Ścinawka Średnia-Kłodzko,
Jedlina Zdrój-Świdnica, Kłodzko-Kudowa Zdrój, Kłodzko-Stronie Śląskie, Chojnów-Rokitki, Modła-Trzebień, Legnica-Ścinawa-Płoski, Kamieniec ZąbkowickiZłoty Stok, Grodków-Przeworno-Strzelin, Wrocław-Trzebnica, Nowy ŚwiętówGłuchołazy-Podlesie gp, Głuchołazy-Moszczanka gp, Opole-Szydłów-Nysa,
Szydłów-Gracze, Strzelce Opolskie-Fosowskie-Dobrodzień, Opole-JełowaKluczbork, Jełowa-Namysłów.
4. Tereny likwidowanych linii kolejowych, które nie kwalifikują się do realizacji kolei turystyczno-krajobrazowej analizowane są pod kątem przekształcenia ich w ścieżki rowerowe, szlaki konne, itp. Zaliczono do nich następujące
odcinki międzywęzłowe lub ich kombinacje: Złotoryja-Legnica, WrocławKobierzyce-Świdnica, Wrocław-Jelcz Laskowice, Piława Górna, Łagiewniki211

Kondratowice-Strzelin, Ząbkowice Śląskie-Ciepłowody, Kondratowice, Henryków-Ciepłowody, Brzeg-Głęboka Śląska, Olesno-Praszka, Gogolin-Prudnik,
Strzelce Opolskie-Kedzierzyn Koźle, Kędzierzyn Koźle-Baborów, Racławice Śląskie-Głubczyce-Baborów, Głubczyce-Pietrowice gp, Baborów-Pliszcz gp.
5. Linie z ostatniej grupy pełnić mogą także funkcje liniowych struktur
przyrodniczych, gdyż postuluje się, aby jednostronnie obsadzone były pasem
zieleni wysokiej. Tereny likwidowanych linii kolejowych nie zakwalifikowane się
do wcześniejszych kategorii, przechodzące przez intensywnie użytkowany krajobraz rolniczy, powinny zostać całkowicie przekształcone w pasy dobrze wykształconych zadrzewień liniowych. Są to następujące odcinki: ChojnówZłotoryja, Jawor-Malczyce, Strzegom-Malczyce, Kobierzyce-Łagiewniki, BrzegGrodków-Nysa.
6. Tereny likwidowanych linii kolejowych Jawor-Malczyce i StrzegomMalczyce przy odpowiednim ich zagospodarowaniu przyrodniczym mogą pełnić
funkcje korytarzy ekologicznych łączących rejon Wzgórz Strzegomskich, a przez
nie Pogórza Kaczawskiego i Pogórza Wałbrzyskiego z geosystemami doliny Odry
znajdującymi się w Pradolinie Wrocławskiej i Obniżeniu Ścinawskim.
7. Linie Jawor-Malczyce i Strzegom-Malczyce po renaturyzacji odgrywać
mogą ważną role w wielkoprzestrzennym systemie ochrony przyrody łącząc poprzez Park Krajobrazowy Doliny Jezierzycy, projektowany park krajobrazowy
w dolinie Odry (w pobliżu Malczyc) i Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina
Odry, formy ochrony przyrody Doliny Baryczy (park krajobrazowy, obszary
chronionego krajobrazu i rezerwaty przyrody) z Parkiem Krajobrazowym Chełmy, a także formami ochrony przyrody rejonu Wałbrzycha i dalej Kotliny Kłodzkiej.
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Summary
Perspectives of spatial conflicts dissolving: railway lines – natural environment of the chosen
nature protection forms in Lower Silesia and Opole province
The aim of this paper is elaboration decision model of spatial conflicts dissolving: railway
lines – natural environment of chosen natural protection forms (national parks, landscape parks,
natural reserves and protected landscape areas). This model is based on analysis and evaluation of
the chosen values of these lines and their nearby surroundings. Estimation of a given lines according to its further possible usage. The spatial range of this works covers surroundings of chosen railway lines in 1 km zone on both sides of rails in Lower Silesia and Opole province.
The researches cover: analysis and evaluation of landscape values neighbourhood of chosen lines, analysis and evaluation of touristic and landscape values for touristic purpose, analysis
and evaluation of lines value for transforming them into recreation routes, analysis and evaluation
of lines and their neighbourhood for transforming them into ecological corridors.
During the researches landscape values indicator (WK) was suggested. Final result of
these researchesis decision model of spatial conflicts dissolving: railway lines – natural environment of chosen natural protection forms. According to this model chosen lines are classified to
various forms of their future usage possibilities.

Dr Maciej Wyszyński
Uniwersytet Opolski
Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
Ul. Oleska 22
45-052 Opole
Maciej.Wyszynski@uni.opole.pl

213

MIĘDZY OCHRONĄ PRZYRODY A GOSPODARKĄ - BLIŻEJ OCHRONY
Konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce
Red. Adam Hibszer, Józef Partyka
Oddział Katowicki PTG, Ojcowski Park Narodowy, Sosnowiec - Ojców, 2005
—————————–——————————————————————————————

Adam Hibszer

FUNKCJA EDUKACYJNA PARKÓW NARODOWYCH ORAZ
JEJ ROLA W ZAPOBIEGANIU KONFLIKTOM
- ZARYS PROBLEMU
Wprowadzenie
Szeroko rozumiane motywy edukacyjne towarzyszyły działaniom prowadzącym do tworzenia parków narodowych (Pawlikowski, 1923; Sokołowski,
1923). W praktyce, w wielu przypadkach, były one przysłaniane przez cele
ochronne czy też naukowo-badawcze. Znajduje to wyraźne potwierdzenie
w Ustawie o ochronie przyrody (1991), gdzie w art. 14.2 czytamy: „Wszelkie
działania na terenie parku narodowego podporządkowane są ochronie przyrody
i mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi działaniami”. Realizowana przez
dziesięciolecia w polskich parkach narodowych hierarchia celów spowodowała
zachwianie proporcji między poszczególnymi funkcjami pełnionymi przez obszary chronione, doprowadziła też ona do przeświadczenia, że sam fakt istnienia parku w stopniu wystarczającym spełnia cele edukacyjne i że zadania ukierunkowane
na kształtowanie świadomości społecznej nie są niezbędne. Brak nadania należytej rangi funkcji edukacyjnej obszarów o cennych walorach przyrodniczych objętych ochroną sprawił, iż w obszarach tych dochodzi do konfliktów, których
przedmiotem jest chroniona przyroda. Spory pomiędzy ludźmi odpowiedzialnymi
za ochronę przyrody, a tymi, którzy występujące tam walory przyrodnicze pragną
wykorzystać inaczej, najczęściej w sposób niezgodny z ideą jej ochrony, po części wynika z faktu niewłaściwie prowadzonej edukacji przyrodniczej. Niewątpliwie wielu sytuacjom konfliktowym można byłoby zapobiec, gdyby stan świadomości ekologicznej stron uczestniczących w konflikcie był wyższy, gdyby też
włożono więcej trudu w edukację ekologiczną (Kalinowska, 1999). W ostatnich
kilkunastu latach, poprzez podjęte wszechstronne działania edukacyjne, wzrosła
szansa na zmianę tych niekorzystnych zjawisk.
Nowa ustawa o ochronie przyrody (2004) precyzuje szereg zapisów w interesującym autora aspekcie: „Celem ochrony przyrody jest (...) kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację...” (art.2.2.), zaś „Cele
ochrony przyrody są realizowane przez (...) prowadzenie działalności edukacyjnej...” (art.3). W innym miejscu napisano: „Obszar parku narodowego jest udo214

stępniany w celach (....) edukacyjnych (...) w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku narodowym”(art.12).
Mimo pierwszoplanowego zadania, polegającego na ochronie przyrody,
działalność edukacyjna w polskich parkach narodowych od prawie 15 lat jest jednym z głównych zadań służb odpowiedzialnych za ochronę przyrody (Andrzejewski, 1996). Potwierdzenie tego faktu znajdujemy także w dorocznych „Analizach rocznej działalności parków narodowych” – opracowaniach rozwiązanego
w ubiegłym roku Krajowego Zarządu Parków Narodowych. Według tego opracowania podstawowe funkcje parków narodowych to: 1. Ochrona przyrody;
2. Funkcja naukowo-edukacyjna (realizowana przez prowadzenie własnej działalności naukowo-badawczej, udostępnianie terenów parków do badań, wydawnictwa naukowe i popularne, prowadzenie muzeów przyrodniczych, bibliotek oraz
wyznaczanie przyrodniczych ścieżek dydaktycznych); 3. Funkcja turystycznowypoczynkowa; oraz 4. Funkcja kulturalno-historyczna (Parki narodowe...,
2002).
Autor artykułu próbuje poszukać odpowiedzi na następujące pytania:
W jaki sposób realizowane są zadania edukacyjne w polskich parkach narodowych? Jakie są formy tej edukacji? Kto jest adresatem oferty edukacyjnej parków? Czy i w jaki sposób działalność edukacyjna parków narodowych przyczynia
się do rozwiązywania konfliktów, których przedmiotem jest chroniona przyroda?
Materiał badawczy stanowiły roczne analizy działalności parków narodowych, przygotowywane dla Krajowego Zarządu Parków Narodowych oraz opracowania zebrane w trakcie wizyt w ośrodkach edukacyjnych polskich parków narodowych. Bogactwo zgromadzonych materiałów a także tematyka i miejsce konferencji, na której zostały zaprezentowane wyniki, sprawiły, iż autor postanowił
ograniczyć się głównie do przykładów z Ojcowskiego Parku Narodowego.
Edukacja w parkach narodowych – od teorii do praktyki
W tradycyjnym rozumieniu parki narodowe powoływane są w celu ochrony przyrody. Ochrona ta oznacza zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody, w szczególności dziko występujących
roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów (Ustawa
o ochronie przyrody, 1991). Art. 2 tejże ustawy wspomina, iż ochrona ma na celu
m.in. kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody, a w art. 5
stwierdza się, iż „popularyzowanie ochrony przyrody jest obowiązkiem organów
administracji publicznej, instytucji naukowych i oświatowych.”, zaś „szkoły
wszystkich stopni są obowiązane objąć programami nauczania zagadnienia
ochrony przyrody”.
W 1997 r. Minister Środowiska oraz Minister Edukacji Narodowej przyjęli
„Narodową Strategię Edukacji. Przez edukację do zrównoważonego rozwoju”.
W 2001 r. dokument ten zaktualizowano oraz przygotowano program wykonawczy określający zadania przypisane różnym instytucjom państwowym i samorządom. Wspomniane dokumenty przewidywały objęcie jak najszerszej rzeszy oby215

wateli permanentną edukacją ekologiczną, przez wdrożenie edukacji ekologicznej
jako edukacji interdyscyplinarnej na wszystkich poziomach kształcenia
(Radziejowski, 2002).
Głównym celem działań edukacyjnych prowadzonych przez parki narodowe, według R. Andrzejewskiego (1996), powinno być podnoszenie kultury przyrodniczej społeczeństwa. Kultura ta u każdego człowieka wyraża się jego emocjonalnym stosunkiem do przyrody, umiejętnością dostrzeżenia i przeżycia jej
piękna, od skali krajobrazu, aż do skali fragmentu niewielkiego organizmu: płatka
kwiatu, liścia drzewa, skrzydła owada itp. Zamierzenia dydaktyczne parków
powinny być realizowane przez czynny udział zwiedzającego w wielozmysłowym dostrzeganiu określonych wartości, rzeczy i zjawisk. Angażowanie emocjonalne odwiedzającego park narodowy jest jedną ze specyficznych cech metodyki
jego poznawania. Przeżycie przyrody będzie głębsze, gdy człowiek będzie miał
określoną o niej wiedzę – wiedzę, odpowiadającą na pytanie: dlaczego ona jest
taka jaką ją widzimy, jaką odczuwamy. Należy także podkreślić, iż w przypadku
zajęć dla uczniów, kadry dydaktyczne parków narodowych nie mogą zastępować
nauczycieli różnych przedmiotów przyrodniczych, ale pomagać im w realizacji
zajęć i programów autorskich.
Sprzyjającym czynnikiem prowadzenia edukacji w parkach narodowych
w Polsce jest wprowadzana od 1999 r. reforma oświaty, która przywróciła znaczenie zajęć odbywających się poza budynkiem szkolnym. Zajęcia w terenie,
umożliwiają wykorzystanie przyrody jako źródła wiedzy ucznia i środka upoglądowienia procesu nauczania. Kształcąca rola tej formy zajęć szkolnych została
„odkryta” już w okresie oświecenia, a w polskich szkołach, nie bez wpływu takich geografów jak L. Sawicki, E. Romer czy S. Pawłowski, uformował się model
edukacji przyrodniczej oparty o bezpośrednie obserwacje i doświadczenia wykonywane przez uczniów w terenie (Hibszer, 2002). Wielu dydaktyków niejednokrotnie zwracało uwagę na potrzebę organizowania takich zajęć: „Są one (zajęcia
w terenie) jednym z najwłaściwszych środków, jednym z najpotężniejszych czynników, który umożliwia szkole spełniać jej współczesny podstawowy obowiązek,
jakim jest przygotowanie młodego pokolenia do życia” (Wuttke, 1957).
Idea edukacji w parkach wpisuje się ponadto w obowiązujące szkoły zadania, wynikające z aktualnych przepisów ministerialnych dotyczących reformowanej szkoły – z Podstaw programowych kształcenia ogólnego (2002). W dokumencie tym czytamy m.in., iż zadaniem szkoły jest: „Umożliwianie prowadzenia obserwacji środowiska w (...) poznawanych regionach; Przeprowadzanie ćwiczeń
kształtujących umiejętność orientowania się w terenie i na mapie; Umożliwianie
prowadzenia obserwacji zjawisk przyrodniczych (...)” (podstawa programowa
przyrody w szkole podstawowej); „Tworzenie uczniom sprzyjających warunków
do: 1. Korzystania z możliwie różnorodnych źródeł wiedzy geograficznej, w tym
z własnych obserwacji terenowych (...), 2. Uczenia się czynnego, kształtującego
dociekliwość, refleksyjność, zdrowy krytycyzm, chęć działań” (podstawa
programowa geografii w gimnazjum); „Zapewnienie uczniom możliwości prowadzenia obserwacji terenowych” (podstawa programowa geografii w szkołach
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ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy); „Zapewnienie uczniom możliwości
prowadzenia badań geograficznych kameralnych i terenowych” (podstawa programowa geografii w szkołach ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony); „Zapewnienie uczniom możliwości prowadzenia obserwacji terenowych przyczyn,
przebiegu i skutków procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej” (podstawa programowa geografii z ochroną i kształtowaniem środowiska w szkołach
zawodowych), oraz „Umożliwienie prowadzenia badań w terenie” (podstawa
programowa edukacji ekologicznej w szkołach ponadgimnazjalnych). Praktycznie
na każdym poziomie edukacyjnym (od szkoły podstawowej po wszystkie typy
szkół ponadgimnazljalnych) znajdujemy zalecenia realizacji zajęć w różnorodnych środowiskach poza budynkiem szkolnym. Pozytywnym zjawiskiem, towarzyszącym reformie, jest fakt, iż nauczanie realizowane „w terenie” - poza
budynkiem szkoły m.in. w skansenach, muzeach i obszarach chronionych (w tym
w parkach krajobrazowych i narodowych) zdobywa coraz szersze grono zwolenników wśród nauczycieli.
Warto również wspomnieć, iż w wielu krajach europejskich – np.
w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji - od lat funkcjonują ośrodki edukacji
środowiskowej, których celem jest kształcenie społeczeństwa zgodnie z ideą
zrównoważonego rozwoju. Te centra dydaktyczne, powiązane z ośrodkami
edukacyjnymi obszarów chronionych są powszechnie wykorzystywane w szkolnictwie na różnych poziomach kształcenia. Pełnią także nieocenioną rolę w tzw.
edukacji nieformalnej, ukierunkowanej na lokalną społeczność. Ośrodki edukacyjne polskich parków narodowych mogły by więc szerzej korzystać z wzorców
sprawdzonych w innych krajach.
Formy edukacji przyrodniczej w polskich parkach narodowych
Do podstawowych form edukacji przyrodniczej w parkach narodowych
można za J. Partyką (2002) zaliczyć:
A. Muzea przyrodnicze
B. Wydawnictwa popularno-naukowe
C. Ścieżki dydaktyczne
D. Ośrodki edukacyjne
Muzea przyrodnicze w parkach narodowych są z pewnością jedną z najstarszych form działalności edukacyjnej. Urządzane były najczęściej w pierwszych latach istnienia parku. Najstarsze, ponad 90. letnie muzeum znajduje się
w Białowieskim Parku Narodowym (Okołów, 1991). Muzea przyrodnicze posiada obecnie 18 parków (nie ma ich tylko w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”,
Drawieńskim Parku Narodowym, Gorczańskim Parku Narodowym, Magurskim
Parku Narodowym oraz Parku Narodowym „Ujście Warty”). Zadaniem muzeów
jest gromadzenie danych o zasobach przyrodniczych oraz procesach zachodzących na terenie parków, a także organizacja stałych i zmiennych wystaw.
Najbogatsze zbiory mają muzea w parkach Wielkopolskim i Białowieskim. Do
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najczęściej odwiedzanych należą muzea w parkach Pienińskim, Wolińskim i Białowieskim. Liczba osób zwiedzających muzea w poszczególnych latach jest
zmienna (tab. 1), od ostatniej dekady XX stulecia obserwowany jest jej wzrost,
zaś mniejsza frekwencja zwiedzających na przełomie wieków była odbiciem
spadku ruchu turystycznego w parkach (Partyka, 2002).
Jednym z tradycyjnych sposobów propagowania walorów przyrodniczych
i kulturowych oraz wyników badań naukowych prowadzonych w parkach narodowych jest ich działalność wydawnicza. Bogaty zasób propozycji edytorskich
posiada prawie każdy park narodowy. Najczęściej są to pocztówki, mapy, informatory, przewodniki, mono- lub wielo-tematyczne foldery, monografie przyrodnicze, a w ostatnich latach także kasety VHS i płyty CD. Liczba nowych wydawnictw popularno-naukowych w kolejnych latach przekracza rocznie 100 pozycji.
Ważnym elementem zagospodarowania w parkach i równocześnie formą
zwiedzania, stanowiącą cenne uzupełnienie edukacji w terenie, są trasy przyrodnicze, zwane ścieżkami dydaktycznymi. Są to najczęściej fragmenty tras turystycznych ze szczególnie dużym nagromadzeniem walorów przyrodniczych i kulturowych, przystosowane do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Mają one odpowiednie objaśnienia w formie tablic z rycinami i tekstami, czasami są wzbogacone o przewodnik, w którym przedstawiona jest informacja o zjawiskach i spotykanych na szlaku gatunkach roślin i zwierząt. Celem ścieżek dydaktycznych jest
zapewnienie zwiedzającym bliższego kontaktu z przyrodą, poznanie i rozumienie
przyrodniczych procesów. Mają one także ułatwić obserwację elementów na ogół
pomijanych podczas zwykłej wycieczki (Partyka, 2002). Pierwsze ścieżki dydaktyczne w polskich parkach wytyczono w połowie lat 70. XX w. (pierwsza ścieżka
powstała w 1974 r. w Kampinoskim Parku Narodowym). Obecnie w 23 parkach
narodowych jest ich już prawie 100.
Szczególną rolę w realizacji funkcji edukacyjnej parków narodowych odgrywają ośrodki edukacyjne. Jest to najnowsza forma działalności dydaktycznej
parków. Pierwszy ośrodek został otwarty w 1992 r. w Ustrzykach Dolnych dla
Bieszczadzkiego Parku Narodowego. W następnych latach podobne placówki
powstawały w kolejnych parkach. Obecnie jest ich 11 (najnowszy oddano do
użytku w 2002 r. w Babiogórskim Parku Narodowym). Na potrzeby takiego
ośrodka dyrekcja parku często adoptuje stare dworki, pałacyki, zabytkowe stodoły, wiejskie chaty lub podejmuje trud budowy nowoczesnego obiektu, jak
w przypadku Roztoczańskiego Parku Narodowego (Myga-Piątek, 1994). Ośrodki
takie mają sale audiowizualne oraz własne laboratoria, często muzea przyrodniczo-etnograficzne lub izby regionalne. Ośrodki edukacyjne są uznawane za najwyższą formę działalności dydaktycznej. Ich celem jest pobudzanie i rozwijanie
zainteresowań i sposobów percepcji środowiska przyrodniczego i jego funkcjonowania, przedstawianie zagrożeń i metod ochrony środowiska oraz podnoszenie
kwalifikacji osób zajmujących się profesjonalnie ochroną przyrody i edukacją
(Partyka, 2002). Ośrodki edukacyjne w parkach narodowych pełnią rolę stacji
terenowych dla szkół różnych szczebli, szczególnie z najbliższego sąsiedztwa
parku, co ma ogromny wpływ na kształtowanie opinii lokalnych społeczności.
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Rocznie w polskich parkach narodowych prowadzi się ponad 5 tys. różnych zajęć
dydaktycznych: prelekcji, wykładów, zielonych szkół, konkursów, warsztatów
dla uczniów i nauczycieli, ale podstawową formą pracy są zajęcia terenowe.
Często stosowaną formą organizacji zajęć w ośrodkach edukacyjnych są
warsztaty dydaktyczne. Pojawiły się one w Polsce na początku lat 90. XX w.
wraz z napływem idei oświatowych z kręgu krajów anglosaskich. Na zajęciach
tych realizowany jest podstawowy postulat kształcenia w systemie poszukującym
– nauczanie poprzez doświadczenie i następnie wprowadzenie zdobytej wiedzy
do praktyki, przy niezbędnym warunku własnej aktywności twórczej (Pulinowa,
1996). Warsztaty dydaktyczne różnią się znacznie od tradycyjnych konferencji
utrzymanych w systemie podającym, gdzie uczestnicy słuchają wykładów lub referatów, a po nich następuje dyskusja. Niezbędnym warunkiem spotkań warsztatowych jest stworzenie sytuacji samodzielnego rozwiązywania zadań i wprowadzanie nabytych umiejętności do praktyki. Służy temu już sama struktura warsztatów, które najczęściej przebiegają w następujących etapach: 1. Organizacja
wstępna (określenie celu zajęć, sporządzenie scenariusza oraz przygotowanie odpowiednich materiałów przez prowadzącego); 2. Przygotowanie uczestników do
zajęć, stworzenie sytuacji problemowej (etap ten obejmuje poznanie zespołu,
wstępną dyskusję nad rozpoznanym problemem, sformułowanie pytań badawczych - zadań do wykonania, ustalenia planu działań oraz podział uczestników na
mniejsze zespoły badawcze); 3. Praca terenowa, polegająca na wykonaniu zaplanowanych czynności; 4. Opracowanie kameralne zebranych materiałów; 5. Prezentacja wypracowanych materiałów – sesja końcowa.
Wymiernym efektem tej formy działalności edukacyjnej parków narodowych są opracowane przez nauczycieli zadania, trasy dydaktyczne czy scenariusze zajęć terenowych. W wielu parkach są one wykorzystywane w trakcie zajęć
z grupami młodzieży szkolnej, a po opublikowaniu wzbogacają ofertę edukacyjną
ośrodka edukacyjnego danego parku. Czasami warsztaty są okazją do sprecyzowania ciekawych wniosków, odnoszących się nie tylko do tematyki samych zajęć
warsztatowych, ale dotyczyć mogą różnych aspektów szeroko rozumianej edukacji przyrodniczej parków. Pisali na ten temat m.in. A. Hibszer (1996)
i T. Winnicki (1997).
Polskie parki narodowe coraz częściej stają się terenem, gdzie kształcić się
chce młodzież szkolna i studenci z innych krajów, a nasze ośrodki edukacyjne
i ścieżki dydaktyczne znajdują naśladowców w świecie np. w ramach projektów
nadzorowanych przez Europejską Federację Parków Narodowych i Parków Natury – EUROPARC (Kalinowska, 1999).
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Tabela 1. Działalność edukacyjna parków narodowych w latach 1990-2003
Table 1. Education activity of national parks in the period 1990-2003
Liczba
Ośrodki
Liczba ścieżek
Liczba
imprez dyedukacyjdydaktycznowych
daktycznych
ne
nych
wydawnictw popularnonaukowych
1990
10
379
b.d.
13
0
556
1991
13
544
24
18
0
550
1992
13
492
b.d.
23
1
768
1993
14
496
71
24
3
900
1994
15
554
49
35
4
1665
1995
14
687
64
39
4
2228
1996
17
744
61
46
5
1910
1997
16
746
66
42
5
4132
1998
15
1207
83
43
7
2956
1999
15
785
131
54
7
3275
2000
17
735
169
68
9
3896
2001
17
676
155
71
10
4666
2002
17
742
123
88
11
4797
2003
18
868
131
96
11
5213
Źródło: analizy działalności parków narodowych, KZPN za J. Partyka (2002), zmienione i uzupełnione (b.d – brak danych)
Rok

Liczba
czynnych
muzeów
przyrodniczych

Liczba osób
zwiedzających muzea
(w tys.)

Podkreślić należy, iż bogactwo form organizacji zajęć oraz różnorodność
koncepcji edukacyjnych, jaką można obserwować w parkach narodowych jest
zjawiskiem bardzo pozytywnym, ponieważ zapewnia najlepsze wykorzystanie
lokalnych warunków środowiskowych oraz właściwe wpisanie się w zapotrzebowanie społeczności lokalnych i odwiedzających park.
Próbując odpowiedzieć na pytanie: które z opisanych powyżej form edukacji przyrodniczej, prowadzonej w parkach mogą być pomocne w zapobieganiu
konfliktom, nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ nikt nie
prowadził badań w tym zakresie. Wydaje się jednak, iż zarówno muzea przyrodnicze, jak też wydawnictwa popularno-naukowe, czy ścieżki dydaktyczne mogą
mieć częściową, aczkolwiek ograniczoną skuteczność oddziaływania na lokalną
społeczność. Największy wpływ może mieć działalność istniejących w parkach
ośrodków edukacyjnych.
Adresaci oferty edukacyjnej – przykład Ojcowskiego Parku Narodowego
Kto jest adresatem oferty przygotowanej przez ośrodki edukacyjne parków
i w jakim stopniu jej odbiorcami jest lokalna społeczność? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie przyglądając się informacjom pochodzącym z Ojcowskiego
Parku Narodowego.
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Brak odpowiednich badań, nie pozwala na rozróżnienie danych dotyczących osób, które korzystają z oferty muzealnej Parku, ani też osób zapoznających
się z jego ofertą wydawniczą. Nie wiadomo także kim są turyści spacerujący po
ojcowskich ścieżkach dydaktycznych. Jedyną mierzalną ofertą edukacyjną Parku
są zajęcia prowadzone przez Ośrodek Edukacyjno-Dydaktyczny (tab. 2), który
w Ojcowskim Parku Narodowym działa od 1991 r.
Tabela 2. Zajęcia edukacyjne prowadzone przez Ośrodek Edukacyjno-Dydaktyczny
Ojcowskiego Parku Narodowego w latach 1999-2005
Table 2. Education activities performed by Education-Didactic Centre of Ojców National
Park in the period 1999-2005
Udział osób ze
środowisk
lokalnych
[%]
1999
66
30
36
2446
4,6
2000
62
44
26
5885
37,7
2001
81
98
59
4747
35,9
2002
146
89
98
10221
7,0
2003
248
66
232
11692
17,9
2004
134
75
117
6561
23,4
2005
132
63
163
8426
46,1
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z Analiz działalności Ojcowskiego Parku Narodowego z lat 1999-2005
Rok

Liczba
placówek

Rodzaj zajęć
Wykłady,
Warsztaty,
prelekcje
lekcje

Uczestnicy
ogółem

Odbiorcami zajęć, prowadzonych przez pracowników Parku są uczniowie
i nauczyciele z różnych stron kraju, studenci wyższych uczelni (głównie Akademii Rolniczej i Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Uniwersytetu Śląskiego), przewodnicy oraz inni gestorzy. Ośrodek Edukacyjno-Dydaktyczny pełni
ważne zadania dla placówek oświatowych w najbliższej okolicy i jest elementem
uzupełniającym programową edukację szkolną. Warto też wspomnieć, iż zgodnie
z propagowanym przez Dyrekcję Parku modelem poznawania Ojcowskiego Parku
Narodowego, polegającym na większej aktywności opiekunów kosztem zatrudnianych przewodników, Ośrodek w Ojcowie koncentruje się na pracy z nauczycielami celem wypracowania form i materiałów służących samodzielnemu prowadzeniu zajęć edukacyjnych w terenie. Wykorzystuje się w nim bogate tradycje
i wzory ośrodków edukacji środowiskowej, funkcjonujące od lat w innych krajach, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii (Biderman, 1995). Efektem tych doświadczeń jest m.in. trzyczęściowy pakiet „Twoja rzeka”, wydany w latach 1995-96
oraz scenariusze zajęć przygotowane indywidualnie przez nauczycieli – słuchaczy
studiów podyplomowych z przyrody, prowadzonych na WNoZ Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Warto także dodać, iż dla uczczenia jubileuszu 150-lecia
wyprawy przyrodników warszawskich po Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
powstało opracowanie pt. „W krainie białych skał” (Dobosik i in., 2004) z zadaniami i scenariuszami zajęć po okolicach Złotego Potoku i Ojcowa. Jest to także
plon współpracy Ojcowskiego Parku Narodowego z nauczycielami.
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Rola edukacji w zapobieganiu konfliktom człowiek - przyroda
Czy i w jaki sposób działalność edukacyjna parków narodowych przyczynia się do zapobiegania lub rozwiązywania konfliktów, których przedmiotem jest
chroniona przyroda? Skuteczność działań edukacyjnych w interesującym nas zakresie musi być ukierunkowana w pierwszej kolejności na tych, którzy przyrodę
mają na co dzień, a więc ludność mieszkającą w parku oraz w jego otulinie.
Szczególnie podatne na realizację celów edukacyjnych parków są dzieci oraz
młodzież okolicznych szkół, którzy mogą stać się „ambasadorami” idei ochrony
przyrody w swoich domach. Budzenie dumy z walorów przyrodniczych miejsca,
w którym przyszło im żyć, może przynieść pozytywne efekty w kreowaniu lokalnej tożsamości, może też utwierdzać przekonanie o potrzebie zachowania dla potomnych bogactwa miejscowej przyrody. Większość parków narodowych duży
nacisk kładzie więc na stałą współpracę ze szkołami znajdującymi się w obrębie
parków lub w ich strefie ochronnej. Ma to duże znaczenie w kreowaniu opinii
o parku, a zwłaszcza akceptacji tej formy ochrony przyrody, która wymaga różnych ograniczeń w gospodarczym wykorzystaniu obszaru parków narodowych
i ich otuliny. Oprócz edukacji w parkach i ich otulinach, konieczne jest podejmowanie działań skierowanych do studentów i nauczycieli. Organizowanie
w parkach poligonów do zajęć terenowych, ścieżek dydaktycznych oraz przygotowywanie oferty edukacyjnej w postaci pakietów dydaktycznych i scenariuszy
zajęć z pewnością pomaga w znalezieniu sprzymierzeńców chronionej przyrody.
Dane liczbowe zebrane dla Ojcowskiego Parku Narodowego świadczą
o zmiennej liczbie osób pochodzących ze środowisk lokalnych (z miejscowości
znajdujących się w Parku lub z jego najbliższego otoczenia), które skorzystały
z oferty edukacyjnej Ośrodka Edukacyjno-Dydaktycznego w Ojcowie. W ostatnich kilku latach wartości te wahały się od niespełna 5% w 1999 r. do ponad 46%
w 2005 r. (tab. 2) ogółu uczestników korzystających z różnych form zajęć edukacyjnych.
Efektywność zajęć, prowadzonych w ośrodku edukacyjnym parku narodowego w krótkiej perspektywie często nie jest mierzalna. Ponieważ dotyczy ona
sfery postaw oraz zachowań, na jej skutki nieraz trzeba oczekiwać wiele lat. Edukacja w parkach może spełniać pozytywną rolę w zapobieganiu konfliktom.
W zakresie rozwiązywania sporów na tle chronionej przyrody jej skuteczność jest
znacznie ograniczona.
Podsumowanie - wnioski końcowe
We wszystkich 23 parkach prowadzona działalność edukacyjna jest nastawiona głównie na turystów i młodzież szkolną. Opracowano specjalne szlaki dydaktyczne „ścieżki dydaktyczne”, wydawane są materiały informacyjnoedukacyjne. Prowadzone są warsztaty terenowe dla uczniów i nauczycieli, wspomagające edukację przyrodniczą lokalnych szkół różnego szczebla. W wielu par222

kach edukacja ekologiczna - prowadzona w sposób systemowy, z zajęciami obejmującymi nie tylko dzieci, ale także dorosłych mieszkańców parku oraz jego otuliny jest wreszcie docenianą formą zapobiegania konfliktom.
Funkcja edukacyjna parków narodowych może spełniać ważną rolę w kreowaniu postaw pro-środowiskowych, może być czynnikiem łagodzącym lokalne
konflikty społeczne zwłaszcza na linii dyrekcja parku – społeczność lokalna, których interesy nie zawsze się pokrywają. Warto podkreślić, iż edukacja może
przynieść pozytywne rezultaty pod warunkiem, że nie będzie rozumiana wyłącznie jako przekaz informacji o walorach przyrodniczych obszarów i naukowych
powodach, dla których należy je chronić, ale także obejmie działania mające na
celu przekonanie ludności, zwłaszcza społeczności lokalnej, że ochrona przyrody
jest ochroną jej własnego dziedzictwa, w tym również kulturowego, i prowadzona
jest także dla jej dobra, a także dla jej korzyści.
Literatura
Andrzejewski R., 1996. Parki narodowe a dydaktyka. Parki Narodowe, nr 4, s. 4-5.
Biderman A., 1995. Edukacja środowiskowa w parkach narodowych. Materiały konferencji
„Przygotowanie parku narodowego do edukacji środowiskowej – współpraca ze
szkolnictwem”. Ojców.
Dobosik B., Hibszer A., Partyka J., 2004. W krainie białych skał. Zadania dydaktyczne
i scenariusze zajęć terenowych dla nauczycieli prowadzących edukację przyrodniczą w Złotym Potoku i Ojcowie. Oddział katowicki PTG, Ojcowskim Park Narodowy,
Sosnowiec, Ojców.
Hibszer A., 1996. Edukacja środowiskowa w terenie – wnioski z konferencji w Ojcowie.
Geografia w Szkole, 3.
Hibszer A., 2002. Rola zajęć terenowych w nauczaniu przyrody. [w:] A. Hibszer, U. MygaPiątek, M. Rzętała (red.), Przyroda – scenariusze zajęć lekcyjnych dla klas IV-VI
szkoły podstawowej, tom. 5, WNoZ UŚ, Sosnowiec, s. 11-18.
Kalinowska A., 1999. Edukacja w parkach i wokół parków. [w:] B. W. Wołoszyn, T. Postawa
(red.), Forum Dyskusyjne „Parki narodowe – ich funkcja w czasie i przestrzeni.
Trzebinia – 24.11.1999”, Komitet Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 46-49.
Myga-Piątek U., 1994. Edukacja w parkach narodowych. Parki Narodowe, 4, s. 20-21.
Okołów C., 1991. Muzea polskich parków narodowych. Parki narodowe, 1. s. 12-13.
Parki narodowe w Polsce (sprawozdanie roczne 2001), Krajowy Zarząd Parków Narodowych, Warszawa - Białowieża, 2002.
Partyka J., 2002. Formy edukacji przyrodniczej w parkach narodowych. [w:] Z. Górka,
A. Jelonek (red.), Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski. IGiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 553-558.
Pawlikowski J. G., 1923: Tatry parkiem narodowym. Wierchy. 1.
Pulinowa M., 1996. Wartości kształcące warsztatów geograficznych. Geografia
w Szkole, 3.
Radziejowski J., 2002. Turystyka i edukacja w parkach narodowych jako obszar współpracy pomiędzy parkami narodowymi a samorządami. [w:] Samorządy i ich stowarzyszenia w ochronie parków narodowych. Stowarzyszenie Samorządów Polskich
Współdziałających z Parkami Narodowymi, Mosina, s. 64-67.
Sokołowski S., 1923: Tatry jako park narodowy. Wyd. Państwowej Komisji Ochrony Przyrody, Wyd. Anczyca, Kraków.
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 roku
Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. z 2004, Nr. 92, poz. 880.

223

Winnicki T., 1997. Edukacja ekologiczna i udostępnianie parków narodowych do zwiedzania, Parki Narodowe, nr 4, s. 20-21.
Wuttke G., 1957. Ćwiczenia i wycieczki w nauczaniu geografii. PZWS, Warszawa.

Summary
Education function of national parks and their role in preventing conflicts
Education activity in Polish National Parks for over 15 years has been one of the tasks responsible for nature protection. The Author of the paper makes an attempt to answer the following
questions: What is the way or realising education tasks in Polish national parks? What are the forms
of this education? Who is a receiver of educational offer of parks? Whether and in what way educational activity of national parks contributes to solve conflicts concerning the protective natural environment?
Basic forms of natural education in national parks include natural museums, popularscientific publications, didactic paths and educational centres. Educational activities in parks are
directed to different receivers, but the most important are activities directed to the population living
in parks and their surroundings. Especially children and young people of local schools are susceptible to, who are “ambassadors” of the idea of nature protection in their homes. Among four forms of
natural education performed in Polish national parks, the activity of educational centres located in
parks probably influences the most proecological behaviour of local communities.
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