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DROGI CZYTELNIKU!

Książeczka, która masz przed sobą została przygotowana
przede wszystkim z myślą o młodych turystach, którzy dopiero
rozpoczynają samodzielną przygodę z wędrówką – pieszą lub
na nartach, rowerem, kajakiem, pod żaglami, konno, czy w jaki-
kolwiek inny sposób. Chodzi zatem o ludzi uprawiających tury-
stykę aktywną, której właściwą areną jest otwarta przestrzeń,
przyroda im mniej przez człowieka zmieniona, tym lepiej.

Wszystkie dyscypliny aktywnej turystyki uprawiane są w śro-
dowisku przyrodniczym i fakt ten ma doniosłe konsekwencje.
Z jednej strony to właśnie bezpośredni kontakt z przyrodą, moż-
liwie najpiękniejszą i najlepiej zachowaną, decyduje o poziomie
satysfakcji osiąganej przez turystę.

– Któż chciałby pływać po zatrutych, cuchnących wo-
dach albo wspinać się na hałdy odpadów?

Ale z drugiej strony, korzystający z walorów przyrody
turyści oddziaływają na nią, często w wysoce negatywny
sposób.

Wynika z tego, że turyści, w swoim własnym interesie, po-
winni być orędownikami ochrony przyrody – w sensie różnych
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działań podejmowanych przez władze publiczne, instytucje
i organizacje, a także nauczyć się tak uprawiać ulubione dzie-
dziny turystyki, aby przyrodzie nie szkodzić.

Oczywiście ten „egoistyczny” powód nie jest jedynym, ani
najważniejszym argumentem za ochroną przyrody. Są znacznie
donioślejsze! Ale i ten niech nam wystarczy, aby w tej popular-
nie ujętej i oczywiście bardzo skróconej postaci, przekazać te
informacje, które zdaniem autora są najważniejsze dla wyrusza-
jącego na szlak turysty.
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CO ROZUMIEMY
POD POJĘCIEM OCHRONY PRZYRODY?1

Od najdawniejszych czasów poszczególni ludzie, a także
społeczności lub instytucje podejmowały działania, których prak-
tycznym rezultatem była ochrona specyficznych tworów przy-
rody, gatunków czy kompleksów przyrodniczych.

Najczęściej decydowały o tym względy praktyczne. Tak było
np. z systemem regaliów, czyli wyłącznych uprawnień władcy
do polowania na pewne gatunki zwierzyny. To stąd wzięła się
ochrona turów, żubrów i bobrów w dawnej Polsce. Nie poprze-
stawano przy tym na samych zakazach czy karaniu kłusowni-
ków, prowadzono ochronę aktywną dokarmiając zwierzynę, two-
rząc specjalne mateczniki (dziś powiedzielibyśmy rezerwaty) dla
jej rozrodu, utrzymując specjalne służby hodowlane. Nie byłoby
dzisiaj Białowieskiego Parku Narodowego ani Parku Gran Pa-
radiso w Alpach, nie ocalałyby żubry ani koziorożce alpejskie,
wraz ze swoimi matecznikami, gdyby nie ochroniono tych tere-
nów dla satysfakcji władców i chwały królestw.

1) Tekst tego rozdziału został przygotowany w oparciu o artykuł „Postulat
zachowania różnorodności biologicznej jako synteza 200 letniego rozwoju idei
ochrony przyrody”, który autor napisał dla miesięcznika Aura.
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Czyjeś prawa nie były jednak jedynym motywem różnych
poczynań ochronnych. W dawnych wiekach również umiano
dostrzec to, że niektóre zasoby przyrody wolno się odnawiają
i ich wyniszczenie może spowodować ogromne szkody. Wiado-
mo, że Chińczycy już w XI w. p.n.e. chronili cenne dla gospodar-
ki gatunki drzew, Inkowie racjonalnie gospodarowali zasobami
guana, Jagiełło kazał chronić cisy jako źródło strategicznego
surowca. Podobnie królowie Neapolu chronili drzewostany so-
sny kalabryjskiej w Górach Sila jako rezerwę drewna na potrze-
by floty wojennej – do dzisiaj te leśne olbrzymy możemy oglą-
dać w Kalabryjskim Parku Narodowym.

Oczywiście były to raczej odosobnione przypadki w nasta-
wionym na eksploatację podejściu do przyrody. Próżno senator
Marcus Cicero (I w. p.n.e.) nawoływał do powstrzymania nisz-
czenia lasów w Italii – do dzisiejszego dnia ten kraj ponosi fatal-
ne skutki wylesienia Apeninów.

Twory przyrody (bo rzadziej dzika przyroda jako całość) wzbu-
dzały też często zachwyt swym pięknem. Mogło to być prze-
słanką dla ochrony. Historyk Herodot zanotował, że perski król
Kserkses zachwycony pięknem rosnącego nad rzeką Meander
platanu, zawiesił na nim złoty znak i postawił strażnika, aby
strzegł drzewa; a znowu Luter upominał się o dobre traktowa-
nie ptaków, które pięknie śpiewają.

Obiekty przyrodnicze miały także czasem charakter sakral-
ny. Święte gaje, źródła, drzewa, jako siedlisko lub przejaw bó-
stwa doznawały czci i były nietykalne, przynajmniej tak długo,
dokąd panowały dawne wierzenia. Niejedno stare drzewo do-
trwało do naszych czasów gdyż kiedyś umieszczono na nim
przydrożną kapliczkę.
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W niektórych zakonach kontemplacyjnych obowiązywał zwy-
czaj zostawiania jednej kwatery ogrodu nieuprawianej, aby go-
spodarował na niej sam Bóg. Człowiek nie ingerował tam w przy-
rodę z szacunku dla dzieła stworzenia. Poczucie jedności stwo-
rzenia i godności całej przyrody znalazło chyba najpełniejszy
wyraz u św. Franciszka z Asyżu, który nie tylko zwierzęta, ale
także elementy przyrody nieożywionej nazywał swoimi braćmi
i siostrami. W tej postawie uwielbienia Stwórcy w Jego dzie-
łach, odbiegał jednak Franciszek od typowej wówczas niestety,
a pewnie także i dzisiaj, postawy większości chrześcijan.

Z przytoczonych wyżej przykładów widać wyraźnie, że
już w odległych czasach miały miejsce praktyczne działa-
nia na rzecz ochrony przyrody motywowane względami
gospodarczymi, estetycznymi lub religijnymi, a także in-
teresami jednostek lub grup społecznych.

Wszystkie te starania były jednak doraźne, rozproszone i nie
ufundowane na ogólniejszej, naukowej i światopoglądowej pod-
stawie.

Zasadnicza zmiana nastąpiła dopiero z początkiem XIX w.,
a była w znacznej mierze konsekwencją nałożenia się dwóch
procesów: rozwoju nauk przyrodniczych i techniki oraz rozpo-
wszechnienia się ideowych prądów romantyzmu. Nauki przy-
rodnicze i techniczne, których rozwój w dobie oświecenia do-
znał wielkiego przyspieszenia, i które w widoczny sposób za-
częły zmieniać świat, kazały spojrzeć na przyrodę jako przed-
miot poznania – księgę, jeszcze nie odczytaną, ale z pewnością
zawierającą dużo ważnych i pożytecznych wiadomości. Dostrze-
żono wartość przyrody jako obiektu badań naukowych i najważ-
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niejszego laboratorium, którego niczym nie można zastąpić.
Z kolei romantyzm dostrzegł w przyrodzie samoistną wartość
właśnie w jej dzikości i grozie. To, co dawniej przerażało i odpy-
chało, stało się teraz godne podziwu, a więc i ochrony.

W ten sposób, nie tracąc z pola widzenia motywów, które
występowały już wcześniej, ukształtował się postulat ochrony
przyrody dla niej samej, ze względu na jej własną wartość, ale
też ze zrozumieniem znaczenia zachowania przyrody dla po-
żytku ludzkości. Dodajmy, że polscy romantycy dostrzegli też
ważną rolę przyrody w kształtowaniu i zachowaniu tożsamości
narodowej.

Gdyby próbować, raczej symbolicznie, ustalić czas, od któ-
rego to współczesne rozumienie ochrony przyrody się rozpo-
czyna, to zgodnie z wieloma opiniami, trzeba by wskazać po-
czątek XIX w., kiedy to Alexander von Humboldt wprowadził
pojęcie „pomnika przyrody”. Sam termin nie był wynalazkiem
Humboldta, ale autorytet i popularność uczonego były tak wiel-
kie, że jego apele o ochronę cennych tworów przyrody odbiły
się w Europie szerokim echem. Konserwatorski ruch ochrony
przyrody, który narodził się w I poł. XIX w. nabierał z czasem co
raz większego rozmachu. Obejmowano ochroną poszczególne
twory przyrody (pomniki), tworzono rezerwaty, wprowadzano
ochronę gatunkową, prowadzono akcje wychowawcze i propa-
gandowe. Powstawały także organizacje społeczne stawiające
sobie za cel ochronę przyrody (np. Szwajcarskie Towarzystwo
Przyrodników w 1815). Nową jakość w konserwatorskiej ochro-
nie przyrody przyniosło utworzenie w 1872 r. – jak stwierdził
prezydent USA Ulisses Grant: „dla pożytku i radości społeczeń-



9

stwa” – Parku Narodowego Yellowstone. Wydarzenie to odbiło
się szerokim echem na całym świecie uświadamiając ludziom,
że obszary o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobra-
zowych stanowią ogólnonarodowe dziedzictwo, które trzeba
przekazać kolejnym pokoleniom, a pojęcie „parku narodowe-
go” stało się – i zapewne jest do dnia dzisiejszego – najszerzej
rozumianym i akceptowanym społecznie terminem z zakresu
ochrony przyrody.

W II poł. XIX w. bardzo wyraźne stały się też związki
między ochroną przyrody i turystyką, a powstające wtedy
towarzystwa turystyczne rychło stanęły w pierwszym sze-
regu walki o zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, cze-
go znakomitych przykładów dostarcza historia Towarzy-
stwa Tatrzańskiego (1873) i Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego (1906).

 Konserwatorski nurt ochrony przyrody rozwijał się świetnie,
także w pierwszych dekadach XX w. Powstawały ciągle nowe
parki i rezerwaty, powstawały co raz obszerniejsze listy gatun-
ków chronionych, prowadzono dokumentację obiektów przyrod-
niczych, stworzono podstawy prawodawstwa i zręby między-
narodowej współpracy w zakresie ochrony przyrody. Jednak
w okresie międzywojennym stawało się również widoczne, że
w wielu krajach osiągnięto taki potencjał demograficzny, gospo-
darczy i technologiczny, który powodował przekształcanie śro-
dowiska przyrodniczego w skali wcześniej niespotykanej. Wo-
bec tych wielkoprzestrzennych oddziaływań, czysto konserwa-
torskie podejście nie mogło już wystarczyć. Uczeni działający
na polu ochrony przyrody dostrzegli, że potrzebne jest racjonal-
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ne planowanie i gospodarowanie zasobami przyrody, z uwzględ-
nieniem technicznych metod ich ochrony. Ten otwierający się,
nowy okres w dziejach ochrony przyrody nazwał Adam Wodzicz-
ko biocenotycznym lub planistycznym, stwierdzając jednocze-
śnie, że wiedza o ochronie przyrody osiągnęła już poziom uza-
sadniający wyodrębnienie jej w osobną dyscyplinę naukową.

Okres po II wojnie światowej to czas, kiedy stopień prze-
kształcenia i zagrożenia przyrody osiąga wymiary globalne, sta-
jąc się problemem międzynarodowym. Znajduje to dobitny wy-
raz w ogłoszonym w 1969 r. Raporcie sekretarza generalnego
ONZ U'Thanta, który otwiera nowy, trwający do dnia dzisiejsze-
go, okres w ochronie przyrody. Okres podejścia globalnego, uj-
mowanego w kategoriach biosfery jako całości. Konsekwencją
tego podejścia jest uznanie ponadpaństwowego charakteru pro-
blemów ekologicznych i wspólnej odpowiedzialności państw za
los Ziemi. Raport U'Thanta nadał zagadnieniom środowiskowym
„najwyższy priorytet” w polityce międzynarodowej i był kataliza-
torem dalszych ważnych wydarzeń, w tym uwzględnienia ochro-
ny przyrody w prawie międzynarodowym oraz zainicjowania
szeregu międzynarodowych programów badawczo-wdrożenio-
wych. Jednym z najważniejszych problemów był konflikt mię-
dzy ochroną zasobów przyrodniczych, a rozwojem gospodar-
czym, wpisany zresztą w szerszy kontekst konfliktu między bied-
nymi a bogatymi krajami. Trzy najważniejsze organizacje mię-
dzynarodowe zajmujące się ochroną przyrody (Międzynarodo-
wa Unia Ochrony Przyrody – IUCN, Program Środowiskowy
Narodów Zjednoczonych – UNEP i Światowy Fundusz na rzecz
Przyrody – WWF) postanowiły opracować program, który by
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wskazał wyjście z tego dylematu. Został on ostatecznie przyję-
ty i opublikowany w 1980 roku pod tytułem Światowa Strate-
gia Ochrony Przyrody  i opatrzony podtytułem „Ochrona
żywych zasobów dla zrównoważonego rozwoju”. To od tego do-
kumentu w myśleniu o relacjach między środowiskiem przyrodni-
czym, a gospodarującym w nim człowiekiem, zaczęto co raz czę-
ściej posługiwać się pojęciem „zrównoważonego rozwoju”.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju objęła wcześniejszy
dorobek w zakresie ochrony przyrody, ale daleko zań wykro-
czyła. W bogatej treści Światowej Strategii Ochrony Przyro-
dy znalazł się między innymi szeroko argumentowany postulat
zachowania różnorodności genetycznej występującej na Ziemi.
Przedstawiono tam zarówno znaczenie tych zasobów dla ludz-
kości, jak też motywy i główne kierunki ich ochrony z uwzględ-
nieniem dotychczasowych osiągnięć. W szczególności Strate-
gia odnosi się zarówno do zróżnicowania genetycznego w ob-
rębie gatunku jak i międzygatunkowego, wskazuje na koniecz-
ność ochrony ekosystemów o wysokiej różnorodności oraz roz-
różnia ochronę zasobów genetycznych zarówno w miejscu ich
naturalnego występowania, jak i warunkach sztucznych. Widać,
że Strategia w szerokim zakresie uwzględniała już późniejsze
koncepcje ochrony różnorodności biologicznej, chociaż samo
to pojęcie w Strategii jeszcze nie występuje, a do szerokiego
użytku weszło ono dopiero w drugiej połowie lat 80-tych XX w.

W niedługim czasie ochrona różnorodności biologicznej sta-
ła się przedmiotem prawa międzynarodowego. Prace prowadzo-
ne od 1988 r. pod auspicjami UNEP (Program Środowiskowy
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Narodów Zjednoczonych) doprowadziły do przygotowania kon-
wencji o różnorodności biologicznej, której podpisanie uważa
się za jeden z najważniejszych efektów pamiętnego Szczytu
Ziemi obradującego w Rio de Janeiro w 1992 r.

Różnorodność biologiczną rozumie się jako pełne zróżnico-
wanie wszelkich żywych organizmów występujących na Ziemi,
zarówno w obrębie gatunków, pomiędzy gatunkami, jak też po-
między ekosystemami, w których skład te organizmy wchodzą.

Szczególnie należy przy tym podkreślić, że w zakres pojęcia
różnorodności biologicznej wchodzi zarówno bogactwo wytwo-
rzone przez samą przyrodę, jak też będące wynikiem ludzkiej
działalności. Dotyczy to tak zróżnicowania ras i odmian hodo-
wanych zwierząt i roślin, jak i ekosystemów, których wiele utrzy-
muję się w danym stanie na skutek ingerencji człowieka.
Uwzględnienie tego powoduje, że istnieje organiczny związek
między ochroną różnorodności biologicznej a ochroną różno-
rodności kulturowej, szczególnie na obszarach wiejskich. Po-
stulat ochrony różnorodności biologicznej ma zatem głęboko
humanistyczny wymiar i swoimi konsekwencjami sięga daleko
w sferę zjawisk społecznych.

 Powszechne przyjęcie zasady ochrony różnorodności bio-
logicznej stanowiło uwieńczenie pewnego etapu w dziejach
ochrony przyrody, ale w jeszcze większej mierze otwarcie no-
wego. Dyskusje metodologiczne, zmierzające do wypracowa-
nia najbardziej efektywnych sposobów realizacji celów konwencji
doprowadziły do sformułowania koncepcji tzw. podejścia eko-
systemowego, co oznacza strategię zintegrowanego zarządza-
nia zasobami przyrodniczymi, tak aby równomiernie realizować
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ich ochronę, zrównoważone użytkowanie oraz sprawiedliwy
podział korzyści wynikających z wykorzystania zasobów gene-
tycznych Ziemi. Podejście ekosystemowe zakłada możliwie
najpełniejsze zastosowanie stale rozwijającej się wiedzy przy-
rodniczej, ale na tym nie poprzestaje. Punktem wyjściowym jest
stwierdzenie, że zasady zarządzania lądem, wodą i żywymi za-
sobami są przedmiotem społecznego wyboru. W konsekwencji
okazuje się, że w ochronie bioróżnorodności uwarunkowania
społeczno-ekonomiczne są równie ważne jak biologiczne,
a nauki społeczne, na równi z biologicznymi stanowią podsta-
wę dla określenia prawidłowych sposobów postępowania.

Tak oto, po blisko 200 latach od monument de la nature Hum-
boldta, teoria i praktyka ochrony przyrody uzyskały już dojrzałą
formę, syntetycznie wyrażoną w idei ochrony różnorodności bio-
logicznej. Koncepcję tę cechują: oparcie o interdyscyplinarne
badania naukowe, ugruntowanie w prawie międzynarodowym
w oparciu o zasadę sprawiedliwego korzystania z zasobów
i biotechnologii, oryginalna metoda rozwiązywania praktycznych
zadań oraz fundament moralny jasno wyrażony w Światowej
Strategii Ochrony. Zawiera się on w często cytowanym stwier-
dzeniu, że „Ziemi nie odziedziczyliśmy po naszych rodzi-
cach – my ją pożyczyliśmy od naszych dzieci”.
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Nasze kalendarium

1873 – już w pierwszym Statucie Towarzystwa Tatrzańskiego
pojawia się zapis o potrzebie ochrony przyrody;

1908 – w Polskim Towarzystwie Krajoznawczym powstaje Ko-
misja Ochrony Osobliwości Przyrody;

1954 – zostaje utworzony Tatrzański Park Narodowy, do czego
przyczynia się PTTK udostępniając na jego potrzeby ok.
1000 ha ziemi należącej do Towarzystwa;

1957 – PTTK razem z LOP, PZW i PZŁ tworzy Straż Ochrony
Przyrody;

1976 – Bieszczadzki Oddział PTTK w Ustrzykach Dolnych
współorganizuje pierwsza akcję „Czyste Góry”, która jest
realizowana do dnia dzisiejszego;

1977-1979 – z inicjatywy członków Komisji Ochrony Przyrody
powstaje 9 parków krajobrazowych;

1979 – ustanowienie odznaki „Turysta Przyrodnik”;
1980 – z inicjatywy PTTK i LOP rodzi się akcja „Zielone Płuca

Polski”;
1988 – PTTK zostaje członkiem Europejskiej Federacji Parków

Narodowych i Parków Natury;
2003-2004 – w ramach akcji „U źródeł rzek” członkowie ponad

100 oddziałów PTTK inwentaryzują i porządkują okoli-
ce źródeł polskich rzek;

2005-2006 – wspólnie z Lasami Państwowymi realizujemy ini-
cjatywę edukacyjno-wychowawczą „Sadzimy Las” skie-
rowaną głównie do młodego pokolenia turystów i ma-
jącą na celu zwrócenie uwagi na szczególna rolę lasów
w uprawianiu turystyki.
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PARAGRAF W PLECAKU,
CZYLI OCHRONA PRZYRODY
NA TURYSTYCZNYM SZLAKU

Jednym z aspektów ochrony przyrody jest system przepi-
sów (ustaw, rozporządzeń, regulaminów), który ma charakter
nakazów lub zakazów, nierzadko obwarowanych sankcjami za
ich nieprzestrzeganie. Najważniejszym aktem prawnym jest
ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004. Bardzo istotne
znaczenie mają również rozporządzenia wydane na podstawie
tej ustawy. Także w innych ustawach i podpisanych przez Pol-
skę konwencjach międzynarodowych znajdują się zapisy mają-
ce istotne praktyczne znaczenie dla ochrony przyrody. Wszyst-
ko to razem stanowi zagadnienie obszerne i dosyć skompliko-
wane, któremu poświęcono już niejedno sążniste dzieło.

W tym rozdziale zwrócimy uwagę na te przepisy dotyczące
ochrony przyrody, z którymi najczęściej ma do czynienia wę-
drujący turysta. Należy je znać i respektować nie tylko z sza-
cunku dla prawa i chęci uniknięcia ewentualnej kary, ale przede
wszystkim rozumiejąc ich praktyczne znaczenie dla zachowa-
nia naszej przyrody.
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TURYSTYKA NA TERENACH LEŚNYCH

Zacznijmy od lasów, które pokrywają ok. 29% powierzchni
naszego kraju i stanowią najważniejszy teren dla turystyki i re-
kreacji. Na razie rozpatrujemy lasy nie objęte ochroną w rezer-
watach czy parkach narodowych. Większość lasów (ponad 80%)
stanowi własność Skarbu Państwa i na mocy ustawy jest udo-
stępniona dla społeczeństwa w celach wypoczynku i rekreacji,
w tym również zbioru płodów runa leśnego. Turystyczne wyko-
rzystanie lasów państwowych jest zatem naszym obywatelskim
prawem! Na ogół nie zdajemy sobie sprawy z jego znaczenia,
przynajmniej tak długo, dopóki nie natkniemy się w lesie na ta-
blicę:

TEREN PRYWATNY – WSTĘP WZBRONIONY!

Od zasady dostępności lasów istnieją jednak pewne wyjątki:
Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:

1) uprawy leśne do 4 m wysokości;
2) powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
3) ostoje zwierząt;
4) źródliska rzek i potoków;
5) obszary zagrożone erozją.

Ponadto nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz
wstępu do lasu w razie, gdy:

1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drze-
wostanów lub degradacja runa leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z ho-
dowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.
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Tereny leśne objęte zakazem wstępu powinny być oznako-
wane odpowiednimi tablicami. Nie dotyczy to tylko upraw, które
każdy wędrujący po lesie łatwo rozpozna.

Wędrując po lesie mamy obowiązek zachowania przepisów
porządkowych, które zabraniają:

1) zanieczyszczania gleby i wód;
2) zaśmiecania;
3) rozkopywania gruntu;
4) niszczenia grzybów oraz grzybni;
5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych
roślin;
6) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, tury-
stycznych i technicznych oraz znaków i tablic;
7) zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miej-
scach zabronionych;
8) rozgarniania i zbierania ściółki;
9) wypasu zwierząt gospodarskich;
10) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez wła-
ściciela lasu lub nadleśniczego;
11) wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd pta-
sich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk;
12) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyją-
cych zwierząt;
13) puszczania psów luzem;
14) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych,
z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

Bardzo ważne są przepisy przeciwpożarowe! W latach 2005
i 2006 wybuchało w naszych lasach po ok. 12000 (!) pożarów,
które strawiły tysiące hektarów lasów. Straż pożarna ocenia, że
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ok. 40% pożarów jest wynikiem nieostrożnego obchodzenia się
z ogniem przez odwiedzających lasy. W związku z tym pamię-
tajmy, że w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również
w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań
mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego
celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
2) korzystania z otwartego płomienia;
3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości ro-
ślinnych.

W tym miejscu należy dodać, że na terenie całego kraju obo-
wiązuje, zapisany w ustawie o ochronie przyrody, kategoryczny
zakaz wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przy-
drożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Prze-
pis ten ma nie tylko znaczenie przeciwpożarowe. Wypalanie
darni przynosi ogromne szkody przyrodnicze.

Poruszanie się po lasach pieszo, na nartach lub rowerem nie
podlega specyficznym ograniczeniom, ale już konno można jeź-
dzić tylko po drogach wyznaczonych przez nadleśniczego. Jesz-
cze bardziej rygorystyczne są przepisy dotyczące ruchu w lesie
pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów – jest on
dozwolony jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami le-
śnymi tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami
dopuszczającymi ruch. Nie dotyczy to inwalidów poruszających
się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

Postój pojazdów, o których była mowa jest dozwolony wy-
łącznie w miejscach oznakowanych. Oczywiście powyższe prze-
pisy nie dotyczą pojazdów uprzywilejowanych.
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Trzeba w tym miejscu bardzo mocno podkreślić, że jeżdże-
nie po leśnych drogach i ścieżkach na różnego rodzaju motocy-
klach czy quadach jest nie tylko barbarzyńskim niszczeniem
przyrody, jest także łamaniem prawa i powinno być konsekwent-
nie zwalczane przez straż leśną i policję.

Pamiętajmy także o tym, że imprezy sportowe oraz inne im-
prezy o charakterze masowym organizowane w lesie wymagają
zgody właściciela lasu. Zatem jeśli chcemy zorganizować jakiś
większy rajd czy zlot powinniśmy koniecznie uzgodnić to z wła-
ściwym nadleśniczym.

Zwróćmy wreszcie uwagę, że zdecydowana większość te-
renów położonych wzdłuż szlaków wodnych, to też tereny le-
śne i wszystkie wyżej przytoczone przepisy w pełni się do nich
stosują!

TURYSTYKA NA OBSZARACH CHRONIONYCH

Tereny chronione są z reguły także atrakcyjne pod wzglę-
dem turystycznym. Jest to zupełnie zrozumiałe w świetle tego
co już powiedzieliśmy o związkach między turystyką aktywną
a ochroną przyrody. Dodatkowo niektóre kategorie terenów chro-
nionych są tworzone m. i. po to aby zachować warunki dla tury-
styki i rekreacji. Zwykle wprowadzenie jakiejś formy ochrony
wiąże się też z nałożeniem ograniczeń, bądź pewnym ukierun-
kowaniem ludzkiej działalności. Dokonajmy zatem krótkiego
przeglądu form ochrony przyrody  z punktu widzenia wędrują-
cego turysty.
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1. Obszary chronionego krajobrazu – z założenia mają
chronić zasoby przyrodnicze ważne dla turystyki i rekreacji. Ich
ustanowienie ma znaczenie przede wszystkim dla planowania
przestrzennego oraz nakłada pewne ograniczenia na działal-
ność gospodarczą, natomiast nie ogranicza dodatkowo swobo-
dy uprawiania turystyki ponad ogólne przepisy.

2. Pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska do-
kumentacyjne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe – w od-
niesieniu do tych obiektów może być wprowadzony zestaw
znacznie ostrzejszych przepisów, włącznie z zakazem wstępu
(np. do jaskini lub na torfowisko) jeśli jest to niezbędne dla ochro-
ny siedlisk lub ostoi rzadkich gatunków. Konkretne postanowie-
nia różnią się w zależności od obiektu, dlatego należy postarać
się znaleźć tablicę odpowiednią informacyjną, a w razie jej bra-
ku posłużyć się ogólną zasadą: postępujemy tak, aby w przyro-
dzie nie pozostały ślady naszej obecności!

3. Parki krajobrazowe – to także obszary tworzone m. i.
z myślą o turystyce, zwłaszcza kwalifikowanej i uprawianej
w małej skali, w pełnej równowadze ze środowiskiem. Ustawa
przewiduje kilkunastopunktowy katalog zakazów, które mogą
być wprowadzone na terenie parku krajobrazowego, z których
turystów dotyczą: zakaz organizowania rajdów samochodowych
i motorowych oraz używania łodzi i innego sprzętu motorowego
na otwartych zbiornikach wodnych. Zwłaszcza ten ostatni, czę-
sto stosowany zakaz jest prawdziwym błogosławieństwem dla
turystów szukających nad wodą odpoczynku i kontaktu z przy-
rodą. Czym innym są inwestycje związane z turystyką. Budowa
schronisk, ośrodków wypoczynkowych, wyciągów narciarskich
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itp. jako poważnie ingerująca w środowisko podlega ogranicze-
niom. O tym jakie inwestycje związane z turystyką mogą być
ewentualnie dopuszczone i na jakich zasadach rozstrzyga spe-
cjalny dokument, zwany planem ochrony, który określa szcze-
gółowo cele i sposoby funkcjonowania danego parku.

4. Parki narodowe – służą przede wszystkim ochronie przy-
rody, tak żywej jak i nieożywionej i to jest ich pierwsze i najważ-
niejsze zadanie. Jednocześnie jednak ustawa o ochronie przy-
rody stwierdza, że parki mają być udostępnione w celach na-
ukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sporto-
wych w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę. To
bardzo ważne stwierdzenie! Wynika z niego, że turyści są peł-
noprawnymi użytkownikami parków narodowych, a nie intruza-
mi lub ledwie tolerowanymi gośćmi. Oczywiście użytkowanie
turystyczne parków narodowych musi być realizowane w takich
formach, które nie powodują zniszczenia przyrody. Ustawodawca
przewidział cały szereg (27 punktów!) ograniczeń obowiązują-
cych w parkach narodowych, z których dla turystów najważniej-
sze są zakazy:
1/ użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanie-

czyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych,
obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;

2/ pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu;

3/ pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania ro-
ślin oraz grzybów;

4/ zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich czę-
ści, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora par-
ku narodowego,
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5/ chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbie-
rania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form roz-
wojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgo-
wych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk
i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;

6/ amatorskiego połowu ryb, z wyjątkiem miejsc wyznaczo-
nych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych;

7/ palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł
światła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyzna-
czonych przez dyrektora parku narodowego;

8/ biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dy-
rektora parku narodowego;

9/ ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej
wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras narciarskich wyzna-
czonych przez dyrektora parku narodowego;

10/ wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych,
z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku
narodowego;

11/ ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza dro-
gami położonymi na nieruchomościach będących w trwa-
łym zarządzie parku narodowego, wskazanymi przez dy-
rektora parku narodowego;

12/ używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego,
uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania
i żeglowania, z wyjątkiem akwenów lub szlaków wyznaczo-
nych przez dyrektora parku narodowego;

13/ organizacji imprez rekreacyjno-sportowych w parku naro-
dowym bez zgody dyrektora parku narodowego;

14/ zakłócania ciszy;
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15/ wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą
i czynną.

Zwróćmy uwagę na specyficzną konstrukcję znacznej czę-
ści tych przepisów. O ile w przypadku parków krajobrazowych
ustawa zawiera katalog przepisów, które mogą (ale nie muszą)
być wprowadzone, o tyle w przypadku parków narodowych za-
kazy są obligatoryjne, a dyrektor parku może jedynie wyzna-
czyć czasowe lub miejscowe odstępstwa od tych zakazów.
Oczywiście dyrektor parku ustalając szczegółowe zasady jego
udostępnienia dla turystyki opiera się na wytycznych zawartych
w planach ochrony, konsultuje decyzje z Radą Naukową Parku,
zainteresowanymi stowarzyszeniami, samorządami itd. Wyni-
kiem jest regulamin zwiedzania danego parku. Musi on zawie-
rać przepisy ustawy, ale też być dostosowanym do specyfiki
obiektu – bez sensu byłoby np. zakazywanie penetracji jaskiń
w Puszczy Białowieskiej, albo żeglugi w Gorcach, toteż regula-
miny parków różnią się trochę między sobą. Ich porównanie
ujawnia jednak szereg wspólnych elementów, oprócz uszcze-
gółowienia regulacji przytoczonych powyżej, należą do nich:
1/ wymóg aby zwiedzanie grupowe odbywało się pod opieką

przewodnika;
2/ ograniczenie czasu zwiedzania do pory dziennej (od wscho-

du do zachodu słońca);
3/ wprowadzanie okresowego zamykania niektórych szlaków

czy akwenów.
Należy jeszcze poruszyć sprawę odpłatności za wstęp. Usta-

wa przewiduje taką możliwość, ale nie pozostawia decyzji dy-
rektorowi lecz ministrowi środowiska. Wpływy z opłat mają być
przeznaczone na utrzymanie infrastruktury turystycznej i dydak-
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tycznej, ochronę przyrody, a górskich parkach także dofinanso-
wanie GOPR-u. W praktyce, w niektórych parkach (np. Karko-
noskim, Tatrzańskim, Wigierskim) pobiera się za wstęp na teren
parku jako całości – w innych tylko za wstęp na określone ob-
szary lub szlaki (np. za spływ przełomem Dunajca, wstęp na
Szczeliniec itp.).

5. Rezerwaty przyrody – te obszary służą ochronie przyro-
dy i nie ma obowiązku ich udostępnienia, mogą być całkowicie
zamknięte dla zwiedzających. Jeśli już są udostępnione, a zda-
rza się to bardzo często, to obowiązują w nich te same zasady,
co w parkach narodowych. Różnica polega na tym, że zamiast
dyrektora szczegółowe zasady zwiedzania ustala organ, który
utworzył rezerwat, czyli dawniej wojewoda, a od 2009 r. regio-
nalny dyrektor ochrony środowiska.

6. Obszary Natura 2000 – to nowa w naszej praktyce kate-
goria terenów chronionych, wynikająca z przyjęcia prawa wspól-
notowego. Ze względu na to, że obszary Natura 2000 mogą się
w części lub całości pokrywać z innymi terenami chronionymi,
nie ma w tym wypadku specyficznych regulacji w odniesieniu
do turystyki. Sprawy te zostaną ujęte w planach ochrony, które
będą opracowywane w najbliższych latach.

Pamiętajmy zatem, aby planując imprezę turystyczną upew-
nić się czy na trasie są tereny chronione, jakich kategorii i jakie
ewentualnie obowiązują na nich szczególne przepisy. Niezależ-
nie od tego trzeba się starać jak najwięcej dowiedzieć o przyro-
dzie danego obszaru, aby nasza wycieczka była bardziej inte-
resująca i kształcąca. Mogą w tym bardzo pomóc ośrodki czy
punkty edukacyjne oraz ścieżki dydaktyczne, które znajdują się
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w parkach narodowych i krajobrazowych, a także niektórych
rezerwatach.

OCHRONA GATUNKOWA

Z rzadkimi grzybami, roślinami, czy zwierzętami, które zo-
stały objęte ochroną możemy się spotkać praktycznie na tere-
nie całego kraju, nawet w miastach czy na terenach wysoce
uprzemysłowionych, dlatego trzeba tej sprawie poświęcić kilka
uwag, które potraktujemy bardzo praktycznie:

1/ Zostawiamy w spokoju wszystkie gatunki dzikich kręgow-
ców, które możemy spotkać w terenie! Wszystkie płazy i gady,
zdecydowana większość ptaków i ssaków, a także sporo ryb
jest objętych ochroną gatunkową! Te nieliczne gatunki, na które
się poluje lub łowi, podlegają z kolei innym przepisom praw-
nym, które szczegółowo określają zasady ich pozyskiwania.
Bezprawne ich pozyskiwanie oznacza kłusownictwo! „Poza pra-
wem” pozostają np. niektóre gryzonie, ale ich tępienie zostaw-
my specjalistom.

2/ Wśród bezkręgowców także jest sporo gatunków chro-
nionych – motyli, chrząszczy, ważek, pająków, małży, ślimaków,
a nawet pijawka lekarska. Dlatego, jeśli ktoś nie potrafi odróżnić
np. chronionej ważki żagnicy zielonej od niechronionej żagnicy
mniejszej – to niech zostawi wszystkie ważki w spokoju!

Niezależnie od wszelkich przepisów, obowiązuje nas
fundamentalna zasada moralna, że bez istotnej potrzeby
nie należy zabijać ani zadawać bólu żadnym zwierzętom!
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3/ Nie ma problemu ze zbieraniem leśnych owoców jadal-
nych, oczywiście poza rezerwatami lub parkami narodowymi,
ale już zbierając polne kwiaty lub zioła możemy łatwo niepo-
trzebnie zerwać roślinę chronioną – jest ich przecież kilkaset
gatunków! Jeżeli dodatkowo uświadomimy sobie, że takie ze-
rwane polne kwiaty szybko więdną – to zostawmy je tam, gdzie
rosną i są najpiękniejsze. Natomiast zbieranie ziół, które może
być ciekawym urozmaiceniem wędrówek, wymaga wcześniej-
szego przygotowania i zdobycia całkiem sporej wiedzy, także
po to, aby się po prostu nie otruć.

4/ Grzybobranie stanowi bez wątpienia świetny relaks i ści-
śle wiążę się z turystyką, ale wymaga przestrzegania kilku pro-
stych zasad:
– zbieramy tylko grzyby, co do których mamy całkowitą pew-

ność, że są jadalne;
– powinny to być owocniki na tyle wyrośnięte, że widoczne są

cechy rozpoznawcze, ale zarazem młode i zdrowe;
– owocniki wyjmujemy ze ściółki w całości (z trzonem), najle-

piej wykręcając, aby nie wyrywać grzybni;
– nie wolno niszczyć żadnych grzybów, także niejadalnych

i trujących – one wszystkie są ważnym składnikiem ekosys-
temu;

– nie zbieramy grzybów w rezerwatach i parkach narodowych,
chyba, że jest na to specjalne pozwolenie;

– spośród kilkudziesięciu gatunków chronionych grzybów do
najbardziej narażonych na wyzbieranie należą smardze. Pa-
miętajmy, żeby ich nie zbierać, chociaż są bardzo smaczne!
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Jak widać grzybobrania należy się najpierw nauczyć, dla
własnego bezpieczeństwa i po to, żeby nie szkodzić przyrodzie!

 Dodajmy, że pod ochrona jest także znaczna część gatun-
ków porostów. Ponieważ rozróżniać umieją je praktycznie tylko
specjaliści-lichenolodzy, to po prostu nie zbieramy żadnych po-
rostów. Niech sobie spokojnie rosną!

 Można by zapytać, po co właściwie obejmować ochroną
gatunki, które jest w stanie rozpoznać jedynie specjalista, za-
tem kontrola, czy nie są bezprawnie pozyskiwane jest trudna,
o ile nie całkiem iluzoryczna? Otóż współczesna ochrona ga-
tunkowa jest w niewielkiej tylko części wprowadzana dla zapo-
biegania fizycznemu wyniszczeniu osobników. O wiele ważniej-
sze są konsekwencje dla gospodarowania w siedliskach, któ-
rych te gatunki występują. Tak np. stwierdzenie gniazdowania
orła oznacza natychmiastowe wprowadzenie strefy ścisłej ochro-
ny w promieniu 200 m, a odkrycie stanowiska miodokwiatu krzy-
żowego (storczyk) pociąga za sobą ochronę całego torfowiska
na jakim występuje. Stwierdzenie występowania gatunków chro-
nionych ma też konsekwencje dla planowania przestrzennego,
decyzji w sprawie użytkowania gruntów i wód, tworzenie tere-
nów chronionych, przebiegu szlaków turystycznych itd.

Ochrona gatunków jest także przedmiotem prawa między-
narodowego. Podpisana w Waszyngtonie w 1973 r. Konwencja
o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami ga-
tunków zagrożonych wyginięciem (używa się skrótu CITES)
wprowadziła obowiązujący na świecie zakazy kupowania, sprze-
dawania i nielegalnego przewożenia przez granice całych orga-
nizmów i ich części z gatunków wymienionych na specjalnych
listach. Częstokroć za granicą, zwłaszcza w krajach egzotycz-
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nych, turyści są zachęcani do kupowania pamiątek wykonanych
z części zwierząt lub roślin, lub też żywe albo spreparowane
okazy danego gatunku. Nabywając takie pamiątki przyczynia-
my się do tępienia roślin i zwierząt, nieraz bardzo rzadkich, a w
przypadku gatunków z listy CITES dodatkowo narażamy się na
dolegliwe kary. Do typowych przykładów takich zakazanych wy-
robów należą: przedmioty wykonane z użyciem kości słonio-
wej, rogu nosorożca, skóry szeregu drapieżnych kotów, rogów
lub skór niektórych gatunków antylop, wypchanych ptaków wielu
gatunków, pancerzy niektórych żółwi, muszli licznych gatunków
małży, niektórych rośli itd. Służby celne zwłaszcza w krajach
rozwiniętych są odpowiednio przeszkolone i uczulone na wyła-
pywanie tego rodzaju przedmiotów.

Tak w odniesieniu do konwencji CITES, jak i wszystkich po-
przednio omawianych przepisów, trzeba podkreślić, że praw-
dziwy turysta przestrzega zasad ochrony przyrody nie tyl-
ko w obawie przed odpowiedzialnością, ale przede wszyst-
kim dlatego, że rozumie ich znaczenie dla zachowania przy-
rodniczego dziedzictwa ludzkości.
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OCHRONA PRZYRODY, A TURYSTYKA
– CZY MOŻNA UNIKNĄĆ KONFLIKTU?

Turystyka, którą dzisiaj nazywamy „aktywną” , a tym bardziej
„kwalifikowaną” narodziła się mniej więcej w tym samym cza-
sie, co nowożytne podejście do ochrony przyrody i podobne
motywy legły u jej podstaw. W obu przypadkach zasadnicze
znaczenie miało:
– wywodzące się z ideologii romantyzmu nowe spojrzenie na

dziką przyrodę, doceniające jej piękno i samoistną wartość;
– rozpoznanie w przyrodzie elementu tożsamości narodowej;
– uznanie znaczenia kontaktu z przyrodą dla psychicznego

i fizycznego zdrowia człowieka;
– dążenie do poznawania i badania przyrody, które pchało

naukowców w okolice dawniej rzadko odwiedzane.
W przypadku turystyki dołączył do tego motyw sportowy,

chęć zmierzenia się z trudnościami, osiągnięcia sukcesu, wy-
przedzenia innych, pokonania własnej słabości.

 Związki te są doskonale widoczne na przykładzie Tatr. Po-
znanie naukowe, eksploracja turystyczna i dążenie do ochrony
tych gór przebiegało w drugiej połowie XIX w. równolegle i w
znacznej mierze było dziełem tych samych osób. Wyraźnie też
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upatrywano w Tatrach symbol narodowy, który przez to tym
bardziej się stawał godzien ochrony. Nie przypadkiem autor
pierwszego projekt utworzenia w Tatrach parku narodowego pro-
ponował, by nosił on imię Mickiewicza.

W miarę jednak jak turystyka, czy raczej ta jej gałąź, która
opiera się o wykorzystanie walorów przyrodniczych, stawała się
co raz bardziej popularna i skomercjalizowana, zgodne dawniej
drogi turystyki i ochrony przyrody zaczęły się rozchodzić. Oczy-
wiście wśród turystów nadal było bardzo wielu miłośników
i obrońców przyrody, a stowarzyszenia turystyczne odegrały
wielką rolę w szerzeniu idei ochrony przyrody i praktycznej jej
realizacji, ale turystyka rozumiana jako dziedzina gospodarki
stawała się z czasem poważnym zagrożeniem wartości przy-
rodniczych. Proces ten, trwający niestety aż do dnia dzisiejsze-
go, znowu można doskonale prześledzić na przykładzie Tatr.

Spróbujmy krótko wskazać na te oddziaływania turystyki na
przyrodę, które w naszych warunkach są najgroźniejsze, dzie-
ląc je na dwie kategorie. Pierwsza dotyczy procesów gospodar-
czych i tendencji rozwojowych, na które przeciętny turysta ma
wpływ o tyle, o ile potrafi i chce wykorzystywać swoje prawa
obywatelskie. Kategoria druga to oddziaływania bezpośrednie,
które wprost zależą od postaw ludzi wykorzystujących środowi-
sko przyrodnicze dla turystyki i innych form rekreacji.

Turystyka jest obecnie czołową dziedziną światowej gospo-
darki, generującą większy produkt niż np. przemysł paliwowy.
Także w Polsce, jest to ważny sektor, odpowiedzialny za ponad
5% produktu krajowego brutto. Nic dziwnego, że i oddziaływa-
nie gospodarki na środowisko jest bardzo silne. Efekt ten ulega
jeszcze wzmocnieniu z tego względu, że obszary o wysokich
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walorach przyrodniczych i wielkiej wrażliwości ekologicznej, są
zwykle także najbardziej atrakcyjne dla turystyki. Podobna rela-
cja występuje też na linii turystyka – dziedzictwo kulturowe. Oczy-
wiście największe zagrożenie stwarzają inwestycje związane
z turystyką: rozbudowa bazy noclegowej wraz z zapleczem usłu-
gowym, urządzeń rekreacyjnych i towarzyszącej im infrastruk-
tury transportowej.

Tereny leśne, łąki, pola i tzw. nieużytki (tzw. bo dla przyrody
to są właśnie użytki!) są zamieniane na place budowy pod hote-
le, domy wczasowe, kempingi, kolonie domków letniskowych,
obiekty usługowe, parkingi, drogi dojazdowe, narciarskie trasy
zjazdowe, wyciągi itd. Powoduje to nie tylko bezpośrednie, fi-
zyczne zniszczenie przyrody na zajętych terenach, ale także
przemiany w ich otoczeniu. Wzrasta zanieczyszczenie powie-
trza, wód i gleby, ogromnie rośnie zaśmiecenie, gleba ulega fi-
zycznej degradacji i podlega przyspieszonej erozji, pojawia się
hałas i „zanieczyszczenie świetlne" . Wszystko to ma swoje od-
zwierciedlenie w krajobrazie, który ulega drastycznym przemia-
nom w kierunku krajobrazu zurbanizowanego lub industrialne-
go. Procesy te są u nas aż nadto widoczne, zwłaszcza w gó-
rach, na pojezierzach i w pasie nadmorskim, czyli tam gdzie
mamy najcenniejsze zasoby turystyczne.

Częściowo odmienne zagrożenia wiążą się z samym upra-
wianiem turystyki w terenie. Ważną rolę odrywa tu czynnik ska-
li. O ile kilka osób przechodzących przez łąkę zostawi po sobie
zgniecioną trawę, która szybko się podniesie, to tysiąc prze-
chodniów wydepcze ścieżkę, a milion szeroką drogę! Podobnie
z zaśmieceniem, zanieczyszczeniem fekaliami, hałasem, my-
ciem się w jeziorach, rozbijaniem namiotów itd. Pewne formy
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turystyki i rekreacji cechuje jeszcze zwiększona siła destrukcyj-
nego oddziaływania na skutek używania różnych urządzeń.
Opona roweru znacznie silniej niszczy podłoże niż but. Moto-
rówka hałasuje, jest źródłem zanieczyszczenia i falowania
w stopniu znacznie większym niż żaglówka, nie mówiąc już
o kajaku. Wyjątkowo agresywną formą jest upowszechniające
się ostatnio jeżdżenie na motorach rajdowych, quadach i samo-
chodami terenowymi po lasach i różnych bezdrożach. To praw-
dziwy gwałt zadany przyrodzie, który powinien być z całą suro-
wością zwalczany, a aktywność tego typu ograniczona co naj-
wyżej do specjalnie wydzielonych obszarów o niskiej wartości
przyrodniczej.

Są też sytuacje, kiedy nawet pojedynczy turysta może spo-
wodować znaczne szkody przyrodnicze. Wszystko zależy od
stopnia wrażliwości otoczenia, w którym się znalazł. Dla przy-
kładu: zwiedzający jaskinie może łatwo zniszczyć formy nacie-
kowe, które tworzyły się dziesiątki tysięcy lat; stanowiska nie-
których gatunków rzadkich roślin np. w górach można policzyć
na palcach – ich wyrwanie czy zadeptanie może decydować
o losie gatunku; nadmierna ciekawość i chęć sfotografowania
drapieżnego ptaka na gnieździe może doprowadzić do opusz-
czenia lęgu; a jakie szkody może spowodować nieostrożne ob-
chodzenie się z ogniem!

Ponieważ liczba ludzi uprawiających aktywne formy turysty-
ki idzie w miliony i stale rośnie, musimy świadomie zaakcepto-
wać różne formy ograniczenia swobody zachowania się w prze-
strzeni turystycznej, o których była mowa w rozdziale trzecim.
Inaczej zniszczeniu ulegną właśnie te zasoby przyrodnicze, które
sprawiają, że chcemy turystykę uprawiać.
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O ile jednak przestrzeganie przez turystów zasad właściwe-
go postępowania w stosunku do przyrody może miejscowo
zminimalizować negatywne skutki masowej turystyki, o tyle nie
rozwiąże samego problemu. Tu potrzeba nowych koncepcji
dotyczących turystyki jako zjawiska społecznego – zastosowa-
nia do tej dziedziny ludzkiej aktywności zasad zrównoważone-
go rozwoju. Idea zrównoważonego rozwoju zaczęła się upo-
wszechniać w latach 80-tych XX w. i oczywiście szybko zaczęto
zastanawiać się co praktycznie powinna ona oznaczać w od-
niesieniu do turystyki. Zasady zrównoważonej turystyki można
ująć następująco:

1/ Zasadnicze znaczenie ma ochrona i trwałe (tzn. nie po-
wodujące istotnego zużycia) użytkowanie zasobów przyrodni-
czych, kulturowych i społecznych. Jest to także konieczne, aby
działalność gospodarczą w turystyce mogła być prowadzona
stabilnie, przez długi czas.

2/ Ograniczenie nadmiernej konsumpcji i marnotrawstwa,
pozwala na uniknięcie kosztów związanych z naprawianiem
szkód ekologicznych i podnosi jakość produktów turystycznych.

3/ Utrzymanie i promowanie przyrodniczej, kulturowej i spo-
łecznej różnorodności jest warunkiem zrównoważonej turystyki
i stwarza silne podstawy dla gospodarki.

4/ Dla utrzymania długoterminowego rozwoju turystyki, po-
winien on być zintegrowany z planowaniem społeczno-gospo-
darczym. Różnego rodzaju przedsięwzięcia w zakresie turysty-
ki muszą być poddane ocenie oddziaływania na środowisko.

5/ Turystyka, która unika niszczenia środowiska, w dłuższej
perspektywie sprzyja lokalnej gospodarce i chroni ją.



34

6/ Włączenie lokalnych społeczności nie tylko przynosi ko-
rzyści tym społecznościom i środowisku, ale także podnosi ja-
kość przeżyć, których doznają turyści.

7/ Niezbędny jest proces konsultacji między przemysłem
turystycznym, lokalnymi społecznościami oraz zainteresowanymi
organizacjami i instytucjami, w celu rozwiązywania możliwych
konfliktów interesów.

8/ Problematyka zrównoważonej turystyki winna być włą-
czona do szkolenia personelu pracującego w turystyce na
wszystkich szczeblach. Przyniesie to również podniesienie ja-
kości produktu turystycznego.

9/ Turysta powinien otrzymywać wyczerpująca i rzetelną in-
formację o oferowanym mu produkcie, podniesie to poszano-
wanie przyrody, kultury i społeczności odwiedzanego terenu
i zwiększy satysfakcję turysty.

10/ Rozwiązywanie problemów środowiskowych stwarza-
nych przez turystykę wymaga gromadzenia danych i prowadze-
nia badań naukowych. Jest to z korzyścią zarówno dla przemy-
słu turystycznego, odwiedzanego miejsca, jak i klientów.

Tak sformułowane postulaty mają dość ogólny charakter
i odnoszą się do różnych form i rodzajów turystyki. Wszystkie
one powinny być „zrównoważone”, jak zresztą i wszelka inna
działalność gospodarcza.

Pojęcia „turystyka zrównoważona” nie należy utożsamiać
z pojęciem „turystyka ekologiczna” lub „przyrodnicza”. Ten dru-
gi termin oznacza coś więcej! Turystyka przyrodnicza nie tylko
jest „zrównoważona” ale:

1/ opiera się na satysfakcji czerpanej z kontaktu z przyrodą
i pięknem krajobrazu;
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2/ zawiera element poznawczy, związany z naukami przy-
rodniczymi, w tym szeroko rozumianą ekologią;

3/ cechuje ją aktywność, tak fizyczna jak i intelektualna;
4/ prowadzi do pogłębienia relacji międzyludzkich zarówno

w grupie turystycznej, jak i pomiędzy turystami, a lokalną spo-
łecznością;

5/ wymaga pozytywnego emocjonalnego nastawienia do
przyrody i świadomie akceptuje ograniczenia zmierzające do jej
ochrony.

Można pokusić się o nakreślenie profilu osób uprawiających
turystykę ekologiczną, są to ludzie, którzy:
– mają wyrobioną świadomość ekologiczną;
– interesują się jedną lub kilkoma dyscyplinami nauk przyrod-

niczych;
– podróżują w małych, kilku, kilkunastoosobowych grupach;
– poszukują aktywnego wypoczynku, wysiłek jest dla nich

wartością;
– mają życzliwy stosunek do przyrody i do siebie nawzajem,

łatwo tworzą grupę;
– są gotowi zaakceptować różne ograniczenia, niższy komfort

i dodatkowe koszty jeśli wiedzą, że służy to ochronie przyrody;
– są ciekawi kultury społeczeństwa, u którego goszczą, a za-

razem odnoszą się doń z szacunkiem;
– starają się dotknąć prawdziwego życia, które ich otacza, nie

unikając trudnych stron rzeczywistości.
Koncepcje turystyki ekologicznej znalazły najwięcej praktycz-

nych zastosowań w krajach rozwijających się, zwłaszcza na te-
renach chronionych, stwarzając możliwości utrzymania dla miej-
scowej ludności i przyczyniając się do finansowania działalno-
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ści parków narodowych. W krajach wysoko rozwiniętych, a ma-
jących duże przestrzenie dzikiej przyrody jak USA, Australia czy
Nowa Zelandia również propagowanie turystyki przyrodniczej
jest często związane z działalnością parków narodowych i in-
nych terenów chronionych, chociaż w tym wypadku nacisk po-
łożony jest bardziej na znalezienie takiego modelu funkcjono-
wania, w którym tereny chronione pełniłyby swoje ważne role
społeczne (edukacja, rekreacja, promocja zdrowia) przy zmini-
malizowanym zagrożeniu dla samej przyrody. W warunkach
europejskich, które cechuje na ogół znaczna gęstość zaludnie-
nia, duże zmiany w środowisku spowodowane działalnością
człowieka i stosunkowo gęsta sieć terenów małych chronionych,
turystyka przyrodnicza ma trochę inny charakter. Zamiast zwie-
dzania rozległych dzikich obszarów i zakwaterowania w spe-
cjalnie urządzonych ośrodkach, mamy raczej wykorzystanie bazy
istniejącej w miejscowościach lub rozwiniętej zanim jeszcze
powstała koncepcja ekoturystyki. Przedmiotem zainteresowa-
nia turystów są nie tylko tereny zachowane w stanie natural-
nym, ale też te, które zostały znacznie przekształcone przez
człowieka, lecz zachowały (a czasem nawet zyskały) różnorod-
ność biologiczną i piękno krajobrazu. W warunkach europejskich
element kulturowy staje się ważnym składnikiem turystyki przy-
rodniczej.

Chociaż naszej przyrodzie daleko do bogactwa tropików czy
nawet obszaru śródziemnomorskiego, to jednak Polska ma sporo
do zaoferowania miłośnikom turystyki przyrodniczej. W każdym
regionie można znaleźć coś interesującego, ale z pewnością
najciekawsze pod tym względem tereny znajdują się w północ-
no-wschodniej Polsce, słusznie zwanej naszymi „zielonymi płu-
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cami". Do Puszczy Białowieskiej, na Bagna Biebrzańskie czy
rozlewiska Narwi przyjeżdżają miłośnicy przyrody nie tylko
z Europy, ale i odległych kontynentów. W pierwszym rzędzie są
to ornitolodzy-amatorzy, których pasją jest poznawanie nowych
gatunków i oglądanie ptaków w ich naturalnym środowisku, ale
także osoby zainteresowane dużą zwierzyną puszczańska czy
roślinnością lasów, bagien i torfowisk zobaczą na tym terenie
wiele ciekawych rzeczy.

Karpaty oferują możliwość spotkania z dużymi drapieżnika-
mi i bogatszą niż w innych regionach florę z gatunkami relikto-
wymi i endemicznymi. Z kolei Sudety, to otwarta księga dziejów
Ziemi, przyciągająca wszystkich, którzy interesują się geotury-
styką. Jest też niemała grupa turystów zainteresowanych
ochroną przyrody i krajobrazu jako pewnym problemem o cha-
rakterze interdyscyplinarnym. Ze względu na długą tradycję
w ochronie przyrody, znane na świecie dokonania (żubry!) i bar-
dzo zróżnicowany stopień przekształcenia środowiska przyrod-
niczego ludzie ci znajdują w Polsce bardzo ciekawy materiał do
obserwacji, porównań i zbierania doświadczeń.

Z pewną przykrością można zauważyć, że możliwości upra-
wiania w Polsce turystyki przyrodniczej są bardziej doceniane
za granicą niż w kraju. Jeżeli widzimy turystów chodzących po
bagnach z lornetkami, klęczących na łące i oglądających coś
przez lupę, wpatrujących się w skały i stukających w nie młot-
kiem, czy z wielkim zainteresowaniem przyglądających się chwa-
stom rosnącym w zbożu, na szachownicy naszych pół, to
w większości wypadków są obcokrajowcy. Oczywiście nasi tu-
ryści bardzo licznie odwiedzają parki narodowe, ale samo prze-
bywanie w parku czy rezerwacie nie oznacza uprawiania tury-
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styki przyrodniczej, a jeśli zważymy jak się tam zachowują i co
zostawiają, to musimy dojść do smutnego wniosku, że turysty-
ka anty-przyrodnicza jest ciągle znacznie bardziej popularna.

PTTK, które tak wiele zrobiło dla ochrony przyrody w Pol-
sce, było też pionierem turystyki przyrodniczej. To właśnie wśród
działaczy Towarzystwa, a zarazem przyrodników zrodził się jesz-
cze w latach 70-tych XX w. pomysł „safari północy”, czyli wy-
cieczek przyrodniczych na terenie północno-wschodniej Polski,
oczywiście z aparatem fotograficznym, zamiast sztucera. PTTK
było także zaangażowane w projekt „Zielone Płuca Polski” –
próbę wprowadzenie w życie zasad ekorozwoju w wielkiej skali
całego pólnocno-wschodniego makroregionu. W koncepcji tej
ekoturystyka odgrywała znaczną rolę. Sięgnięto też po wypró-
bowaną metodę promocji poprzez zdobywanie odznak. Już od
kilku lat można zdobywać kolejne stopnie odznaki „turysta przy-
rodnik” co zachęca do poznawania obiektów przyrodniczych
i pogłębiania wiedzy w zakresie ochrony przyrody.

Z pewnością konflikt między przemysłem turystycznym
a ochroną przyrody daleki jest jeszcze od rozwiązania, ale ro-
snąca świadomość ekologiczna wśród turystów i wzrastająca
popularność turystyki przyrodniczej wskazują, że przynajmniej
na obszarach o wybitnych wartościach przyrodniczych będzie
można osiągnąć zadowalający kompromis.
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JAK SIĘ UCZYĆ PRZYRODY?

Podczas wędrówek po kraju i poza jego granicami spotyka-
my różnego rodzaju obiekty i zjawiska przyrodnicze. Niektóre
z nich przyciągają naszą uwagę, budzą zachwyt lub przeraże-
nie już samymi swoimi cechami zewnętrznymi – wielkością,
barwą, fantastycznymi kształtami itd. Budzi się wówczas zacie-
kawienie, chęć poznania, zrozumienia, a im więcej wiemy o da-
nym fenomenie przyrody, tym staje się on jeszcze bardziej inte-
resujący. Są i takie obiekty czy zjawiska, które same w sobie
uwagi nie przyciągają, ale które przy bliższym poznaniu oka-
zują się zajmujące i ważne.

Zatem im więcej o przyrodzie wiemy, tym bardziej war-
tościowa i frapująca staje się turystyka. Oczywiste jest też,
że wiedza o przyrodzie jest niezbędna, aby ją we właści-
wy sposób chronić.

Przyrody najlepiej uczyć się z niej samej, pod kierunkiem fa-
chowego przewodnika. Wycieczka przyrodnicza prowadzona, w
zależności od tematyki, przez leśnika, ornitologa, botanika, geo-
loga czy np. wykwalifikowanego przewodnika parku narodowe-
go, jest z pewnością najprzyjemniejszym i najbardziej efektyw-
nym sposobem poznawania przyrody. Nie zawsze jednak są
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warunki, aby w takiej wycieczce uczestniczyć. Wówczas należy
sięgnąć do literatury, najpierw ogólnej, fizyczno-geograficznej,
opisującej tereny po których chcemy wędrować, a potem szcze-
gółowej – przewodników przyrodniczych, atlasów, kluczy do
oznaczania itd. Te ostatnie pozycje zabieramy ze sobą na wy-
cieczkę, aby przeczytane informacje móc skonfrontować
z bezpośrednią obserwacją. Pamiętamy także o mapie, apara-
cie fotograficznym, lupie (czasem trzeba coś dokładnie obej-
rzeć) i notatniku! Trudno chodzić z całą biblioteką, a mając do-
bre zdjęcia i notatki mamy szansę rozpoznać później to, co ob-
serwowaliśmy. W takim samodzielnym, ale niekoniecznie indy-
widualnym poznawaniu przyrody, bardzo pomocne są ścieżki
przyrodnicze, które są odpowiednio poprowadzone i zaopatrzo-
ne w objaśnienia.

W tym miejscu należy poświęcić nieco uwagi kwestii zbiera-
nia okazów. Przykłady świadczą, że wielu wybitnych przyrodni-
ków zaczynało właśnie od kolekcjonerstwa, z pewnością też
można się w ten sposób bardzo dużo nauczyć. Jednak pobiera-
nie okazów wiąże się z ryzykiem wyrządzenia szkód przyrodzie
i dlatego należy przestrzegać pewnych, dość oczywistych żela-
znych zasad:
– nie pobieramy żadnych okazów, żywych czy martwych, na

terenach parków narodowych, rezerwatów, stanowisk doku-
mentacyjnych, pomników przyrody, użytków ekologicznych;

– nie zabijamy żadnych zwierząt;
– nie zabieramy jaj z gniazd;
– do zielników zbieramy tylko te rośliny, co do których mamy

pewność, że nie są one chronione.
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Wracając do literatury, warto zauważyć, że na rynku jest obec-
nie dużo efektownych książek o przyrodzie. Wiele z nich to tłu-
maczenia. Mogą to być pozycje bardzo wartościowe pod wzglę-
dem merytorycznym, ale nie koniecznie najbardziej przydatne
dla poznawania przyrody różnych regionów Polski. Dla przykła-
du, atlasy botanicznie nieraz zawierają rośliny, które u nas nie
występują, a brak w nich naszych ciekawych gatunków. Przy
częstym podobieństwie roślin do siebie, może to prowadzić do
błędnych oznaczeń.

Dlatego szukając wiedzy o polskiej przyrodzie warto korzy-
stać w pierwszym rzędzie z opracowań polskich, najlepiej przy-
gotowanych przez renomowane wydawnictwa lub też instytu-
cje profesjonalnie zajmujące się interesującą nas problematyką.

Jeśli n.p. interesuje nas geologia, a weźmiemy do ręki prze-
wodnik wydany przez Państwowy Instytut Geologiczny, to mamy
gwarancję rzetelności, ale jeśli opis jakiegoś zjawiska przyrod-
niczego znajduje się w folderku „Atrakcje turystyczne w gmi-
nie....”, to takiej gwarancji nie ma!

Te same uwagi odnoszą się do korzystania z internetu, który
dla wielu, zwłaszcza młodych ludzi, stanowi obecnie najważ-
niejsze źródło informacji. Sieć to kopalnia wiedzy, pod wzglę-
dem zawartości przewyższająca największe biblioteki, ale też
łatwo się w niej zaplątać. Niestety w Internecie rzetelna infor-
macja wymieszana jest wiadomościami nieścisłymi, a nawet
zupełnymi bzdurami. Dotyczy to niestety także tematyki przy-
rodniczej, przy czym odróżnienie prawdy od fałszu może być
tym trudniejsze, że zupełnie błędne dane lub opinie podawane
są w atrakcyjnej oprawie graficznej, ilustrowane „zdjęciami”,
podpisane przez samozwańczych „profesorów” itd. Szukając
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zatem wiedzy o przyrodzie trzeba sięgać po strony prowadzone
przez instytucje naukowe, administrację terenów chronionych,
czy też poważne organizacje społeczne. Na końcu tej broszury
podajemy przykłady takich stron, wybrane pod kątem ochrony
przyrody.



43

SŁOWNICZEK

Czerwona księga (zwierząt, roślin, grzybów), opracowanie
naukowe zawierające opis gatunków wymierających i zagrożo-
nych na jakimś terytorium, najczęściej państwa.

Dyrektywa ptasia (Wild Birds Directive). Unijna dyrektywa
z 1979 r., która zobowiązuje państwa członkowskie Unii Euro-
pejskiej do ochrony dziko żyjących ptaków i ich siedlisk. Zawie-
ra też wykazy gatunków chronionych, przepisy dotyczące ewen-
tualnego pozyskiwania, przewożenia, handlu okazami itd. Dy-
rektywa ptasia stanowi podstawę tworzenia „obszarów specjal-
nej ochrony ptaków” w ramach sieci Natura 2000.

Dyrektywa siedliskowa (Habitat Directive). Akt prawny
z 1992 r. który zobowiązuje państwa członkowskie Unii Euro-
pejskiej do działań sprzyjających zachowaniu różnorodności bio-
logicznej i procesów przyrodniczych w ekosystemach natural-
nych i półnaturalnych. Załączniki do dyrektywy obejmują m. in-
nymi:

– wykaz gatunków roślin i zwierząt wymagających ochrony
ścisłej;
– wykaz siedlisk i gatunków wymagających ochrony obsza-
rowej;
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– wykaz gatunków roślin i zwierząt o znaczeniu europejskim,
które mogą być pozyskiwane pod kreślonymi warunkami.
Dyrektywa siedliskowa stanowi podstawę tworzenia „spe-

cjalnych obszarów ochrony siedlisk” w ramach sieci Natura 2000.

Geopark. Nowe pojęcie, wprowadzone w latach 90-tych XX w.
Oznacza teren o wybitnym bogactwie geologicznym i/lub geo-
morfologicznym, który jest poddany jakiejś formie ochrony praw-
nej, a którego celem jest zabezpieczenie dziedzictwa geologicz-
nego oraz praktyczne wdrażanie zasad zrównoważonego roz-
woju oraz promocja geoturystyki. Pod egidą UNESCO utworzo-
ny została światowa sieć geoparków, w której jest obecnie (2008)
57 obiektów, najwięcej z Chin. Z Polski jak na razie nie został
włączony żaden obiekt, chociaż są takie plany. Pojęcie geopar-
ku nie ma odniesienia w polskich przepisach prawnych.

IUCN, Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (Inter-
national Union for Conservation of Nature), została założona
w 1948 r. Obecnie jest największą specjalistyczną organizacją
międzynarodową zajmująca się ochroną przyrody. Członkami
IUCN są państwa, instytucje naukowe i inne organizacje spo-
łeczne, liczba członków przekracza 1000. Ponad 10000 osób
fizycznych współpracuje z IUCN na zasadach wolontariatu, do
prowadzenia szeroko zakrojonych programów Unia zatrudnia
ok. 1000 pracowników na wszystkich kontynentach. W obsza-
rze zainteresowania IUCN znajduje się ochrona przyrody żywej
i nieożywionej we wszelkich aspektach – naukowym, praktycz-
nym, ekonomicznym, prawnym, społecznym, edukacyjnym – zaj-
mują się tym wyspecjalizowane komisje. Szczególnie dużo uwagi
IUCN poświęca ochronie zagrożonych gatunków („czerwone
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księgi”), oraz terenom chronionym, prowadzi też bogatą działal-
ność wydawniczą.

Kategorie terenów chronionych. System liczbowej klasy-
fikacji rodzajów terenów chronionych wprowadzony przez IUCN
w celu ułatwienia porównania różnych obiektów, usprawnienia
zarządzania oraz uniknięcia nieporozumień terminologicznych.
Rozróżnia się 6 kategorii oznaczonych liczbami I-VI, i dodatko-
wo subkategorie Ia i Ib. Dla przykładu kategoria Ia oznacza ści-
słe rezerwaty przyrody, II – parki narodowe (w rodzaju Yellow-
stone), a V – parki krajobrazowe. Klasyfikacji tej nie należy my-
lić z jakąś formą waloryzacji, określającej, które tereny są bar-
dziej wartościowe.

Konwencja o ochronie bioróżnorodności (CBD). Konwen-
cja ta podpisana w 1992 r. jako jeden z efektów światowej kon-
ferencji w Rio de Janeiro, zobowiązuje sygnatariuszy do indywi-
dualnego i wspólnego działania na rzecz utrzymania różnorod-
ności biologicznej. W tym celu każde państwo opracowało
własną strategię ochrony różnorodności biologicznej. CBD ma
stały sekretariat, regularnie odbywają się konferencje stron, na
których państwa przedkładają sprawozdania z wykonania zapi-
sów konwencji oraz dyskutują i ustalają wspólne działania. Pol-
ska ratyfikowała konwencję w 1995 r. Polska strategia ochrony
bioróżnorodności została przyjęta w r. 2003.

Konwencja o ochronie światowego dziedzictwa kultu-
rowego i przyrodniczego, została podpisana w Paryżu, w 1972
r. z inicjatywy UNESCO. Najbardziej znanym efektem tej kon-
wencji jest ustanowienie Listy Światowego Dziedzictwa, na którą
wpisywane są najcenniejsze w skali światowej obiekty kulturo-
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we, przyrodnicze lub o charakterze mieszanym. W kategorii
obiektów przyrodniczych został ujęty tylko jeden polski obiekt
Białowieski Park Narodowy.

Konwencja ramsarska. Podpisana w 1971 r. w mieście
Ramsar (Iran) konwencja o obszarach wodno-błotnych mają-
cych znaczenie międzynarodowe zwłaszcza jako środowisko
życiowe ptactwa błotnego. Poszczególne państwa zgłaszają od-
powiednie tereny na „listę ramsarską”, co stanowi szczególne
zobowiązanie do ich ochrony. Polska zgłosiła jak dotychczas
9 obszarów: Biebrzański Park Narodowy, Słowiński Park Naro-
dowy, Stawy Milickie, rezerwat Słońsk (obecnie część Parku Na-
rodowego Ujście Wart), Jezioro Świdwie, Jezioro Karaś, Jezio-
ro Siedmiu Wysp, Jezioro Łuknajo, torfowiska w Karkonoszach
o łącznej powierzchni ponad 90 tys. ha.

Konwencja waszyngtońska (CITES). Podpisana w 1973
w Waszyngtonie, dotyczy międzynarodowego handlu dzikimi
zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. Za-
łącznikami do tej konwencji są listy zagrożonych gatunków.
Polska ratyfikowała konwencję w 1989 r. i wprowadziła niezbęd-
ne przepisy do ustawy o ochronie przyrody.

Korytarz ekologiczny. Obszar, najczęściej wydłużonego
kształtu, który umożliwia migrację grzybów, roślin i zwierząt
pomiędzy większymi kompleksami przyrodniczymi. Utrzymanie
korytarzy ekologicznych ma istotne znaczenie dla zachowania
bioróżnorodności. Inwestycje związane z turystyką i rekreacją,
zwłaszcza drogi, koleje i trasy narciarskie, stanowią często za-
grożenie dla funkcjonowania korytarzy ekologicznych.
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Leśny kompleks promocyjny. Leśne kompleksy promocyj-
ne są obszarami funkcjonalnymi lasów państwowych o znacze-
niu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym, których działal-
ność określa jednolity program gospodarczo-ochronny. Służą
one promocji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz
ochrony zasobów przyrody w lasach. Leśne kompleksy promo-
cyjne są udostępnione dla społeczeństwa, a leśnicy starają się
aby turystyka na ich obszarze była prawidłowo zorganizowana.
Kompleksy promocyjne są ustanawiane przez Dyrektora Gene-
ralnego Lasów Państwowych na podstawie ustawy o lasach.
Jak dotychczas powołano 19 kompleksów, o łącznej powierzch-
ni 990469 ha, do największych należą: Puszcza Notecka, Lasy
Mazurskie i Bory Tucholskie. Obszary kompleksów promocyjnych
mogą pokrywać się, w części lub całości, z terenami chroniony-
mi, jednak nie stanowią one odrębnych form ochrony przyrody.

Program Człowiek i Środowisko MAB (Man and Biosphe-
re Programme), uruchomiony przez UNESCO w 1970 r. główne
kierunki działania to: ochrona różnorodności biologicznej, świa-
towa sieć rezerwatów biosfery, związki między różnorodnością
biologiczną i kulturową.

Natura 2000. To europejska sieć ekologiczna czyli system
ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej
Europy. Obszary Natura 2000 wyznaczane są w oparciu o ści-
śle przyrodnicze kryteria, na podstawie „dyrektywy ptasiej” i „dy-
rektywy siedliskowej”, a także obejmują inne obszary mające
znaczenie dla ochrony przyrody w Unii Europejskiej. W Polsce
obszar Natura 2000 stanowi jedną z ustawowych form ochrony
przyrody, tworzonych w trybie rozporządzenia ministra środo-
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wiska. Rozróżnia się dwie kategorie obszarów: obszary specjal-
nej ochrony ptaków i specjalne obszary ochrony siedlisk. Ob-
szary Natura 2000 mogą, w części lub całości, pokrywać się
z innymi formami ochrony. Sposoby wykonywania ochrony na
obszarach Natura 2000 mogą być bardzo zróżnicowane,
w szczególności utworzenie takiego obszaru nie wyklucza tury-
styki ani użytkowania gospodarczego. Jak dotychczas (2008)
w Polsce wyznaczono tylko obszary „ptasie”. Jest ich 124
o łącznej powierzchni ponad 3 mln. ha. Lista obszarów siedli-
skowych jest przedmiotem uzgodnień z Komisją Europejską.

Obszar chronionego krajobrazu. Jedna z obowiązujących
w Polsce form ochrony przyrody. Tworzy się je dla ochrony tere-
nów o zróżnicowanym krajobrazie i ekosytemach, wartościowych
ze względu na zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie
turystyki i rekreacji lub pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych.
Obszar chronionego krajobrazu może być utworzony w trybie
rozporządzenia wojewody lub uchwały rady gminy.

Ochrona bierna. Czasem zwana też ścisłą, polega na cał-
kowitym zaprzestaniu ingerencji w bieg procesów przyrodniczych
na danym terenie.

Ochrona częściowa. Pojęcie związane z ochroną gatun-
kową. W stosunku do gatunków grzybów, roślin i zwierząt pod
częściową ochroną dopuszcza się możliwość redukcji ich po-
pulacji lub też pozyskiwania osobników lub ich części. Zasady
tego pozyskania określają odpowiednie przepisy.

Ochrona czynna. Jeden ze sposobów praktycznego reali-
zowania ochrony przyrody. Polega na wykonywaniu celowych
zabiegów prowadzących bądź do przyspieszenia procesów pro-
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wadzących do powrotu ekosystemów do stanu naturalnego,
bądź też utrzymania jakiegoś stanu, wprawdzie nienaturalnego
ale pożądanego np. dla zachowania różnorodności biologicznej
lub piękna krajobrazu. Przykładem może być wykaszanie łąk
w Pienińskim Parku Narodowym aby nie dopuścić do ich zaro-
śnięcia przez las, co byłoby stanem naturalnym, ale w danym
przypadku oznaczało zubożenie różnorodności.

Ochrona ex situ. Oznacza różne formy ochrony bioróżno-
rodności realizowane poza miejscami jej naturalnego występo-
wania. Wyraża się zarówno w formach mających wiekową tra-
dycję – ogrodach botanicznych, arboretach, ogrodach zoologicz-
nych i zwierzyńcach, jak też najbardziej nowoczesnych – ban-
kach tkanek, przechowalniach nasion i komórek rozrodczych
czy ośrodkach hodowlanych, gdzie wykorzystuje się zdobycze
biologii i zaawansowaną technikę.

Ochrona in situ. Pojęcie dotyczy grupy metod zmierzają-
cych do zachowania różnorodności biologicznej realizowanych
tam gdzie ona się wytworzyła, w miejscach naturalnych. Obej-
muje ona w pierwszym rzędzie cały system wydzielonych praw-
nie terenów, których celem jest ochrona pierwotnej lub mało
zmienionej przyrody (ochrona konserwatorska, bierna). Mieści
się w tej kategorii także aktywne gospodarowanie zmierzające
na terenach przekształconych na skutek ludzkiej działalności
(ochrona czynna). W tym drugim przypadku można zmierzać
do utrzymania istniejącego stanu charakteryzującego się wy-
soką bioróżnorodnościa; przywrócenia takiego stanu (rewalory-
zacja); jak też ewentualnie przyśpieszenia procesów powrotu
do stanu naturalnego (renaturyzacja). Ponieważ utrzymanie uwa-
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runkowanych ludzką interwencją ekosystemów, jak też wielości
hodowlanych ras i odmian (wewnątrzgatunkowe zróżnicowanie
genetyczne), jest ściśle związane i najbardziej efektywnie reali-
zowane poprzez zachowanie tradycyjnych metod gospodaro-
wania na wsi, w ochronie bioróżnorodności muszą być wyko-
rzystane metody planistyczne i ekonomiczne. Widoczny jest
ponadto bezpośredni związek pomiędzy jej zachowaniem,
a ochroną krajobrazu kulturowego. Wspomniane zależności wy-
stępują szczególnie wyraziście w Europie, gdzie też najpełniej
rozwinęły się metody ochrony czynnej oraz odpowiednie instru-
menty planistyczno-ekonomiczne, a w ślad za konwencją o róż-
norodności biologicznej opracowano Paneuropejską Strategię
Różnorodności Biologicznej i Krajobrazowej.

Ochrona krajobrazowa. Ochrona polegająca na wprowa-
dzeniu takich regulacji, które zapewniają utrzymanie swoistych
cech krajobrazu na danym terenie - dotyczy to w szczególności
tych części parków narodowych, które pozostają w rękach pry-
watnych i jako takie są użytkowane. Dla przykładu w odniesie-
niu do lasów ochrona krajobrazowa będzie polegała na wpro-
wadzeniu takich metod gospodarki leśnej, które zagwarantują,
że na danym terenie cały czas będzie rósł las.

Państwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP). Organ opi-
niodawczo-doradczy przy Ministrze Środowiska, składający się
głównie z naukowców. PROP ocenia realizację ustaw i strategii,
opiniuje projekty aktów prawnych i planów, wypowiada się
w różnych kwestiach związanych z ochroną przyrody. Jest to
organ mający bardzo długą tradycję. Już w 1919 r. powstała Pań-
stwowa Komisja Ochrony Przyrody, przekształcona w 1925 r,
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w PROP. W 1919 r. na czele Komisji stanął prof. Władysław
Szafer, który przez następnych 60 lat był czołową postacią ochro-
ny przyrody w Polsce.

Park krajobrazowy. Na polskim gruncie koncepcja parku
krajobrazowego została zaproponowana przez krakowskiego
profesora Zygmunta Novaka (1963) w odniesieniu do Wyżyny
Krakowsko-Częstochowskiej, ale pierwszym powołanym par-
kiem krajobrazowym był Suwalski (1976). W obecnym stanie
prawnym park krajobrazowy ma chronić dany obszar ze wzglę-
du na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walo-
ry krajobrazowe w celu zachowania i popularyzacji tych warto-
ści, w warunkach zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że
grunty na terenie parku krajobrazowego (np. wody, lasy, pola,
łąki, pastwiska) są nadal użytkowane gospodarczo ale w taki
sposób by nie przekształcić znacząco krajobrazu, ani nie zubo-
żyć bioróżnorodności. Niektóre tereny w obrębie parku mogą
mieć status rezerwatu przyrody lub/i obszaru Natura 2000. Par-
ki krajobrazowe tworzone są na mocy rozporządzenia wojewo-
dy, po uzgodnieniu z zainteresowanymi gminami. Parki krajo-
brazowe zarządzane są przez dyrekcje. Dla bardziej efektyw-
nego zarządzania tworzone są zespoły kilku parków mających
wspólnego dyrektora. Do końca 2007 r. utworzono w Polsce 120
parków krajobrazowych o łącznej powierzchni 2 517 tys. ha,
przeciętna powierzchnia parku wynosi zatem blisko 21 tys. ha.

Park narodowy. Pojęcie ukształtowane w USA, gdzie po-
wstał pierwszy w świecie park narodowy (Yellowstone, 1872).
W terminologii międzynarodowej (IUCN) oznacza rozległy, na-
turalny lub zbliżony do naturalnego obszar, utworzony dla ochro-
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ny procesów ekologicznych oraz gatunków i ekosystemów cha-
rakterystycznych dla danego regionu, a także stwarzający moż-
liwości dla zrównoważonego wykorzystania w celach ducho-
wych, naukowych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Zwykle parki
narodowe są tworzone na mocy aktów prawnych wydanych
władze państwowe wysokiego stopnia. W wielu krajach termin
ten jest używany także na określenie innych typów obszarów
chronionych, nie odpowiadających powyższej definicji. W Pol-
sce park narodowy to obszar o powierzchni co najmniej 1000
ha, wyróżniający się szczególnymi walorami przyrodniczymi,
naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi na któ-
rym ochronie podlega cała przyroda oraz krajobraz. Ochrona
i odtworzenie wartości przyrodniczych jest zasadniczym celem
parku narodowego. Ma być on udostępniony m. innymi dla ce-
lów turystycznych, ale w sposób, który nie wpłynie niszcząco
na przyrodę. Parki narodowe są tworzone w trybie rozporzą-
dzenia Rady Ministrów. Jak dotychczas (2008) w Polsce utwo-
rzono 23 parki o łącznej powierzchni 317 200 ha. Dla porówna-
nia Park Narodowy Yellowstone ma ok. 900 000 ha.

Plan ochrony. Dokument, który na 20 lat szczegółowo okre-
śla w jaki sposób ma funkcjonować dany obszar chroniony.
Zawiera on między innymi regulacje dotyczące zasad udostęp-
nienia danego obszaru dla potrzeb turystyki, sportu i rekreacji.
Plany ochrony sporządza się dla parków narodowych, rezerwa-
tów przyrody i parków krajobrazowych oraz (na nieco innych
zasadach) dla obszarów Natura 2000.

Pomnik przyrody. Pojęcie użyte już przez A. Humboldta.
W polskim prawie pomnikami przyrody są pojedyncze obiekty
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przyrodnicze lub ich skupiska wyróżniające się wartością przy-
rodniczą, naukową, kulturową, krajobrazową, historyczną i odzna-
czające się indywidualnymi cechami. Uznanie jakiegoś obiektu
za pomnik przyrody następuję w drodze rozporządzenia wojewo-
dy lud uchwały rady gminy. Wiekszość z ok. 35 tys. pomników
stanowią drzewa, ale są też głazy, skały, jaskinie, źródła itp.

Rezerwat biosfery. Koncepcja powołania światowej sieci
rezerwatów biosfery została zainicjowana podczas konferencji
UNESCO w 1970 r., w związku z powstałym dwa lata wcześniej
programem MAB (Człowiek i Biosfera). Rezerwat biosfery to te-
ren, który zawiera mozaikę systemów ekologicznych reprezen-
tatywnych dla większych regionów biogeograficznych, o różnym
stopniu przekształcenia przez ludzką gospodarkę, a jednocze-
śnie posiadać doniosłe znaczenie dla ochrony bioróżnorodno-
śći. Rezerwat biosfery winien stwarzać możliwości praktyczne-
go demonstrowania zasad zrównoważonego rozwoju, pełnić
funkcję ochronną, zabezpieczać warunki dla prowadzenia ba-
dań naukowych i monitoringu, służyć edukacji ekologicznej.
Pełnienie tak wielostronnych, chociaż powiązanych ze sobą funkcji
jest możliwe dzięki zasadzie strefowania. W prawidłowo ukształ-
towanym rezerwacie biosfery wyróżnia sięnastępujące strefy:  cen-
tralną, której zasadniczą funkcją jest ochrona przyrody; buforową,
która otacza poprzednią, w której dopuszcza się ograniczone użyt-
kowanie, nie stwarzające zagrożenia dla strefy centralnej; oraz
przejściową, zwykle zasiedloną, w której stosuje się zasady zrów-
noważonego gospodarowania zasobami przyrody.

O wpisaniu danego obiektu na listę rezerwatów biosfery de-
cyduje UNESCO, po wnikliwym rozpatrzeniu wniosku złożone-
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go przez dane państwo. Tworzone są też międzynarodowe
(transgraniczne) rezerwaty biosfery, obejmujące tereny leżące
w dwóch lub więcej państwach, a stanowiące całość pod wzglę-
dem przyrodniczym. Jak dotychczas Światowa Sieć Rezerwa-
tów Biosfery obejmuje 531 obiektów. W Polsce mamy 9 rezer-
watów biosfery: Babiogórski, Białowieski, Słowiński, Kampino-
ski, Jezioro Łuknajno, Poleski, Karkonoski, Karpaty Wschodnie
i Tatrzański. Trzy ostatnie wchodzą w skład rezerwatów trans-
granicznych.

Rezerwat przyrody. Rodzaj terenu chronionego, który po-
jawia się już w pierwszej połowie XIX w. Pojęcie oznaczało zwy-
kle stosunkowo niewielki obszar, na którym starano się ochro-
nić jakieś cenne obiekty przyrodnicze lub siedliska rzadkich ga-
tunków. Z czasem zaczęły powstawać rezerwaty obejmujące
wielkie powierzchnie. W Polsce rezerwat przyrody tworzy się
na terenie zachowanym w stanie naturalnym lub mało zmienio-
nym dla ochrony ekosystemów, ostoi, siedlisk przyrodniczych
i siedlisk rzadkich lub zagrożonych gatunków. Powstanie rezer-
watu może być też uzasadnione występowaniem tworów przy-
rody żywej lub nieożywionej wymagających ochrony ze wzglę-
du na ich szczególne walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe
lub krajobrazowe. Przepisy nie precyzują wielkości rezerwatów.
W praktyce mamy w Polsce rezerwaty bardzo małe, o powierzch-
ni poniżej 1 ha (np. Skałka Rogożnicka koło Szaflar) jak i obej-
mujące tysiące hektarów powierzchni (np. Stawy Milickie, po-
nad 5000 ha). Rezerwatów przyrody jest w Polsce obecnie po-
nad 1400, a średnia ich średnia powierzchnia wynosi około 120
ha. Ze względu na przedmiot ochrony wyróżnia się następujące
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rodzaje rezerwatów przyrody: leśne, wodne, stepowe, słonoro-
ślowe (tzn. obejmujące zbiorowiska występujące na miejscach
zasolonych), faunistyczne, florystyczne, torfowiskowe, przyro-
dy nieożywionej i krajobrazowe. Po zmianach wprowadzonych
jesienią 2008 w prawie ochrony przyrody, rezerwaty są ustana-
wiane w trybie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony śro-
dowiska.

Stanowisko dokumentacyjne. Jest to miejsce cenne pod
względem naukowym lub dydaktycznym dla nauk o Ziemi. Może
to być np. ciekawy profil geologiczny, miejsce występowania
skamieniałości, namulisko itp. Powstanie tej formy ochrony przy-
rody następuję w drodze rozporządzenia wojewody lub uchwa-
ły rady gminy.

Program Środowiskowy Narodów Zjednoczonych UNEP
(United Nations Environment Programme), został powołany do
życia w 1972 r. UNEP zajmuje się globalnymi problemami śro-
dowiskowymi np. zmianami klimatycznymi, ochroną różnorod-
ności biologicznej, zrównoważonym rozwojem ale działa też lo-
kalnie finansując bądź wspierając różnej projekty. Główne biuro
UNEP znajduje się w Nairobi.

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświa-
ty, Nauki i Kultury UNESCO (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization), powstała już w 1945 r.
Sprawy dotyczące ochrony przyrody realizuje głównie poprzez
ochronę światowego dziedzictwa, program MAB oraz wspiera-
nie badań naukowych i edukacji ekologicznej. Siedzibą UNE-
SCO jest Paryż.
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Użytek ekologiczny. Jedna z form ochrony przyrody, two-
rzona dla zachowania miejsca o znacznej różnorodności biolo-
gicznej. Przykłady użytków ekologicznych to -naturalne zbiorni-
ki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, bagna, starorze-
cza, torfowiska, kępy drzew i krzewów, wydmy, płaty nieużytko-
wanej roślinności, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedli-
ska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych ga-
tunków, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezo-
nowego przebywania. Użytki ekologiczne są zwykle niewielkie,
ale zdarzają się i kilkusethektarowe, powstają one w drodze roz-
porządzenia wojewody lub uchwały rady gminy.

Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody WWF (World Wide
Fund For Nature), ale w powszechnym użyciu jest tylko skrót.
Niezależna i apolityczna organizacja międzynarodowa założo-
na w 1961 r. dla gromadzenia funduszy i realizacji różnych pro-
jektów na rzecz ochrony przyrody, edukacji i badań naukowych.
Dzięki nowoczesnym formom promocji oraz zaangażowaniu
wielu wybitnych osobistości (np. honorowym prezydentem jest
Książe Edynburga) WWF należy do najbardziej prężnych, fa-
chowych i wpływowych organizacji działających na rzecz ochro-
ny przyrody. Zarejestrowana w Szwajcarii, posiada oddziały
w wielu krajach, również w Polsce. Symbolem WWF jest panda.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy. Forma ochrony przy-
rody, która służy zachowaniu fragmentów krajobrazu naturalnego
lub kulturowego o wysokich walorach estetycznych. Tworzone są
w trybie rozporządzenia wojewody lub uchwały rady gminy.
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Odznaki turystyczno-krajoznawcze PTTK  
propagujące poznawanie i ochronę przyrody 
 

Nazwa odznaki Jednostka ustanawiająca, weryfikacja 
1. Turysta Przyrodnik Komisja Ochrony Przyrody ZG PTTK  

Oddziałowe referaty weryfikacji  
2. Przyjaciel Naturalnego 
Środowiska 

Oddział przy  Hucie Sędzimira 
Kraków 

3. Znam Parki Narodowe Wolsk i Oddział PTTK Warszawa 
4. Miłośnik Puszczy Kampinoskiej Regionalna Pracownia Krajoznawcza 

Warszawa 
5. Przyjaciel Parków 
Krajobrazowych Województwa 
Śląskiego 

Biuro Zespołu Parków 
Krajobrazowych Województwa 
Śląskiego w Będzinie  

6. Osobliwości Przyrody w Polsce Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie 
7. Miłośnik Puszczy Kozienickiej Klub Turystyczno-Krajoznawczy  

w Pionkach 
8. Odznaka Turystyki Jaskiniowej Oddział Międzyuczelniany PTTK 

Warszawa 
9. Miłośnik Parków  
Krajobrazowych Mazowsza 

Oddział Wolski PTTK Warszawa 

10. Miłośnik Puszczy Noteckiej Oddział PTTK w Szamotułach 
11. Pomniki Przyrody powiatu 
Chełmskiego 

Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie 

12. Miłośnik Ogrodów 
Zoologicznych 

Oddział Wolski PTTK Warszawa 

13. Przyjaciel Parków i Ogrodów Oddział PTTK Żary 
14. Miłośnik Puszczy 
Świętokrzyskiej 

Oddział Miejski PTTK Skarżysko 
Kamienna 

15. Szlakiem Leśniczówek Sekcja Turystyki Kolarskiej „Sokół”  
w Radlinie 

16. Jubileuszowa Odznaka Turysta 
Przyrodnik 

ZG PTTK 
Oddział Świętokrzyski w Kielcach 
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StrStrStrStrStrooooony interny interny interny interny internetowenetowenetowenetowenetowe
orgaorgaorgaorgaorganizanizanizanizanizacji i instytucji związacji i instytucji związacji i instytucji związacji i instytucji związacji i instytucji związanych z onych z onych z onych z onych z ochrchrchrchrchroooooną przyrną przyrną przyrną przyrną przyrooooody:dy:dy:dy:dy:

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody
(IUCN) – wwwwwwwwwwwwwww.iucn.org.iucn.org.iucn.org.iucn.org.iucn.org

Światowy Fundusz na rzecz Przyrody
(WWF) – wwwwwwwwwwwwwww.pa.pa.pa.pa.pandandandandanda.org.org.org.org.org

Organizacja Narodów Zjednoczonych
ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) – wwwwwwwwwwwwwww.unesco.unesco.unesco.unesco.unesco.org.org.org.org.org

UNESCO – Program MAB
(m. in. rezerwaty biosfery) – wwwwwwwwwwwwwww.unesco.unesco.unesco.unesco.unesco.org/mab/.org/mab/.org/mab/.org/mab/.org/mab/

UNESCO – Lista Światowego Dziedzictwa – http://whc.unescohttp://whc.unescohttp://whc.unescohttp://whc.unescohttp://whc.unesco.org.org.org.org.org

Program Środowiskowy Narodów
Zjednoczonych (UNEP) – wwwwwwwwwwwwwww.unep.org.unep.org.unep.org.unep.org.unep.org

Światowe Centrum Monitoringu Przyrody – wwwwwwwwwwwwwww.unep-wcmc.org.unep-wcmc.org.unep-wcmc.org.unep-wcmc.org.unep-wcmc.org

BirdLife International – wwwwwwwwwwwwwww.bir.bir.bir.bir.birdlife.orgdlife.orgdlife.orgdlife.orgdlife.org

Międzynarodowe Stowarzyszenie
Przyjaciół Przyrody (NFI) – wwwwwwwwwwwwwww.nfi.at.nfi.at.nfi.at.nfi.at.nfi.at

Międzynarodowe Stowarzyszenie
Młodych Przyjaciół Przyrody (IYNF) – wwwwwwwwwwwwwww.iynf.org.iynf.org.iynf.org.iynf.org.iynf.org
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Konwencja o Ochronie Bioróżnorodności
(CBD), Sekretariat – wwwwwwwwwwwwwww.cbd.int.cbd.int.cbd.int.cbd.int.cbd.int

Konwencja Ramsarska, Sekretariat – wwwwwwwwwwwwwww.r.r.r.r.ramsaramsaramsaramsaramsar.org.org.org.org.org

Konwencja Waszyngtońska (CITES),
Sekretariat – wwwwwwwwwwwwwww.cites.org.cites.org.cites.org.cites.org.cites.org

Ecological Tourism in Europe (ETE) – wwwwwwwwwwwwwww.o.o.o.o.oete.deete.deete.deete.deete.de

Międzynarodowa Kimisja Ochrony Alp
(CIPRA) – wwwwwwwwwwwwwww.cipr.cipr.cipr.cipr.cipraaaaa.org.org.org.org.org

Europejska Federacja Parków Narodowych
i Krajobrazowych (EUROPARC) – wwwwwwwwwwwwwww.eur.eur.eur.eur.europaroparoparoparoparc.orgc.orgc.orgc.orgc.org

Program PANParks - www.panparks.org

CEEweb (sieć organizacji ochrony przyrody
z Europy środkowej) – wwwwwwwwwwwwwww.ceeweb.org.ceeweb.org.ceeweb.org.ceeweb.org.ceeweb.org

OrgaOrgaOrgaOrgaOrganizanizanizanizanizacje i instytucje polskie:cje i instytucje polskie:cje i instytucje polskie:cje i instytucje polskie:cje i instytucje polskie:

Biuro WWF w Polsce – http://wwf.plhttp://wwf.plhttp://wwf.plhttp://wwf.plhttp://wwf.pl

Instytut Ochrony Przyrody PAN – wwwwwwwwwwwwwww.iop.kr.iop.kr.iop.kr.iop.kr.iop.krakowakowakowakowakow.pl.pl.pl.pl.pl

Klub Przyrodników – wwwwwwwwwwwwwww.kp.org.pl.kp.org.pl.kp.org.pl.kp.org.pl.kp.org.pl

Liga Ochrony Przyrody – wwwwwwwwwwwwwww.lop.org.lop.org.lop.org.lop.org.lop.org

Ministerstwo Środowiska – wwwwwwwwwwwwwww.mos.gov.mos.gov.mos.gov.mos.gov.mos.gov.pl.pl.pl.pl.pl

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony
Ptaków – wwwwwwwwwwwwwww.otop.org.pl.otop.org.pl.otop.org.pl.otop.org.pl.otop.org.pl

Polskie Biuro Konwencji Waszyngtońskiej – wwwwwwwwwwwwwww.cites.info.cites.info.cites.info.cites.info.cites.info.pl.pl.pl.pl.pl

Polskie Towarzystwo Przyjaciół
Przyrody „pro Natura” – wwwwwwwwwwwwwww.pr.pr.pr.pr.prooooonaturnaturnaturnaturnaturaaaaa.org.pl.org.pl.org.pl.org.pl.org.pl
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Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze – wwwwwwwwwwwwwww.pttk.pl.pttk.pl.pttk.pl.pttk.pl.pttk.pl

Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot – http://prhttp://prhttp://prhttp://prhttp://praaaaacowniacowniacowniacowniacownia.org.pl.org.pl.org.pl.org.pl.org.pl
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