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Wstęp

Czas, gdy ochrona przyrody była utożsamiana z ochroną ścisłą, czyli wyeliminowaniem bezpośredniej ingerencji człowieka, należy już do przeszłości. Obecnie w ochronie przyrody coraz większą rolę odgrywa ochrona czynna, w której podejmuje się
konkretne działania w celu ochrony danego gatunku, populacji czy zbiorowiska.
Ochrona ścisła ma na swoim koncie wiele porażek. Najłatwiej znaleźć je tam,
gdzie ten rodzaj ochrony starano się zastosować wobec zbiorowisk uformowanych
niegdyś pod wpływem tradycyjnych form gospodarki człowieka lub związanych
z tymi zbiorowiskami gatunków. Powszechnie wiadomo, że zastosowanie ochrony
ścisłej do zbiorowisk roślinności kserotermicznej było błędem. Ale mało kto pamięta, że za tymi błędnymi decyzjami stała teoria i wyniki ówczesnych badań. Teoria
była błędna, a wyniki badań niewłaściwie interpretowano. Warto przypomnieć tę
lekcję, bo za parę dziesiątków lat podobne oceny mogą pojawić się w odniesieniu do
tego, co robimy współcześnie.
U podstaw czynnej ochrony przyrody leżą wyniki wielu badań naukowych oraz
doświadczeń naukowców i praktyków gromadzonych przez dziesięciolecia. Osiągnięcia
tej ochrony budzą uznanie − uratowanie od zagłady żubra czy warzuchy polskiej to
niewątpliwe sukcesy. Ochrona czynna stała się ostatnio niezwykle popularna, a obfity strumień finansowania z funduszy unijnych i krajowych wspiera projekty z tego
zakresu, realizowane nieraz z dużym rozmachem. Ten rozmach i dynamika mają
także swoją drugą stronę − jest nią narastające ryzyko pojawienia się skutków ubocznych podejmowanych na coraz szerszą skalę działań. Charakterystyczne dla ekologii
przekonanie, że organizmy i procesy w przyrodzie są ze sobą wzajemnie powiązane,
zdaje się ustępować miejsca pewności, że konkretne działania przynoszą tylko zaplanowane efekty.
Każde pokolenie uważa, że jest mądrzejsze od swoich poprzedników i że nie
popełnia ich błędów. Dawniej w ramach regulacji prawnych dotyczących ochrony
przyrody zalecano tępienie ptaków szponiastych. W Parku Narodowym Yellowstone
po 50 latach jego istnienia wytępiono wilka. Patrzymy dzisiaj ze zgrozą na te działania, ale wynikały one z ówczesnego stanu wiedzy i z dominujących wówczas w przyrodoznawstwie teorii. Być może niektóre z naszych działań składających się na czynną ochronę przyrody będą budzić podobne reakcje u naszych prawnuków. My też
działamy, opierając się na obecnym stanie wiedzy, a nauka wciąż idzie naprzód.
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W porównaniu z ochroną czynną osiągnięcia ochrony ścisłej są trudniejsze do
wskazania. Być może największym sukcesem tej ochrony jest samo jej trwanie i stopniowe poszerzanie objętych nią obszarów. Ochrona ścisła, stanowiąca układ odniesienia dla wszelkich form ochrony aktywnej, jest niezbędna do oceny efektów, które
uzyskuje się dzięki zabiegom ochrony czynnej, oraz do ujawnienia ubocznych skutków tych działań. Ochrona ścisła stanowi też jedyne zabezpieczenie dla gatunków
i populacji, o których wiemy niewiele albo zgoła nic nie wiemy. Jeżeli któreś z podejmowanych w ramach ochrony czynnej działań szkodzą jakimś rzadkim organizmom, to obszary objęte ochroną ścisłą mogą się z czasem okazać dla nich jedyną
ostoją. Dlatego rola ochrony ścisłej powinna dzisiaj zwiększać się, a nie maleć.
Prezentowane w niniejszym tomie opracowania nie aspirują do roli syntezy dorobku ochrony ścisłej, ale przedstawiają konkretne dylematy i próby rozwiązań. Zbiór
ten poświęcamy pamięci Profesora Stefana Myczkowskiego, którego czterdziesta
rocznica śmierci wypadła w przeddzień naszej konferencji. Dla starszych spośród
nas Profesor Stefan Myczkowski był nauczycielem i wzorem, ale większość uczestników konferencji nie miała możliwości poznać Go osobiście. Wszyscy mamy jednak
nadzieję, że podjęte w tym tomie problemy stanowią kontynuację tego, co było pasją
Jego życia.
Prof. dr hab. inż. Jerzy Szwagrzyk

Z. Myczkowski

Wspomnienie o Profesorze Stefanie
Myczkowskim
Z. Myczkowski
Zbigniew Myczkowski1
„Mój Ojciec w dynamice życia lasu widział symbol ludzkiego postępu nieskażonego
żadnymi chorobami ani od wewnątrz, ani od zewnątrz. A w relacji z ludźmi starał
się być przyjacielem dla wszystkich. Wyznam tu, że mój Ojciec był moim Przyjacielem.
Kto rozumie relację przyjaźni między ojcem i synem, ten wie, o czym teraz mówię.
Ponieważ był człowiekiem głęboko wierzącym, ufam w dalszą trwałość tej naszej
przyjaźni”. Te słowa wypowiedziałem 41 lat temu nad grobem Ojca w obecności
ówczesnego Kardynała Karola Wojtyły, naszego obecnego Świętego Jana Pawła II.
Otaczały nas zielone mundury leśników, którzy przybyli na tę ostatnią ziemską wędrówkę w kondukcie pogrzebowym. Po tylu latach żywy jest obraz Ojca – Przyjaciela,
który odkrywał przede mną tajniki przyrody, zwłaszcza tajemnice górskich lasów,
które znał i po prostu miłował. Urodził się w pradolinie wypływającego z Bieszczadów
Sanu, szczyty zawodowego spełnienia osiągnął, przemierzając tatrzańskie lasy, a wędrówkę życia zakończył wśród lasów krynickich. Pasja, z jaką dociekał Ojciec prawdy o górskich lasach – o owym oikosie, który tworzą – sprawiała, że nieraz czułem,
asystując Mu w żmudnym ich kartowaniu, jakby ogarniał Go wielki zachwyt nad ich
pięknem. Wydawał się wówczas łączyć w sobie sumienność badacza i kontemplację
mnicha spotykającego się „twarzą w twarz” z Mądrością Przedwieczną.
Wracając pamięcią do czasów mego dzieciństwa, do czasów przedszkolnych i wczesnoszkolnych, do roku 1959, mam przed oczyma „kadr” z dużej sali w „pracy Tatusia”,
czyli w Zakładzie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk: idę z bukiecikiem kwiatów i podaję go Ojcu, a On bierze mnie na ręce i wszyscy biją brawo. To zdarzyło się
po obronie Jego doktoratu, którego promotorem był Profesor Władysław Szafer. Później
jeszcze wiele razy byłem z Tatą w gabinecie Profesora. Dla mnie, małego dziecka, był
On taki ogromny, z wielkimi wąsami i laską budzącą szacunek, i zawsze miał jakiś
poczęstunek czy podarunek, głaskał po głowie i przytulał do siebie. Trochę się bałem,
ale coś wewnątrz mówiło mi, że za Nim stoją Wielki Świat i Wielkie Sprawy.
1

dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. Politechniki Krakowskiej, syn Profesora Stefana
Myczkowskiego.
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Fot. Archiwum rodzinne

Fot. 1. Profesor Stefan Myczkowski w swoich ukochanych Tatrach

Tato ciężko pracował dniami i nocami. Mimo trudności czasów bolszewickiego
reżimu często wyjeżdżał na żmudne badania terenowe w górach, a także odbywał
zagraniczne staże naukowe w Szwecji i Austrii. Pamiętam jak przez mgłę, że czekanie
na Jego powrót przenikało całą moją dziecięcą „działalność”, a wieczorny pacierz
i zasypianie były pełne nadziei, że rano będziemy razem. Ta dziecięca nadzieja zawsze
się spełniała. Oto wrócił, już był. Siadałem na Jego kolanach, a On opowiadał, opowiadał, opowiadał…
Jakże porywające były te opowiadania, jakież budziły zainteresowanie i „wciągały”. A już te o przyrodzie, lesie, zwierzętach, górach, lawinach, dalekich krajach sprawiały, że często otaczało Go wielu młodych słuchaczy. Tak było w czasie naszych
wakacyjnych pobytów nad Bałtykiem, w ukochanej Kuźnicy na Półwyspie Helskim.
Wokół Taty gromadziła się tam cała grupa nastolatków, którzy, nie zważając na uroki plaży i morza, słuchali Go, słuchali i prosili o więcej i więcej. Nie zważał wtedy na
własne zmęczenie. Pamiętam, że Mama nieraz bywała poważnie o to zagniewana.
Ja mogłem słuchać tych opowiadań bez końca. Na naszych wspólnych spacerach
przewijał się wieloodcinkowy film opowiadań Taty: o Jego dzieciństwie, o wyprawach
do lasu, o polowaniach, o wojnie, o akcjach, o aresztowaniu, o torturach więziennych,
o obozie koncentracyjnym, o wędrówce powrotnej do Polski, o czasach studenckich,
o zakochaniu się w Mamie, o ich wędrówkach po Tatrach. Moja wyobraźnia odtwarzała te przygody wielokrotnie wtedy, gdy Go nie było. Także wtedy, gdy wyjeżdżał
często w Tatry, gdzie w trudnych, a nawet niebezpiecznych warunkach przy górnej
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granicy lasu badał śnieg i zimowe życie drzew. Wiedziałem, że to jest bardzo ważne,
ale nie zdawałem sobie sprawy, że opracowywał swoją pracę habilitacyjną, którą
obronił w Warszawie w 1965 roku.
Wreszcie, po mojej szczęśliwej operacji serca w 1968 roku, skończyło się wielogodzinne oczekiwanie na Tatę wracającego z gór. Zaczęły się wówczas wspólne wyprawy. Towarzyszyłem Mu wiele razy w żmudnych pracach terenowych nad mapą
fitosocjologiczną polskich Tatr. W górach była też z nami Mama. Oboje z Ojcem
przeżyli wiele cudownych chwil z Państwem Doktorostwem Zofią Radwańską-Paryską
i Witoldem Henrykiem Paryskim, największymi znawcami Tatr, autorami setek książek, w tym Wielkiej Encyklopedii Tatrzańskiej.
Życie w bliskości mojego Ojca było nieustającą przygodą, która ogarniała coraz
więcej wątków i rozgrywała się w wielu miejscach od Tatr po Bałtyk. Chociażby
wspomnienie kaszubskiego domu, na stryszku którego Tata napisał dzieło Człowiek
− przyroda − cywilizacja. Zostało ono uznane za książkę roku 1976. Tam prowadził
wielogodzinne dyskusje z najciekawszymi ludźmi z całej Polski: z Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, z uczelni warszawskich, poznańskich i krakowskich.
Codzienne wieczorne msze święte z homiliami późniejszego biskupa pelplińskiego
księdza Edmunda Piszcza, setki kilometrów spacerów wzdłuż fal pieszczących plażę
i rozmowy, rozmowy, rozmowy. Tato odkrył wtedy siatkówkę plażową! Na dwóch
olchowych żerdziach rozpiął siatkę sporządzoną z rybackiej sieci − byliśmy całe lata
jedyną grupą uprawiającą tę przyszłą dyscyplinę olimpijską. Po śmierci Taty zrozumiałem, że to były lata szczęśliwości więcej niż ziemskiej.

Fot. Jan Bodziarczyk

Fot. 2. Rezerwat przyrody „Hulskie” im. Stefana Myczkowskiego w Paśmie Otrytu w Bieszczadach
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Innym wątkiem w moich wspomnieniach jest przyjaźń naszej rodziny z księdzem
Wacławem Świerzawskim, prowadzącym duszpasterstwo akademickie przy kościele
św. Marka w Krakowie, późniejszym rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej,
a w końcu biskupem sandomierskim. To przez Biskupa nawiązana został współpraca Ojca z Kardynałem Karolem Wojtyłą. Na jego prośbę Tato głosił dla księży z archidiecezji krakowskiej kazania o ochronie przyrody i ekologii. Wielka była Jego
radość, gdy docierały do Niego wiadomości, że w różnych zakątkach Małopolski
księża na kazaniach głoszą o potrzebie chronienia środowiska przyrodniczego jako
kategorii poprawnego sumienia, jako racji moralnej i etycznej!
Potem wszystko toczyło się coraz szybciej: profesura Taty nadana Mu mimo
wielkich oporów ówczesnych pseudopolskich władz, zaproszenie w 1972 roku jako
jedynego Polaka na obchody 100-lecia parku narodowego Yellowstone w USA, wreszcie Nagroda Europy przyznana przez Fundację im. J.W. Goethego w 1976 roku za
działalność na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu, potocznie zwana „ekologicznym
małym Noblem”. Na jesieni tego samego roku zdążyliśmy z obojgiem Rodziców
pojechać na zaproszenie burmistrza Erlangen koło Norymbergi na cykl wykładów
Taty. Wtedy odwiedziliśmy obóz koncentracyjny we Flossenbürgu, którego Tato był
więźniem. W czasie pobytu tam jeden z nauczycieli przyprowadził klasę niemieckich
dzieci. Na jego prośbę Ojciec opowiadał im o tamtej nazistowskiej rzeczywistości.
Dzieci otoczyły Go, tuliły się. Każde chciało Go dotknąć. Niesamowita chwila! Potem
przez Wiedeń wróciliśmy do kraju w wieczór Wszystkich Świętych. Wszędzie nad
cmentarzami płonęły łuny tysięcy zniczy i świec… Jechaliśmy tym samym samochodem, w którym zginął w siedem miesięcy po tamtym wieczorze.
Drugiego czerwca 1977 roku siedziałem całą noc nad studenckim projektem
leśniczówki, która teoretycznie miała być zlokalizowana na zboczach Otrytu
w Bieszczadach, tam, gdzie teraz znajduje się rezerwat buczyny karpackiej imienia
Profesora Stefana Myczkowskiego! Tato miał jechać do Krynicy, do Ośrodka
Naukowego Akademii Rolniczej. Była 6 rano. Zrobił mi śniadanie i prosił, żebym
jeszcze choć chwilę pospał. Powiedziałem, jak zawsze: „Proszę, uważaj na siebie”.
Odpowiedział, jak zawsze: „Obiecuję, że będę uważał”. To były ostatnie Jego słowa
skierowane tu na ziemi do mnie. Zginął po 4 godzinach.
Pamiętam dobrze jedną z naszych rozmów, którą prowadziliśmy w zimowej scenerii szczytów i lasów tatrzańskich. Wtedy zwrócił się do mnie: „Już jesteśmy nie
tylko ojcem i synem, ale jesteśmy przyjaciółmi”. Dopiero po Jego śmierci zrozumiałem głębię tego, co powiedział.
Kim był mój Tato? Był tym, kto sprawiał, że niemożliwe stawało się możliwe. Był
nauczycielem w „przekraczaniu samego siebie”. To właśnie On – mój Tato, człowiek
głębokiej wiary, bezgranicznie ufający Bogu i wierzący w możliwości, którymi został
obdarowany każdy człowiek.

Ochrona ścisła w parkach narodowych i rezerwatach
Strict nature protection in national parks and conservation areas

Po co i komu potrzebna jest ochrona ścisła?
Who needs a strict protection of nature, and why?
J. Szwagrzyk
Jerzy Szwagrzyk
Zakład Bioróżnorodności Leśnej, Instytut Ekologii i Hodowli Lasu, Wydział Leśny,
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, al. 29 listopada 46, 31-425 Kraków
Abstract. The main role of strict nature conservation is providing us with the opportunity to learn
more by studying the natural processes not affected by direct human intervention, as well as providing nature with the refuges, where it can escape from the unpredictable side effects of our activity. Very often, areas under strict protection were considered islands surrounded by a hostile
environment. However, populations inhabiting strict reserves or national parks tend to extend
their ranges onto the neighboring areas. Instead of enlarging the strictly protected areas, which
may sometimes not be a viable option, we shall focus our efforts on restoring the ecological connectivity at a larger scale. The strict reserves should function as ‘source’ areas for the rare species;
however, those species, which do not find their place within the strictly protected areas, would be
able to maintain their presence there by migrating from the suitable habitat patches located outside
the boundaries of the strict protection.
Keywords: ecological corridors, metapopulations, national parks, natural processes, reserves

1. Przed czym chronimy przyrodę?
W rozważaniach dotyczących form i sposobów ochrony przyrody często umyka nam
pytanie, przed czym właściwie powinniśmy chronić przyrodę. Ponad sto lat temu
prekursor ochrony przyrody w Polsce, Jan Gwalbert Pawlikowski (1913), pisał, że
przyrodę chronimy „przed własnym łupiestwem”. Autorzy tablicy poświęconej gołębiowi wędrownemu w Waylusing State Park w Wisconsin (USA) napisali, że gołąb
ten wyginął „wskutek zachłanności i bezmyślności człowieka” (Leopold 1948). Ludzka
zachłanność bynajmniej nie zanikła i nadal zagraża przyrodzie w wielu miejscach
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świata. Jednak dla przyrody groźniejsza jest bezmyślność, a zwłaszcza jedna jej odmiana – przekonanie, że wszystko już wiemy.
Ignorancja połączona z zaufaniem do własnej wiedzy i umiejętności może być
wielkim zagrożeniem dla przyrody. Ujawnia się głównie w gospodarowaniu zasobami środowiska przyrodniczego, ale daje też o sobie znać w ochronie przyrody. Kiedy
pod koniec lat 80. ubiegłego wieku zaczęto u nas wprowadzać na szerszą skalę czynną ochronę przyrody, zjawisko to wniosło ze sobą powiew świeżości. Nareszcie mogliśmy spożytkować zdobywaną przez dziesięciolecia wiedzę po to, aby lepiej chronić
rzadkie gatunki lub zanikające zbiorowiska (Rosenzweig 2003). Lecz świadomość, że
ochrona czynna ma charakter eksperymentalny i wymaga dużej ostrożności, szybko
została zdominowana przez przekonanie, że oferuje ona zestaw skutecznych i niebudzących wątpliwości rozwiązań.
Niewątpliwym dorobkiem burzliwego rozwoju badań ekologicznych i nauczania
ekologii w latach 60. ubiegłego wieku było upowszechnienie świadomości, że przyroda jest skomplikowana, a zjawiska w niej zachodzące są ze sobą wzajemnie powiązane. Wynika z tego, że każde działanie oprócz skutków zamierzonych daje także
inne skutki, których nie da się przewidzieć. Patrząc na rozwój ochrony przyrody
w ostatnich latach, można odnieść wrażenie, że świadomość ta zanikła, a skutki
uboczne podejmowanych działań dla większości ludzi zaangażowanych w czynną
ochronę przyrody nie stanowią poważnego problemu.
Ochrona ścisła obecnie jest przede wszystkim sposobem uchronienia się przed
skutkami nadmiernego zaufania do posiadanej wiedzy i do oferowanych przez nią
rozwiązań. Ochrona ścisła odwołuje się do świadomości, że wielu rzeczy nie wiemy,
oraz do potrzeby poznania tego, co nieznane. Jest ona przede wszystkim zaporą
przeciwko zadufanej w sobie ignorancji. Dlaczego właśnie teraz, po tylu dziesięcioleciach świetnego rozwoju nauki i ogromnego upowszechnienia edukacji, ignorancja
miałaby być dla nas problemem? Czy nie zdołaliśmy już wystarczająco dobrze poznać
przyrody? Czy edukacja nie spowodowała tego, że znajomość przyrody jest większa
niż dawniej?
Niech za ilustrację problemu posłuży przykład projektu „Biosphere 2”, opisany
między innymi w podręczniku ekologii J. Weinera (2005). „Biosphere 2” był to olbrzymi kompleks szklarni na pustyni u podnóża gór Santa Catalina w Arizonie,
który miał funkcjonować jako ekologiczny układ zamknięty: energia słoneczna miała docierać przez szklane dachy, a materia miała krążyć w obrębie zamkniętego systemu. Przy konstruowaniu i wyposażaniu wspomnianych szklarni wykorzystano
dostępną wiedzę dotyczącą funkcjonowania biosfery, która wydawała się wystarczająca, skoro w przedsięwzięcie to zainwestowano duże pieniądze. Projekt trwał dwa
lata (wrzesień 1991–wrzesień 1993) i zakończył się spektakularną porażką. Uczonych
zamkniętych w środku trzeba było ewakuować, a sam eksperyment został przerwany. Po dokonaniu korekt doświadczenie uruchomiono ponownie, ale kolejne niepowodzenie okazało się ostatecznym (Weiner 2005). Porażka tego projektu została
opisana i opublikowana, ale świadomość tego faktu nie jest powszechna. Od tego
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czasu nie próbowano powtórzyć podobnego eksperymentu na taką skalę. Biosfera,
w której żyjemy, jakoś sobie radzi ze skutkami naszych działań, ale zbudowanie
własnej biosfery najwyraźniej pozostaje poza zasięgiem naszych możliwości.
Świadomość tego, że wielu rzeczy nie wiemy, nie jest wcale powszechna. A przecież choćby lista opisanych przez naukę gatunków jest – według ostrożnych szacunków – jedynie niewielkim fragmentem całości. Wiele ważnych zjawisk poznaliśmy
dopiero niedawno. Są wśród nich zjawiska istotne dla ochrony przyrody, jak funkcjonowanie metapopulacji w układzie „źródło”–„ujście” (Hanski i Gaggiotti 2004)
czy „dług wymierania” (ang. extinction debt); to, iż niektóre populacje, mimo że
nadal trwają, skazane są na zagładę ze względu na skutki procesów demograficznych,
które już w nich zaszły (Carroll i in. 2004). W przyszłości poznamy też pewnie inne
nowe, ważne zjawiska. Na razie musimy sobie radzić za pomocą tej wiedzy, którą już
posiadamy.
Ochrona ścisła nie powinna być postrzegana jako próba zachowania jakiegoś fragmentu świata niezepsutego przez działalność człowieka. Świat, w którym żyjemy, nosi
różnorodne ślady ludzkiej działalności, a wiele z nich pojawiło się już bardzo dawno
temu. Romantyczna wizja odkrywania fragmentów przyrody „niezepsutych” przez
obecność ludzi nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Nie jest też wcale niezbędnym
elementem ochrony przyrody, chociaż wielu ludzi tak to właśnie postrzega.
Obszary objęte ochroną ścisłą nie znajdują się pod zamkniętą, szklaną kopułą.
Nie ma żadnych możliwości, aby całkowicie odizolować je od niekorzystnych wpływów zewnętrznych. Eutrofizacja, wzrost zawartości dwutlenku węgla w atmosferze
czy globalne zmiany klimatu dotyczą zarówno obszarów objętych ochroną ścisłą, jak
i obszarów nieobjętych ochroną (Lewis i Maslin 2015). Granice tych obszarów są
umowne i wynikają z zakresu niektórych bezpośrednich form interwencji, zaś ekosystemy funkcjonują poza tymi granicami.

2. Zmiana kontekstu ochrony przyrody
W dawnych czasach ochrona przyrody była kojarzona głównie z tym, co obecnie
nazywamy ochroną ścisłą, tj. z całkowitym wykluczeniem ingerencji człowieka w jakiś fragment przyrody, obszar, gatunek. Uzupełnieniem ochrony ścisłej była ochrona
częściowa − z definicji niedoskonała i stanowiąca rodzaj stadium przejściowego do
ochrony właściwej, czyli ścisłej (Szafer 1922). Po pewnym czasie zorientowano się,
że w wielu sytuacjach ochrona ścisła jest nieskuteczna, na przykład objęte ochroną
murawy kserotermiczne podlegały z czasem zarastaniu przez rośliny drzewiaste
(Michalik 1989), a gatunki, których nie wolno było zabijać czy niszczyć, zmniejszały swą liczebność wskutek niekorzystnych zmian zachodzących w środowisku. W obliczu tych nieoczekiwanych zdarzeń wprowadzono w zamian różne formy ochrony
aktywnej. Zaczęto je zresztą wprowadzać wcześniej, niż zdołano zdefiniować, a jednym z pierwszych przedsięwzięć tego typu było uratowanie żubra. Z czasem w po-
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dobny sposób zdołano uratować również inne gatunki, a specjalne zabiegi ochronne
prowadzone w zbiorowiskach nieleśnych pozwoliły na ich utrzymanie mimo zaniku
tradycyjnych form gospodarowania. Przykładem są zbiorowiska łąkowe w Pienińskim
Parku Narodowym (Kaźmierczakowa i in. 2004). Ochrona przyrody coraz częściej
była kojarzona z konkretnymi działaniami, a termin „ochrona czynna” zyskał w ostatnich dziesięcioleciach wielką popularność.
Ochrona ścisła znalazła się niejako na bocznym torze; obciąża jej konto próba
stosowania w sytuacjach, które wymagały zupełnie innego podejścia, jak w przypadku wspomnianych muraw kserotermicznych w Pienińskim Parku Narodowym. Na
jej niekorzyść działa również narastająca świadomość głębokich przekształceń, jakim
podlega przyroda w skali globalnej (Lewis i Maslin 2015). Wobec wzrostu zawartości dwutlenku węgla w atmosferze, podwyższenia poziomu ilości dostępnego azotu
w ekosystemach lądowych czy ocieplenia klimatu, granice obszarów ochrony ścisłej
są tylko liniami narysowanymi na mapie. W miarę postępu badań coraz więcej wiemy na temat przestrzennych uwarunkowań funkcjonowania populacji, zbiorowisk
i ekosystemów. Wszystkie obszary chronione okazują się w świetle tej wiedzy ściśle
powiązane ze swoim otoczeniem i zdecydowanie za małe, aby chronić procesy, które w nich zachodzą (Rosenzweig 2003).
Niektórzy wyciągają z tego wniosek, że ścisła ochrona przyrody jest po prostu
przestarzała, że był to pewien etap w rozwoju, który obecnie mamy już za sobą, teraz
zaś będziemy stosować na szeroką skalę różne formy ochrony czynnej. Bardziej
śmiałe wizje idą jeszcze dalej: w gruncie rzeczy ochrona przyrody nie jest już w ogóle potrzebna, gdyż zastąpi ją racjonalne gospodarowanie i rozsądne użytkowanie jej
zasobów (Poznański 2006).
Rzeczywiście, dawny kontekst ochrony przyrody był zupełnie inny niż kontekst
współczesny, przynajmniej w krajach ekonomicznie wysoko rozwiniętych. Zanim powstała koncepcja trwałego użytkowania przyrody, alternatywą dla ochrony była bezwzględna eksploatacja zasobów połączona zwykle z ich dewastacją. W Stanach
Zjednoczonych jeszcze na początku XX wieku eksploatacja lasów była bezlitosna. Ale
już od czasów Gifforda Pinchota, twórcy służby Lasów Federalnych „Forest Service”,
zorientowano się, że bezwzględna eksploatacja jest działaniem krótkowzrocznym (Miller
2004). Aby odnosić z lasu trwałe korzyści, eksploatację należy ograniczać, a drzewostany odnawiać. Także w Europie dziesiątki lat rozwoju praktyki i teorii gospodarki
leśnej doprowadziły do sytuacji, że lasów jest więcej, są bardziej zasobne i wykazują
większy przyrost masy drzewnej niż sto lat temu (Andersson i in. 2004). Zniszczenia
przyrody wskutek jej eksploatacji mają nadal miejsce w rolnictwie, gdzie wzrost wydajności z hektara odbywa się w dużej mierze kosztem różnorodności biologicznej, tak
że obszary intensywnego rolnictwa są obecnie uboższe przyrodniczo niż duże aglomeracje miejskie. W leśnictwie sytuacja wygląda pod tym względem znacznie lepiej.
Dawniej ochrona jakiegoś cennego przyrodniczo obszaru w formie rezerwatowej
wydawała się jedynym sposobem na to, aby ochronić go przed zniszczeniem
(Sokołowski 1920). Jednak w krajach bogatych od dawna już tak nie jest. Przyroda
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może być chroniona także poza rezerwatami. Co więcej, tak zwane zabiegi ochrony
czynnej często łatwiej i skuteczniej można wykonywać poza rezerwatami niż w rezerwatach, gdzie konieczność dokonywania uzgodnień i uzyskiwania zezwoleń przedłuża procedury i może zmniejszać efektywność działania. Wiele typowo leśnych
gatunków zwiększa liczebność populacji w skali całego kraju. Dotyczy to również
gatunków dawniej rzadkich i chronionych, jak lilia złotogłów Lilium martagon czy
bóbr europejski Castor fiber.

3. Czy obszary ochrony ścisłej są wyspami w krajobrazie?
Dość często w ochronie przyrody pojawia się metafora wyspy. Jest to wynikiem szeroko dyskutowanej ekologicznej „teorii wysp” McArthura i Wilsona (Weiner 2005).
Obszary objęte ochroną mają być „wyspami” w krajobrazie zagospodarowanym i silnie
przekształconym przez człowieka. Dla części gatunków obszar poza granicami rezerwatu miał być jak morze dla organizmów lądowych: niemożliwy do zasiedlenia i trudny do przekroczenia. Dlatego w ochronie przyrody tak często podejmowano problem
minimalnej wielkości obszarów ochrony ścisłej w postaci pytania: jak duże powinny
być, aby zapewnić przetrwanie gatunkom, które znalazły w nich schronienie, oraz
zapewnić niezakłócony przebieg procesów przyrodniczych w nich zachodzących?
Analogia z wyspami na oceanie jest bardzo chwytliwa. Rzeczywiście, sytuacja
obszarów ochrony ścisłej mogłaby być podobna do sytuacji wysp, gdyby znajdowały
się w całkowicie wrogim otoczeniu. Niewielki kawałek lasu otoczony przez rozległe,
intensywnie zagospodarowane pola uprawne jest w znacznej mierze wyspą, podobnie jak fragment lasu w dużej aglomeracji miejskiej, w której nie ma dużych parków
i innych obszarów zielonych. Ale na ogół tak nie jest. Otoczenie obszarów ochrony
ścisłej tworzą zwykle obszary ochrony czynnej, lasy gospodarcze czy tereny rolnicze
zagospodarowane w sposób ekstensywny. Nie tworzą one odpowiednich siedlisk dla
wielu gatunków związanych ze „starymi lasami”, ale nie muszą też stanowić poważnej bariery dla ich migracji.
Analogia „obszary chronione – wyspy” okazuje się w wielu przypadkach całkowicie błędna. Ilustracją tego nieporozumienia może być problem funkcjonowania
„minimalnych populacji zdolnych do przetrwania”, sformułowany na przełomie lat
70. i 80. XX wieku (Shaffer 1981). Jednym z przykładów analizowanych we wczesnych
pracach dotyczących tej problematyki była izolowana populacja niedźwiedzia grizzly
w parku narodowym Yellowstone, funkcjonująca w oderwaniu od ciągłego zasięgu
tego gatunku obejmującego tereny od Alaski poprzez Kanadę po północną część
stanu Montana, licząca pod koniec lat 70. ubiegłego wieku niewiele ponad 200 osobników. Wykonane wówczas analizy demograficzne wykazały, że aby populacja ta
miała 99% szans przetrwania w izolacji przez 1000 lat, musiałaby zajmować obszar
12 razy większy niż połączone obszary parków narodowych Yellowstone i Grand
Teton (Soulé 1987). Ponieważ w tak zarysowanym obszarze oprócz lasów federalnych
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znalazłyby się rozlegle obszary prywatnych pastwisk oraz liczne miasta, konkluzja
tych badań była w sumie przygnębiająca. Wynikało z nich jasno, że nawet najstarszy
i jeden z największych w Ameryce Północnej parków narodowych nie jest w stanie
zapewnić długotrwałego przetrwania chronionemu w nim gatunkowi.
Rozwiązanie tego dylematu okazało się jednak zupełnie inne, niż zakładano na
początku. Aby zapewnić przetrwanie populacji niedźwiedzia grizzly w parkach narodowych Yellowstone i Grand Teton, nie trzeba znacząco powiększać obszaru tych
parków, należy raczej umożliwić wymianę osobników z populacją niedźwiedzi zasiedlających obszar od środkowej Montany po Alaskę (Merrill 2005). Rozwiązaniem
jest zatem udrażnianie korytarzy ekologicznych, a nie samo powiększanie terenów
chronionych.
To właśnie podejście metapopulacyjne stało się jednym z ważniejszych przełomów
w ochronie przyrody w ostatnich dziesięcioleciach. Obszary chronione, jakkolwiek
by ich nie powiększać, będą zawsze zbyt małe. Dlatego ważne jest, aby nie były one
izolowane − nie tworzyły wysp, ale funkcjonowały jako elementy rozległej sieci,
w której korytarze ekologiczne łączą je ze sobą. Niektóre populacje lokalne funkcjonują bowiem jako populacje typu „ujście” i trwają tylko dzięki zasilaniu przez osobniki migrujące z populacji typu „źródło”, gdzie rozrodczość przewyższa śmiertelność
i nadmiar młodych osobników musi migrować na zewnątrz (Hanski i Gaggiotti 2004).
Bardzo wiele dowiedzieliśmy się dzięki eksperymentowi, jakim była reintrodukcja wilka Canis lupus w parku narodowym Yellowstone. Mało kto zdaje sobie sprawę
z tego, że wilk w Yellowstone został wytępiony w latach 30. XX wieku, a więc w 60
lat po utworzeniu tam parku narodowego. Pokazuje to przemiany, jakim podlegała
idea ochrony przyrody. Na początku swego istnienia parki narodowe miały służyć
ochronie bizonów i jeleni, ale nie wilków. Tępienie drapieżników postrzegano niegdyś
jako część ochrony przyrody − pisze o tym również Aldo Leopold (1949). Wiemy
już teraz, jak wielki był to błąd. Można się tylko zastanawiać, jak pokolenia naszych
prawnuków będą oceniać nasze próby zwalczania gradacji korników czy hamowania
procesów spontanicznej sukcesji prowadzone obecnie w parkach narodowych.
Reintrodukcja wilka w Yellowstone w latach 1994−1995 została przeprowadzona
w sposób profesjonalny i z dużym rozmachem, a towarzyszył jej bardzo dobrze
przygotowany program naukowy (Ripple i Beschta 2003). Sprowadzone do Yellowstone wilki zostały zaopatrzone w obroże telemetryczne − do tej pory co najmniej
jeden osobnik w każdej z wilczych watah na tym terenie ma taką obrożę. Dzięki temu
można lokalizować poszczególne watahy, a w porze rozrodu odszukiwać wilcze nory.
W ten sposób młode wilki z kolejnych generacji też zostają zaopatrzone w obroże
telemetryczne, co umożliwia prowadzenie ciągłych badań nad tym gatunkiem. Dzięki
temu programowi oraz wielu towarzyszącym mu badaniom naukowym prowadzonym
w ciągu ostatnich 20 lat w Yellowstone i w okolicach, wiedza na temat wilka została
gruntownie powiększona (Yellowstone Wolf Project... 2016).
Okazuje się, że reintrodukowane drapieżniki zwiększyły swoją liczebność i zasiedliły znaczną cześć parku znacznie szybciej, niż się spodziewano. Również znacz-
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nie wcześniej, niż oczekiwano, pojawiły się poza obszarem parku, a ich liczebność
na terenie Yellowstone po krótkim okresie intensywnego wzrostu nieco spadła, a następnie się ustabilizowała. Wilki cały czas migrują poza teren parku i zasiedlają coraz
to nowe obszary, sięgając już po zachodnie wybrzeże Ameryki Północnej. Natomiast
na terenie parku nadal znajdują się dość rozległe tereny, gdzie w ciągu 20 lat nie
pojawiła się jeszcze żadna wilcza wataha. Ich rozmieszczenie jest zresztą bardzo
nierównomierne, gdyż terytoria watah są różnej wielkości, a wiele spośród nich
częściowo pokrywa się ze sobą (Yellowstone Wolf Project... 2016).
Wyniki badań nad wilkami w Yellowstone nie tylko ogromnie zwiększyły wiedzę
naukową na temat tego gatunku, ale i obaliły większość z panujących wcześniej opinii i przekonań. Musimy pogodzić się z tym, że nasze działania w zakresie ochrony
przyrody prowadziliśmy w znacznej mierze opierając się na błędnych wyobrażeniach
i fałszywych przesłankach. Tępienie wilka w parku narodowym jest tylko jednym
z przykładów takich błędów. Ten przykład wydaje się nam wyjątkowo drastyczny, bo
o tym, że drapieżniki są w przyrodzie potrzebne, nauka i praktyka zdołały nas już
przekonać. Ale nauka cały czas się rozwija i wciąż odkrywa coś nowego. W przyszłości też będziemy się pewnie dowiadywać, że niektóre nasze działania były prowadzone na podstawie wiedzy, która z czasem okazała się niepełna lub wręcz błędna.
To, że wilki zachowują się inaczej, niż zakładano, da się jeszcze jakoś wytłumaczyć.
W końcu gatunek ten jeszcze do niedawna był raczej tępiony, niż badany, a zatem
wiedza na jego temat była dość skąpa. Znacznie bardziej zaskakujące są w tym kontekście wyniki badań nad jeleniem wapiti (Cervus elaphus canadensis), gatunkiem
znacznie bardziej pospolitym i badanym na różne sposoby od dawna. Ale dopiero
wykorzystanie możliwości, które dała zoologom współczesna technika – telemetria,
fotopułapki i nieinwazyjne badania genetyczne – spowodowało kolejne zaskakujące
odkrycia. Park narodowy Yellowstone okazał się bowiem za mały nie tylko dla populacji niedźwiedzi grizzly, ale i dla jeleni wapiti. Żadna z większych chmar jeleni bytujących na terenie parku nie zamyka swojego rocznego cyklu aktywności w jego granicach. Obszar, na którym przemieszczają się jelenie, przynajmniej przez jakąś część roku
bytujące na terenie parku, jest w sumie kilkakrotnie większy niż sam park (MacNulty
i in. 2016). W kontekście tej informacji świadomość, że w Polsce próbowaliśmy zarządzać populacjami jelenia szlachetnego Cervus elaphus w granicach naszych parków
narodowych, które mają zwykle po kilka tysięcy hektarów powierzchni (czyli sto razy
mniej niż park narodowy Yellowstone), może budzić pewne zaniepokojenie.

4. Podsumowanie
Jak wspomniano, ochrona ścisła jest przede wszystkim sposobem na pozyskanie
dodatkowej wiedzy o przyrodzie. Gdybyśmy w swoim czasie nie objęli ochroną ścisłą muraw kserotermicznych (Michalik 1989), to jeszcze przez długi czas tkwilibyśmy
w przekonaniu, że mamy w naszym kraju uwarunkowane mikroklimatycznie frag-
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menty prawdziwych stepów. Gdyby profesor T. Włoczewski nie założył w roku 1936
stałych powierzchni badawczych w rezerwacie ścisłym w Białowieskim Parku
Narodowym (Bernadzki i in. 1998), to pewnie jeszcze długo utrzymywałoby się
fałszywe przeświadczenie, że skład gatunkowy naturalnych lasów w strefie umiarkowanej charakteryzuje się znaczną stabilnością. W obszarach ochrony ścisłej możemy
badać, jak funkcjonują układy przyrodnicze pozbawione bezpośredniego wpływu
człowieka. To niezmiernie ważne, bo człowiek bywa niewyczerpany w swej pomysłowości, a pomysły swoje łatwiej realizuje niż dokumentuje w sposób rzetelny i kompletny. Dlatego w układach przyrodniczych, w których człowiek ingeruje w sposób
bezpośredni, bardzo trudno jest zinterpretować wyniki badań. Obszary ochrony
ścisłej są pod tym względem nie do zastąpienia.
Obszary ochrony ścisłej nie tylko dają nam szanse dowiedzenia się czegoś nowego o przyrodzie, ale też uniknięcia ubocznych i nieprzewidywalnych skutków.
Niekorzystne zjawiska często wynikały z nieumotywowanego przekonania, że dobrze
wiemy, co należy zrobić, aby zachować różnorodność gatunków czy zbiorowisk. Może
się zdarzyć, że chroniąc czynnie jakiś gatunek, o którym wiemy, że jest rzadki, eliminujemy zarazem inny gatunek, o którym na razie nic nie wiemy. Wobec szczupłości naszej wiedzy możliwości popełnienia takich pomyłek są trudne do oszacowania.
Nie da się ich jednak wykluczyć, dlatego ostrożność postępowania jest uzasadniona.
Ścisła ochrona obszarowa nie jest lepszą czy gorszą formą ochrony przyrody. Ma
swoje cele, ma swoje mocne strony, ma też swoje ograniczenia. Nie ma takiej możliwości, aby zastąpić nią wszystkie inne formy ochrony przyrody. Nie ma sensu rozpatrywanie takich scenariuszy czy prowadzenie sporów o to, czy wszystkie obszary
przyrodniczo cenne należy poddać ścisłej ochronie. Ścisła ochrona obszarowa stanowi tylko jedną z części składowych systemu ochrony przyrody; jest przestrzennie
ograniczona i dotyczy niewielkiej części naszego globu; w Polsce obszary objęte ścisłą ochroną to zaledwie ułamek procenta powierzchni kraju.
Obszary objęte ścisłą ochroną nie znajdują się pod kloszem chroniącym je od
zewnętrznych wpływów, nie są też wyspami; funkcjonują jako część większej całości,
zdominowanej przez ekosystemy przekształcone i wykorzystywane przez człowieka.
Skuteczność ochrony przyrody zależy między innymi od tego, w jaki sposób zostaną
one wkomponowane w szerszy kontekst krajobrazowy (Lindenmayer i Franklin 2002).
Tematem wartym dyskusji jest niewątpliwie kwestia proporcji: ile ma być ścisłej
ochrony obszarowej w stosunku do innych form ochrony przyrody? W obecnej sytuacji, gdy jest tej ochrony niewiele, potrzeba powiększania jej zasięgu nie budzi
wątpliwości. Istnieją jednak różnorakie ograniczenia. Jednym z nich jest mocno
utrwalone przekonanie, że ochronie ścisłej można poddać jedynie taki fragment
przyrody, który zachował naturalny charakter.
W świetle tego, co napisano powyżej, przekonanie to jest błędne. Ochroną ścisłą
można objąć dowolny fragment przyrody. Dobrą tego ilustracją jest „Las Ochronny
Szast” w Puszczy Piskiej (Rykowski 2012). Formalnie rzecz ujmując, nie jest on rezerwatem ścisłym, ale „powierzchnią referencyjną”. Jest to fragment lasu przeznaczo-
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ny do badań naukowych nad procesami spontanicznej regeneracji zbiorowisk po
zaburzeniach, w którym od roku 2002 nie prowadzi się żadnych zabiegów gospodarczych. Przed huraganem w lipcu 2002 roku był to zwykły las gospodarczy, fragment
Puszczy Piskiej, która puszczą jest jedynie z nazwy. Drzewostany tego terenu, jednowiekowe i zdominowane przez jeden gatunek, były w znacznej mierze pierwszym
pokoleniem lasu wyrosłym na gruntach porolnych (nazwa tego obiektu pochodzi od
nieistniejącej już śródleśnej wsi Szast). W piętnaście lat po huraganie „Las Ochronny
Szast” wyraźnie różni się zarówno od młodników, które wyrosły wokół niego na
uprzątniętych powierzchniach po wiatrołomie, jak i od lasu, który rósł tam poprzednio; obfituje w martwe drzewa, odnowienia są nieregularnie rozmieszczone i złożone z wielu gatunków, a proces odnowieniowy na tyle powolny, że jego skutkiem będą
w przyszłości zapewne wielogeneracyjne drzewostany (Dobrowolska 2015, Szwagrzyk
i in. 2017). Doświadczenia z tego obiektu mogą służyć nie tylko gospodarce leśnej,
ale i ochronie przyrody. Być może jest to sposób na to, aby w przyszłości zwiększyć
powierzchnię objętą ochroną ścisłą tam, gdzie do tej pory wydawało się to niemożliwe.
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Summary
Strict protection of nature has a long tradition, but recently it has become much less popular and
was largely replaced with active protection. For a long time, the main threat to nature had been
the unconstrained exploitation of natural resources. That has changed over time, and today, in
developed countries, the use of natural resources is more restricted, and in some cases, even sustainable. Currently, the major threat to nature seems to be ignorance, especially the belief that we
know everything about the possible outcomes of our actions directed towards conserving certain
rare species or plant communities. The main role of strict nature conservation is now to provide
us with the opportunity to learn more, by studying the natural processes not affected by direct
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human intervention, and to provide nature itself with the refuge, where it can escape from the
unpredictable side effects of our actions directed towards active protection of species or communities. The other important issue concerning the strict protection of nature is the landscape context.
Very often the areas under strict protection were considered to be islands of a kind, surrounded
by the hostile environment. However, the results of many recent studies have shown that strictly
protected areas are not landscape islands. Even an area so large as the Yellowstone National Park
is still too small to harbour viable populations of large predators. That had been shown several
decades ago by the analyses of the demographic models of grizzly bear population. Later the same
conclusion was supported by the empirical studies of the population of wolves reintroduced to
Yellowstone. Recent studies, based on telemetry, have shown that even the populations of North
American elk do not stay within the boundaries of the national park for the entire year. The populations inhabiting strict reserves or national parks must use also the neighboring areas; the larger
landscape context matters a lot for the results of nature protection. Thus, instead of enlarging the
strictly protected areas, which in most cases is not a viable option, we should focus our efforts on
maintaining or restoring the ecological connectivity at a larger scale. That would allow not only
for successful protection of species and communities within the limits of strictly protected areas,
but it would also create opportunities for the colonization of the suitable habitat patches in their
neighborhood. The strict conservation of nature should be viewed in the context of the metapopulation theory. Ideally, the strictly protected areas should function as “source” areas for the rare
species; however, it is also possible, that some species, which do not find suitable habitats within
the strictly protected areas, would be able to maintain their presence there by migrating from the
suitable habitat patches located outside the boundaries of the strict protection.

Ochrona ścisła w parkach narodowych i rezerwatach
Strict nature protection in national parks and conservation areas

Problemy ochrony ścisłej jako skutek błędów
poznawczych w postrzeganiu przyrody
Problems with strict protection as a result
of cognitive biases in the perception of nature
J. Holeksa
Jan Holeksa
Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii UAM, ul. Umultowska 89,
61-614 Poznań
Abstract. Strict protection is one of basic methods used in nature conservation of forest ecosystems. It is a permanent withdrawal of any direct activity in the protected area. This type of nature
conservation is focused on natural processes, which are free from human intervention. It seems
that problems with this method of nature conservation are due to the fact that two other issues
are more important than the natural processes: the ecological equilibrium, and the “naturalness”
of nature. In relation to the first, the conservatism bias is involved in the false understanding of
the functioning of forest ecosystems. This false understanding stems from the obsolete ecological
knowledge, that is, the climax concept. Still, the latter is very popular among nature conservation
managers, and it remains more convincing for them than the new knowledge, which shows the
dynamic nature of forests. The selective perception bias is another one, and it is connected with
the concept of “naturalness” of nature. Naturalness is usually treated as the real character of nature, which is perceived along with its structure, variability, and dynamics. However, naturalness is
rather a virtue; and our perception thereof is driven by our emotional bonds with nature.
Keywords: nature conservation, strict protection, ecological processes, ecological equilibrium,
naturalness

1. Wstęp
Ochrona ścisła jest jedną z metod ochrony przyrody. W odniesieniu do jej obszarowych form polega ona na „całkowitym i trwałym zaniechaniu bezpośredniej inge-
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rencji człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz w przebieg
procesów przyrodniczych na obszarach objętych ochroną” (Ustawa 2004). Innymi
metodami są ochrona czynna i krajobrazowa. Pierwsza z nich polega na prowadzeniu zabiegów mających na celu „przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów i składników przyrody lub zachowanie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt
lub grzybów”. Z kolei ochronę krajobrazową stosuje się dla „zachowania cech charakterystycznych danego krajobrazu” (Ustawa 2004).
Istotą ochrony ścisłej jest brak bezpośredniej ingerencji w funkcjonowanie chronionych obiektów. Do jej ważnych cech należy także trwałość, która oznacza, że po
wprowadzeniu, bez względu na okoliczności, nie powinna być zawieszana. Jakakolwiek
bowiem przerwa w jej stosowaniu niweczy cel, dla którego została ustanowiona. Tym
celem jest zachowanie procesów przyrodniczych, w których przebieg nie powinien
bezpośrednio ingerować człowiek. O ile ochrona ścisła może wyeliminować bądź
znacząco ograniczyć wszelką ludzką aktywność na objętym nią obszarze, o tyle nie
jest w stanie w pełni wyeliminować wpływów pochodzących spoza chronionego
obszaru, z jego bliższego i dalszego sąsiedztwa.
Przywołana wcześniej ustawa o ochronie przyrody mówi jedynie o sposobie realizacji ochrony ścisłej, nie ma w niej natomiast wzmianki o warunkach jej stosowania. Wspomina tylko o procesach przyrodniczych i zaniechaniu bezpośredniej ingerencji człowieka. Chodzi zatem o zaniechanie ingerencji po jej uchwaleniu, natomiast
o wcześniejszej ingerencji, jej formach, intensywności, długotrwałości i trwałości jej
skutków nie wspomniano. W przeciwieństwie do operacyjnej definicji ochrony ścisłej,
ochrona czynna została zdefiniowana poprzez podanie jej celów, wśród których
znalazło się „przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów i składników przyrody”
(Ustawa 2004). Dwojako można zatem odebrać brak odniesienia do naturalności
w definicji ochrony ścisłej. Po pierwsze, że nie ma ona znaczenia i ochroną ścisłą
można obejmować zarówno obiekty przyrodnicze cechujące się wysokim poziomem
naturalności, jak i takie, które od stanu naturalnego odbiegają. Równie logiczne jest
wnioskowanie, że stosowanie ochrony ścisłej powinno koncentrować się na obiektach,
które owej naturalności nie utraciły albo ją już odzyskały, na przykład dzięki zabiegom
wykonanym w ramach ochrony czynnej. To drugie rozumienie wydaje się zdecydowanie częstsze (Szwagrzyk i Holeksa 2000, Olaczek 2010). Podejście takie ujawnia
powszechna praktyka stosowana w parkach narodowych. Ochroną ścisłą obejmuje
się w nich przede wszystkim, a nawet wyłącznie te fragmenty, o których sądzi się, że
pozostały w stanie naturalnym bądź zbliżonym do naturalnego, albo ten stan został
im wcześniej przywrócony (Różański 2006, Dąbrowski 2008, Kucharzyk 2008,
Czaderna 2009). Zapewne dlatego w wielu leśnych parkach narodowych, na przykład
w Borach Tucholskich, w Górach Stołowych i na Pojezierzu Drawieńskim, ta metoda ochrony jest stosowana w znikomym stopniu, ponieważ uznano, że ich przyroda
nie jest wystarczająco naturalna.
Innym pojęciem mającym bardzo duże znaczenie dla praktyki ochrony przyrody,
zwłaszcza w lasach, jest „równowaga przyrodnicza” oraz synonimicznie używane
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określenia „równowaga ekologiczna” i „stabilność ekologiczna”. Wspomniana już
ustawa, wyliczając cele ochrony przyrody, na pierwszym miejscu i w jednym zdaniu
wymienia utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów. Taki zapis
wynika niewątpliwie z przekonania, że oba te zjawiska są ze sobą związane, czyli
procesy ekologiczne niezaburzone ingerencją człowieka wzmacniają równowagę
przyrodniczą. Co więcej, pobrzmiewa w tych zapisach pogląd, że stan równowagi
przyrodniczej i naturalność przyrody również pozostają we wzajemnej relacji. Mamy
zatem do czynienia z wzajemnym związkiem trzech zjawisk, na którym zdaje się
opierać stosowanie ochrony ścisłej: naturalność przyrody, równowaga przyrodnicza
i procesy przyrodnicze. Można wzajemne zależności między nimi i ich rolę w ochronie ścisłej przedstawić w postaci stołu o trzech nogach. Jeśli któraś z nich nie jest
dostatecznie mocna, to i dwie pozostałe też są osłabiane na skutek domniemanych
powiązań, a „stół” zaczyna się chwiać. Ochrony ścisłej nie można wtedy stosować,
a jeśli już ją zastosowano, to pojawiają się głosy, że warto ją na jakiś czas zawiesić
i wzmocnić osłabione „nogi”, aby ochrona ścisła mogła nadal odgrywać swoją rolę,
czyli chronić procesy przyrodnicze, a wraz z nimi równowagę przyrodniczą i naturalność przyrody.
Wydaje się, że ów rozchybotany „trójnogi stół” ochrony ścisłej stanowi dzisiaj
najważniejszy problem w jej ograniczonym stosowaniu na chronionych obszarach
w lasach polskich parków narodowych i rezerwatów przyrody. Lesistość Polski wynosi obecnie 29,5% (Zajączkowski i in. 2016) i tylko nieznacznie przewyższa udział
powierzchniowy lasów w Europie Środkowej, który wynosi 26% (Köhl i San-MiguelAyanz 2011). Pierwotnie lasy pokrywały ponad 90% ziem dzisiejszej Polski, jednak
już około tysięcznego roku pozostała ich prawdopodobnie tylko połowa (Kaplan i in.
2009). Wylesianie i różnorakie użytkowanie pozostałych lasów na przestrzeni wieków
pozwala stwierdzić, że nie ma obecnie takiego skrawka naszego kraju, o którym
moglibyśmy powiedzieć, iż nie został tknięty ręką ludzką. Ślady bytności człowieka
noszą zarówno białowieskie ostępy, chronione ściśle od prawie stu lat, jak i najbardziej
niedostępne skrawki naszych gór. W każdym miejscu na procesy przyrodnicze nakładają się skutki dawnej działalności naszych przodków bądź naszej obecnej aktywności. O każdym skrawku lasu w środku Europy można powiedzieć, że na skutek
wielowiekowej ingerencji utracił swoją naturalność, jego równowaga przyrodnicza
została zachwiana, a na przebieg procesów przyrodniczych znaczący wpływ ma nasza przeszła i współczesna aktywność, której efekty nie zanikają na granicach chronionych obszarów. W takich okolicznościach zastosowanie ochrony ścisłej może
napotykać znaczne opory ze strony służb odpowiedzialnych za realizację ochrony
przyrody, ponieważ po jej wprowadzeniu może się okazać, że procesy przyrodnicze
zachodzące w warunkach silnej presji człowieka wcale nie przyczynią się do zachowania i wzmocnienia naturalności i równowagi – wprost przeciwnie, równowaga
zostanie zaburzona, a naturalność zniszczona. Lepiej zatem zastosować tak zwaną
ochronę „zachowawczą”, czyli czasowo zrezygnować z jakichkolwiek działań i zostawić sobie „furtkę” w postaci możliwości ingerencji, gdyby skutki procesów przyrod-
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niczych nie były zgodne z oczekiwaniami. Trzeba jednak wyraźnie stwierdzić, że taka
„bierna” ochrona na jakiś czas nie ma nic wspólnego z ochroną ścisłą (Herbich 2004).
Jest ona sposobem realizacji ochrony czynnej, w ramach której okresowo nie podejmuje się żadnych działań.
Najważniejszym warunkiem właściwej ochrony przyrody jest rzetelna wiedza na
temat przyrody i jej funkcjonowania dostarczana przez nauki przyrodnicze. Wiedza
przyrodnicza nie stanowi warunku jedynego i wystarczającego, ponieważ nie można
w praktyce ochrony przyrody abstrahować od systemu wartości. Funkcjonuje on
w przestrzeni społecznej, determinuje reguły życia społecznego i ma wpływ na percepcję wiedzy przyrodniczej. Celem niniejszej publikacji jest ukazanie, że wspomniane trzy „nogi”, na których opiera się stosowanie ochrony ścisłej, i ich wzajemne
powiązania, niewiele mają wspólnego z rzeczywistością przyrodniczą, a są przede
wszystkim efektem tego, jak przyroda bywa postrzegana i wartościowana. Dzieje się
tak między innymi dlatego, że ustalenia, jakich w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat
dokonała ekologia, nadal pozostają nieznane albo niezrozumiałe dla znacznej części
środowisk zaangażowanych w ochronę przyrody. Tymczasem nie można chronić
przyrody, jeśli błędnie rozumiane jest jej funkcjonowanie albo przypisywane są jej
cechy, których nie posiada, a jednocześnie niezauważane są jej istotne właściwości.
W ochronę przyrody są zatem uwikłane błędy poznawcze. Mają one związek
z postrzeganiem rzeczywistości, w którym dochodzi do selekcjonowania i interpretowania informacji pochodzących z otaczającego świata. Popełniający błędy poznawcze widzi świat będący pochodną jego osobistych przekonań, a nie faktów, które
są mu dostępne, a które z jakichś powodów pomija i zastępuje własnymi przekonaniami. Przyczyny popełniania takich błędów tkwią między innymi w przyswojonej
wcześniej, ale już nieaktualnej wiedzy, w błędnym rozumowaniu pozbawionym racjonalnych podstaw albo w stanach emocjonalnych, które selekcjonują bodźce dochodzące z otaczającego świata. Błędy poznawcze prowadzą najpierw do błędnego
postrzegania rzeczywistości, następnie wiodą do fałszywych sądów o niej, a w końcu
doprowadzają do podejmowania błędnych decyzji. Popełniane są one także w obrębie nauk przyrodniczych i w działaniach opartych na przyrodniczej wiedzy. W przypadku ochrony przyrody dostępna wiedza na temat funkcjonowania ekosystemów
leśnych, dostarczana zwłaszcza przez ekologię, przestaje być najważniejsza, a najistotniejsze stają się przekonania, przy udziale których wiedza ta jest selekcjonowana,
a następnie interpretowana. Po tym procesie selekcji i interpretacji następuje formułowanie wniosków i podejmowanie decyzji, następuje między innymi odrzucenie
ochrony ścisłej, jako ważnej metody w ochronie przyrody, na rzecz ochrony czynnej.

2. Ochrona ścisła w lasach Polski
Ochrona ścisła stosowana jest w dwóch formach ochrony przyrody: parkach narodowych i rezerwatach przyrody. W 21 parkach narodowych, spośród 23 istniejących,
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lasy zajmują znaczną powierzchnię: od nieco ponad 1500 ha (Ojcowski Park Narodowy)
do ponad 28 tys. ha (Kampinoski Park Narodowy). Tylko w dwóch parkach narodowych, Ujścia Warty i Narwiańskim, lasów jest niewiele, bo poniżej 100 ha, i mają
znikome znaczenie dla chronionej w nich przyrody. Zostały one pominięte w dalszych
wyliczeniach. W 21 parkach narodowych pod ochroną ścisłą znajduje się prawie 60
tysięcy hektarów lasu. Najwięcej ściśle chronionych lasów jest w Bieszczadzkim Parku
Narodowym (ponad 18 tys. ha), a najmniej w Poleskim Parku Narodowym (nieco
ponad 100 ha). Przeciętnie w jednym parku narodowym pod ochroną ścisłą jest 2851
ha. Pod względem udziału powierzchniowego ścisłej ochrony także przoduje
Bieszczadzki PN, w którym objęto nią aż 76% lasów. Na przeciwległym krańcu w zastosowaniu ochrony ścisłej znajdują się dwa parki narodowe: Wielkopolski i Poleski,
w których tę metodę zastosowano na nieco ponad 2% powierzchni leśnej. Średnio
w jednym parku narodowym ochrona ścisła obejmuje 25,5% lasów (GUS 2016).
Według różnych źródeł z lat 1999−2017 liczba leśnych rezerwatów z ochroną
ścisłą, chociaż na części powierzchni, wahała się od 18 do 106 obiektów, a ich powierzchnia od 1011 ha do 3687 ha (Zielony 1999, Parviainen i in. 2000, Raport 2006,
GUS 2016, CRFOP 20171). Biorąc pod uwagę maksymalne wartości podane przez
Parviainena i in. (2000), ochrona ścisła zastosowana została w 15% rezerwatów chroniących biocenozy lasu i obejmowała 6% ich powierzchni (Holeksa 20142). W rezerwatach najwięcej obszarów ochrony ścisłej ma wielkość kilkudziesięciu hektarów. Są
jednak i takie, które mają poniżej jednego hektara. Tylko w siedmiu rezerwatach
ochrona ścisła obejmuje ponad 100 ha. Średnio w jednym rezerwacie, którego przynajmniej fragment jest poddany ochronie ścisłej, obejmuje ona 41 ha. Dla porównania, średnia wielkość rezerwatów leśnych jest ponad dwukrotnie większa i wynosi
91 ha3.
Łącznie w polskich parkach narodowych i rezerwatach przyrody ochroną ścisłą
objęto dotychczas około 64 tys. ha lasów. To zaledwie 0,7% współczesnej powierzchni leśnej. Stanowi to jeden z niższych wskaźników udziału powierzchniowego ochrony ścisłej w stosunku do powierzchni lasów w całej Europie. Jest on kilkakrotnie
wyższy nie tylko w państwach strefy borealnej, gdzie lasy pokrywają około połowę
powierzchni, ale także w krajach ościennych. Biorąc pod uwagę same tylko rezerwaty przyrody, w Polsce wskaźnik ten wynosi 0,04%. Tymczasem na Słowacji osiąga
0,8%, w Niemczech 0,95%, a w Czechach prawie 1%, czyli ma wartość około 20−25
razy większą niż w naszym kraju (Parviainen i in. 2000).

1
2

3

Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody (dostęp: maj 2017).
Dane o liczbie i powierzchni leśnych rezerwatów biocenotycznych zamieszczone w tym opracowaniu
pochodzą z roku 2013 i zostały zestawione na podstawie Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody
(dostęp: lipiec 2013).
Ibidem.
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3. Błąd poznawczy konserwatyzmu w postrzeganiu
funkcjonowania lasów
Błąd konserwatyzmu, w odniesieniu do interesującego nas problemu ograniczonego
stosowania ochrony ścisłej, polega na tym, że dla środowisk decydujących o zastosowaniu tej metody bardziej przekonujące są poglądy, które w nauce należą do przeszłości; do nowych poglądów środowiska te podchodzą z rezerwą lub całkowicie je
pomijają. Przynajmniej trzy przyczyny mogą prowadzić do popełniania takiego błędu. Po pierwsze, istnieje spora grupa osób, które zdobywały wiedzę przyrodniczą na
pewnym etapie jej rozwoju, kiedy rozpowszechnione było określone tłumaczenie
zjawisk przyrodniczych. Po zaprzestaniu edukacji nie poszerzają one swojej wiedzy
o jej nowe osiągnięcia i w swojej aktywności zawodowej bazują na wiedzy z przeszłości. Po drugie, nowe zdobycze naukowe podają w wątpliwość dotychczasowy
obraz przyrody funkcjonujący w różnych dziedzinach życia społecznego: w literaturze, w mediach, w gospodarowaniu zasobami przyrody, a także w ochronie przyrody.
W szczególności nowe osiągnięcia nauki burzą wyobrażenia o przyrodzie i jej postrzeganie przez pryzmat wartości. Nowe z trudnością przedziera się przez to, co
dotąd było powszechnie uznane za wartościowe. Wreszcie, nowe zdobycze naukowe
stawiają pod znakiem zapytania wiele rozwiązań praktycznych, opartych na tym, co
nauka oferowała dawniej. Powszechnie stosowane rozwiązania praktyczne są zgodne
ze „starą wiedzą” i wydają się dobrze działać, dlatego się utrzymują i tamują możliwości rozpowszechniania „nowej wiedzy”.
Słowem, niełatwo pójść za „nowym”, kiedy „stare” wydaje się nadal dobre. A może
wydawać się dobre zwłaszcza w tych dziedzinach, w których presja na zmianę dotychczasowego sposobu postępowania jest słaba, ponieważ zastosowane rozwiązania
nie są bezpośrednio odczuwalne w życiu społecznym. Taką dziedziną życia społecznego jest niewątpliwie ochrona przyrody. Wygodniej postępować wtedy według dobrze znanych schematów niż podejmować wysiłek zrozumienia i przyswojenia nowej
wiedzy i opracowywać na jej podstawie nowe reguły działania.
Zjawisko, które można uznać za błąd konserwatyzmu, zachodzi na styku ekologii i ochrony przyrody. Do lat 70. i 80. ubiegłego stulecia powszechnie sądzono, że
w świecie przyrody panuje dążność do równowagi, a końcowym stanem lasu w procesie sukcesji jest stabilny stan klimaksu, w którym biocenoza pozostaje w zgodzie
z biotopem – warunkami glebowymi i klimatycznymi. Uważano, że w stanie klimaksu las osiąga stan równowagi wewnętrznej. Staje się odporny na zakłócenia dzięki
istnieniu mechanizmów zapobiegających gwałtownym zmianom, a jeśli takie zmiany
już wystąpiły, to dzięki tym mechanizmom posiada możliwości powrotu do stanu
równowagi (Odum 1971). Ten rodzaj równowagi można nazwać równowagą funkcjonalną, ponieważ ma ona być efektem ogromnej liczby różnorodności powiązań
funkcjonalnych między elementami ekosystemu.
Otóż około 40 lat temu nastąpiła daleko idąca zmiana w rozumieniu funkcjonowania ekosystemów, w tym ekosystemów leśnych. Wyniki wielu badań ujawniły, że
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układy przyrodnicze powstałe bez udziału człowieka powszechnie ulegają gwałtownym przemianom. Okazało się, że las nie osiąga żadnego stanu równowagi na skutek
rozwoju wewnętrznych mechanizmów i jest układem o słabej autonomii wobec czynników zewnętrznych. Co więcej, dowiedziono, że rozwój lasu na drodze sukcesji może
czynić go coraz bardziej podatnym na gwałtowne zmiany za sprawą czynników zewnętrznych. W konsekwencji pogląd o powszechnej dążności do równowagi funkcjonalnej w przyrodzie ustąpił miejsca poglądowi o braku takiej równowagi w przyrodzie (Pickett i in. 1992, Wu i Loucks 1995).
W świecie przyrody postrzeganym przez pryzmat braku równowagi funkcjonalnej nie ma jednej postaci lasu, która jest wyróżniana z uwagi na osiągnięty stan.
Według tego podejścia ważne są wszelkie postacie dynamiczne lasu. Ważne są ich
przemiany i mechanizmy, które kierują przemianami. W tej koncepcji miejsce równowagi funkcjonalnej zajmuje równowaga dynamiczna, która nie ma nic wspólnego
ze stabilnością lasu, a odnosi się do jego przemian. Równowaga dynamiczna nie jest
natury funkcjonalnej, lecz stanowi właściwość o charakterze statystycznym. Można
ją zmierzyć, a jej wartość jest zależna od wielkości lasu: im większa powierzchnia
kompleksu leśnego, tym większa szansa, że są na niej reprezentowane różne dynamiczne stany lasu i w coraz węższych granicach zmienia się ich powierzchniowy
udział. Jeśli uznamy, że z każdą dynamiczną postacią lasu związane są swoiste grupy
gatunków, a specyficzne procesy kształtują owe postaci i prowadzą do ich przemian,
to w stanie równowagi dynamicznej największa jest różnorodność biologiczna lasu,
a także różnorodność procesów.
Po historycznym już stanowisku ekologów poszukujących w przyrodzie klimaksu zachowało się do dzisiaj głęboko zakorzenione i nadal rozpowszechnione
przekonanie o równowadze natury. Nietrudno sobie wyobrazić, jak bardzo ten
pogląd trafiał i nadal trafia do wielu osób, ponieważ człowiek też poszukuje równowagi i harmonii w swoim życiu oraz w swoim otoczeniu. Dlatego równowaga
ma być cechą przyrody nieskażonej działaniami człowieka, czyli przyrody określanej mianem pierwotnej bądź naturalnej. Jakże często pod pojęciem „powrotu do
natury” skryte jest pragnienie osiągnięcia jakiejś pierwotnej równowagi między
człowiekiem a otaczającym go światem przyrody. Jest to jednak pragnienie powrotu do równowagi, która jest produktem naszych pragnień i nigdy nie miała nic
wspólnego z rzeczywistością przyrodniczą. Być może pogląd o równowadze w przyrodzie, który znalazł wyraz w koncepcji klimaksu, zrodził się z potrzeby życia
w świece, w którym panuje harmonia, a nie chaos i niepewność jutra. Warto jednak
zauważyć, że owe pragnienia podtrzymywane przez wiedzę wydobywaną z lamusa,
a nie współczesne osiągnięcia nauk przyrodniczych, nadal mają ogromne znaczenie w postrzeganiu przyrody i są nadal ważne przy podejmowaniu decyzji w zakresie ochrony przyrody. Na tym właśnie polega błąd poznawczy konserwatyzmu
w ochronie przyrody.
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4. Błąd poznawczy selektywnej percepcji w postrzeganiu
naturalności lasów
W sukurs koncepcji klimaksu w kształtowaniu ochrony przyrody w lasach idzie
powszechne oczekiwanie, że lasy poddane ochronie mają jeszcze cechować się naturalnością. Tym bardziej, że naturalność lasu i równowaga ekosystemu leśnego w stanie klimaksu są ze sobą powiązane w prezentowanych poglądach; powiązane w ten
sposób, że naturalność jest rozumiana jako strukturalna i funkcjonalna spójność
ekosystemu, a zakłócenia tej spójności są równoznaczne z ograniczaniem naturalności. Takie poglądy jak najbardziej stanowią reminiscencję odchodzącej w przeszłość
koncepcji klimaksu.
Nie należy twierdzić, że ochrona ścisła jest odpowiednim rozwiązaniem dla każdego lasu poddanego ochronie. Uwagi te odnoszą się przede wszystkim do wielkopowierzchniowych form – parków narodowych i dużych, co najmniej kilkusethektarowych rezerwatów, w których może być osiągnięta równowaga dynamiczna lasu.
Lasy chronione są w coraz większych rezerwatach i z tego punktu widzenia można
by się spodziewać, że ochrony ścisłej przybywa i że objęto nią już sporą powierzchnię lasów. Dlaczego tak nie jest? Odpowiedzialne za taki stan, poza wcześniej rozważanym błędnym rozumieniem funkcjonowania ekosystemów leśnych, jest wartościowanie przyrody przez pryzmat jej naturalności.
Tak jak niewiele lasów spełnia wyśrubowane kryteria klimaksu, tak też niewiele
lasów spełnia kryteria naturalności. A jeśli jakiś las nie jest naturalny, to jak poddać
go ochronie ścisłej i wystawić na pastwę naturalnych zjawisk, które łatwo zniszczą
jego nadwątloną integralność? Trzeba las najpierw „unaturalnić”, a dopiero potem
można go objąć ochroną ścisłą. Są to w jakiejś mierze zasady funkcjonowania naszych
parków narodowych. Jednym z głównych obszarów ich aktywności jest „unaturalnianie” nie dość naturalnej przyrody. Warto byłoby poznać skutki tego „unaturalniania”, bo po 50−70 latach, jakie minęły od powstania wielu parków narodowych,
można się spodziewać znaczących efektów prowadzonych tak długo zabiegów. Mały
udział ochrony ścisłej w parkach narodowych i rezerwatach nie jest jednak związany
z przeszkodami w poprawianiu naturalności lasu, lecz z trudnością w zdefiniowaniu
naturalności lasu. Niełatwo bowiem określić, kiedy las można już uznać za naturalny, a kiedy jeszcze tej naturalności nie dostaje. Przyjrzyjmy się zatem bliżej owej
naturalności, która ma być tak rzadką cechą naszych lasów.
Naturalność obiektów przyrodniczych, w tym naturalność lasu, można postrzegać dwojako: w związku z funkcjonowaniem albo z posiadanymi cechami strukturalnymi. W pierwszym przypadku uwagę skupia się na procesach przyrodniczych
i uznaje się, że tym bardziej naturalny jest las, im bardziej zostaje w nim ograniczona ingerencja człowieka i im większe znaczenie mają siły natury. Tę naturalność
można nazwać „naturalnością funkcjonalną”. Drugi przypadek związany jest z tym,
że trudno, zwłaszcza w lasach Europy poza strefą borealną, oszacować dawny wpływ
człowieka na las. Uwaga jest w związku z tym zwrócona na wybrane cechy lasu,
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których obecność ma być efektem naturalnych procesów (Svoboda i Pouska 2008,
Brūmelis i in. 2011). Tę naturalność można nazwać „naturalnością strukturalną”.
Różne rozumienie naturalności znajduje odzwierciedlenie w trudnościach w jej definiowaniu (Peterken 1996, Newton 2007). Już samo wyrażenie „wpływ człowieka”,
które ma zasadnicze znaczenie, jest bardzo nieostre i wieloznaczne.
Próbując wskazać cechy lasu o naturalnej strukturze, najczęściej podkreśla się
występowanie starych i okazałych drzew, zróżnicowanie gatunkowej, wiekowej, grubościowej, wysokościowej i przestrzennej struktury drzewostanu oraz naturalne
odnawianie się drzew. Uwagę zwraca się także na obecność szczątków grubych drzew
o różnym zaawansowaniu procesu rozkładu i urozmaicenie powierzchni gleby na
skutek wykrotów. Wśród kolejnych pożądanych właściwości jest zgodność składu
gatunkowego fitocenozy z warunkami siedliskowymi, zwłaszcza glebowymi, oraz
obecność rodzimych, szczególnie rzadkich i zagrożonych gatunków, w tym tak zwanych gatunków starych lasów.
Na podstawie wspomnianych cech las naturalny można definiować jako las z dużą
ilością starych i okazałych drzew, o urozmaiconej strukturze drzewostanu, o sporej
liczbie mikrosiedlisk będących skutkiem zamierania drzew, w których występują
rzadkie i zagrożone gatunki. Skutki takiego definiowania naturalności mogą nie być
zachęcające do stosowania ochrony ścisłej. Za pomocą odpowiednich zabiegów można bowiem uformować drzewostan bardziej zróżnicowany strukturalnie od drzewostanów kształtowanych przez siły natury, czyli w myśl definicji – bardziej naturalny.
Da się również spowalniać rozpad drzewostanu poprzez ograniczanie gradacji kornika drukarza i uodparnianie na podmuchy wiatru, aby wydłużyć czas pojawiania
się nowej generacji drzew oraz zapewnić bardziej równomierną w czasie dostawę
martwych pni, co można uznać za sprzyjanie naturalności lasu. Istnieje też wiele
sposobów, aby poprawić warunki życia wybranym rzadkim i zagrożonym gatunkom.
Te trzy przykłady pozwalają wysnuć wniosek, że dzięki odpowiedniemu sposobowi
aktywnej ochrony można efektywnie poprawiać stan lasu i czynić go bardziej podobnym do lasu naturalnego. Co więcej, las w ten sposób kształtowany może zostać
uznany za bardziej naturalny niż las kształtowany siłami natury.
Problemem naturalności od lat zajmują się geobotanicy, którzy za jej miarę przyjmują skład gatunkowy fitocenozy (Kornaś 1972, Faliński 1986). W klasycznym podręczniku geobotaniki Szata roślinna Polski znajduje się definicja zbiorowiska naturalnego (Kornaś 1972). Przywołuję to ważne dzieło, bo mimo upływu prawie 60 lat
od jego pierwszego wydania nadal bardzo mocno kształtuje ono postrzeganie naturalności. Co więcej, geobotanicy mieli i mają ogromny udział w tworzeniu sieci
polskich parków narodowych i rezerwatów przyrody.
Według ujęcia krakowskiej szkoły geobotanicznej zbiorowiskami naturalnymi są
te, które „wprawdzie uległy pewnym wpływom gospodarki, ale utrzymały swój pierwotny skład florystyczny”. W podanej definicji jednemu wyrażeniu definiowanemu,
czyli „zbiorowisko naturalne”, towarzyszą dwa wyrażenia definiujące, czyli objaśniające. Pierwszym jest „niewielki wpływ człowieka”, a drugim „pierwotny skład flory-
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styczny”. Definicja sugeruje, że między dwoma członami objaśniającymi pojęcie
naturalności zachodzi oczywista i negatywna zależność. Im większy wpływ człowieka, tym dalej od pierwotnego składu florystycznego.
Problem z przedstawioną definicją jest taki, że wpływ człowieka może być bardzo
różny i może na różne sposoby modyfikować funkcjonowanie ekosystemu leśnego.
Wyrażenie „wpływ człowieka” jest bardzo nieostre i wieloznaczne. Zestawia się z nim
pozornie konkretną cechę fitocenozy – pierwotny skład florystyczny. Podobieństwo
florystyczne współczesnych fitocenoz do owego pierwotnego składu uznaje się wręcz
za miarę naturalności. W istocie cecha ta, podobnie jak „wpływ człowieka”, jest również daleka od jednoznaczności, bo po prostu nieznana. W rezultacie otrzymujemy
bardzo intuicyjną geobotaniczną definicję naturalności, którą trudno przekształcić
w definicję operacyjną i wskazać, jak ową naturalność mierzyć.
W związku z tą powszechnie znaną i akceptowaną definicją pojawia się kilka
pytań. Przede wszystkim, skąd możemy wiedzieć, jaki był pierwotny skład florystyczny lasów w Europie Środkowej. Czy jest w ogóle możliwe, aby fitosocjologia taki
obraz lasu pierwotnego dostarczyła? Przecież obraz lasów Europy Środkowej, jaki
daje fitosocjologia, powstał i nadal powstaje na podstawie badań prowadzonych
w lasach poddawanych rozmaitej ingerencji przez wiele stuleci. Problem ten fitosocjologia stara się ominąć, bazując na roli gatunków diagnostycznych w budowaniu
fitocenozy, przy założeniu, że ich związek ze zbiorowiskami pierwotnymi jest efektem
ewolucyjnego dostosowywania się. Na obecności gatunków diagnostycznych opiera
się koncepcja faz degeneracyjnych profesora Falińskiego (Faliński 1966), którą zaproponował już ponad pięćdziesiąt lat temu, a która nadal jest szeroko wykorzystywana w opracowaniach geobotanicznych dotyczących przekształceń roślinności.
Jednak już prof. Faliński dopuszczał sytuacje, w których do degeneracji fitocenozy
przyczyniały się czynniki naturalne (Faliński 1986). W ten sposób zjawiska naturalne miałyby prowadzić do obniżenia naturalności lasu, gdyby trzymać się definicji
naturalności zaproponowanej przez Kornasia (1972).
Warto zatem zadać jeszcze inne pytania: Czy gatunki diagnostyczne dla poszczególnych jednostek roślinności mogą służyć za miarę naturalności? Czy lasy z większą
liczbą takich gatunków wskazują na słabsze oddziaływania antropogeniczne? Profesor
Faliński zdawał się twierdzić, że tak. Można sobie jednak wyobrazić przynajmniej
kilka form niemałego antropogenicznego oddziaływania na lasy, które mogą zwiększać udział gatunków diagnostycznych, a zatem, w myśl definicji geobotanicznej,
zwiększać naturalność lasu. Jest nim utrzymywanie zwartego drzewostanu w lasach
liściastych, które sprzyja gatunkom o niskich wymaganiach wobec światła, czyli
gatunkom uznawanym za typowo leśne. Są takie sposoby zagospodarowania lasu,
które starają się utrzymać taką postać zwartego drzewostanu jak najdłużej, chociażby ze względów technicznych i jakości drewna. Inną formą użytkowania lasu jest
pozyskiwanie drzew pojedynczo i zapobieganie obumieraniu drzewostanu na większych powierzchniach, co ogranicza gatunki światłożądne i nitrofilne, które korzystają z krótkotrwałej dostępności dużej ilości światła i zasobów pokarmowych w gle-

Problemy ochrony ścisłej jako skutek błędów poznawczych w postrzeganiu przyrody

33

bie. Takie jest zagospodarowanie lasu z użyciem rębni przerębowej. Z kolei
eliminacja roślinożerców z lasu to daleko idąca ingerencja, która powoduje, że do
drzewostanu mogą przechodzić drzewa wrażliwe na ich presję. W związku z tym
znaczący udział jodły, jaworu i jesionu w lasach górskich i wyżynnych może być
świadectwem niemal zupełnego braku zwierzyny płowej w lasach w XIX i na początku XX wieku.
Wobec przytoczonych wątpliwości należy się koniecznie zastanowić nad tym, czy
naturalność, której tak wiele uwagi się poświęca, jest w ogóle właściwością lasu. Jak
już wspomniano, naturalność zdaje się pozostawać w jakiejś relacji do wielu cech
lasu, które z jakiegoś powodu uznajemy za ważne i za pomocą których usiłuje się ją
definiować. Przyjęcie takich definicji wydaje się wskazywać na następujące logiczne
wynikanie: jeśli las ma określone cechy, to jest naturalny. Czyli najpierw dane są
określone cechy lasu, a na ich podstawie wnioskuje się o jego naturalności. Warto
jednak zauważyć, że powiązanie naturalności lasu z jego cechami ma tylko pozory
logicznego wnioskowania. W istocie nie ma w tym przypadku żadnego wnioskowania, a jest jedynie przypisanie naturalności lasowi, który ma pewien zestaw cech,
z jakichś powodów uznawanych za reprezentujące ową naturalność. Zatem jeśli las
ma określone cechy, to nie tyle „jest” lasem naturalnym, co „nazywamy” go lasem
naturalnym.
Naturalność przypisywana w ten sposób przyrodzie nie jest jej cechą. Przypisywana
jest obiektom spełniającym określone oczekiwania, które mogą być bardzo różne.
Naturalnym może być nazwany las pozbawiony śladów ludzkiej ingerencji albo las
dający poczucie równowagi, trwałości, bogactwa, różnorodności, a nawet porządku
i harmonii. Naturalność przyrody jest zatem wartością, której poszukujemy w kontakcie z przyrodą i która wiąże się z naszym emocjonalnym stosunkiem do przyrody.
Naturalność nie należy zatem do porządku przyrodniczego, a do porządku aksjologicznego i jako taka może być przedmiotem refleksji w ramach dziedzin wiedzy
zajmujących się wartościami.
Popełniany jest zatem błąd poznawczy. Polega on na tym, że podejmując decyzję
o zastosowaniu czynnej bądź ścisłej ochrony, pozornie uwzględnia się naturalność
jako cechę lasu. Tymczasem naturalność jest przede wszystkim wartością, przez
pryzmat której postrzega się przyrodę. Zatem to przekonania uwarunkowane psychologicznie i kulturowo mają w znacznej mierze wpływ na rozpoznanie stanu przyrody i decyzje, jakie na podstawie tego poznania są podejmowane.

5. Skutki popełniania błędów poznawczych w naukach
przyrodniczych i ochronie przyrody
Skutki błędu poznawczego konserwatyzmu ujawniają się wyraziście, jeśli dokładnie
przyjrzeć się różnicom między koncepcją równowagi funkcjonalnej w przyrodzie
a koncepcją równowagi dynamicznej. Według pierwszej istnieje jakaś klimaksowa
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postać lasu, która trwa w stanie równowagi dzięki istnieniu wewnętrznych mechanizmów. Wszelkie inne postacie lasu są tylko czasowe i nieuchronnie zmierzają ku
tej jedynej. W konsekwencji „mityczna” klimaksowa postać lasu była (i nadal jest
w niewielkim zakresie) w naukach przyrodniczych mocno faworyzowana jako wzorzec, z którym porównywano wszelkie inne jego postacie. Stąd w ochronie przyrody
opartej na koncepcji klimaksu ta postać lasu była (i nadal jest) uznawana za wzorzec,
do którego miały (i nadal mają) zmierzać działania podejmowane w ramach ochrony czynnej. Jeszcze do niedawna powszechne było przekonanie, że dopiero po osiągnięciu tego docelowego stanu można las objąć ochroną ścisłą. Sytuacja zmieniła się,
kiedy okazało się, że lasy, o których sądzono, że trwają i będą trwać w stanie równowagi, wcale równowagi nie zachowywały. Starzejące się drzewostany poddane od
kilkudziesięciu lat ochronie tu i ówdzie zaczęły zamierać na sporych powierzchniach.
Jeśli wcześniej były objęte ochroną ścisłą, to ją zawieszano i podejmowano próby
zapobiegania niepożądanym zjawiskom, stosując rozmaite zabiegi ochrony czynnej.
Tak uczyniono w parkach: Gorczańskim, Tatrzańskim i Drawieńskim. Tak było w rezerwacie „Romanka” w Beskidzie Żywieckim. Zapewne przykładów takiego traktowania ochrony ścisłej można podać znacznie więcej.
Skutkiem dopasowywania stanu lasu do wyobrażeń o jego klimaksowej postaci
był i jest mały udział ochrony ścisłej w parkach narodowych i skrajnie niski w rezerwatach, bo niewiele lasów miało i ma zadowalający stan z punktu widzenia koncepcji klimaksu. Słowem, niewiele lasów spełnia wyśrubowane kryteria klimaksu. Nie
spełnia nie tylko dlatego, że na przeszkodzie stoi działalność człowieka, ale także
dlatego, i głównie dlatego, że i bez jego udziału klimaks jest stanem nieosiągalnym,
gdyż nie istnieje.
Błąd poznawczy selektywnej percepcji również ma wielorakie konsekwencje.
W ramach nauk przyrodniczych uznanie, że właściwością przyrody jest cecha pozostająca w związku z przyjętym systemem wartości, może być źródłem fałszywych
poglądów o przyrodzie. Koncentrowanie się na tak pojmowanej naturalności ani
o krok nie zbliża do zrozumienia funkcjonowania przyrody. Nie zbliża, bo nie są
badane właściwości przyrody. Badaniom nie podlega przyroda „jaka jest” i zainteresowania nie wzbudza odpowiedź na pytanie „dlaczego jest, jaka jest”. W zamian za
to wysiłek badawczy skupia się na tym, „jaka przyroda powinna być” i „dlaczego nie
jest taka, jaka być powinna”. Badaniu nie jest poddawana sama przyroda, ale wyobrażenia o niej. Nie jest zatem badane to, co jest, ale to, czego nie ma w rzeczywistości
przyrodniczej, a funkcjonuje tylko w sferze wartości. Zdaje się, że do dzisiaj część
przyrodników penetruje owe peryferia wiedzy.
Jeśli na gruncie przyrodoznawstwa dochodzi do koncentrowania się na tym, jaka
przyroda powinna być, a nie na tym, jaka jest, to tym bardziej ochrona przyrody
skupia się na „powinno być”, a nie na „jest”. Ochrona przyrody nastawiona jest na jej
kształtowanie w taki sposób, aby uzyskała ona pożądane cechy kojarzone z naturalnością. Nie pozostaje natomiast ukierunkowana na zapewnienie warunków, w których
przyroda mogłaby być kształtowana przez same siły natury. Nie jest, ponieważ po-
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zostawienie przyrody samej sobie oznacza wystawienie jej na pastwę natury, przez
co może ona utracić cechy z naturalnością kojarzone.
Powszechna dzisiaj akceptacja dla ochrony czynnej i jej brak dla ochrony ścisłej
wynikają z tego, że wydaje się ona gwarantować, iż las będzie taki, jaki powinien być,
czyli naturalny. Zastosowanie ochrony ścisłej, czyli ochrona lasu takim, jakim jest,
zdaje się jego naturalność wystawiać na szwank. Może się nawet zdarzyć, że „przyroda nie poradzi sobie sama” ze skutkami zjawisk naturalnych i trwale utraci naturalność. Ten absurdalny wniosek, czyli utrata naturalności na skutek zjawisk naturalnych, który zdecydowanie przeczy logicznym regułom wnioskowania, jest skutkiem
pomieszania porządku wartości z porządkiem przyrody. To skutek błędu poznawczego w postrzeganiu rzeczywistości przyrodniczej, któremu brakuje racjonalnych
podstaw.
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Summary
Strict protection is one of basic methods used in nature conservation of forest ecosystems. It is
a permanent withdrawal of any direct activity in the protected area. This type of nature conservation is focused on natural processes, which can be free from human intervention. Strict protec-

Problemy ochrony ścisłej jako skutek błędów poznawczych w postrzeganiu przyrody

37

tion has been rarely applied in conservation of forest ecosystems in Poland. In 23 national parks,
strict protection areas cover less than 60 thousands hectares of forests. Only in one national park
– Bieszczady National Park – strict protection comprises the area of more than 10 thousands hectares. The number of forest reserves under strict protection is extremely low. There are only about
100 of such reserves, and their total area amounts to less than 4 thousands hectares.
It seems that problems with strict protection in nature conservation are due to the fact that
apart from natural processes, two other issues: ecological equilibrium and “naturalness” of nature
are also very important. They are often treated as opposing to environmental processes, because
it is believed that the latter can destroy both the naturalness and the equilibrium of forests. In
relation to the first one – the ecological equilibrium – the conservation bias is involved in the
false understanding of the functioning of forest ecosystems. This false understanding stems from
the obsolete yet still widespread ecological knowledge, which involves the climax concept. Still, it
is very popular among nature conservation managers, and it remains more convincing for them
than the new knowledge that demonstrates the dynamic nature of forests, and their never ending
changes. Equilibrium seems to be a virtue, which belongs to nature unspoiled by man.
The selective perception is another cognitive bias in the perception of nature, and it is connected with the concept of “naturalness” of nature. Naturalness is usually treated as a real character
of nature, along its structure, variability and dynamics. It had been defined in different ways in
ecology and in European geobotany. Forests structure, dynamics and species composition were
used to define naturalness. Several examples are provided, in order to show contradictions in the
understanding of naturalness of forest ecosystems. It is suggested that also naturalness, like equilibrium in nature, is rather a virtue and our perception of it is emotionally driven.
It is suggested that the very limited area of strictly protected forests results from the false meaning of equilibrium in nature and the “naturalness” of nature. They are not properties of nature, but
virtues, which are desired in our dealings with nature. As a result, it becomes more important in
nature conservation to have nature “as it should” rather be than “as it is”.
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Abstract. The paper presents the history of strict nature protection in the Tatra National Park in
the years 1954–2017, and the project of strict nature reserves network created by Myczkowski
(1967). The area under strict protection has grown significantly over the years, from the initial 11%
up to 71% of the Park’s total surface. In 2017, the subalpine, alpine, and bare rock zones, together
with lakes and ponds, were included in the strictly protected area almost in their entirety, but that
was the case for only 56% of the upper and lower montane forest zones.
The biggest challenges to the strict nature protection in the Tatra National Park include: low
rank of the legal act establishing strict protection, lack temporal or spatial stability of the strict
protection, non-compliance with strict nature protection procedures, excessive tourist availability
of the strictly protected area, and no conservation plan for protecting the Park’s nature.
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Należy przy tym silnie podkreślić, że dążymy w Parku do ochrony ścisłej całych Tatr,
które w przyszłości powinna zasiedlić przede wszystkim na drodze naturalnej sukcesji
klimaksowa, trwała roślinność; fauna górska tak leśna, jak subalpejska
i alpejska powinna tu znaleźć jak najlepsze warunki.
Myczkowski (1967, s. 43)

1. Wstęp
Ścisła ochrona przyrody rezerwatów i parków narodowych była stosowana już w chwili tworzenia pierwszych rezerwatów (Fontainebleau, 1852) i parków narodowych
(Yellowstone, 1872) w drugiej połowie XIX wieku. Była wyrazem sprzeciwu wobec
postępującej degradacji zasobów przyrody i sposobem na zachowanie dla „wędrowców i artystów” fragmentów pierwotnej przyrody z romantycznych motywów estetycznych i filozoficznych (Parusel 2006, Kimberly i in. 2008, Huguenaud 2012, Esteban
Gallego 2014). Także w pierwszych wizjach ochrony Tatr przewidywano objęcie
ochroną ścisłą części ich obszaru, w których człowiek nigdy nie gospodarował
(Pawlikowski 1913, Sokołowski 1923, 1924, Goetel 1962).
Termin ochrona ścisła jest używany powszechnie w publikacjach dotyczących
ochrony przyrody w Polsce. Jednakże, poza naukową definicją terminu, nie określono jednoznacznie, czym ta ochrona jest. I tak zaliczano ją do przedmiotu ochrony
(Pawlikowski 1920, Sokołowski 1923, 1924), rodzaju ochrony (Pawlikowski 1926,
Szafer 1927, Symonides 2008), zakresu ochrony (Pawlikowski 1932), formy ochrony
(Pawlaczyk i Jermaczek 1995), kategorii ochrony (Symonides 2008) lub kategorii
ochronności (Przybylska i in. 2014).
W prawodawstwie ochrony przyrody w Polsce prawna definicja ochrony ścisłej
została wprowadzona dopiero w akcie z dnia 7 grudnia 2000 roku o zmianie ustawy
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 21). Nie przeszkadzało to definiować
to pojęcie w rozporządzeniach wykonawczych do ustaw o ochronie przyrody, uchwalonych na wiele lat przed rokiem 2000.
Konieczne wydaje się uporządkowanie (a raczej opracowanie) teorii, w tym i terminologii, ochrony przyrody w Polsce oraz uzupełnienie na tej podstawie systemu
prawa ochrony przyrody. Obowiązująca obecnie ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody nie definiuje bowiem żadnych zasad ochrony przyrody żywej
i nieożywionej oraz krajobrazu, mimo że zapowiada to art. 1 tej ustawy.

2. Rezerwaty ścisłe w utworzonym Tatrzańskim Parku
Narodowym
W utworzonym w roku 1954 Tatrzańskim Parku Narodowym (Rozporządzenie...
1954) ochroną ścisłą objęto wybrane oddziały lasów o łącznej powierzchni 1293 ha
oraz obszary powyżej górnej granicy lasu, z wyłączeniem wypasanych hal, o bliżej
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nieokreślonej powierzchni (ryc. 1). W sumie ochronę ścisłą wprowadzono na łącznej
powierzchni około 2353 ha, co stanowiło zaledwie 11% powierzchni Parku (Myczkowski
1967, Zwijacz-Kozica 2005, 2013).

A
B

Ryc. 1. Rezerwaty ścisłe utworzone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
30 października 1954 r. w sprawie utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego na terenie lasów państwowych (Zwijacz-Kozica 2005). A – rezerwaty ścisłe na obszarze lasów
państwowych, B – granica Tatrzańskiego Parku Narodowego
Fig. 1. Strict nature reserves established under the Ordinance of the Council of Ministers of
October 30, 1954 regarding the creation of the Tatra National Park in state forests (Zwijacz-Kozica 2005). A – strict nature reserves on the state forest area, B – border of the Tatra
National Park

W § 4 ust. 2 rozporządzenia zdefiniowano pojęcie ochrony ścisłej: „Ochrona
ścisła zmierza do zachowania w stanie nienaruszonym całości przyrody, w szczególności utrzymania naturalnego składu lasu, jego podszycia i runa oraz wszystkich
elementów przyrody żywej, należących do świata roślinnego i zwierzęcego, oraz
elementów przyrody nieożywionej”.
Rozporządzenie zdefiniowało także pojęcie ochrony częściowej (§ 4 ust. 3):
„Ochrona częściowa zmierza do przywrócenia przyrodzie stanu naturalnego przez
stosowanie odpowiednich zabiegów pielęgnacyjno-hodowlanych i ochronnych oraz
przez usuwanie elementów obcych pierwotnemu składowi zespołów roślinnych i siedlisku bądź też do zachowania w określonym stanie niektórych elementów przyrody”.
Te sposoby ochrony rezerwatowej były wyznaczone stosownie do celu ochrony
(§ 4 ust. 1). Rozporządzenie nałożyło na dyrektora parku obowiązek oznaczenia
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granic obszarów poddanych ochronie ścisłej (§ 7 ust. 3). Rozporządzenie dopuszczało – w miarę postępowania procesu unaturalniania lasów wchodzących w skład
rezerwatów częściowych oraz stosownie do innych potrzeb ochrony przyrody – tworzenie dalszych rezerwatów ścisłych (§ 8).
Rozporządzenie dopuszczało także:
• stosowanie – w przypadku naruszenia stanu lasu przez poważną klęskę elementarną lub w przypadku niebezpieczeństwa pojawienia się szkodnika zagrażającego istnieniu lasu – na terenach poddanych ochronie ścisłej stosownych zabiegów
uznanych za niezbędne przez Ministra Leśnictwa na podstawie opinii PROP
(§ 9 ust. 1),
• wykonywanie na obszarach poddanych ochronie ścisłej czynności uznanych przez
Ministra Leśnictwa na podstawie opinii PROP za niezbędne w związku z udostępnieniem dla zwiedzania niektórych części tych obszarów (§ 9 ust. 2).

3. Projekt rezerwatów ścisłych Tatrzańskiego Parku Narodowego
(Myczkowski 1967)
W związku z tym, że granice rezerwatów ścisłych TPN nie były wyznaczone jeszcze w dziesięć lat po jego utworzeniu, Zakład Ochrony Przyrody PAN przystąpił
do opracowania projektu szczegółowego przebiegu tych granic, który został opublikowany przez Myczkowskiego w roku 1967. Projekt Myczkowskiego (1967) był
pierwszym opracowaniem sieci rezerwatów ścisłych TPN, a także pierwszym
w Polsce opracowaniem metodycznym wyznaczania rezerwatów ścisłych na podstawach naukowych. Opierając się na różnorodnych kryteriach oceny wartości
przyrodniczej obszaru Parku, autor wyznaczył 13 rezerwatów ścisłych o łącznej
powierzchni ponad 7460 ha (tab. 1, ryc. 2). Były to rezerwaty: Wysokie Tatry, Skałka
nad Łysą Polaną, Dolina Filipka, Toporowe Stawy, Sucha Kasprowa, Sucha Kondracka,
Regle Zakopiańskie, Czerwone Wierchy, Pyszna-Tomanowa, Kominy Tylkowe,
Hotórz, Mnichy Chochołowskie, Koryciska. Większość z nich położona była na
gruntach państwowych, a tylko trzy ostatnie z wymienionych na terenie lasów
Siedmiu Gromad, obecnie zwanych Wspólnotą Leśną 8 Wsi z siedzibą w Witowie.
Każdy z rezerwatów został syntetycznie scharakteryzowany. W projektowanej sieci znalazło się ponad 3400 ha lasów (ok. 25% lasów ogółem Parku), 1700 ha kosodrzewiny (ok. 77%), 2100 ha zespołów alpejskich (ok. 47%) i 43 ha stawów i jezior
(29%), co łącznie stanowiło około 35% powierzchni ogółem Parku.

43

Projekt sieci rezerwatów ścisłych Tatrzańskiego Parku Narodowego...

Tabela 1. Struktura pokrycia terenu i powierzchnia rezerwatów ścisłych wyznaczonych przez
Myczkowskiego (1967) w Tatrzańskim Parku Narodowym
Table 1. Structure of the land cover and the surface of strict nature reserves established by
Myczkowski (1967) in the Tatra National Park
Struktura pokrycia terenu i powierzchnia1 [ha]
Structure of the land cover and the surface1 [ha]
Rezerwat ścisły
Strict nature reserve

Wysokie Tatry

Lasy
Forests

Kosodrzewina
Dwarf
mountain pine

Zespoły
alpejskie
Alpine
communities

Jeziora
i stawy
Lakes
and ponds

Razem
Total

1203,13

900,00

1350,00

41,84

3494,97

Skałka nad Łysą Polaną

18,75

18,75

Dolina Filipka

362,50

362,50

Toporowe Stawy

43,14

Sucha Kasprowa

81,25

110,00

20,00

211,25

Sucha Kondracka

31,25

30,00

70,00

131,25

Regle Zakopiańskie

737,50

15,00

25,00

777,50

Czerwone Wierchy

50,00

80,00

140,00

270,00

Pyszna-Tomanowa

712,50

550,00

500,00

Kominy Tylkowe

12,50

35,00

20,00

67,50

Hotórz

25,00

30,00

45,00

100,00

Mnichy Chochołowskie

81,25

5,00

15,00

101,25

Koryciska

118,75

Razem
Total

3477,52

1755,00

2185,00

43,20

7460,72

14067

2277

4675

149

21168

24,7

77,1

46,7

29,0

35,2

Powierzchnia ogółem1
Total area1
%

0,61

0,75

43,75

1763,25

118,75

Objaśnienia: 1 – powierzchnia wynikająca z obliczeń GIS.
Explanations: 1 – surface according to GIS calculations.
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Ryc. 2. Projekt sieci rezerwatów ścisłych w Tatrzańskim Parku Narodowym (Myczkowski 1967).
1 – granica państwowa, 2a – istniejące rezerwaty ścisłe, 2b – projektowane rezerwaty
ścisłe
Fig. 2. Project for the network of strict nature reserves in the Tatra National Park (Myczkowski
1967). 1 – state border, 2a – existing strict nature reserves, 2b – planned strict nature
reserves

4. Kryteria oceny wartości przyrodniczej
Za jedną z podstaw naukowych projektu przyjęto rozmieszczenie w TPN szczególnie
interesujących gatunków drzew i naturalnych drzewostanów porastających siedliska
dolno- i górnoreglowych zespołów leśnych. Na sześciu mapach przedstawiono zasięg
występowania: brzozy karpackiej, buka, cisa, jodły, limby, modrzewia europejskiego,
sosny zwyczajnej, buczyn, lasów jodłowych, świerkowych, kosodrzewiny, roślinności
alpejskiej. W projekcie zaproponowano taki przebieg granic, aby objęły one najcenniejsze zbiorowiska, nie tylko leśne, lecz także i nieleśne, chroniąc równocześnie
szczególnie interesujące gatunki flory i fauny tatrzańskiej. Dla zwierząt wędrownych
przewidziano zabezpieczenie ich głównych ostoi i mateczników, a także możność
łatwego osiągania przez nie granic terenów ochrony zupełnej podczas podejmowanych
wędrówek. Za najważniejszą Myczkowski uznał wówczas ochronę dużych zwierząt,
tj. niedźwiedzia, kozicy, świstaka. Na sześciu mapach przedstawił ostoje, żerowiska
i szlaki wędrówek niedźwiedzia, kozicy, świstaka i rysia oraz górne granice zasięgów
sarny i jelenia.
Z projektu rezerwatów ścisłych zostały wyłączone tereny zagospodarowane turystycznie.
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5. Postulaty ochronne
W zakończeniu swojego artykułu Myczkowski przytacza wiele postulatów ochronnych,
które zamieszczono poniżej:
• ochroną ścisłą należy objąć: wszystkie jeziora i stawy tatrzańskie, całe subalpejskie
piętro kosodrzewiny, gatunku chronionego ustawowo; w ten sposób połączy się
poszczególne rezerwaty ścisłe fragmentami obszaru ścisłej ochrony,
• osobno należy opracować projekt objęcia ochroną rezerwatową jaskiń tatrzańskich
oraz objęcia ochroną ścisłą wywierzysk znajdujących się poza projektowanymi
rezerwatami,
• lokalnie ochronie ścisłej powinny podlegać liczne stanowiska roślin i zwierząt
gatunkowo chronionych oraz zespołów roślinnych, obiektów przyrody nieożywionej lub cieków wodnych, które znalazły się poza projektowanymi granicami rezerwatów ścisłych; w uzasadnionych przypadkach będzie je można
uznać za pomniki przyrody, dla każdego z rezerwatów ścisłych należy opracować
w przyszłości szczegółowe wskazówki ochrony ich granic i zagospodarowania
rezerwatowego całego obszaru oraz dokładną instrukcję postępowania władz
administracyjnych w terenie; wskazać odcinki granic szczególnie zagrożone, zaprojektować oznaczenie granic, tablice lub inne znaki informacyjno-ostrzegawcze,
jak najlepiej dostosowane do otoczenia,
• projektowana sieć rezerwatów ścisłych może być w przyszłości uzupełniania przez
powiększanie i łączenie poszczególnych obiektów poddanych ścisłej ochronie.
Zastanawiające jest, dlaczego w projekcie rezerwatów ścisłych nie znalazły się
obszary, które Myczkowski postuluje dopiero objąć ochroną ścisłą w przyszłości?

6. Rezerwaty ścisłe i obszary ochrony ścisłej Tatrzańskiego Parku
Narodowego w latach 1967–2017
Projekt Myczkowskiego został częściowo wdrożony dopiero w planie urządzania
gospodarstwa rezerwatowego Tatrzańskiego Parku Narodowego, zatwierdzonym
w roku 1976 (Zwijacz-Kozica 2005, 2013). Rezerwat ścisły w tym planie wyznaczono
na powierzchni 9895 ha, a kolejne 1649 ha w aneksie do planu na lata 1980–1984
(ryc. 3). Plan ten utracił ważność w roku 1984. W roku 1996 został opracowany
operat ochrony ekosystemów leśnych, jako część niezatwierdzonego planu ochrony
z roku 1999. W planie tym ochronę ścisłą wyznaczono na powierzchni 12 160 ha
(ryc. 4). Obszar ochrony ścisłej, o powierzchni 12 270 ha, został zatwierdzony dopiero zarządzeniem Ministra Środowiska w roku 2004, lecz zarządzenie to obowiązywało tylko w roku 2005 (ryc. 5).
W latach następnych były wydawane zarządzenia w sprawie rocznych zadań
ochronnych dla Parku, w których powierzchnia ochrony ścisłej ulegała zmianom,
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tak pod względem powierzchniowym (od 12 292 do 12 609 ha), jak i przestrzennym
(Zwijacz-Kozica 2005, 2013) (ryc. 6). W ostatnim zarządzeniu z roku 2017 powierzchnia ochrony ścisłej wzrosła do 14 984 ha (71% powierzchni Parku) (tab. 2). Ochronie
ścisłej podlega ponad 56% powierzchni lasów oraz 99% powierzchni kosodrzewiny
i roślinności alpejskiej oraz jezior i stawów.
Brak konsekwencji ochrony ścisłej w wymiarze czasowym i przestrzennym można prześledzić na przykładzie Doliny Suchej Wody, dla której analizę od projektu
Myczkowskiego (1967) do roku 2010 sporządził Zwijacz-Kozica (2013).

A
B
C

Ryc. 3. Rezerwaty ścisłe według „Planu urządzenia gospodarstwa rezerwatowego Tatrzańskiego
Parku Narodowego na okres od 1 I 1975 do 31 XII 1984 r.” i aneksu obejmującego Dolinę
Chochołowską na okres 1 I 1980 r. – 31 XII 1984 r. A – rezerwaty ścisłe według planu
z 1976 roku, B – rezerwaty ścisłe wprowadzone aneksem, C – granice Tatrzańskiego Parku
Narodowego
Fig. 3. Strict nature reserves according to the “Management plan of the Tatra National Park reserves for the period from 1 January 1975 to 31 December 1984” and the annex regarding
the Chochołowska Valley for the period of 1 I 1980 – 31 XII 1984. A – strict nature reserves
according to the management plan from 1976, B – strict nature reserve introduced by
annex, C – border of the Tatra National Park
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A
B
C

Ryc. 4. Rezerwaty częściowe i ścisłe według „Operatu ochrony ekosystemów leśnych TPN” z 25
listopada 1996 roku. A – ochrona ścisła, B – ochrona częściowa, C – granice Tatrzańskiego
Parku Narodowego
Fig. 4. Partial and strict nature reserves according to the “Elaboration of TNP’s Forest Ecosystem
Protection” of November 25, 1996. A – strict protection, B – partial protection, C – border of the Tatra National Park

A
B
C

Ryc. 5. Obszary objęte ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową w 2005 roku. A – ochrona ścisła,
B – ochrona czynna, C – ochrona krajobrazowa
Fig. 5. Areas covered by strict, active, and landscape protection in 2005. A – strict protection,
B – active protection, C – landscape protection
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A
B
C

Ryc. 6. Podział powierzchni TPN na obszary objęte ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową według
zadań ochronnych na lata 2014–2016. A – ochrona ścisła, B – ochrona czynna, C – ochrona krajobrazowa
Fig. 6. Division of TNP’s surface into strictly, active, and landscape protected areas according to
the nature protection objectives for the years 2014–2016. A – strict protection, B – active
protection, C – landscape protection
Tabela 2. Struktura pokrycia terenu i powierzchnia objęta ochroną ścisłą w Tatrzańskim Parku
Narodowym w latach 2014–2017
Table 2. Structure of land cover and the strictly protected area in the Tatra National Park in the
years 2014–2017
Struktura pokrycia terenu i powierzchnia1 [ha]
Structure of the land cover and the surface1 [ha]
Rok
Year

2014–2016
2017

Lasy
Forests

Kosodrzewina
Dwarf
mountain pine

Zespoły
alpejskie
Alpine
communities

Jeziora
i stawy
Lakes
and ponds

Razem
Total

ha

5581

2250

4634

148

12613

%

39,7

98,8

99,1

99,3

59,6

ha

7955

2254

4627

148

14984

%

56,5

99,0

99,0

99,3

70,8

14067

2277

4675

149

21168

Powierzchnia ogółem1
Total area1

Objaśnienia: 1 – powierzchnia wynikająca z obliczeń GIS.
Explanations: 1 – surface according to GIS calculations.
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7. Problemy ochrony ścisłej Tatrzańskiego Parku Narodowego
W latach 1954–2017 w znaczący sposób zwiększyła się powierzchnia ochrony ścisłej
Tatrzańskiego Parku Narodowego (z 11 do 71%). Jednakże do największych problemów tej ochrony należą:
• zwłoka w wyznaczaniu rezerwatów ścisłych, do czego zobowiązany został dyrektor Parku w rozporządzeniu o utworzeniu Parku z roku 1954,
• bardzo niska ranga aktu prawnego ją wprowadzającą (zarządzenie ministra),
• brak trwałości tej ochrony w wymiarze czasowym i przestrzennym,
• nieprzestrzeganie reżimu ochrony ścisłej,
• nadmierna dostępność obszaru ochrony ścisłej, wpływająca negatywnie na cele
i skuteczność tej ochrony, zwłaszcza fauny dużych ssaków kopytnych i drapieżnych.
Jak duża jest antropopresja na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego, wskazuje mapa obszarów bez dróg, opublikowana ostatnio przez Ibischa i in. (2016),
a także analiza presji turystycznej na przyrodę chronioną ściśle. Fragmentacja obszaru ochrony ścisłej w roku 2016 (ryc. 7) wykazała, że obszarów „wolnych” od
presji turystycznej1 jest 101, a ich łączna powierzchnia wynosi 11 690 ha (78,0%
powierzchni obszaru objętego ochroną ścisłą).		

A
B

C
D

0

1 km

Ryc. 7. Presja turystyczna na przyrodę chronioną ściśle w Tatrzańskim Parku Narodowym.
Opracowanie GIS: T. Parusel, na podstawie materiałów TPN. A – obszary objęte ochroną
rezerwatową ścisłą, B – lokalizacja schronisk turystycznych, C – przebieg pieszych szlaków
turystycznych (letnich), D – przyjęty zasięg oddziaływania infrastruktury turystycznej
Fig. 7. Tourist pressure on strictly protected natural areas in the Tatra National Park. GIS study:
T. Parusel, based on TNP materials. A – areas under strict reserve protection, B – location
of tourist shelters, C – the course of walking tourist router (summer), D – assumed range
of impact of tourist infrastructure
1

Przyjęto następujący zasięg oddziaływania infrastruktury turystycznej: schroniska – promień 250 m,
szlaki turystyczne – bufor po 100 m od osi szlaku. W analizie nie uwzględniono turystyki wspinaczkowej i jaskiniowej oraz granicznych szlaków słowackich, dróg publicznych i leśnych.
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8. Wnioski
1. Ochrona ścisła Tatrzańskiego Parku Narodowego w latach 1954–2002 odbywała
się na podstawie niskiej rangi aktu prawnego, jakim było rozporządzenie Rady
Ministrów. Ochrona ta w tym czasie nie była realizowana zgodnie z rozporządzeniem oraz w sposób ciągły i trwały w wymiarze czasowym, powierzchniowym
i przestrzennym.
2. Od roku 2002 ochrona ścisła Tatrzańskiego Parku Narodowego odbywa się na
podstawie jeszcze niższej rangi aktu prawnego, jakim jest zarządzenie Ministra
Środowiska w sprawie rocznych zadań ochronnych. Powierzchnia ochrony ścisłej
ulegała zmianom, nawet z roku na rok; zmianom ulegał także reżim ochronny
tych samych części obszaru ochrony ścisłej.
3. Tatrzański Park Narodowy nie ma zatwierdzonego planu ochrony, który w obowiązującym obecnie w Polsce systemie prawnym jest jedynym skutecznym dokumentem zapewniającym właściwą ochronę obszaru wyznaczonego do ochrony
ścisłej przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
4. W latach 1954–2017 w znaczący sposób zwiększyła się powierzchnia ochrony
ścisłej Tatrzańskiego Parku Narodowego, z 11 do 71%.
5. Obszar ochrony ścisłej Tatrzańskiego Parku Narodowego jest nadmiernie dostępny i pofragmentowany, w wyniku czego ochrona fauny dużych ssaków drapieżnych
i kopytnych pozostaje mało skuteczna.
6. Celem ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego jest zachowanie naturalnych
ekosystemów wysokogórskich oraz zapewnienie niezakłóconego przebiegu procesów ekologicznych i ewolucyjnych charakterystycznych dla ekosystemów wysokogórskich oraz lasów górskich, w szczególności procesów o charakterze wielkoobszarowym i długoterminowym. Cel ten możliwy jest do realizacji wyłącznie
poprzez konsekwentną ścisłą ochronę przyrody.
7. Problemem otwartym pozostaje udostępnienie obszaru ochrony ścisłej, w tym
dla innych form ochrony przyrody.
Na zakończenie jeszcze refleksja. Ani twórcy Tatrzańskiego Parku Narodowego
do czasu jego utworzenia w roku 1954, ani S. Myczkowski w roku 1967 nie przewidzieli, jak bardzo zmieni się w tak krótkim czasie przedmiot ochrony w rezerwatach
ścisłych, a zwłaszcza lasy. Obserwowane obecnie przemiany przyrody wskutek globalnych zmian klimatycznych nie powinny być jednak podstawą do rewizji celów
ochrony ścisłej w Tatrzańskim Parku Narodowym. Powodują one jednak i powodować będą implikacje i wyzwania dla ochrony przyrody tego obszaru, na co wskazują liczne opracowania dotyczące tego zagadnienia (Wu i Loucks 1995, Mitchell i in.
2000, Opdam i Wascher 2004, Thomas i in. 2004, Hobbs i in. 2009, Hodgson i in.
2009, Milad i in. 2011).
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Summary
The paper presents the history of strict nature protection in the Tatra National Park, from the
Ordinance of the Council of Ministers of 1954, to the regulation by the Minister of Environment
of 2017, and Myczkowski’s project of strict nature reserves network (1967). The area of strict protection has grown significantly over the years, increasing from 2,353 ha to 14,984 ha (from 11%
up to 71% of the national park’s total surface). In 2017, the strict protection covered almost all
subalpine, alpine and bare rock zones, lakes and ponds, but only 56% of the forest in lower and
upper montane zones.
Myczkowski’s project of strict nature reserves network (1967) was Poland’s first research project where the protected area was established based on multi-criteria evaluation models. The project came into existence only 10 years after the National Park had been established, and it was not
implemented until another decade hence.
The biggest challenges to the strict nature protection in the Tatra National Park include:
• delay in establishing strict nature reserves, which was the Park’s director’s duty described in
the Park’s founding act from 1954,
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low rank of the legal act establishing the strict protection (law of 2002: the Minister’s regulation)
no temporal or spatial stability of the strict protection,
non-compliance with strict nature protection procedures,
excessive tourist availability of the strictly protected area, which negatively affects the objectives and effectiveness of such protection, especially of large hoofed and predatory mammals.

The conclusions point out also the lack of an approved protection plan for the National Park,
which is the only legal document effectively protecting this area from external and internal threats.
Additionally, the authors shared a reflection about the significant change undergone by the objects
of strict protection, especially the forests, due to the climate change over the last half-century.
These changes have induced and will continue to induce implications and challenges for protecting
nature in this area.

Fot. / Photo by Tomasz Zwijacz-Kozica

Fot. 1. Buczyna karpacka Dentario glandulosae-Fagetum w reglu dolnym
Photo 1. Carpathian beech forest Dentario glandulosae-Fagetum in the lower montane zone
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Fot. / Photo by Tomasz Zwijacz-Kozica

Fot. 2. Świerczyna górnoreglowa Plagiothecio-Piceetum (tatricum)
Photo 2. Carpathian spruce forest Plagiothecio-Piceetum (tatricum) in the upper montane zone

Fot. / Photo by Tomasz Zwijacz-Kozica

Fot. 3. Kosodrzewina w piętrze subalpejskim
Photo 3. Dwarf mountain pine in the subalpine zone
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Fot. / Photo by Tomasz Zwijacz-Kozica

Fot. 4. Ziołorośla w piętrze subalpejskim
Photo 4. Tall herb communities in the subalpine zone

Fot. / Photo by Tomasz Zwijacz-Kozica

Fot. 5. Murawy w piętrze alpejskim
Photo 5. Grasslands in the alpine zone
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Fot. / Photo by Tomasz Zwijacz-Kozica

Fot. 6. Szarotka alpejska Leontopodium alpinum
Photo 6. Edelweiss Leontopodium alpinum

Fot. / Photo by Tomasz Zwijacz-Kozica

Fot. 7. Dębik ośmiopłatkowy Dryas octopetala
Photo 7. Eightpetal mountain-avens Dryas octopetala
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Fot. / Photo by Tomasz Zwijacz-Kozica

Fot. 8. Warzucha tatrzańska Cochlearia tatrae
Photo 8. Tatra scurvy-grass Cochlearia tatrae

Fot. / Photo by Tomasz Zwijacz-Kozica

Fot. 9. Skalnica darniowa Saxifraga moschata
Photo 9. Musky saxifrage Saxifraga moschata
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Fot. / Photo by Tomasz Zwijacz-Kozica

Fot. 10. Ostróżka tatrzańska Delphinium oxysepalum
Photo 10. Tatra larkspur Delphinium oxysepalum

Fot. / Photo by Tomasz Zwijacz-Kozica

Fot. 11. Świstak Marmota marmota
Photo 11. Marmot Marmota marmota
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Fot. / Photo by Tomasz Zwijacz-Kozica

Fot. 12. Kozica Rupicapra rupicapra
Photo 12. Chamois Rupicapra rupicapra

Fot. / Photo by Tomasz Zwijacz-Kozica

Fot. 13. Niedźwiedź brunatny Ursus arctos
Photo 13. Brown bear Ursus arctos
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Ochrona ścisła w parkach narodowych i rezerwatach
Strict nature protection in national parks and conservation areas

Struktura i zmiany roślinności leśnej w strefach
ochrony ścisłej i czynnej Pienińskiego Parku
Narodowego – analiza wybranych cech
The structure and changes in forest vegetation
located in strict and active protection zones
of the Pieniny National Park – an analysis
of selected features
J. Bodziarczyk, E. Pancer-Koteja
Jan Bodziarczyk, Elżbieta Pancer-Koteja
Zakład Bioróżnorodności Leśnej, Instytut Ekologii i Hodowli Lasu, Wydział Leśny,
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
Abstract. The analysis was performed of 689 phytosociological relevés tested in 1997 and 2012,
based on 372 permanent plots. The analysis showed significant differences in the structure of vegetation located in the areas under various types of protection. In the strict protection zone, the
patches of vegetation typical for particular associations constituted 91%, whereas in the active
protection zone, they amounted to only 64%. The tree crown cover of forest stands growing in the
strict protection zones was shown to be 10% more compact than in the active protection zone.
The average number of species of vascular plants in phytosociological relevés in the strict protection zone was lower than in relevés in the active protection zone, due to the occurrence of alien
species. The percentage of alien species in the strict protected areas was almost three times lower
than in the active protected zones. The percentage share of species typical for forest vegetation was
approximately 11% higher in the strict protected zones. A slight increase in tree canopy cover in
the active protection zone was observed after 15 years. Furthermore, the group of alien species for
forest communities decreased in the areas covered by the two types of protection. The analysis also
showed differences in the structure of two dominant forest communities – Dentario glandulosae-Fagetum and Carici albae-Fagetum as well as lower stability of Carici-Fagetum.
Keywords: natural processes, strict protection, permanent sampling plots, Western Carpathians
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1. Wstęp
Tradycja tworzenia obszarów chronionych w Polsce trwa już od ponad 130 lat.
Pomimo to niewiele jest obiektów, które mogą poszczycić się długoterminowymi
i dobrze udokumentowanymi badaniami naukowymi nad procesami zachodzącymi
w przyrodzie, zwłaszcza w obszarach wyłączonych z bezpośredniej ingerencji człowieka. Do najstarszych tego typu obiektów należą niewątpliwie stałe leśne powierzchnie badawcze założone w Białowieskim Parku Narodowym w 1936 roku przez profesora Tadeusza Włoczewskiego (1954), na których do dziś kontynuowane są
badania, tworzące najdłuższy w Polsce ciąg pomiarowy na stałych powierzchniach
(Brzeziecki 2008, Brzeziecki i in. 2016). Podobne obiekty badawcze powstały w latach
60. XX w. w rezerwatach przyrody w Gorcach (Czapliński i in. 1966, za: Chwistek
i in. 2008) oraz na Roztoczu (Izdebski 1969). Mimo iż powierzchnie te różnią się
wielkością i liczbą, zapewne subiektywnym wyborem oraz pierwotną koncepcją badań, która miała wpływ na wybór metod, z całą pewnością wspólną płaszczyzną tych
inicjatyw było śledzenie naturalnych procesów, w które człowiek nie ingeruje lub jego
wpływ jest zdecydowanie ograniczony.
Jednym z ciekawszych obiektów, o długiej historii badań, jest Pieniński Park
Narodowy. Należy do najstarszych obiektów przyrodniczych w Polsce, w którym
zastosowano najwyższą obszarową formę ochrony (Tyszkiewicz 1992) i najwcześniej
rozpoczęto badanie zmian roślinności leśnej, zarówno wykorzystując metody tradycyjne, jak i opierając się na regularnej sieci stałych powierzchni badawczych.
Początkowo badaniami objęte były obszary, na których najwcześniej wprowadzono
ochronę, z czasem rozszerzono je na cały obszar Parku (Dziewolski 1980, 1992).
Mimo że początkowo system tych powierzchni służył wyłącznie do określenia zasobów drzewostanów (Dziewolski 1987), z czasem stał się powszechnie wykorzystywany do wieloaspektowych badań przyrodniczych (Różański i Pancer-Koteja 2004,
Bodziarczyk i in. 2016, Zaleski i in. 2016), w tym także do monitoringu wybranych
elementów środowiskowych (Dziewolski 1980, 1987, Różański i in. 1994, Różański
i Bodziarczyk 1995, Bodziarczyk i in. 2016).
Podstawą oceny stanu zachowania drzewostanów w Parku była pionierska w Polsce
inwentaryzacja drzewostanów przeprowadzona już w 1936 roku (tuż po utworzeniu
parku narodowego), oparta na pomiarze wszystkich drzew, a nawet krzewów, na
całym ówczesnym obszarze leśnym Parku (Dziewolski 1988). Dane te, w odniesieniu
do późniejszych wyników inwentaryzacji, stały się podstawą prognozy kierunku
przemian zachodzących w drzewostanach pienińskich (Dziewolski 1992) oraz działań mających na celu przywrócenie składu gatunkowego i struktury w obszarach
zniekształconych.
Obecnie w granicach Pienińskiego Parku Narodowego 29,2% powierzchni leśnej
podlega ochronie ścisłej, ponadto 15,8% ochronie czynnej i około 27% ochronie
krajobrazowej (w niniejszych badaniach potraktowane łącznie). Przystępując do
analiz zebranego materiału fitosocjologicznego, zadano trzy pytania:
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1. Czy rodzaj ochrony wykazuje związek ze stanem zachowania leśnych zbiorowisk
roślinnych? Jeśli tak, to:
2. Jakie cechy struktury zbiorowisk roślinnych różnicują te same zespoły w różnych
rodzajach ochrony?
3. Czy zmiany, które nastąpiły w ciągu ostatnich – objętych badaniami – 15 lat
w dwóch dominujących, chociaż różnych pod względem wymagań ekologicznych
zespołów (żyznej buczyny karpackiej i ciepłolubnej buczyny), mają podobny
kierunek?
W celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytania analizą objęto wszystkie
zespoły zidentyfikowane w Pienińskim Parku Narodowym; bardziej szczegółowej
analizie poddano dwa dominujące na obszarze Parku zespoły: żyzną buczynę karpacką Dentario glandulosae-Fagetum oraz ciepłolubną buczynę pienińską Carici albae-Fagetum.

2. Metody
Porównano fitocenozy leśne w strefach ochrony ścisłej oraz czynnej i krajobrazowej
(ryc. 1A), dalej potraktowanych łącznie; w tekście posłużono się tylko nazwą „ochrona czynna” dla obu rodzajów tej ochrony „nieścisłej”.

A
B
C
0

0,5

1

2 km

Objaśnienia: A – ochrona ścisła, B – ochrona krajobrazowa, C – ochrona czynna
Key: A – strict protection, B – landscape protection, C – active protection

Ryc. 1A. Przestrzenne zróżnicowanie rodzajów ochrony w lasach Pienińskiego Parku Narodowego
Fig. 1A. Spatial differentiation of protection zones in the forests of the Pieniny National Park
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Analizy oparto na zbiorze 689 zdjęć fitosocjologicznych wykonanych w latach
1997 (317 zdjęć) oraz w 2012 (372 zdjęć) w Pienińskim Parku Narodowym. Zdjęcia,
każde o powierzchni 100 m2, zostały umiejscowione w węzłach regularnej sieci stałych powierzchni badawczych (ryc. 1B), natomiast do opisu roślinności zastosowano
klasyczną metodę Braun-Blanqueta (1964). W strefie ochrony ścisłej w roku 1997
wykonano 147 zdjęć, a w roku 2012 – 155; natomiast w strefie ochrony czynnej zebrano w 1997 roku 170, a w 2012 roku – 217 zdjęć.
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Ryc. 1B. Rozmieszczenie stałych powierzchni badawczych w Pienińskim Parku Narodowym (A)
na tle ekosystemów leśnych objętych ochroną ścisłą (B) oraz ochroną czynną i krajobrazową (C)
Fig. 1B. Distribution of permanent research plots in the Pieniny National Park (A) in forest
ecosystems under strict protection (B), and under active and landscape protection (C)

W analizach porównawczych roślinności wykorzystano następujące cechy: pokrycie warstw (drzew, krzewów, roślinności zielnej), liczbę gatunków w zdjęciu i udział
gatunków różnych grup ekologicznych (Bodziarczyk i in. 2016, a także objaśnienia
przy ryc. 4). Przy zespołach buczyn oraz w grupach ekologicznych nie uwzględniano
gatunków drzew, aby wyeliminować bezpośredni wpływ gospodarki leśnej (np. dosadzanie czy pojedyncze przypadki wycinki, zwłaszcza w lasach prywatnych) na
wyniki analizy.
Ponadto oceniono stan każdej fitocenozy (zdjęcie) pod względem stopnia wykształcenia. Wyróżniono następujące kategorie:
• płaty typowe, w których stwierdzono obecność odpowiedniej dla zespołu charakterystycznej kombinacji gatunków oraz prawidłowo wykształcony drzewostan,
• płaty przejściowe, w których podobny jest udział elementów dwu lub więcej
zespołów,
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płaty pozbawione gatunków charakterystycznych i wyróżniających dla zespołu
i podzwiązku, zaklasyfikowane do wyższych syntaksonów (np. Fagion, Fagetalia),
płaty zniekształcone, o wyraźnie zaburzonym składzie i strukturze drzewostanu
i (lub) obecności gatunków nieleśnych,
płaty mozaikowe – niehomogeniczne.

Porównując ogólne zmiany fitocenoz w okresie 15 lat, wykorzystano zbiór 689
zdjęć fitosocjologicznych zgromadzonych w bazie. Przy porównaniach bardziej szczegółowych, np. udziału grup ekologicznych w różnych strefach ochrony, oraz przy
analizie typowych płatów buczyn (Dentario glandulosae-Fagetum i Carici albae-Fagetum), przyjęto identyczną liczbę płatów dla obu porównywanych terminów, chociaż
różną dla różnych rodzajów ochrony, czyli wzięto pod uwagę tylko te punkty sieci,
dla których wykonano zdjęcia w obu terminach badań.
Do porównania dwu dominujących zespołów Pienin wybrano tylko płaty typowe.
Żyzną buczynę karpacką Dentario glandulosae-Fagetum (Dg-f) reprezentowały 53
zdjęcia fitosocjologiczne w ochronie ścisłej i 62 w ochronie czynnej, z kolei ciepłolubną buczynę Carici albae-Fagetum (Ca-F), 29 i 20 zdjęć, odpowiednio. Nazwy
zbiorowisk roślinnych przyjęto za Matuszkiewiczem (2013).
W analizach wykorzystano podstawowe cechy statystyki opisowej. Testowanie
przeprowadzono, wykorzystując pakiet statystyczny STATISTICA (StatSoft 2003).
Istotność różnic określano, wykorzystując test t-Studenta dla prób niezależnych.
Wnioskowanie statystyczne prowadzono na poziomie 5-procentowego ryzyka błędu.

3. Wyniki
3.1. Stan zachowania fitocenoz w strefach ochrony ścisłej i czynnej
Z przeprowadzonych analiz wykonanych na podstawie najnowszych danych pochodzących z roku 2012 wynika, że w granicach Pienińskiego Parku Narodowego wśród
fitocenoz leśnych płaty typowe stanowią tylko 42%, a pozostałe to płaty przejściowe,
mozaikowe lub przypisane do wyższych jednostek syntaksonomicznych. Niezależnie
od pozycji syntaksonomicznej badanych fitocenoz w obszarze ochrony ścisłej, płaty
typowe stanowią 91%, a w strefie ochrony czynnej 63%. W ochronie ścisłej do zespołów określono aż 68% płatów, wśród których tylko 7% uznano za zniekształcone,
podczas gdy w ochronie czynnej do zespołów przypisano 49% płatów, wśród których
30% stanowiły płaty zniekształcone (tab. 1).
Wśród płatów zaliczonych do wyższych jednostek syntaksonomicznych lub układów przejściowych i mozaikowych 32% związane było z ochroną ścisłą, a 51% z ochroną czynną.
W strefie ochrony ścisłej najbardziej naturalny stan roślinności stwierdzono w jaworzynach, wśród których nie było płatów zniekształconych, chociaż prawie 24%
spośród nich stanowiły płaty przejściowe lub zaliczone do związku Acerion. Żyzne
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buczyny (Dg-F) były lepiej zachowane niż ciepłolubne buczyny (Ca-F); w tych pierwszych tylko 5% stanowiły płaty zniekształcone, natomiast w ciepłolubnych buczynach
prawie 13% udziału przypadło na płaty zniekształcone.
Tabela 1. Udział płatów w wyróżnionych jednostkach syntaksonomicznych w obszarach ochrony
ścisłej i ochrony czynnej Pienińskiego Parku Narodowego
Table 1. The share of patches in distinguished syntaxonomic units within strict and active protected areas of the Pieniny National Park

Zbiorowisko
Plant community

Jaworzyna z języcznikiem
Phyllitido-Aceretum

Ochrona ścisła
Strict protection
N

Ochrona czynna
Active protection

Płaty / Patches
typowe zniekształcone typowe zniekształcone
typical
deformed
typical
deformed

18

3,7%

.

0,8%

0,8%

Buczyna karpacka
Dentario glandulosae-Fagetum

131

13,9%

0,8%

15,9%

4,5%

Ciepłolubna buczyna pienińska
Carici albae-Fagetum

62

7,5%

1,1%

4,3%

3,7%

Zbiorowiska ze związku
Fagion sylvaticae

88

8,1%

1,6%

8,3%

5,6%

Zbiorowiska ze związku
Tilio-Acerion

8

0,5%

.

1,6%

.

Zbiorowiska z rzędu
Fagetalia sylvaticae

34

.

.

4,3%

4,8%

Płaty przejściowe i mozaikowe
Patches of mosaic and
transitional structure

31

2,7%

5,5%

Z kolei w obszarach ochrony czynnej najbardziej zniekształcone były płaty ciepłolubnych buczyn (46,6%), natomiast znacznie mniej było takich płatów w jaworzynach (tylko 2 płaty) i żyznych buczynach (22%). Fitocenozy przypisane do związku Fagion i rzędu Fagetalia również różniły się stanem zachowania – w ochronie
ścisłej 16% płatów wykazywało zniekształcenia, natomiast w ochronie czynnej aż
46%. Podobny udział płatów zniekształconych (44%) w ochronie czynnej wykazano
w płatach o charakterze przejściowym i mozaikowym; szczególnie zaznaczyło się to
w płatach przejściowych pomiędzy żyznymi a ciepłolubnymi buczynami.
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3.2. Zróżnicowanie pokrycia warstw roślinności zbiorowisk leśnych
oraz ich zmiany w okresie 15 lat
W badanym okresie 15 lat (1997–2012) w lasach Pienińskiego Parku Narodowego
– niezależnie od rodzaju ochrony – nastąpił wzrost średniego pokrycia (zwarcia)
warstwy drzew (ryc. 2) średnio o 3,5% – z 64,8% do 68,3%; zmiany te miały charakter statystycznie istotny (p = 0,0259). Jednocześnie nastąpił spadek średniego pokrycia we wszystkich niższych warstwach roślinności (ryc. 2); niewielki – o 4,8%, lecz
również istotny (p = 0,0120) w warstwie podrostu i podszytu oraz znaczący w warstwie
roślinności zielnej, aż o 11,8% (p < 0,0001).
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Ryc. 2. Średnie pokrycie wyróżnionych warstw roślinności we wszystkich zbiorowiskach leśnych
PPN w latach 1997 i 2012
Fig. 2. The average coverage of particular layers of vegetation in all forest communities of the
Pieniny NP in 1997 and 2012

W strefie ochrony ścisłej w 1997 roku wszystkie zbiorowiska wyróżniały się znacznie wyższym średnim pokryciem (zwarciem) warstwy drzewostanu (72,5%) niż fitocenozy w strefie ochrony czynnej (58,2%). Po 15 latach nastąpił niewielki wzrost
pokrycia tej warstwy: w ochronie ścisłej pokrycie wzrosło średnio zaledwie o 0,8%,
a w ochronie czynnej o 6,2%, osiągając 64,4%; jednocześnie nastąpił także wzrost
wartości minimalnej – średnio o 5% w ochronie ścisłej oraz o 10% w ochronie czynnej (ryc. 3). W obu rodzajach ochrony zmiany, które nastąpiły w pokryciu (zwarciu) warstwy drzew po 15 latach, były statystycznie nieistotne (w ochronie ścisłej
p = 0,4218, w ochronie czynnej p = 0,0701).
Pokrycie podszytu i podrostu w strefie ochrony ścisłej osiągało niższe wartości
niż w strefie czynnej, co wynika z większego zwarcia warstwy drzewostanu (ryc. 3).
W roku 1997 w strefie ochrony ścisłej pokrycie podszytu i podrostu wynosiło średnio 30,2% i po 15 latach zmniejszyło się o 4,1%, lecz zmiany te były statystycznie

J. Bodziarczyk, E. Pancer-Koteja

68

nieistotnie (p = 0,0905). Podobnie w ochronie czynnej pokrycie tej warstwy zmniejszyło się o 4,8% (z 40,7% w 1997 roku do 35,9% w 2012 roku); zmiany te również
były statystycznie nieistotne, chociaż wyniki testowania były bliskie wartościom
krytycznym (p = 0,0565).
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Objaśnienia: A – warstwa drzew, B – warstwa podszytu i podrostu, C – warstwa roślinności zielnej
Key: A – tree layer, B – undergrowth, C – ground cover

Ryc. 3. Porównanie średniego procentowego pokrycia warstw roślinności w zbiorowiskach leśnych
w strefie ochrony ścisłej (a) oraz w strefie ochrony czynnej (b) w latach 1997 oraz 2012
Fig. 3. The comparison of the average percentage coverage of vegetation layers in forest communities located in the strict protection zone (a) and in the active protection zone (b) in
1997 and 2012

Pokrycie warstwy runa, podobnie jak w przypadku warstwy krzewów i podrostu,
pozostało wyższe w strefach ochrony czynnej niż ścisłej. W 1997 roku w ochronie
ścisłej runo pokrywało dno lasu, osiągając średnią wartość 59,6%, a w ochronie
czynnej 68,9% (ryc. 3); po 15 latach pokrycie to zmniejszyło się w obu rodzajach
ochrony, przy czym w ochronie ścisłej spadło o 8%, a w ochronie czynnej o 15,4%;
zmiany były statystycznie istotne (odpowiednio p = 0,0067, p = 0,0000).
W poszczególnych zbiorowiskach zwarcie warstwy drzew było zróżnicowane, ale
kierunek zmian w ciągu ostatnich 15 lat był podobny jak w drzewostanach całego
Parku. W 2012 roku stwierdzono, że w ochronie ścisłej najwyższym zwarciem wyróżniały się jaworzyny – średnio 80,5%. Wynik ten jest pewnym zaskoczeniem, ponieważ
fitocenozy tego zespołu w warunkach zaburzeń na ogół wyróżniają się luźnym zwarciem
będącym skutkiem zaburzeń na stromych stokach. W płatach buczyny karpackiej
zwarcie wynosiło średnio 74,6%. Najniższe zwarcie wykazano w ciepłolubnej buczynie
(70,9%). W ochronie czynnej zwarcie warstwy drzew we wszystkich wspomnianych
zbiorowiskach osiągało zdecydowanie niższe wartości, średnio o 11–13%. W odnie-
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sieniu do badanego okresu (1997–2012) pokrycie warstwy drzew w buczynie karpackiej w strefie ochrony ścisłej wzrosło zaledwie o 2,2% i zmiany były nieistotne
(p = 0,5433), natomiast w ochronie czynnej wzrosło o 9% (p = 0,0136). Z kolei
w ciepłolubnej buczynie w tym samym okresie pokrycie warstwy drzew w ochronie
ścisłej wzrosło o 5,6%, a w ochronie czynnej o 4,6% i w obu przypadkach zmiany
były nieistotne (odpowiednio p = 0,2141 i p = 0,4626). W warstwie podrostu i podszytu w żyznej buczynie karpackiej i ciepłolubnej buczynie średnie pokrycie podszytu w strefie ścisłej osiągało podobne wartości w 1997 roku – odpowiednio 32,7% oraz
33,5%, natomiast w ochronie czynnej w płatach ciepłolubnej buczyny było wyższe
o 15,4% niż w płatach żyznej buczyny i wynosiło, odpowiednio, 52,9% oraz 37,5%.
W odniesieniu do roku 1997 w obu porównywanych zespołach w 2012 roku średnia
wartość pokrycia podszytu i podrostu zmniejszyła się niezależnie od rodzaju ochrony, przy czym spadek pokrycia był większy w ciepłolubnej buczynie, gdzie w strefie
ochrony czynnej zmniejszył się z 52,9% (1997) do 40,4% w 2012 roku.
W obu zespołach buczyn pokrycie warstwy roślinności zielnej było wyższe
w ochronie czynnej niż w ochronie ścisłej; w żyznej buczynie osiągnęło wyższą wartość (75%) niż w ciepłolubnej buczynie (61,9%). Podobnie wyższe średnie wartości
wykazano w strefie ochrony czynnej żyznej buczyny (60,2%) niż w ciepłolubnej buczynie (58,4%). Po 15 latach nastąpił wyraźny spadek pokrycia roślin zielnych, zdecydowanie najwyższy w żyznej buczynie, niezależnie od rodzaju ochrony (o 15,6%
i 12,4%); zmiany te miały charakter istotny w obu rodzajach ochrony (p = 0,0221;
p = 0,0001).
3.3. Liczba gatunków i udział grup ekologicznych
3.3.1. Liczba gatunków w fitocenozach

W 1997 roku w fitocenozach ochrony ścisłej wykazano 221 gatunków roślin, a w fitocenozach ochrony czynnej 304 gatunki. Po 15 latach liczba gatunków roślin w obu
rodzajach ochrony zmniejszyła się: w ochronie ścisłej o 29, a w ochronie czynnej
o 40 gatunków, mimo że w obu przypadkach liczba powierzchni badawczych zwiększyła się (w ochronie ścisłej o 8, a w ochronie czynnej o 48).
Generalnie średnia liczba gatunków w zdjęciu fitosocjologicznym w 1997 roku
w strefie ochrony ścisłej była niższa niż w strefie ochrony czynnej i wynosiła, odpowiednio, 32,7 i 36,9. Różnice w obu rodzajach ochrony w 1997 roku miały charakter
istotny (p < 0,0001). Również niższe wartości minimalne i maksymalne zanotowano
w strefie ochrony ścisłej: odpowiednio xmin = 7 i xmax = 55 dla zbiorowisk w ochronie
ścisłej oraz xmin = 18 i xmax = 74 dla zbiorowisk w ochronie czynnej. Po 15 latach
nastąpiły w obu strefach ochrony znaczące zmiany w zbiorowiskach, polegające generalnie na spadku liczby gatunków w zdjęciu zarówno w wartościach średnich, jak
i minimalnych; wyjątek stanowi wzrost wartości maksymalnej liczby gatunków
w ochronie czynnej. Średnia liczba gatunków w zdjęciu zmniejszyła się o podobną
wartość, zarówno w ochronie ścisłej – o 4,1, jak i czynnej – o 5,5 gatunku. Podobnie
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nastąpił spadek wartości maksymalnej, lecz tylko o 4 gatunki w ochronie ścisłej.
Najbardziej widoczne są zmiany wartości minimalnej i maksymalnej w ochronie
czynnej; w pierwszym przypadku wartość ta zmniejszyła się o 16 (xmin = 2), a w drugim zwiększyła się o 21 gatunków (xmax = 95). Podobnie jak w 1997 roku, również
w roku 2012 różnice w średniej liczbie gatunków w zdjęciach fitosocjologicznych
pozostały istotne w odniesieniu do rodzaju ochrony (p = 0,0001).
W dwu dominujących zespołach Pienińskiego Parku Narodowego: żyznej buczynie karpackiej Dg-F i ciepłolubnej buczynie pienińskiej Ca-F – podobnie jak w całym
Parku – w strefie ochrony ścisłej zanotowano mniej gatunków niż w pozostałych
obszarach. W płatach żyznej buczyny karpackiej w 1997 roku zanotowano 127 gatunków w ochronie ścisłej i 168 w ochronie czynnej, a w ciepłolubnej buczynie odpowiednio 139 i 157 gatunków. Po 15 latach – analizując te same powierzchnie –
stwierdzono spadek liczby gatunków o 11% w obu rodzajach ochrony, dla buczyny
karpackiej (ryc. 4 i 5), podobny (11,5%) dla ciepłolubnej buczyny w ochronie czynnej, i nieco mniejszy (9,5%) w obszarach ochrony ścisłej tego drugiego zespołu.
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Objaśnienia: AP – gatunki higrofilne i typowe dla łęgów; F – gatunki charakterystyczne związku Fagion,
Carpinion i Querco-Fagetea; VP – acydofilne – wskaźnikowe dla Vaccinio-Piceetalia; T – ciepłolubne,
charakterystyczne i wskaźnikowe dla Carici-Fagetum; MW – gatunki obce lasom (łąkowe i chwasty);
Inne – pozostałe, bez znaczenia diagnostycznego
Key: AP – hygrophilous species and species typical for riparian forests; F – species typical for Fagion,
Carpinion and Querco-Fagetea community; VP – acidophilus species – indicator species for Vaccinio-Piceetalia; T – xerothermic species, typical and indicative of Carici-Fagetum; MW – alien species in forest communities (meadow and weed species); Other – the remaining ones, with no diagnostic significance

Ryc. 4. Zmiany liczby gatunków wyróżnionych grup ekologicznych w fitocenozach żyznej buczyny karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum w okresie 1997–2012 – obszar ochrony ścisłej
Fig. 4. The changes in the number of species in particular ecological groups of Dentario glandulosae-Fagetum communities in the period of 1997–2012 – strict protection zone
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Objaśnienia jak do ryc. 4.
Key: see Fig. 4

Ryc. 5. Zmiany liczby gatunków wyróżnionych grup ekologicznych w fitocenozach żyznej buczyny
karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum w okresie 1997–2012 – obszar ochrony czynnej
Fig. 5. The changes in the number of species in the particular ecological groups of Dentario
glandulosae-Fagetum communities in the period of 1997–2012 – active protection zone

Różnice między obu zespołami rysują się wyraźniej w wartościach średniej liczby gatunków w zdjęciu. W żyznej buczynie karpackiej w 1997 roku średnio w zdjęciu stwierdzono 24,6 gatunków w ochronie ścisłej, podczas gdy w ochronie czynnej
32,1; z kolei w ciepłolubnej buczynie wartości te były wyższe w ochronie ścisłej (33,7)
niż w ochronie czynnej (30,6).
Po 15 latach w żyznej buczynie w ochronie ścisłej średnia liczba gatunków wzrosła do 25,7, a w ochronie czynnej prawie nie uległa zmianie (32,0); natomiast w ciepłolubnej buczynie w ochronie ścisłej nastąpił nieznaczny spadek (o 0,9) i znacznie
większy wzrost w ochronie czynnej (o 6,5).
Z porównania średniej liczby gatunków wynika, że w żyznej buczynie karpackiej
w obu porównywanych terminach (1997 i 2012) różnice pomiędzy płatami w ochronie ścisłej i ochronie czynnej są istotne (p < 0,001), natomiast w ciepłolubnej buczynie brak istotnych różnic (p = 0,0711, p = 0,0749).
3.3.2. Udział grup ekologicznych

Wyraźnie dominującą grupę w obu rodzajach ochrony tworzyły gatunki charakterystyczne i wyróżniające żyzne i wielogatunkowe lasy mieszane ze związku Fagion,
Carpinion i Alno-Padion (Fagetalia i Querco-Fagetea); ich udział w ochronie ścisłej
wyniósł 72,1%, a w ochronie czynnej 61,1%. W grupie tej wyraźną przewagę uzyskały gatunki żyznych buczyn, a następnie gatunki typowe dla ciepłolubnych buczyn,
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co w przypadku Pienin nie jest zaskoczeniem; natomiast stosunkowo duży udział
– zbliżony w obu rodzajach ochrony – przypadł gatunkom łęgowym i typowym higrofitom (ryc. 6 i 7), które osiągnęły około 11%. Uwagę zwracają przede wszystkim
gatunki obce ekologicznie (łąkowe i chwasty), których udział w ochronie ścisłej wynosi 6,5%, podczas gdy w ochronie czynnej aż 17,4%.
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Objaśnienia jak do ryc. 4.
Key: see Fig. 4

Ryc. 6. Zmiany liczby gatunków wyróżnionych grup ekologicznych w fitocenozach leśnych w okresie 1997–2012 – obszar ochrony ścisłej
Fig. 6. The changes in the number of species in the particular ecological groups of forest communities, in the period 1997–2012 – strict protected zone

Po 15 latach największy spadek ilościowy wykazały gatunki obce zbiorowiskom
leśnym (łąkowe i chwasty); w strefie ochrony czynnej liczba tych gatunków zmniejszyła się aż o 61,2%, a w ochronie ścisłej o 30,2%. Równie radykalny spadek wystąpił
w grupie gatunków ciepłolubnych; w ochronie czynnej o 38,8%, a w ochronie ścisłej
o 28,9%. W obu rodzajach ochrony wykazano również zmniejszenie się liczby gatunków higrofilnych i wskaźnikowych dla łęgów. Spadek ten o zbliżonych wartościach
w obu rodzajach ochrony wyniósł, odpowiednio, w ochronie czynnej 22,6%, a w ochronie ścisłej 21,8%. Grupa gatunków acydofilnych, mimo że niezbyt liczna (zaledwie
6% udziału), również zmniejszyła się, w ochronie ścisłej o 36,4%, a w ochronie czynnej o 25%.
W zespole buczyny karpackiej (ryc. 6 i 7) udział grup ekologicznych w obu terminach badań był zbliżony do ich udziału w całych lasach PPN, a kierunek zmian
– podobny. Najbardziej zauważalne zmiany wykazano w grupie gatunków higrofilnych
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i łęgowych: w ochronie ścisłej nastąpił spadek liczby gatunków o 25%, a w ochronie
czynnej o 17%.
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Objaśnienia jak do ryc. 4.
Key: see Fig. 4

Ryc. 7. Zmiany liczby gatunków wyróżnionych grup ekologicznych w fitocenozach leśnych w okresie 1997–2012 – obszar ochrony czynnej
Fig. 7. The changes in the number of species in the particular ecological groups of forest communities in the period of 1997–2012 – active protection zone

Fitocenozy ciepłolubnej buczyny objęte ochroną ścisłą najbardziej różni od
fitocenoz objętych ochroną czynną ponad dwukrotnie mniejszy udział gatunków
obcych lasom (łąkowych i chwastów). Po 15 latach najbardziej wyraźne zmiany
polegają na radykalnym zmniejszeniu się liczby gatunków obcych (ryc. 8 i 9), co
szczególnie widoczne jest w fitocenozach objętych ochroną czynną, w których
liczba gatunków zmniejszyła się o 52,4%, podczas gdy w ochronie ścisłej o 25%.
Widoczne zmiany stwierdzono także w grupie gatunków ciepłolubnych, które są
wyznacznikami zespołu. Zmiany te w obu rodzajach ochrony miały podobny charakter i polegały na zmniejszeniu liczby gatunków o 13,3% w ochronie ścisłej i 27,8%
w ochronie czynnej. W obu rodzajach ochrony nieznaczny wzrost liczby gatunków
(o 3,7% w ochronie ścisłej i 6,1% w ochronie czynnej) zaznaczył się wyłącznie
w grupie reprezentowanej przez typowe elementy wskaźnikowe dla związku Fagion,
Carpinion i klasy Querco-Fagetea.

J. Bodziarczyk, E. Pancer-Koteja

Liczba gatunków / Number of species

74
70

N1997 = 137
N2012 = 124

60
50
40
30
20
10

1997
2012

0
AP

F

VP

T

MW

Inne / Other

Grupy ekologiczne roślin / Ecological groups of plants

Objaśnienia jak do ryc. 4.
Key: see Fig. 4

Liczba gatunków / Number of species

Ryc. 8. Zmiany liczby gatunków wyróżnionych grup ekologicznych w zespole ciepłolubnej buczyny pienińskiej Carici albae-Fagetum w okresie 1997–2012 – obszar ochrony ścisłej
Fig. 8. The changes in the number of species in the particular ecological groups of Carici albae-Fagetum communities in the period 1of 997–2012 – strict protection zone
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Objaśnienia jak do ryc. 4.
Key: see Fig. 4

Ryc. 9. Zmiany udziału gatunków wyróżnionych grup ekologicznych w zespole ciepłolubnej
buczyny pienińskiej Carici albae-Fagetum w okresie 1997–2012 – obszar ochrony czynnej
Fig. 9. The changes in the share of species in the particular ecological groups of Carici albae-Fagetum communities in the period of 1997–2012 – active protection zone
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4. Podsumowanie i wnioski
4.1. Uwagi metodyczne
Próba odpowiedzi na pytanie, jaki jest wpływ działań ochronnych na roślinność,
niesie ze sobą wiele problemów metodycznych. Decyzja objęcia ochroną danego
obszaru jest dyktowana względami praktycznymi, przede wszystkim potrzebą zachowania najbardziej naturalnych i najcenniejszych przyrodniczo obiektów, a prowadzenie badań naukowych jest sprawą wtórną. Stąd też – niejako z zasady – obiekty
chronione mają cechy specyficzne, różniące je od otoczenia, a działania ochronne
pozbawione są „prób zerowych”, wymaganych w poprawnie prowadzonych naukowych
eksperymentach. Dlatego trudno udowodnić, jaki jest tak naprawdę efekt działań
ochronnych. Trudności te dotyczą także badań w obszarze Pienińskiego Parku
Narodowego.
Należy jednak podkreślić, że założenie na całym obszarze lasów PPN stałej sieci
kilkuset powierzchni badawczych (o identycznej wielkości) daje przynajmniej możliwość ilościowego opisu roślinności w różnych strefach ochrony i oceny istotności
stwierdzonych różnic. Ponadto, zdjęcia fitosocjologiczne zebrane z sieci poletek odpowiadają zasadzie nie-subiektywnego pobierania „prób” roślinności, dzięki czemu
można określić, jakie jest prawdopodobieństwo napotkania typowo wykształconych,
znanych z literatury zbiorowisk. Cyklicznie powtarzana inwentaryzacja pozwala natomiast rejestrować zmiany zachodzące w danym przedziale czasu, a także kierunek
tych zmian, i odnosić zebrane informacje do różnych stref ochrony.
Autorzy zdają sobie sprawę z pewnych niedociągnięć metodycznych wynikających
ze zmiany granic, głównie na skutek wykupu gruntów od prywatnych właścicieli,
a tym samym zmiany powierzchni obszarów poddanych różnym rodzajom ochrony.
Były to jednak pojedyncze przypadki i w odniesieniu do całego obszaru badań nie
mogły znacząco wpłynąć na ogólny obraz stanu zachowania szaty roślinnej Parku
i kierunku zachodzących przemian.
4.2. Omówienie wyników
Charakterystyka struktury zbiorowisk (zwarcia poszczególnych warstw), bogactwa
gatunkowego oraz oszacowanie stopnia zniekształceń fitocenoz w różnych strefach
ochrony wskazuje na dobrą kondycję roślinności objętej ścisłą ochroną. Potwierdza
to powtórzenie badań po upływie 15 lat. Zwarcie drzewostanów zmieniło się w sposób niewielki, co wskazuje na ich stabilność. Stabilny jest wysoki udział gatunków
typowych dla fitocenoz badanego obszaru. Zmniejszenie pokrycia podszytu i podrostów oraz warstwy roślin zielnych jest naturalną konsekwencją dużego zwarcia
koron drzew. Pozorne zubożenie bogactwa gatunkowego wiąże się głównie z ustępowaniem grupy gatunków obcych dla lasów – synantropijnych, które są pozostałością okresu, gdy lasy te były intensywnie eksploatowane i penetrowane. Ich całkowite ustąpienie nie wydaje się jednak możliwe, choćby ze względu na zadomowienie
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się niektórych obcych gatunków, jak np. niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora.
Stan zbiorowisk leśnych objętych ochroną czynną jest nieco gorszy (pod względem ich „naturalności”); wskazują na to wszystkie parametry: nieco niższe zwarcie
drzew, znacznie liczniejsza grupa gatunków obcych i – do pewnego stopnia – powiązany z tym udział fitocenoz zakwalifikowanych jako „zniekształcone”. Jednocześnie
lasy objęte tym rodzajem ochrony wykazują większą dynamikę niż lasy rezerwatów
ścisłych, ale kierunek tych zmian wskazuje na proces naturalizacji roślinności – zwarcie warstwy drzew powiększa się, ustępują gatunki obce itp.
Ciekawe wyniki dało porównanie typowych płatów dwu głównych leśnych zespołów Pienin – żyznej buczyny karpackiej Dg-F i buczyny ciepłolubnej Ca-F.
Obserwacje autorów potwierdzają naturalny, dobrze dostosowany do warunków
siedliska stan buczyny karpackiej. Przestrzenna dominacja tego zespołu w dużym
stopniu narzuca obraz dużej stabilności w całej strefie lasów ochrony ścisłej. Ciepłolubna buczyna, zespół występujący w Pieninach na granicy zasięgu, ma znacznie
bardziej „niepewny” status. Bardziej zmienna jest struktura drzewostanu, większy
udział gatunków obcych, labilny skład gatunków diagnostycznych, znacznie wyższy
udział płatów zniekształconych, a także wyraźniejsze zmiany zanotowane już po
upływie kilkunastu lat, nawet w strefie ochrony ścisłej. Kierunek tych zmian, a przede
wszystkim malejący udział gatunków ciepło- i światłolubnych (wyraźniejszy w ochronie czynnej, ale zanotowany również w lasach pod ścisłą ochroną), potwierdza ekstrazonalny status tego zespołu i jego uzależnienie od siedlisk szczególnych. Dawna
intensywna eksploatacja lasów sztucznie poszerzała możliwości występowania odpowiedniej kombinacji gatunków światło- i ciepłolubnych, dzięki czemu zespół, choć
w postaci zdeformowanej, rozprzestrzeniał się poza swój naturalny obszar występowania. Dotychczasowe badania wskazują na to, że po powrocie do stanu naturalnego ciepłolubna buczyna pozostanie ograniczona do niewielkich płatów graniczących
ze skałkami, skalistych grzbietów i wapiennych wzniesień o płytkiej glebie.
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Summary
The analysis was performed of 689 phytosociological relevés tested in 1997 (317 relevés) and in
2012 (372 relevés). They were sampled at the corners of the grid consisting of 372 permanent plots.
Each plot measured 100 square meters. Selected characteristics of vegetation in strict and active
protected areas were compared (Figure 1): tree canopy cover and cover of other layers (Figures 2
and 3), floristic composition by taking into consideration ecological groups of plants (Figures 4–9),
and compliance with phytosociological diagnoses (Table 1). Research showed that typical patches
of vegetation – classified to associations – constituted only 46%, whereas the remaining ones represented higher syntaxonomic units (Fagion, Acerion, Fagetalia) or they were classified as patches
of mosaic or transitional structure. In the strict protection zone, the patches with characteristic or
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distinctive species constituted 91%, while in the active protection zone, the patches of this kind
represented 63%. The patches of vegetation with non-native species in terms of geographical and
ecological conditions constituted only 9% in the strict protection zone, and 37% in the active protection zone. The forest stands in the strict protected zones were on average 10% more compact
than stands growing in the active protection zone, and this remained practically unchanged for
15 years (1997–2012), whereas in the active protection zone, the tree crown cover increased only
by 6%. The average number of species of vascular plants in phytosociological reléves sampled in
the strict protected zone was lower than in reléves from the active protected zone. This was due to
the share of alien species (meadow and weed species) in forest communities located in the active
protected areas, which was about three times higher than in the strict protected zone. The share of
species typical for forest communities in the strict protected zone was approximately 11% higher
than in the active protected zone. Moreover, there had been no significant changes in the share of
forest species over 15 years. The most noticeable was the decrease in the number of alien species
– the number had decreased in the areas covered by both kinds of protection over the 15 years.
The comparison of two dominant plant communities – Dentario glandulosae-Fagetum and
Carici albae-Fagetum (Figures 6–9) – revealed much lesser stability of the latter community. Carici-Fagetum community was characterized by higher percentage of patches of vegetation, which exhibited deformations, by a higher number of alien species, especially in the areas under active protection, and by a more variable tree crown cover. The Dentario-glandulosae Fagetum community
changed little over the 15 years, unlike the Carici-Fagetum community, where the tree crown cover
and the percentage cover of thermophilous species increased. The percentage of alien species in
both protection zones decreased slightly. The most noticeable change was in the number of alien
species in the areas covered with active protection, which decreased by 50%.

Ochrona ścisła w parkach narodowych i rezerwatach
Strict nature protection in national parks and conservation areas

Ściśle, czynnie czy krajobrazowo?
Niedźwiedziom nie jest wszystko jedno
Strict, active or landscape protection?
Bears really do care
T. Zwijacz-Kozica, F. Zięba, A. Sergiel, N. Selva
Tomasz Zwijacz-Kozica1, Filip Zięba1, Agnieszka Sergiel2, Nuria Selva2
1
2

Tatrzański Park Narodowy, Kuźnice 1, 34-500 Zakopane
Instytut Ochrony Przyrody PAN, al. Mickiewicza 33, 31-100 Kraków

Abstract. In the Tatra National Park (TPN), GPS collars are used since 2006. The first collar of
that type was deployed on female brown bear, considered to be a problem bear, because she was
often looking for food near mountain hotels and cabins. Since then 13 bears, five females and
eight males, have been equipped with GPS transmitters, and more than 80 thousand locations of
monitored bears have been collected. Only half of these locations are from the TPN territory – out
of these 68.1% of the locations were in the strictly protected area (which constitutes 59.5% of the
park’s total area); 30.6% were in the actively protected area (27.4% of the park’s area); and 1.3%
were in the landscape protection zone (13.1% of the park’s area). Ivlev’s electivity index used to
evaluate bears’ electivity toward protective regime showed that strictly protected area is preferred,
while landscape protection zone is being avoided.
Keywords: Ursus arctos, Tatra National Park, human disturbances, Ivlev’s electivity index

1. Wstęp
Od początku istnienia Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) na jego terenie obowiązywały trzy różne sposoby postępowania w odniesieniu do ekosystemów:
• ochrona ścisła, która początkowo służyć miała utrzymaniu przyrody w stanie
uważanym za zbliżony do naturalnego, a od 2004 roku dedykowana jest również
ochronie procesów naturalnych,
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ochrona czynna, do 1991 roku zwana częściową, służąca przywróceniu zniekształconym ekosystemom stanu zbliżonego do naturalnego lub też zachowaniu wybranych elementów przyrody,
ochrona krajobrazowa, której nazwa od 2000 roku została przypisana do prywatnych gruntów na obszarze parku narodowego, objętych gospodarką rolną lub
leśną.

Dostęp do obszarów ochrony ścisłej jest bardzo ograniczony, nie tylko administracyjnie poprzez ustawowy zakaz wstępu. Obszary leśne objęte tą formą ochrony
nabierają dzikiego charakteru. Obecność powalonych drzew i nietrzebionych gąszczy
znacznie utrudnia dostęp do nich. W powszechnej opinii, takie niedostępne dla ludzi
obszary są chętnie wykorzystywane przez zwierzęta i zwane matecznikami. Obraz
ten utrwalony i upowszechniony został zwłaszcza przez Adama Mickiewicza w Panu
Tadeuszu. W trakcie prac projektowych nad utworzeniem w Tatrach parku narodowego przewidywano wyznaczenie dwóch „mateczników” obejmujących Wołoszyn
i Koszystą oraz „najgórniejsze” części Doliny Kościeliskiej celem zapewnienia zwierzynie spokoju przed turystami (Szafer 1936). Pierwszy z nich powstał już w 1948
roku (Zarządzenie 1948), a więc na 6 lat przed powstaniem Tatrzańskiego Parku
Narodowego (TPN).
Obszary ochrony czynnej również objęte są ustawowym zakazem wstępu osób
postronnych. Jednakże prowadzenie zabiegów ochronnych wymaga ich udostępnienia siecią dróg wewnętrznych, które znacznie ułatwiają dostęp także osobom niepowołanym. Z kolei dostęp do obszarów ochrony krajobrazowej nie jest ograniczony
przez ustawę. Większość terenu TPN objęta tą formą ochrony należy do Wspólnoty
Leśnej Ośmiu Wsi z siedzibą w Witowie. Liczy ona kilka tysięcy współwłaścicieli,
którzy wraz z rodzinami bez przeszkód prowadzą gospodarkę leśną i pozyskują owoce runa leśnego. Należałoby się więc spodziewać, że obszary ochrony krajobrazowej,
jako poddane najsilniejszej antropopresji, będą przez zwierzynę unikane.
Również dzięki Adamowi Mickiewiczowi niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) jest
w Polsce gatunkiem najbardziej kojarzącym się z matecznikiem. W pierwszych latach
istnienia TPN uważano, że jego obecność na tym terenie w znacznej mierze ogranicza się do najbardziej niedostępnych obszarów (Myczkowski 1967). Jeśli niedźwiedzie
pojawiały się w pobliżu dróg, szlaków turystycznych lub osad ludzkich, uważano to
za przejaw synantropizacji (Zięba i Zwijacz-Kozica 2005). Były to jednak tylko domniemania oparte na przypadkowych obserwacjach zwierząt prowadzących zwykle
bardzo skryty tryb życia. Bardziej systematyczne tropienia nie są w przypadku niedźwiedzi możliwe, gdyż można je prowadzić jedynie w okresie zalegania pokrywy
śnieżnej. Zwykle niedźwiedzie nie są w tym czasie aktywne, ponieważ pozostają
w stanie hibernacji (Selva i in. 2011). Dopiero zastosowanie telemetrii satelitarnej
umożliwiło w pełni obiektywną ocenę rzeczywistych zwyczajów niedźwiedzi brunatnych. W Tatrzańskim Parku Narodowym technika ta po raz pierwszy została wykorzystana w 2006 roku, kiedy obrożę telemetryczną z odbiornikiem GPS założono
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Ryc. 1. Lokalizacje GPS samców (u góry) i samic (u dołu) niedźwiedzi na tle obszarów ochrony
ścisłej (zielone), czynnej (żółte) i krajobrazowej (niebieskie) Tatrzańskiego Parku
Narodowego
Fig. 1. GPS locations of male (top) and female (bottom) brown bears on the background of Tatra
National Park zonation: strict protection (green), active protection (yellow) and landscape
protection (blue)
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stwarzającej problemy niedźwiedzicy, często odwiedzającej śmietniki przy obiektach
turystycznych w Dolinie Białki (Zwijacz-Kozica i Zięba 2007). Od tego czasu na
terenie Parku założono obroże telemetryczne łącznie 5 samicom i 8 samcom tego
gatunku. Obroże GPS dostarczyły do tej pory informację o ponad 80 tysiącach lokalizacji noszących je niedźwiedzi (ryc. 1). Około połowa lokalizacji pochodziła
z terenu TPN, pozostałe głównie z terenu Słowacji, ale także z Podhala, Bieszczad,
Ukrainy i Węgier.
Wykorzystanie przestrzeni przez niedźwiedzie uzależnione jest od ich potrzeb
pokarmowych, miejsc rozrodu i schronienia, zwłaszcza schronienia w okresie zimowym (Swenson i in. 2000, Selva i in. 2011). Różne rodzaje aktywności niedźwiedzi
mogą wymagać odmiennych siedlisk, np. inne są preferencje siedliskowe niedźwiedzi
w czasie żerowania, a inne w okresie odpoczynku (Moe i in. 2007). Celem pracy jest
ocena preferencji niedźwiedzi brunatnych względem obszarów objętych różnymi
sposobami ochrony na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego na podstawie danych
pochodzących z telemetrii satelitarnej. Tego typu badania na terenie Polski nie były
dotąd nigdzie prowadzone.

2. Metody
W pracy wykorzystane zostały dane zebrane przez obroże satelitarne 13 niedźwiedzi
w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 2006–2016. Do analiz wykorzystano
tylko namiary pochodzące z obszaru TPN (tab. 1).
Tabela 1. Niedźwiedzie wyposażone w obroże z odbiornikiem GPS w TPN
Table 1. Bears equipped with GPS collar in the Tatra National Park

Lp.

Płeć
Sex

Data założenia obroży
Date of collar deployment

Czas trwania pomiarów
[dni]
Duration of telemetry
[days]

1

f

2006.10.20

2

m

3

Liczba namiarów GPS
GPS locations
Łącznie
Total

W TPN
In the park

380

819

167

2007.04.25

45

182

123

m

2008.04.20

27

61

46

4

m

2014.04.01

50

325

325

5

m

2014.04.12

276

600

215

6

m

2014.05.18

339

1 835

493

7

m

2014.05.19

629

12 367

43

8

m

2015.05.04

479

18 920

6 488
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9

f

2015.05.13

17

181

181

10

m

2015.05.24

366

10 038

5 980

11

f

2015.10.10

413

14 183

12 851

12

f

2016.04.22

225

6 587

6 357

13

f

2016.04.25

386

8 978

7 641

3 632

75 076

40 910

Razem / Sum

Dla każdej lokalizacji określono rodzaj ochrony, a następnie wskazano procentowy udział lokalizacji stwierdzonych na obszarze ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej w odniesieniu do łącznej liczby lokalizacji z terenu TPN. Udział ten porównano następnie z procentowym udziałem tych rodzajów ochrony wynoszącym
w latach 2014–2016 dla całego obszaru TPN odpowiednio 59,5% (ochrona ścisła),
27,4% (ochrona czynna) i 13,1% (ochrona krajobrazowa). W tym celu wykorzystano
współczynnik selektywności Ivleva (Ivlev 1961) obliczany według wzoru:
Ei =

ri – pi
ri + pi

gdzie:
Ei – wskaźnik selektywności Ivleva,
ri – wykorzystanie komponentu i (udział obserwacji pochodzących z danej strefy ochrony w stosunku do wszystkich obserwacji z terenu TPN),
pi – udział komponentu i w środowisku (udział danej strefy w ogólnej powierzchni parku).
Wskaźnik ten osiąga wartości od –1 (całkowite unikanie danego komponentu
środowiska), poprzez 0 (dany komponent jest wykorzystywany proporcjonalnie do
jego dostępności), dążąc do 1 (przy bardzo częstym wykorzystaniu unikatowego
komponentu środowiska). W przypadku strefowania ochronnego TPN tak zdefiniowany wskaźnik dla ochrony ścisłej może osiągnąć maksymalną wartość 0,254 (gdy
100% obserwacji zlokalizowane jest w tej strefie), a dla czynnej i krajobrazowej odpowiednio 0,570 i 0,768. Obliczeń dokonano dla wszystkich obserwacji łącznie, oddzielnie dla samic i samców, a także dla poszczególnych miesięcy i dla całego roku.

3. Wyniki
Spośród lokalizacji na terenie TPN 68% pochodziło z obszarów objętych ochroną
ścisłą, 31% z obszarów objętych ochroną czynną, a tylko 1% z obszarów objętych
ochroną krajobrazową. Na terenie ochrony krajobrazowej nie stwierdzono obecności
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niedźwiedzi od grudnia do marca. Samce omijały te obszary także w sierpniu, a we
wrześniu pojawiły się tam tylko raz. W okresie od stycznia do lutego niedźwiedzie
nie pojawiały się także na obszarach ochrony czynnej, a samce omijały te tereny
także w grudniu (tab. 2). Zarówno dla samic, jak i dla samców współczynnik Ivleva
osiągał najniższe, zawsze ujemne, wartości dla ochrony krajobrazowej. Współczynnik
obliczony dla obu płci łącznie przez cały rok utrzymywał się w granicach od –0,544
(dla września) do –1 (grudzień–marzec), dla samic najwyższą wartość osiągał we
wrześniu (–0,529), a dla samców w lipcu (–0,322). Na przeciwnym biegunie znalazła
się ochrona ścisła, dla której wskaźnik Ivleva zwykle wykazywał wartość dodatnią
(tab. 3).
Tabela 2. Liczba lokalizacji GPS niedźwiedzi na obszarze ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej
TPN w latach 2006–2016
Table 2. Number of bears GPS locations in strictly and actively protected area and in the landscape protection zone of the Tatra National Park in years 2006–2016
Samice / Females
Miesiąc
Month

Ochrona
ścisła
Strict
protection

Ochrona
czynna
Active
protection

Samce / Males

Ochrona
krajobrazowa
Landscape
protection

Ochrona
ścisła
Strict
protection

Ochrona
czynna
Active
protection

Ochrona
krajobrazowa
Landscape
protection

I

472

0

0

309

0

0

II

343

0

0

191

0

0

III

414

15

0

869

157

0

IV

1321

905

37

1403

820

39

V

1788

2317

27

2175

1156

30

VI

3316

866

7

2154

953

17

VII

1843

2400

23

1028

97

81

VIII

3186

1183

24

263

53

0

IX

1412

491

80

97

10

1

X

2374

602

77

76

46

6

XI

950

394

11

1146

15

73

XII

289

30

0

448

0

0

17 708

9203

286

10 159

3307

247

I–XII

Ochrona
ścisła
Strict
protection

0,254

0,254

0,237

–0,010

–0,158

0,142

–0,159

0,099

0,090

0,133

0,082

0,207

0,045

Miesiąc
Month

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I–XII

0,105

–0,489

0,030

–0,163

–0,051

–0,009

0,345

–0,140

0,344

0,187

–0,774

–1,000

–1,000

Ochrona
czynna
Active
protection

–0,851

–1,000

–0,883

–0,677

–0,529

–0,920

–0,921

–0,975

–0,905

–0,778

–1,000

–1,000

–1,000

Ochrona
krajobrazowa
Landscape
protection

Samice / Female

0,109

0,254

0,219

–0,001

0,203

0,166

0,178

0,074

0,042

0,021

0,175

0,254

0,254

Ochrona
ścisła
Strict
protection

–0,064

–1,000

–0,915

0,135

–0,495

–0,241

–0,546

0,054

0,113

0,139

–0,283

–1,000

–1,000

Ochrona
czynna
Active
protection

–0,758

–1,000

–0,378

–0,473

–0,868

–1,000

–0,322

–0,920

–0,872

–0,767

–1,000

–1,000

–1,000

Ochrona
krajobrazowa
Landscape
protection

Samce / Male

0,068

0,235

0,153

0,128

0,096

0,104

–0,063

0,114

–0,059

0,006

0,194

0,254

0,254

Ochrona
ścisła
Strict
protection

0,055

–0,750

–0,269

–0,147

–0,067

–0,021

0,250

–0,048

0,257

0,164

–0,397

–1,000

–1,000

Ochrona
czynna
Active
protection

–0,819

–1,000

–0,603

–0,668

–0,544

–0,925

–0,747

–0,951

–0,890

–0,773

–1,000

–1,000

–1,000

Ochrona
krajobrazowa
Landscape
protection

Łącznie / Total

Tabela 3. Współczynnik Ivleva dla wykorzystania różnych rodzajów ochrony przez niedźwiedzie z odbiornikami GPS w TPN
Table 3. Ivlev’s electivity index of the use of different protective zones by collared bears in the Tatra National Park
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4. Dyskusja i wnioski
Wyniki badań potwierdzają przypuszczenie, że niedźwiedzie preferują obszary
o mniejszej antropopresji, w porównaniu z obszarami silniej penetrowanymi przez
człowieka. Preferencja ta jest szczególnie widoczna w okresie hibernacji. Samice od
grudnia do marca, a samce od listopada do lutego, tylko sporadycznie spotykane są
na obszarach nieobjętych ochroną ścisłą. Rola ochrony ścisłej w zapewnieniu niedźwiedziom spokojnych miejsc gawrowania jest więc nie do przecenienia.
Stwierdzono pewne różnice w zachowaniu pomiędzy płciami. Samce preferowały obszary ochrony ścisłej praktycznie przez cały rok. Jedynie w październiku stwierdzono u nich nieznaczną negatywną selekcję tych obszarów, przy dość słabej preferencji względem ochrony czynnej i nadal bardzo silnym unikaniu ochrony
krajobrazowej. Natomiast samice unikały obszarów ochrony ścisłej w kwietniu, szczególnie zaś w maju i lipcu. Można to przynajmniej częściowo tłumaczyć tym, że obszary ochrony czynnej w TPN obejmują głównie piętro regla dolnego. Wegetacja jest
tam znacznie przyspieszona względem wyżej położonych pięter regla górnego, kosodrzewiny i hal. Niedźwiedzice schodzą więc z obszaru ochrony ścisłej w obszary
ochrony częściowej w poszukiwaniu świeżych traw (kwiecień i maj), a następnie
dojrzewających owoców borówek i malin (lipiec).

Podziękowania
Badania zostały częściowo sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju w ramach programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej (project
GLOBE, POL-NOR/198352/85/2013). Za pomoc w badaniach terenowych szczególne podziękowania należą się Maciejowi Klimeckiemu, Andrzejowi Krzeptowskiemu-Sabale i Radosławowi Matei, a także Grzegorzowi Rzucidle, Zbigniewowi Jakubcowi,
Krzysztofowi Koniecznemu, Henrykowi Okarmie, Piotrowi Łukaszczykowi, Piotrowi
Krzanowi, Wojciechowi Łukaszczykowi, Andrzejowi Ramsowi, Andrzejowi Kapłonowi,
Wojciechowi Tylce, Jakubowi Stopce-Walkoszowi, Michałowi Stopce-Walkoszowi
i innym pracownikom TPN.
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Summary
Since the Tatra National Park (TPN) was created in 1954, its ecosystems have been protected in
two different ways. The goal of strict protection was to keep nature in a close-to-natural state,
and since 2004, the protection of natural processes has also been emphasized. Active protection
(until 1991, called partial protection) is aiming towards the recovery of the natural state of human-disturbed forests, or towards the stabilization of semi-natural ecosystems, such as meadows. In
the year 2000, landscape protection zone was created inside the TPN, covering mostly privately
owned and managed forests, arable land and built-up areas. Human disturbance in strictly protected area is rare, in actively protected area it is quite common, whereas in landscape protection
zone it is very common.
Brown bear (Ursus arctos) is believed to be very sensitive to human disturbance, especially in
winter. The areas occupied by bears must provide not only abundant food, but also the opportunity
to seek cover. In 2006–2016, 13 bears altogether were equipped with GPS collars (5 females and 8
males) in the TPN (Table 1). Since then more than 80 thousand locations of monitored bears have
been collected (Fig. 1). Only half of these locations are from the TPN territory – out of these, 68.1%
of the locations were in the strictly protected area (which constitutes 59.5% of the park’s total area),
30.6 % were in the actively protected area (27.4% of the park’s area), whereas 1.3% were in the
landscape protection zone (13.1% of the park’s area) (Table 2). Ivlev’s electivity index was used to
evaluate bears’ electivity toward protective regime, showing that strictly protected area is preferred,
while landscape protection zone is being avoided (Table 3).

Ochrona ścisła w parkach narodowych i rezerwatach
Strict nature protection in national parks and conservation areas

Ochrona bierna w półnaturalnym krajobrazie
leśnym Polski Zachodniej – doświadczenia
planowania ochrony Drawieńskiego Parku
Narodowego
Non-intervention management in a semi-natural
forest landscape of Western Poland – the Drawa
National Park case
P. Pawlaczyk
Paweł Pawlaczyk
Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
Abstract. Drawa National Park was created in 1990 in the landscape of forests and lakes, transformed by former management. Since its creation until now, the Park’s protection has been a mosaic of active conservation measures and non-intervention management. The non-intervention
approach may be judged as a useful tool of forest restoration and maintaining forest biodiversity,
as well as being the appropriate tool of the conservation of rivers, and most of the mires. As more
experience is accumulated in the field, the non-intervention management and natural processes
begin to find increasingly wider application. The elements resulting from natural processes, even if
they are secondarily developed, currently pose the biggest natural value of the site in question. In
the proposal for the new management plan, designed in 2014, approximately half of the Park’s area
was designated for non-intervention. For the practical implementation of the plan, some detailed
aspects (legal form, spatial scale, maintaining road-free area and management of human access,
psychological condition of the Park’s managers) must be considered.
Keywords: management planning, national park management, wilderness, naturalness, biodiversity, conservation policy.
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1. Wstęp
Ochrona ścisła, czy w szerszym znaczeniu ochrona bierna, uważana jest często za
formę właściwą dla ekosystemów o wysokim stopniu naturalności. Postulaty objęcia
taką formą ochrony „fragmentów pierwotnej przyrody” zwykle nie budzą kontrowersji. Znacznie więcej wątpliwości wiąże się z postulatami stosowania ochrony
biernej w ekosystemach i krajobrazach przekształconych, w tym przez długotrwałe,
choćby ekstensywne użytkowanie.
Przykład Drawieńskiego Parku Narodowego i doświadczenia jego ochrony mogą
być pomocne do oceny sensu stosowania ochrony biernej w takich krajobrazach.
Niniejszy rozdział przedstawia próbę takiej oceny, dokonaną w latach 2013–2014,
w ramach prac nad projektem planu ochrony parku.
Drawieński Park Narodowy (dalej określany jako DPN), zajmujący 11,535 tys. ha,
położony jest w Polsce północno-zachodniej na styku województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, w centrum dużego kompleksu leśnego
Puszczy Drawskiej, na sandrowej Równinie Drawskiej. Park został utworzony w 1990,
a powiększony w 1996 roku. Chroni fragment leśnego mezotroficznego krajobrazu
sandrowego, charakterystycznego dla południowego skłonu Pomorza (Agapow
i Jasnowski 1986, Agapow 1998, Pawlaczyk 2014a).
Choć w skład Parku weszły także istniejące już wcześniej rezerwaty przyrody (zob.
niżej), to większość jego powierzchni w chwili utworzenia stanowiły lasy gospodarcze.
DPN w momencie powstania objął fragment półnaturalnego krajobrazu kulturowego.
Wprawdzie obszar obecnego parku narodowego przez kilka stuleci przecięty był granicami politycznymi i administracyjnymi, a jego peryferyjny charakter wpływał ograniczająco na przekształcenia przyrody, jednak jeszcze w XIX w. teren zaludniony był
znacznie gęściej niż obecnie i silniej odlesiony. Wycofywanie się rolnictwa, zanik osad
ludzkich i wzrost zalesienia terenu rozpoczęły się dopiero w początkach XX wieku
i przyspieszone zostały przez przesiedlenia ludności po II wojnie światowej.
Niemal wszystkie lasy, jakie weszły w skład Parku, nosiły piętno kilkusetletniej
gospodarki leśnej. Zachowały się wprawdzie lasy bukowe, dębowo-bukowe i sosnowe o naturalnym składzie gatunkowym, ale stanowiły one mniejszość szaty leśnej
Parku. Leśne zbiorowiska zastępcze, czyli fitocenozy niedające się na podstawie swego aktualnego składu florystycznego zaliczyć do żadnego z naturalnych zespołów
leśnych, zajmowały 62% powierzchni lasów Parku (Pawlaczyk 1997). Nawet najbardziej naturalny fragment lasu, kilkunastohektarowy płat starej buczyny w uroczysku
Radęcin, mimo ochrony w formie rezerwatu przyrody nie uniknął w drugiej połowie
XX wieku ingerencji gospodarczo-hodowlanych. Dopiero od 1974 roku większy pas
lasów nad Drawą chroniony był jako rezerwat przyrody.
Drawa od połowy XX wieku była szlakiem spławu drewna, a w dolnym odcinku
– rzeką żeglowną. Brzegi rzeki przed II wojną światową były znacznie bardziej otwarte niż obecnie, sąsiadując ze stosunkowo licznymi łąkami. Jeziora obecnego Parku
od dawna ekstensywnie użytkowano rybacko.
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Na terenie obecnego parku rozproszone były dziesiątki drobnych, śródleśnych
łąk i pastwisk, użytkowanych do lat 80. XX wieku pastwiskowo i kośnie, choć niekiedy nieregularnie. Reprezentują one szerokie spektrum siedlisk: od ekosystemów
torfowiskowych po suche murawki.

2. Ochrona bierna i czynna w historii terenu obecnego
Drawieńskiego Parku Narodowego
Ochrona DPN od chwili jego powstania była próbą poszukiwania równowagi między
ochroną różnorodności biologicznej, próbami sztucznej renaturalizacji ekosystemów
– zwłaszcza leśnych, a ochroną ujawniających się w krajobrazie Parku procesów
naturalnych. Po 27 latach ochrony Parku ocenić dziś można, jak sprawdziły się różne sposoby podejścia do tej ochrony (Pawlaczyk 2014a, 2014b).
Przed powstaniem parku narodowego fragmenty terenu chronione były jako
rezerwaty przyrody. Przed II wojną światową status rezerwatu miały wyspy na jeziorze Ostrowieckim oraz kilkuhektarowy fragment starej buczyny w uroczysku Radęcin.
Ten i sąsiadujący płat buczyny ze starym drzewostanem uniknął wycięcia prawdopodobnie z powodu załamania się koniunktury na drewno bukowe w początkach
XX wieku. Po II wojnie światowej unikatowość uroczyska Radęcin była podkreślana
wielokrotnie przez przyrodników (Czubiński 1946, Jarosz 1951) − określano go jako
„kluczowy rezerwat leśny na Ziemiach Odzyskanych” i „najwspanialszy obszar leśny
na Pomorzu”. W latach 1945–1964 obiekt nie podlegał jednak prawnej ochronie, choć
był traktowany przez leśników jako las rezerwatowy. W 1964 roku utworzono rezerwat przyrody o nazwie „Radęcin” na powierzchni 46 ha, określając go jednak jako
rezerwat częściowy. Po wielu latach ochrony biernej, w latach 80. XX wieku, wykonano w rezerwacie cięcia gniazdowe mające na celu odnowienie dębu. Tym samym
częściowo zaburzone zostały naturalne procesy dynamiki lasu. Z zaplanowanych
siedmiu gniazd wykonano jednak tylko trzy, a pozostała część drzewostanu pozostała nienaruszona; ingerencja ta miała więc ograniczony charakter.
W 1974 roku utworzono 522-hektarowy rezerwat przyrody Drawa, a w nim
objęto ochroną ścisłą 10 fragmentów lasu o łącznej powierzchni ok. 65 ha, określanych
zwyczajowymi nazwami: Dębina, Grabowy Jar, Drawski Matecznik, Tragankowe
Urwisko, Stare Buki, Zawilcowe Lasy, Łęgi nad Drawą, Poziomkowy Las, Brzezina
i Źródliskowy Grąd. Na pozostałej części rezerwatu Drawa, mającej status rezerwatu
częściowego, las był ekstensywnie użytkowany cięciami przygodnymi, choć nie wkroczono z cięciami rębnymi.
W 1987 roku powołano rezerwaty przyrody: Sicienko (20 ha, torfowisko z otaczającym borem sosnowym), Pustelnik (38 ha, krajobraz borowy z torfowiskami)
i Głuskie Ostępy (33 ha, torfowisko z fragmentami olsów i łęgów na obrzeżach), zaś
w 1988 roku rezerwaty: Jeziorka Głodne (38 ha, torfowiska i jeziorka dystroficzne
z otaczającym lasem), Kłocie Ostrowieckie (21 ha, torfowisko z olsem na obrzeżach),
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Wilcze Łyko (3,5 ha, łęg olszowy), Widłakowy Bór (31 ha, bór), Wyspy Ostrowickie
(7 ha – trzy zalesione wyspy; odtworzono w ten sposób rezerwat istniejący przed II
wojną światową), Płociczna (149 ha, zalesiona dolina rzeki). W 1989 roku powstał
kolejny rezerwat Żółwie Kłocie (22 ha, torfowisko z olsem na obrzeżach). W tych
rezerwatach nie podejmowano żadnych zabiegów, z wyjątkiem usuwania pojedynczych
drzew w ramach cięć przygodnych.
Rozporządzenie w sprawie utworzenia Drawieńskiego Parku Narodowego z 1990
roku (Dz. U. z 1990 r. Nr 26, poz. 151) wskazało wydzielenia objęte ochroną ścisłą,
o łącznej powierzchni 255,11 ha. Za strefy ochrony ścisłej uznano 10 wymienionych
wyżej fragmentów dotychczasowego rezerwatu Drawa, dawne rezerwaty Głuskie
Ostępy, Jeziorka Głodne, Kłocie Ostrowieckie, Wilcze Łyko, Widłakowy Bór, Wyspy
Ostrowieckie i Żółwie Kłocie, oraz samą rzekę Płociczną (7,10 ha) w dotychczasowym
rezerwacie Płociczna. Pod ochroną częściową znalazły się więc dawne rezerwaty:
Sicienko, Radęcin (sic!), Pustelnik i cała lądowa część dawnego rezerwatu Płociczna.
W strefie ochrony częściowej działania w ekosystemach leśnych w pierwszych
latach istnienia DPN ograniczone były do cięć przygodnych (sanitarnych) i kontynuowania zabiegów pielęgnacyjnych (czyszczenia, trzebieże) w młodszych drzewostanach. Rzeki, jeziora, torfowiska i łąki przez pierwsze lata istnienia DPN pozostawiono bez ingerencji.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 1996 roku w sprawie Drawieńskiego Parku
Narodowego (Dz. U. z 1996 r. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.), które powiększało Park
i na nowo określało jego organizację, nie zawierało żadnego wskazania, jakie obszary są objęte ochroną ścisłą, a tylko stanowiło, że „obszary parku mogą być objęte
ochroną ścisłą lub częściową”. Zwyczajowo jako strefy ochrony ścisłej Park traktował
wszystkie dawne strefy takiej ochrony z rezerwatu Drawa i wszystkie pozostałe dawne rezerwaty, w tym także Sicienko, Pustelnik, Radęcin i cały dawny rezerwat
Płociczna, o łącznej powierzchni 440 ha (ryc. 1a).
Na pozostałej powierzchni leśnej stopniowo, od połowy lat 90., rozwijano jednak
„ochronę czynną”. Świadomość sztucznej genezy wielu drzewostanów oraz fakt, że
ich skład gatunkowy znacznie odbiega od roślinności potencjalnej, były przesłankami do rozważania intensywnej przebudowy drzewostanów metodami gospodarki
leśnej, w tym gniazdowego wprowadzania dębu w sztucznych drzewostanach sosnowych i usuwania sosny z drzewostanów sosnowo-bukowych. Podejmowano jednak
także coraz szersze próby odnawiania starych drzewostanów sosnowych i bukowych
rębnią częściową, na powrót upodabniając ochronne lasy parku narodowego do lasów
gospodarczych.
Już jednak wówczas pojawiły się postulaty ograniczenia ingerencji w lasach, w tym
zaniechania działań ochronnych we wszystkich tych drzewostanach, w których żywe
były procesy naturalnej regeneracji, a skoncentrowania ochrony czynnej w lasach
nierokujących szybkiego spontanicznego unaturalnienia (Pawlaczyk 1994a, 1995,
1997). Koncepcja ta wywarła wpływ na rzeczywistą ochronę lasów DPN, choć jej
wdrażanie następowało powoli i z oporami.
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Objaśnienia: A – formalna ochrona ścisła, B – inne obszary pozostawione bez ingerencji
Key: A – formally declared “strictly protected zones”, B – other areas of non-intervention

Ryc. 1. Historia zastosowania ochrony biernej w Drawieńskim Parku Narodowym (dla porównania na wszystkich mapkach pokazano obecną granicę parku): a) 1998 – stan w 1998 r.;
b) 2001 (proj.) – projekt planu ochrony z 2001 r.; c) 2011 – praktyczna realizacja wg
stanu na 2011 r.; d) 2014 (proj.) – projekt planu ochrony z 2014 r., wdrożony w praktyce
od 2015 r.
Fig. 1. History of the application of passive protection (non-management approach) in the Drawa
National Park (for the sake of comparison, all maps include the current borders of the
national park): a) 1998 – situation in 1998; b) 2001 (projected) – draft of the management
plan 2001; c) 2011 – management practice as of 2011; d) 2014 (projected) – draft of the
management plan 2014 – management practice since 2015
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W jeziorach Parku od 1994 roku prowadzono tzw. odłowy kontrolne, pozyskując
w ich wyniku z 790 ha jezior rocznie ok. 4,5–5,3 ton ryb (płoć, sielawa, szczupak,
leszcz, okoń i węgorz).
Od 1995 roku podjęto koszenie wybranych łąk śródleśnych (ok. 20 ha), będące
metodą ich czynnej ochrony. Decyzja wynikała z faktu zarastania śródleśnych łąk
i pastwisk, zagrażającego ich różnorodności biologicznej, co pod koniec XX wieku
było procesem powszechnym na całym Pomorzu.
Od początku istnienia Parku doceniono naturalny charakter rzek tego obszaru
– Drawy i Płocicznej, których koryta rzeczne pozostawiono bez żadnej ingerencji.
W szczególności na podkreślenie zasługuje to, że zdecydowano o konsekwentnym
pozostawianiu drzew znajdujących się w korycie rzeki. Płociczna została zupełnie
wyłączona z udostępnienia turystycznego. Drawa, od dziesięcioleci stanowiąca szlak
kajakowy, w obszarze Parku pozostała udostępniona do spływów turystycznych, ale
od lat 90. XX wieku wyłącznie od 1 lipca każdego roku. Mimo że zwalone drzewa
stwarzały utrudnienia kajakarzom, uznano, że uciążliwy charakter szlaku kajakowego powinien być jednak zachowany. Od 1995 roku Park brał udział w programie
reintrodukcji łososia, polegającym na corocznym zarybianiu smoltami tego gatunku
dolnego odcinka Drawy. Zarybienia w DPN rozpoczęto po kilkakrotnej dyskusji na
forum Rady Naukowej i po definitywnym stwierdzeniu wymarcia rodzimej populacji łososia.
W 1994 roku powstała koncepcja strefowania terenu Parku na podstawie zróżnicowania celów ochrony poszczególnych jego fragmentów (Pawlaczyk 1994b, 1995a)
na podstawie teoretycznej propozycji Balcerkiewicza (1993). Przewidywała ona z jednej strony przeniesienie cennych florystycznie łąk do ochrony częściowej i podjęcie
ich aktywnej ochrony, ale z drugiej strony – powiększenie i uspójnienie stref ochrony ścisłej, przeznaczanych do ochrony naturalnych procesów. Projekt ten nie został
wdrożony w praktyce, a decyzje w tej kwestii odsunięto ostatecznie do czasu opracowania planu ochrony.
W latach 1996–2001 opracowano projekt pierwszego planu ochrony Parku. Operat
ochrony ekosystemów leśnych (EkoLas Projekt 1998) zaproponował zrazu do większości lasów podejście zbliżone do typowej gospodarki leśnej. Zakładając intensywną przebudowę drzewostanów w drzewostanach sosnowych, zaplanowano wprowadzanie dębu na gniazdach, a w buczynach i w grądach „przebudowę struktury
wiekowej” przez wykonywanie rębni częściowych. Inne operaty, w tym szczególnie
ochrony fauny (Jermaczek 1999) oraz turystyki i ochrony walorów krajobrazowych
(Pawlaczyk 1999), zwróciły jednak uwagę na potrzebę zachowania starodrzewów,
i to zarówno naturalnych, jak i sztucznych – jako elementów kluczowych dla fauny
oraz decydujących o charakterze krajobrazu DPN. Znalazło się to w sprzeczności
z postulatami operatu leśnego. W związku z konfliktem postulatów poszczególnych
operatów cząstkowych opracowano syntezę planu (Woźniak 2001). Ostatecznie projekt proponował ochronę ścisłą 15 fragmentów terenu Parku o łącznej powierzchni
ok. 870 ha. Pozostałą część terenu Parku zdefiniowano jako strefę „optymalizacji
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stanu przyrody”. Jednak dalsze 2800 ha w tej strefie pozostawiono bez zaplanowanych
zabiegów (ryc. 1b), zakładając, że przyjęta optymalizacja może i powinna dokonać
się poprzez naturalne procesy. Ostateczne wskazania planistyczne dla ekosystemów
leśnych były odmienne niż pierwotne propozycje operatu leśnego: większość fitocenoz o charakterze naturalnym pozostawiono bez żadnych zabiegów. W lasach o naturalnym składzie gatunkowym, lecz zniekształconej strukturze (głównie w wyniku
juwenalizacji, np. młodniki sosnowe na siedliskach borowych), zaplanowano zabiegi
pielęgnacyjne stabilizujące strukturę tych drzewostanów. W wielu dwupiętrowych
drzewostanach bukowo-sosnowych zaplanowano cięcia dla ich ekstensywnej przebudowy, ograniczonej do usuwania sosny tworzącej górne piętro ponad odtwarzającym się drzewostanem bukowym. W najsilniej zniekształconych drzewostanach, np.
w litych sośninach porastających siedliska dąbrów lub buczyn (zwykle drzewostany
młodsze), zaplanowano intensywne inicjowanie przebudowy. W zależności od wieku
i struktury obecnego drzewostanu przewidziane tu zabiegi miały charakter gniazdowych i częściowych cięć rębnych z odnowieniem gatunkami liściastymi.
Uznano, że utrzymanie pełni różnorodności przyrody Parku wymaga zachowania
w nim także półnaturalnych ekosystemów, przede wszystkim śródleśnych łąk i pastwisk, a jedynym sposobem zachowania ekosystemów tego typu jest ich ochrona
czynna, polegająca na kontynuacji dotychczasowego sposobu ich kośnego lub pastwiskowego użytkowania. Zaplanowano ją więc w szerokim zakresie.
Dla większości naturalnych (niełąkowych) torfowisk zaplanowano ochronę bierną. Ich warunki wodne zwykle nie były zniekształcone i nie wymagały korekty.
Dla jezior bezodpływowych przyjęto w większości ochronę bierną, traktując je
jako ekosystemy naturalne. Zaplanowano tylko odłowy kontrolne. Uznano jednak,
że odmienny charakter mają jeziora eutroficzne w biegu rzeki Płocicznej, wykazujące objawy antropogenicznej degeneracji (eutrofizacji i zanieczyszczenia), w dodatku
stale podlegające presji, która tę degenerację spowodowała, tj. dopływowi biogenów
z nurtem Płocicznej. W tej sytuacji zaplanowano zabiegi ochronne mające charakter
biomanipulacji korygującej funkcjonowanie ekosystemu: odłowy redukcyjne małych
ryb karpiowatych i wzmacnianie przez zarybienia populacji drapieżników.
Uwzględniając potrzebę sprawdzenia efektywności takich manipulacji, w jednym
z trzech podobnych w charakterze akwenów eutroficznych − jez. Płociczno, zaplanowano tylko wzmacnianie populacji drapieżników. Wyniki tych działań miały
w przyszłości pokazać, czy do skutecznego kształtowania takich ekosystemów rzeczywiście niezbędne są odłowy ryb.
Rzeki DPN uznano za sprawnie funkcjonujące ekosystemy, mimo presji zanieczyszczeń. Zlokalizowano w nich tylko zabiegi zarybień, będące elementami programów ochrony gatunków.
Projekt ten, podobnie jak projekty innych parków narodowych w Polsce, nie
doczekał się nigdy formalnego zatwierdzenia. Był jednak do dyspozycji Parku przy
planowaniu bieżących działań ochronnych, jako spójna propozycja koncepcji ochrony Parku.
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Park, nie mając ustanowionego planu ochrony, funkcjonował na podstawie projektowanych w dyrekcji DPN, a zatwierdzanych przez Ministra Środowiska, zadań
ochronnych na poszczególne lata. Zadania te planowano częściowo na podstawie
istniejącego projektu planu ochrony, jednak początkowo także wbrew ustaleniom
jego syntezy, przyjmując sugestie z „operatu ochrony ekosystemów leśnych”, tj. inicjując przebudowę starych drzewostanów, zwłaszcza sosnowych. Później jednak, od
końca 1. dekady XXI wieku, sposób planowania działań w ekosystemach leśnych
w większym stopniu dostosowano do syntetycznego projektu planu ochrony z 2001
roku. W konsekwencji dość znaczny areał lasów został pozostawiony bez ingerencji
(ryc. 1c).
Ochrona ekosystemów nieleśnych wykonywana była w większości na podstawie
projektu planu z 2001 roku. Oznaczało to bierną ochronę torfowisk wysokich i przejściowych. Na większości łąk, w tym na łąkowych torfowiskach alkalicznych, stosowano koszenie, najczęściej raz do roku w okresie późnoletnim.
W 2007 roku park uznał, że potrzebne jest wprowadzenie ochrony czynnej na
torfowisku Kłocie Ostrowieckie, obawiając się ekspansji olszy w szuwar kłoci wiechowatej Cladium mariscus i okalające go zbiorowiska mechowiskowe. Podjęto na
tym obiekcie usuwanie olszy (Jasnowska i Wróbel 2010).
Planowana ochrona ekosystemów wodnych wykonywana była w większości na
podstawie projektu planu z 2001 roku. Większość akwenów chroniono biernie.
Wykluczono wszelką presję antropogeniczną na jeziora bezodpływowe, a także większość presji na jeziora przepływowe, z wyjątkiem nieuniknionego dopływu do nich
substancji biogennych rzeką Płociczną. W przepływowych jeziorach Ostrowieckim
i Sitno prowadzono odłowy regulacyjne płoci, leszcza i krąpia ze stosunkowo niewielką intensywnością do 10 kg/ha rocznie. W pozostałych jeziorach prowadzono
tylko odłowy kontrolne i zarybienia jezior oraz rzek, według projektu planu ochrony.
Odmiennie od projektu planu ochrony wyznaczono obszary ochrony ścisłej,
poddając tej formie 23 fragmenty terenu Parku o łącznej powierzchni 569 ha. W praktyce oprócz 569 ha zadeklarowanych jako strefy ochrony ścisłej, na powierzchni ok.
3100 ha nie wykonano w latach 2001–2012 żadnych planowych działań ochronnych,
a więc przynajmniej w tym okresie powierzchnia ta chroniona była de facto biernie.
Dotyczyło to m.in. 2345 ha lasów, czyli znacznej części powierzchni leśnej wskazywanej do ochrony biernej w projekcie planu ochrony z 2001 roku (ryc. 1c).

3. Ocena przyrody Parku po 23 latach jego ochrony
Kompleksowe badania przyrody Parku przeprowadzono w latach 2012–2013 w ramach
opracowania projektu planu ochrony (Pawlaczyk 2014a, 2014b).
Blisko ćwierć wieku ochrony doprowadziło do zauważalnego w krajobrazie odtworzenia ciągłości pokrywy leśnej i zaniku typowej dla lasów gospodarczych mozaiki zrębów, upraw i drzewostanów. Skład gatunkowy drzewostanów w skali Parku
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jednak niemal się nie zmienił, choć wzrósł ich średni wiek (obecnie 84 lata) i zasobność (obecnie 297 m3/ha). Ani procesy naturalnej regeneracji fitocenoz, ani podsadzenia wprowadzone w wyniku przebudowy nie zdążyły jeszcze wyrazić się w składzie gatunkowym drzewostanów.
Istotnie poprawiła się struktura ekosystemów leśnych, w tym zwłaszcza cechy
istotne dla różnorodności biologicznej. Jest to wynik działania naturalnych procesów,
osiągnięty mimo, a nie dzięki wykonywaniu działań ochronnych. Zasobność martwego drewna w lasach Parku wynosi obecnie 8,47 m3/ha (średnia dla wszystkich
lasów Parku). Wyższe są zasoby martwego drewna w leśnych siedliskach przyrodniczych Natura 2000, reprezentowanych w większości przez stare lasy liściaste i w większości chronionych biernie. W Parku zasoby martwego drewna w siedliskach przyrodniczych Natura 2000 oszacowano na 23 m3/ha. Dla porównania, w sąsiednich
lasach gospodarczych Puszczy Drawskiej zasoby martwego drewna w buczynach,
dąbrowach i grądach wynoszą zaledwie 2,31 m3/ha. W leśnych siedliskach przyrodniczych DPN jest przeciętnie 5 szt./ha kłód grubszych niż 50 cm, podczas gdy w sąsiadujących lasach gospodarczych – zaledwie 0,25 szt./ha (Pawlaczyk 2014c). Średnia
liczba mikrosiedlisk drzewnych na hektar lasu, w rozumieniu zaproponowanym przez
Winter i Möller (2008), wynosiła: w leśnych siedliskach przyrodniczych Puszczy
Drawskiej użytkowanych jako lasy gospodarcze – 23 szt./ha, a w Drawieńskim Parku
Narodowym – 46 szt./ha. Kontrast, jaki powstał między Parkiem a sąsiadującymi
lasami pozostawionymi w użytkowaniu gospodarczym, jest ewidentny. Zagęszczenia
mikrosiedlisk nadrzewnych jednak wciąż są znacznie niższe od zagęszczeń typowych
dla naturalnych buczyn. W samym Parku wyraźny okazał się związek mikrosiedlisk
i zasobów martwego drewna z tymi fragmentami lasu, które były chronione biernie.
Występowanie mikrosiedlisk nadrzewnych wiązało się bardzo silnie z występowaniem
starych drzew, w tym także drzew gatunków ekologicznie obcych. Na przykład w starych drzewostanach bukowo-sosnowych, w których obecność starych sosen jest
reliktem dawniejszej gospodarki leśnej, to właśnie te sosny, o kilkadziesiąt lat starsze
od buków, dostarczają większości mikrosiedlisk.
Badania nad florą, mikobiotą i fauną ujawniły grupy gatunków typowych dla
lasów o charakterze naturalnym, koncentrujące się w lasach poddawanych dotychczas
ochronie biernej. Stwierdzono silnie zaznaczone różnice liczby gatunków chrząszczy
stwierdzanych na powierzchniach próbnych w biernie chronionych buczynach Parku
i sąsiadujących buczynach gospodarczych (154–194 w Parku vs. 112 gatunków w nadleśnictwie), a jeszcze silniej zaznaczone różnice liczby występujących gatunków cennych, uznawanych za wskaźniki lasów naturalnych (32–51 w Parku vs. 12 gatunków
w przyległej buczynie gospodarczej) (Ruta i Sienkiewicz 2013). W biernie chronionych
buczynach i grądach Parku stwierdzono także występowanie nieznanych stąd wcześniej unikatowych gatunków chrząszczy, w tym gatunki wskaźnikowe lasów naturalnych (np. Plegaderus dissectus, Agathidium confusum, Agathidium mandibulare,
Liodopria serricornis, Saulcyella schmidti, Scaphisoma boreale, Ampedus rufipennis,
Elater ferrugineus, Hypoganus inunctus, Stenagostus rombeus, Triplax elongata,
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Melandrya barbata, Kyklioacalles navieresi). Wśród mszaków leśnych bardzo istotne
okazało się znaczenie DPN dla ochrony grupy gatunków epifitycznych i epiksylicznych, uważanych za związane z naturalnymi lasami (np. Porella platyphylla, Nowellia
curvifolia, Anomodon viticulosus, Homalia trichomanoides, Neckera complanata,
Neckera crispa, Orthotrichum lyellii, Orthotrichum stramineum, Orthotrichum tenellum,
Ulota crispa). Podobne zależności ujawniły się także dla grzybów wielkoowocnikowych, porostów i ślimaków. Wielu znajdowanych obecnie gatunków epifitycznych,
ksylobiontycznych lub w inny sposób typowych dla lasów o naturalnym charakterze,
nie podawano z DPN wcześniej (Pawlaczyk 2014a, 2014b i cyt. tam niepublikowane
opracowania szczegółowe). Okazało się więc, że mimo generalnie sztucznego pochodzenia drzewostanów Parku, większość walorów przyrodniczych ekosystemów leśnych
DPN związana jest z tymi elementami ekosystemów, które zachowują się lub powstają w wyniku spontanicznych procesów przyrodniczych, tj. drzewami bardzo starymi,
drzewami martwymi i zamierającymi, różnego typu mikrosiedliskami nadrzewnymi,
wykrotami itp. Są to zarazem te elementy, których brak w sąsiadujących z Parkiem
lasach gospodarczych, choćby nawet miały naturalny skład gatunkowy.
Konsekwencją oceny stanu ekosystemów leśnych stała się propozycja poszerzenia
zakresu ochrony biernej w lasach. Zaproponowano w szczególności zasadę biernej
ochrony wszystkich drzewostanów starszych niż 100 lat na siedliskach borowych,
a 120 lat na siedliskach lasowych – nawet gdy mają one sztuczne pochodzenie i skład.
W takich drzewostanach żywe są naturalne procesy regeneracji fitocenoz, a stare
drzewa, nawet obcego ekologicznie gatunku, mogą być ważne dla różnorodności
biologicznej. Potencjalne korzyści z nieingerowania w takie ekosystemy przeważają
nad korzyściami z ewentualnego przyspieszenia ich renaturalizacji. W konsekwencji
do ochrony biernej zaplanowano około połowy wszystkich lasów Parku. Tylko w młodszych drzewostanach zaplanowano ochronę czynną, która ma wzmocnić lub zainicjować procesy renaturalizacji tych fitocenoz leśnych.
Torfowiska wysokie i przejściowe, chronione biernie, zachowały wszystkie swoje
wartości przyrodnicze. Bardzo stabilna okazała się ich flora. Są obecnie dobrze uwodnione i zachowane w dobrym stanie. Zróżnicowanie roślinności torfowisk pozostaje
w zasadzie niezmienione przez ponad 20 lat. Niemal nie zmieniły się także kształt
i powierzchnia jeziorek dystroficznych (Kujawa-Pawlaczyk i Pawlaczyk 2014, 2015,
2017). Konsekwencją tych ustaleń był postulat utrzymania dotychczasowej ochrony
biernej takich torfowisk.
Bardziej złożona jest sytuacja torfowisk nakredowych z kłocią wiechowatą Cladium
mariscus, w Parku reprezentowanych przez torfowiska Kłocie Ostrowieckie i Żółwia
Kłoć, które mogą być zagrożone ekspansją olszy (choć nie ma żadnych danych, by
kłociowiska wcześniej były w jakikolwiek sposób użytkowane i by ekspansja ta została zainicjowana przez porzucenie użytkowania). Podjęte w 2007 roku zabiegi
ochrony czynnej w uroczysku Kłocie Ostrowieckie wytworzyły szuwar kłociowy
wolny od obecności olszy, odpowiadający podręcznikowym wzorcom tego zbiorowiska roślinnego, kontrastowo sąsiadujący z otaczającym go pasmem olsu. Układ ten
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wydaje się stabilny pod warunkiem stosowania powtarzalnego usuwania odrośli
i nalotów olszy. Po przeciwnej stronie jeziora Ostrowieckiego, w biernie chronionym
uroczysku Żółwia Kłoć, ustabilizował się strefowy układ: od bezdrzewnego kłociowiska w centrum, przez szeroką strefę z licznym występowaniem młodej olszy, po
olsy wokół. Możliwy jest dalszy postęp ekspansji olszy, lecz zmiany od lat 90. XX
wieku są tu jednak zaskakująco niewielkie (Kujawa-Pawlaczyk i Pawlaczyk 2014,
2015, 2017). W konsekwencji zaproponowano kontynuację dotychczasowego modelu i chronienie pierwszego kłociowiska czynnie, a drugiego – biernie.
Czynna ochrona pozostałości łąk okazała się stosunkowo skuteczna. Dotyczy to
zarówno łąk świeżych, jak i wilgotnych, a także fitocenoz łąkowo-mechowiskowych
o charakterze torfowiska alkalicznego. Nie zaobserwowano większych przemian
w składzie gatunkowym oraz fizjonomii zbiorowisk, a w pojedynczych przypadkach
nastąpiło wręcz polepszenie się stanu roślinności. Różnorodność flory łąk została
zachowana. Przeważnie zbiorowiska uboższe gatunkowo przekształcały się w bardziej
zróżnicowane, a nawet cenne siedliska (np. w wyniku koszenia możliwe jest przywrócenie łąki wilgotnej w miejscu szuwarów trzcinowych lub ziołorośli ostrożeniowo-pokrzywowych). Dobre skutki miało późnoletnie wykonywanie pokosów. Drobne
problemy i ograniczone powierzchniowo negatywne zmiany związane były z nie
w pełni optymalną technologią koszenia, taką jak zbyt niskie koszenie, naruszanie
powierzchni gleby wskutek zastosowania sprzętu mechanicznego, nieusuwanie pokosu. Natomiast tam, gdzie z różnych względów nie podjęto koszenia, sukcesja zgodnie z przewidywaniami doprowadziła do rozwoju szuwarów trzcinowych lub nitrofilnych ziołorośli oraz do ekspansji drzew i krzewów. Mniej jednoznaczne były
skutki ochrony muraw napiaskowych, reprezentowanych w Parku tylko przez drobne, ale cenne florystycznie płaty. Były one albo pozostawione bez zabiegów, albo
koszone. W warunkach ochrony biernej ich płaty okazały się bardziej stabilne, niż
można by oczekiwać, i przetrwały, choć ich przyszłość pozostaje niepewna. Koszenie
spowodowało natomiast upodabnianie się ich składu gatunkowego do łąk świeżych.
Pozostawione bez zabiegów szuwary trzcinowe, mannowe i turzycowe pozostają
względnie stabilne, wykazując najwyżej fluktuacje gatunku dominującego, niemające
ukierunkowanego charakteru.
Wobec wniosku, że dotychczasowa czynna ochrona łąk sprawdziła się, zaplanowano w zasadzie jej kontynuację. Zauważono jednak, że od czasu opracowania poprzedniego projektu planu ochrony uwarunkowania ochrony łąk zmieniły się.
Począwszy od 2001 roku, na całym Pomorzu dominował trend porzucania niewielkich, śródleśnych łąk, stwarzając masowe i krytyczne zagrożenie dla ich różnorodności biologicznej w skali regionu. Park realizujący czynną ochronę łąk był na tym
tle wyspą skutecznego zachowania tej różnorodności – dlatego wówczas projektowano skrupulatnie czynną ochronę praktycznie każdej zachowanej jeszcze w Parku łąki.
Obecnie, wskutek powszechnego wdrożenia mechanizmów polityki rolnej UE, większość łąk jest wszędzie koszona. Choć niektóre łąki w DPN są wyjątkowo cenne,
i z tego względu nadal ważne dla regionalnej różnorodności biologicznej, to sam fakt
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istnienia w Parku koszonych łąk śródleśnych przestał już być unikatem na skalę
Pomorza. Uzasadnione stało się zatem nieco bardziej liberalne podejście do ochrony
łąk. Tam, gdzie nie wskazano istotnej wartości florystycznej ani faunistycznej wymagających ochrony czynnej, a istniały poważne argumenty przeciw ingerencji, jak np.
rozczłonkowanie zwartych stref o niskiej antropopresji, zrezygnowano z czynnej
ochrony niektórych mniej cennych płatów łąk, zgadzając się na ich przeznaczenie do
sukcesji.
Charakter ekologiczny wszystkich jezior Parku pozostał niezmieniony. Zachowała
się różnorodność roślinności, flory, ichtiofauny, bentosu i planktonu tych akwenów.
Większość jezior jest bardzo stabilna. W typowych dla tego Parku jeziorach ramienicowych utrzymała się ich różnorodność florystyczna. W niektórych akwenach
zanotowano jednak fluktuacje dominacji i liczby poszczególnych gatunków. Przykładem
jest jez. Czarne, w którym Piotrowicz i in. (2011), powtarzając w 2005 roku badania
z 1998 roku, stwierdzili istotne zmiany w pokryciu poszczególnych zespołów roślinnych i w dominacji ramienic. Ale w badaniach w 2013 roku obraz roślinności okazał
się ponownie zbliżony do obrazu dawniejszego. Powtórzone po kilkunastu latach
badania ichtiofauny potwierdziły dobry stan zachowania zespołów ryb w jeziorach
Parku. Nie stwierdzono istotnych różnic w ich składzie gatunkowym, skorelowanych
z działaniami ochronnymi – mimo że niektóre jeziora chroniono biernie, inne zarybiano szczupakiem, a w dwóch (Ostrowieckie i Sitno) prowadzono regularne, choć
ekstensywne odłowy ryb. Szczególnie znamienny jest utrzymujący się bardzo dobry
stan zachowania biernie chronionych mezotroficznych jezior ramienicowych w Parku,
pozostający w kontraście ze znacznie gorszym stanem podobnych jezior w pozostałej części Puszczy Drawskiej. Ponieważ nie są one narażone na silną presję antropogeniczną, np. zagospodarowanie otoczenia ani spływy zanieczyszczeń, przyczyną tego
kontrastu jest wyeliminowanie w Parku nawet ekstensywnego użytkowania i zakaz
udostępnienia rekreacyjnego tych jezior. Ochrona bierna okazała się w tym przypadku bardzo skuteczna.
Ze względu na te zachęcające rezultaty zaproponowano utrzymanie dotychczasowej biernej ochrony większości jezior, z dopuszczeniem tylko badawczych odłowów
kontrolnych ryb, przy wyeliminowaniu wszelkich form presji antropogenicznej, w tym
– z kilkoma niewielkimi wyjątkami – wykluczenie udostępniania jezior Parku do
rekreacji. Wobec braku jednoznacznych konkluzji co do skuteczności biomanipulacji za pomocą odłowów i zarybień w eutroficznych jeziorach przepływowych na linii
Płocicznej, ale jednocześnie przypuszczeń, że czas na ujawnienie się skuteczności
tych zabiegów jest jeszcze zbyt krótki, zdecydowano się utrzymać dotychczasowy
model ochrony, przewidujący ekstensywne odłowy karpiowatych w jeziorach Sitno
i Ostrowieckim oraz zarybianie szczupakiem tych i kilku innych akwenów.
Wskutek konsekwentnej ochrony rzek DPN polegającej m.in. na braku ingerencji w ich koryta, tworzą one obecnie istotne w skali Polski, referencyjne przykłady
rzek kształtowanych przez naturalne procesy hydromorfologiczne. Zupełnie naturalny ich charakter jest obecnie podkreślany jako jeden z głównych walorów przyrod-
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niczych Parku, także z punktu widzenia poszczególnych elementów jego przyrody
(ichtiofauna, różnorodność bezkręgowców wodnych, przyroda nieożywiona, flora
i fauna). Szczególne znaczenie ma proces naturalnej dynamiki grubego rumoszu
drzewnego w rzekach, tj. drzew zwalonych do koryta rzeki. Drawieński Park Narodowy
jest jednym z unikatowych w skali kraju miejsc, w którym proces ten może zachodzić
w niezakłócony sposób (Pawlaczyk 2014b). W pełni zachowała się różnorodność
związanych z rzekami bezkręgowców wodnych, w tym stanowiska dawniej podawanych, unikatowych ich gatunków. Odnotowano jednak, że roślinność rzek może
wykazywać istotne zmiany. Na przykład występowanie włosieniczników (Batrachium
sp. div.) w 2012 roku było znacznie rzadsze niż w końcu XX wieku (Puchalski i in.
2012). Istotnie zmieniały się stosunki dominacji poszczególnych gatunków rdestnic
(Kraska i in. 2012). Nie jest na razie jasne, czy są to zmiany fluktuacyjne, czy kierunkowe. Ichtiofauna rzek, której badania powtórzono po 14 latach, generalnie w skali Parku zachowała się w dobrym stanie, jednak na poszczególnych odcinkach rzek
wykazuje zmiany, których przyczyny pozostają niejasne. Zmiany te nie są skorelowane ze sposobami ochrony rzek i z prowadzonymi na niektórych odcinkach zarybieniami. Nie udało się ani potwierdzić, ani zaprzeczyć skuteczności ochrony czynnej ichtiofauny rzek poprzez zarybienia.
W konsekwencji zaproponowano w pełnym zakresie kontynuację biernej ochrony
koryt rzecznych. W szczególności uznano, że nie do przyjęcia są postulaty jakiegokolwiek ingerowania w zasoby martwych drzew w nurcie Drawy, w tym ich odsuwania
i przecinania w celu uprzystępnienia szlaku kajakowego. Wobec niejednoznacznych
konkluzji co do skuteczności prowadzonych zarybień uznano, że nie ma odpowiednich
podstaw do zmiany podejścia i zdecydowano się kontynuować ten sposób ochrony,
z nieznacznymi tylko korektami.
W analizie fauny zauważono koncentrację antropofobnych gatunków zwierząt
leśnych (w tym ptaki szponiaste, puchacz, wilk), głównie we wschodnim ramieniu
Parku, co jest prawdopodobnie konsekwencją znacznie niższej tam penetracji terenu
przez ludzi. Postulatem zoologów było dążenie do wyznaczenia w Parku zwartej
„strefy dzikości”, w której konsekwentnie ograniczane byłyby wpływy człowieka
i koncentrowana byłaby ochrona bierna, w tym także ograniczanie udostępnienia
terenu i obecności ludzi (Jermaczek 2014). Koncepcja ta wpłynęła na syntetyczną,
finalną propozycję ochrony Parku, choć nie udało się przyjąć jej w całości. Wpłynęła
także na zaproponowany model udostępnienia turystycznego, zakładający utrzymanie wschodniego ramienia Parku jako trudno dostępnego i nierozwijanie w nim
sieci szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych, a koncentrowanie takiej infrastruktury w wyznaczonych strefach w części zachodniej.
Analiza z punktu widzenia krajobrazu i atrakcyjności turystycznej DPN pokazała, że obecnie głównym czynnikiem i cechą odróżniającą go od innych obszarów
na Pomorzu jest trwająca lub powracająca naturalność jego przyrody.
W projekcie nowego planu ochrony DPN zaplanowano 12 obszarów ochrony
ścisłej, o łącznej powierzchni ok. 1392 ha, łącząc obszary dotychczasowe w większe,
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spójne całości i powiększając je. Celem ochrony jest zabezpieczenie przebiegu naturalnych procesów. Pozostałą część powierzchni Parku (nie licząc gruntów obcych
oraz gruntów służących tylko do obsługi jego funkcjonowania, poddanych tzw. ochronie krajobrazowej) uznano formalnie za strefę ochrony czynnej w znaczeniu obowiązującej ustawy o ochronie przyrody, ale wyróżniono roboczo w jej ramach strefę
ochrony czynnej zachowawczej, obejmującą ok. 4226 ha, uznając, że nie ma w niej
obecnie potrzeby planowania i wykonywania działań ochronnych. Projekt nowego
planu ochrony zakłada więc, że około połowy powierzchni Parku ma być kształtowane tylko przez naturalne procesy (ryc. 1d).
Projekt planu ochrony nie został jeszcze zatwierdzony i nie jest przesądzone, że
zaproponowane podejście do ochrony Parku doczeka się realizacji. W styczniu 2015
roku Minister Środowiska ustanowił jednak zadania ochronne dla Drawieńskiego
Parku Narodowego, wdrażające zaproponowane wyznaczenie obszarów ochrony
ścisłej na powierzchni 1392 ha.

4. Wybrane problemy zastosowania ochrony biernej
4.1. Status formalny – ochrona ścisła czy ochrona „czynna bez zabiegów”?
W polskim systemie prawa ochrony przyrody typową formułą prawną ochrony biernej jest tzw. ochrona ścisła, definiowana jako „całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody
oraz w przebieg procesów przyrodniczych na obszarach objętych ochroną” (Ustawa
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn.
zm., art. 5 pkt 9). Zgodnie ze sztuką ochrony przyrody, ochrona ścisła – niezależnie
od okresowych ocen i rewizji planów ochrony – powinna być trwała, tj. wieczysta.
Paradoksalnie, możliwe i uzasadnione jest jednak realizowanie ochrony biernej
także w warunkach reżimu prawnego „ochrony czynnej”. Ochrona czynna ustawowo
zdefiniowana jest bowiem w art. 5 ustawy o ochronie przyrody jako „stosowanie,
w razie potrzeby, zabiegów ochronnych w celu przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów i składników przyrody lub zachowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
roślin, zwierząt lub grzybów”. Zgodnie z § 23 rozporządzenia w sprawie sporządzania
projektu planu ochrony oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U.
z 2005 r. Nr 94, poz. 794), sposoby ochrony na obszarach objętych ochroną czynną
polegają w szczególności na: „1) rozpoznawaniu, monitorowaniu i eliminowaniu lub
ograniczaniu zagrożeń antropogenicznych; 2) umożliwieniu przebiegu naturalnych
procesów przyrodniczych, jeżeli ich przebieg służy osiąganiu celów ochrony; 3) wykonywaniu zabiegów ochronnych, jeżeli są one niezbędne dla osiągnięcia celów
ochrony”. Powyższe uregulowania oznaczają, że w „obszarach ochrony czynnej” nie
zawsze i nie wszędzie muszą być realizowane działania ochronne, a nawet że nie
powinny one być planowane i wykonywane, gdy nie zaistnieje „potrzeba”. Ochrona
„czynna” polegać może i powinna także na planowej nieingerencji w zachodzące
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procesy, jeśli tylko ocenia się, że sam przebieg tych procesów prowadzi w kierunku
osiągnięcia celów ochrony1.
Taka „nieingerencyjna” ochrona w strefie ochrony czynnej (realizowana na sposób określony w § 23 pkt 2 cytowanego wyżej rozporządzenia) różni się od ochrony
ścisłej założeniem co do celu. O ile w ochronie ścisłej celem jest zachowanie możliwie niezniekształconego przebiegu spontanicznych procesów, niezależnie od tego,
jak te procesy zmieniałyby ekosystem, o tyle w „nieingerencyjnej ochronie czynnej”
celem jest wciąż jednak określony stan ekosystemu (co jednak może oznaczać poprawę niektórych elementów jego struktury albo osiągnięcie i utrzymanie swego
rodzaju dynamicznej trwałości ekosystemu podtrzymywanej przez naturalne procesy). Nie ma też założenia trwałości nieingerencji, a jest decyzją planistyczną na okres
obowiązywania planu ochrony, choć może być oczywiście kontynuowana w kolejnych
okresach. Może także stać się wstępem do objęcia odpowiednich obszarów ochroną
ścisłą.
Wyróżnienie „strefy ochrony czynnej nieingerencyjnej” proponowano już dawniej
w wielu parkach narodowych (np. Loch i in. 2000, Szwagrzyk i Holeksa 2000), mniej
lub bardziej wyraźnie bywa proponowane także w najnowszych projektach planów
ochrony wielu parków, np. Białowieskiego, Gorczańskiego, Magurskiego, Poleskiego,
Słowińskiego, Świętokrzyskiego, Wigierskiego (Pawlaczyk i in. 2016), pod różnymi
nazwami, np. „ochrona czynna zerowa” lub „ochrona czynna zachowawcza”.
Również w proponowanym planie ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego
podejście to zyskało szerokie zastosowanie. Takie obszary pozostawione w praktyce
bez ingerencji częściowo uzupełniają deficyt obszarów ochrony ścisłej. A z punktu
widzenia zarządzania parkiem narodowym pozostawienie ekosystemów leśnych bez
ingerencji w tej formule może być postrzegane jako rozwiązanie bezpieczniejsze niż
ich formalne desygnowanie jako obszarów ściśle chronionych. Łatwiej też zaakceptować w tej formule drobne, punktowe ingerencje potrzebne niekiedy do ochrony
gatunków, do zapobieżenia inwazji gatunków obcych, czy do zachowania dóbr kultury, przy ogólnym założeniu pozostawienia ekosystemu spontanicznym procesom.
Ta większa niż w ochronie ścisłej elastyczność postępowania jest jednak także
wadą, gdyż wiąże się z nią ryzyko, że nieingerencja nie będzie konsekwentna, tj. że
założenie nieingerowania zostanie złamane przy pierwszej okazji jakichś nieoczekiwanych zdarzeń w ekosystemie. Problemem jest także wyrażenie takiego sposobu
ochrony w ustanawianym planie ochrony. Plan powinien wyraźnie wskazywać, że
w określonych miejscach nie ma potrzeby ingerencji w ciągu najbliższych 20 lat
(ustawowy okres, na jaki sporządza się plan ochrony), i w konsekwencji przez naj1

W dyskusjach nad kształtem prawa ochrony przyrody wielokrotnie podnoszone były postulaty wydzielenia dodatkowej formy ochrony, tj. ustawowego wyróżniania ochrony ścisłej, biernej, aktywnej
i krajobrazowej. Uporządkowałoby to terminologię, która obecnie jest nieco niespójna, utrudniając
skonstruowanie prawidłowego określenia na ochronę „czynną” wykonywaną poprzez nieingerowanie
w spontaniczne procesy przyrodnicze (Pawlaczyk 2013).
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bliższe 20 lat te miejsca powinny być chronione biernie. Z przyczyn legislacyjnych
można to jednak zrobić tylko „negatywowo”, tj. nie wskazując w tej strefie lokalizacji
działań ochronnych (brak zapisu oznaczać będzie brak podstaw do działań). Taka
forma redakcyjna utrudnia jednak dostrzeżenie logiki zastosowania omawianego
sposobu ochrony, w tym jego aspektu przestrzennego, gdyż miejsca biernie chronione nie są, w przeciwieństwie do adresów zaplanowanych zabiegów ochronnych, nigdzie
jasno wyspecyfikowane. Ukryta (choć możliwa do zrekonstruowania) jest także powierzchnia, na jakiej zaplanowano taki sposób ochrony. Czytelność rozwiązania
planistycznego, a także jego praktyczna skuteczność, jest dodatkowo pogarszana
zapisami o działaniach ochronnych przewidzianych do realizacji „według potrzeb”
w całym obszarze ochrony czynnej.
4.2. Ochrona bierna a problem gatunków obcych
Istotnym problemem przy projektowaniu zastosowania ochrony biernej są istniejące
ogniska inwazyjnych gatunków obcych lub ich stanowiska, jakie mogą się pojawić
wewnątrz większych obszarów desygnowanych do ochrony ścisłej lub „czynnej nieingerencyjnej”. Próby usunięcia gatunku obcego, co może być potrzebne do zahamowania jego dalszej ekspansji w całym Parku, są w takich przypadkach sprzeczne
z generalnym założeniem braku ingerencji. Pozostawienie takich stanowisk bez ingerencji może doprowadzić do paradoksalnej sytuacji, w której obszar ochrony ścisłej
stałyby się ogniskiem i rozsadnikiem neofitów. Oczywiście, można unikać desygnowania do ochrony biernej obszarów ze znanymi stanowiskami inwazyjnych gatunków,
ale nie można przewidzieć, gdzie gatunki takie pojawią się w przyszłości.
Podejścia do problemu w różnych parkach narodowych były rozmaite. W Białowieskim Parku Narodowym pod koniec XX wieku podjęto ingerencję także w strefie
ścisłej ochrony, likwidując z powodzeniem ognisko niecierpka drobnokwiatowego
Impatiens parviflora (Adamowski i Keczyński 1998, 2001). W zadaniach ochronnych
niektórych parków narodowych przewiduje się i obecnie, także w strefach ochrony
ścisłej, możliwość likwidacji pojawiających się stanowisk obcych gatunków.
Alternatywnym rozwiązaniem jest unikanie obejmowania miejsc potencjalnie narażonych na inwazję ochroną ścisłą, a nadawanie im np. statusu „obszaru ochrony
biernej nieingerencyjnej, z wyjątkiem zwalczania gatunków obcych”.
W Drawieńskim Parku Narodowym problem w największym stopniu dotyczył
czeremchy późnej Padus serotina. Generalnie zaplanowano jej usuwanie. Stanowisk
czeremchy starano się w konsekwencji nie włączać do obszarów ochrony ścisłej (co
nieco ograniczyło możliwości powiększenia tych obszarów i osiągnięcia ich spójności przestrzennej), dopuszczano natomiast formułę „ochrony nieingerencyjnej ekosystemu leśnego z wyjątkiem usuwania czeremchy”. W obszarach ochrony ścisłej
znalazły się stanowiska inwazyjnych: mahonii Mahonia aquilegifolia i niecierpka
drobnokwiatowego Impatiens paviflora, w DPN nie zaplanowano jednak zwalczania
tych gatunków. Ze względu na wysoki stopień narażenia Parku na gatunki inwazyj-
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ne zaproponowano formułę umożliwiającą, nawet w obszarach ochrony ścisłej, „eliminację osobników inwazyjnych obcych gatunków roślin w przypadku ich pojawu”,
choć nie jest to rozwiązanie w pełni konsekwentne.
4.3. Skala planowania – drzewostany czy większe strefy?
Historyczne związki planowania ochrony przyrody z urządzaniem lasu i fitosocjologią
sprawiają, że częstym podejściem do wyboru właściwej formy ochrony jest analiza
aktualnego stanu poszczególnych płatów roślinności lub drzewostanów leśnych. Oznacza
to, że poszczególne płaty są kwalifikowane, na podstawie ich obecnej struktury i przewidywanych kierunków rozwoju, do ochrony biernej lub czynnej. Takie podejście,
które można określić jako „oddolne”, jest racjonalne, ale może jednak generować drobnoziarnistą mozaikę przeplatających się fragmentów terenu chronionych biernie i czynnie. Efekt ten wystąpi szczególnie w silnie przekształconym przez człowieka krajobrazie, takim jak krajobraz leśny DPN, w którym pozostałości w miarę naturalnych buczyn
mogą być rozcięte przez sztuczne młodniki świerkowe i modrzewiowe, stare bory
sosnowe przeplatać się z 25-letnimi młodnikami pochodzącymi z okresu sprzed powstania Parku, a naturalne łęgi nadrzeczne – z półnaturalnymi łąkami.
Istnieją tymczasem poważne argumenty za tym, by starać się kształtować obszary ochrony biernej (a w szczególności ścisłej) jako obszary możliwie duże i zwarte
przestrzennie. Po pierwsze, jeśli obszary te mają dać możliwość śledzenia naturalnych
procesów, to te procesy wymagają określonej przestrzeni. Nie możemy oczekiwać na
przykład wykształcenia się mozaiki różnych faz rozwoju lasu w bardzo małych jego
fragmentach (por. Holeksa 1993, Vacek 2003). Funkcjonowanie bardzo małych stref
ochrony biernej może być zdominowane przez efekt brzegowy i przez oddziaływania
antropogeniczne niezlokalizowane bezpośrednio w danym płacie, ale wpływające na
niego z sąsiedztwa. Po drugie, z punktu widzenia fauny kręgowców istnieje zapotrzebowanie na duże i zwarte obszary o niskim poziomie antropopresji, co oznacza także obszary, w których daleko jest do najbliższego miejsca poddawanego zabiegom
ochronnym (działania związane z ochroną czynną są bowiem także pewną formą
antropopresji, np. wpływ dojazdu do miejsca ich wykonania i obecności tam ludzi).
Sens miałoby więc także podejście „odgórne”, polegające na arbitralnym zadecydowaniu o przeznaczeniu dużych stref do ochrony biernej, nawet jeśli w strefie takiej
znalazłyby się jakieś płaty łąk (które w warunkach ochrony biernej zarosną) czy
silniej zniekształconych drzewostanów leśnych (które same nie unaturalnią się szybko). Postulaty takie są podnoszone, choć nieczęsto, w dyskusjach o ochronie parków
narodowych (Zwijacz-Kozica i Zięba 2012, Pawlaczyk i in. 2016).
W procesie planowania ochrony DPN punktem wyjścia było „podejście oddolne”,
czyli analiza przeprowadzona w skali wydzieleń. Na tym etapie zadecydowano na
przykład o przeznaczeniu do ochrony biernej wszystkich starszych drzewostanów
leśnych, sugerując jednak czynną ochronę łąk i młodszych, silnie zniekształconych
drzewostanów. W operacie ochrony fauny zaproponowana została jednak także duża
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strefa, która z punktu widzenia fauny docelowo powinna być obszarem wyłączania
antropopresji (Jermaczek 2014).
Podczas syntezy planu starano się maksymalnie zespolić przestrzennie obszary
ochrony biernej, w tym rezygnując niekiedy z ochrony czynnej płatów rozbijających
ich spójność. Pomocniczo kierowano się też wspomnianą propozycją Jermaczka
(2014). Osiągnięty rezultat przedstawia rycina 1d. Pomimo wysiłków rozdrobnienie
i rozwinięcie granic proponowanych obszarów ochrony biernej w ostatecznym projekcie pozostaje wciąż znaczne, choć w skali Parku udało się zachować ich ciągłość
przestrzenną.
4.4. Ochrona bierna a dostępność terenu
Jeden ze skuteczniejszych sposobów zapewniania niskiego poziomu antropopresji
stanowi niedostępność terenu. Nawet w warunkach parku narodowego pożądane jest
w wielu przypadkach „uniedostępnienie” niektórych miejsc desygnowanych do ochrony ścisłej lub biernej, na przykład przez eliminację lub utrudnienie możliwości dotarcia do nich samochodem oraz utrudnienie dojścia. Efekt ten można osiągnąć przez
likwidację lub zaniechanie utrzymywania niektórych dróg i mostów. Propozycje
takie pojawiają się zresztą niekiedy w parkach narodowych (np. praktyka ochrony
„rezerwatu ścisłego” Białowieskiego Parku Narodowego poprzez likwidację mostów
na drogach dojazdowych i propozycje Zwijacz-Kozicy i Zięby (2012) dotyczące
Tatrzańskiego Parku Narodowego).
W Drawieńskim Parku Narodowym, przeciętym przez kilka dróg publicznych,
istnieje także bardzo gęsta sieć dróg leśnych. Już w projekcie planu ochrony z 2001
roku (Woźniak 2001) zaproponowano zróżnicowanie zasad utrzymywania poszczególnych dróg, wskazując m.in. drogi, które powinny być utrzymane jako zabytki
kultury (tradycyjne szlaki, nawierzchnie brukowe), drogi, które powinny być utrzymane w standardzie przejezdności dla służb Parku, oraz drogi, które powinny być
pozostawione do zaniku, włącznie z pozostawianiem przewróconych na nie drzew.
Także w obecnej syntezie planu ochrony (Pawlaczyk 2014b) zwrócono uwagę, że sieć
dróg powinna być utrzymywana w sposób dający możliwość dojazdu do większości
fragmentów Parku najwyżej z jednego kierunku, tj. ograniczający możliwość przejazdu okrężnego. W szczególności utrzymywanie dróg nie powinno zachęcać (także
służb i pracowników Parku) do tranzytowego przejeżdżania przez obszary ochrony
ścisłej, podobnie jak utrzymanie sieci dróg i mostów nie powinno zachęcać do tranzytowego przejeżdżania przez teren Parku. Wskazano, że dwa mosty na Płocicznej
i Runicy powinny być przekształcone w kładki piesze.
Postulaty „uniedrożniania” terenu parku narodowego, choć są słuszne i ważne
merytorycznie, należą jednak do najtrudniejszych do przyjęcia przez administrację
tego Parku.
Innym aspektem antropopresji jest udostępnianie parku narodowego społeczeństwu, w tym wyznaczanie dostępnych publicznie szlaków, ścieżek dydaktycznych,
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a także edukacyjna aktywność Parku. W tej sferze także zaproponowano, by wszystkie takie działania koncentrowały się w zachodnim ramieniu Parku, tak by pozostawić część wschodnią jako obszar o jak najniższym poziomie udostępnienia, biorąc
pod uwagę potrzeby antropofobnej fauny (Pawlaczyk 2014a).
4.5. Społeczne uwarunkowania wdrażania ochrony biernej
Każdy obszar chroniony funkcjonuje w określonej rzeczywistości społecznej, której
dążenia i oczekiwania wywierają wpływ na ochronę przyrody. W przypadku
Drawieńskiego Parku Narodowego przeciętny poziom zewnętrznych napięć społecznych
pozostaje stosunkowo niski. Wyjątkiem jest tylko jeden, ale za to poważny problem
zasad udostępnienia Drawy do spływów kajakowych (nadmierny ruch kajakowy, mimo
wprowadzonych w Parku ograniczeń, wywiera już obecnie negatywny wpływ na przyrodę rzeki, a dążeniem lokalnej społeczności Drawna jest dalsza popularyzacja i rozwój
turystki kajakowej na tej rzece, w tym liberalizacja jej ograniczeń wynikających z ochrony Parku – por. Pawlaczyk 2014a). Z wyjątkiem samej Drawy i jej bezpośredniego
sąsiedztwa nie przekłada się to jednak na postulaty społeczności lokalnych względem
wyboru czynnych lub biernych form ochrony dotyczących terenu Parku.
Stosunkowo mała jest także intensywność interakcji społecznych ze strony odwiedzających Park turystów, choć zdarzały się negatywne oceny wykonywanych cięć
„przebudowy drzewostanów”, a także negatywne oceny prowadzonych na terenie
Parku polowań („redukcji zwierzyny”) i istniejącego zagospodarowania łowieckiego
– ambon myśliwskich. Zewnętrzne środowisko społeczne tego Parku nie ogranicza
więc mocno swobody wyboru sposobów ochrony.
Ochrona każdego parku narodowego jest jednak w praktyce dziełem ludzi w tym
parku pracujących. Opracowania eksperckie i plany ochrony mogą pełnić funkcję
doradczą i tworzyć pewne ramy działania, ale nie będą funkcjonować, gdy sami
pracownicy parku nie będą przekonani do proponowanych form i sposobów ochrony. Administracja chronionego obiektu przyrodniczego jest także elementem społecznego środowiska ochrony tego obiektu – istotnym interesariuszem, mającym
swoje umotywowane dążenia i przekonania (Pawlaczyk 1995b).
Naturalne motywy działania administracji parku narodowego to m.in.: dążenie
do aktywności i rozwoju, poszukiwanie pola do działania na rzecz przyrody, dążenie
do znaczącego i spektakularnego sukcesu w tej ochronie, zapewnienie efektywności
własnego funkcjonowania, ale i uzasadnienie swojego istnienia, dążenie do akceptacji ze strony społeczności lokalnej i przełożonych, czy wreszcie postawa „gospodarza
terenu” polegająca na kontrolowaniu wszystkiego, co dzieje się w zarządzanym obiekcie (Pawlaczyk 1995b). Te psychologiczne uwarunkowania nie są bez znaczenia dla
wybieranych przez parki narodowe form ochrony. Szczególnie gdy większość kadry
parku ma doświadczenia i przekonania oparte na typowym dla leśnictwa paradygmacie „troski o ekosystemy” i „niezbędnej opieki nad przyrodą”, wdrażanie ochrony
biernej – nawet gdy ma uzasadnienie merytoryczne – może napotykać psychologicz-
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ne opory (por. Jermaczek 2010). Ochrona bierna pozostaje sprzeczna z naturalną
chęcią działania, jest mało spektakularna, oznacza też rezygnację z kontroli nad
zmianami zachodzącymi w poddanym jej obiekcie. To właśnie z tego powodu bardzo
trudne do wdrożenia są pomysły ograniczania dostępności niektórych fragmentów
terenu, które skutkowałyby także ograniczeniem tej dostępności dla służb parku.
Przedstawiona historia ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego uwarunkowana
była także tym czynnikiem. Wpłynął on również na ukształtowanie proponowanego
planu ochrony z 2014 roku.

5. Konkluzje
Przedstawiona historia planowania i realizowania ochrony Drawieńskiego Parku
Narodowego okazała się historią ewolucji w kierunku stopniowego doceniania naturalnych procesów przyrodniczych, cech dzikości i naturalności w krajobrazie oraz
skuteczności i zasadności form ochrony biernej w stosunku do wielu, choć oczywiście
nie do wszystkich, biocenoz. Tendencja ta nie była założeniem, ale okazała się wynikiem rozwoju wiedzy o przyrodzie Parku i obserwacji skutków różnych sposobów
jej ochrony. Elementy naturalności udało się odnaleźć nawet w silnie przekształconym
krajobrazie, w którym Park utworzono. Dopuszczenie spontanicznych procesów,
nawet w przekształconych ekosystemach, okazało się cennym narzędziem ochrony
przyrody. Elementy dzikości i naturalności, nawet jeśli są wtórnie wykształcone,
stanowią obecnie największą wartość przyrodniczą Parku, akcentowaną także jako
wartość przez odwiedzających gości.
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) definiuje park narodowy jako
„[...] duży naturalny lub niemal naturalny obszar pozostawiony w celu ochrony wielkoskalowych procesów ekologicznych wraz z kompletnym zestawem gatunków i ekosystemów typowych dla obszaru, dostarczający także możliwości realizacji odpowiednich środowiskowo i kulturowo funkcji duchowych, naukowych, edukacyjnych,
rekreacyjnych i turystycznych” (Dudley 2008). Definicja IUCN wymaga, by adekwatne do niej było co najmniej 75% powierzchni obszaru chronionego. W stosunku do
parków narodowych na świecie wskaźnik ten interpretowany jest często jako wymóg
przeznaczenia co najmniej 75% obszaru parku narodowego do ochrony wielkoskalowych procesów ekologicznych (por. np. Kemkes i in. 2008). W warunkach przyrodniczych Drawieńskiego Parku Narodowego oddanie naturalnym procesom ekologicznym ok. 75% powierzchni tego parku byłoby trafnym długookresowym celem
ochrony, i to mimo faktu, że punktem wyjścia tej ochrony był w zasadzie krajobraz
półnaturalny (por. Lupp i in. 2011). Dyskutować można oczywiście, w jakim czasie
powinien on zostać osiągnięty. Na przykład w podobnym ekologicznie do Drawieńskiego Parku Narodowego niemieckim parku narodowym Müritz (Müritz Nationalpark
2004, Lupp i in. 2013) przyjęto strategię wygaszenia ingerencji w lasach, także
w sztucznych drzewostanach sosnowych porastających siedliska lasów liściastych,
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w ciągu 40 lat. Wydaje się, że i w Drawieńskim Parku Narodowym byłoby to również
możliwe.
Doprowadzenie do biernej ochrony ok. 75% obszaru DPN wykorzystywałoby
spontaniczny potencjał renaturalizacji układów ekologicznych Parku, pozostawiając
wciąż miejsce na ochronę czynną cennych ekosystemów półnaturalnych i ich różnorodności biologicznej.
Nie tylko więc w krajobrazach naturalnych, ale i w krajobrazach silniej przekształconych przez człowieka ochrona bierna – odbudowująca elementy dzikości
i naturalności − ma głęboki sens.
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Summary
Drawa National Park (Drawieński Park Narodowy), created in 1990 and expanded in 1996 (currently covering 11,535.6 ha), is one of 23 national parks in Poland. The Park, which evolved from
earlier natural reserves, created since 1974, was established in a managed landscape. Before the
National Park designation, most of the forest remained under typical forest management: a huge
area of pine stands replaced the original beach and oak forests, whereas any remnants of the deciduous forests were structurally simplified. The lakes were extensively fished, until approximately
1960 the Drawa river was used for wood rafting, and small mid-forest meadows were mowed.

112

P. Pawlaczyk

Since the Park’s creation, its protection meant balancing the conservation of its biodiversity
and the attempts at restoring its ecosystems, particularly the forest ones, on the one hand, with
the conservation of natural processes occurring in the Park’s landscape on the other. Now, after 25
years of the Park’s protection, it is possible to assess how well the various conservation approaches
turned out and how they worked, and this to translate this knowledge into conservation postulates
for the future. Such assessment was done on the basis of the Park’s nature survey, as a part of the
Park management plan in 2012–2013.
The structure of forest ecosystems improved significantly, in particular the features important
to biodiversity, although this occurred mainly due to natural processes, and not due to conservation measures. This is now reflected in the occurrence of unique species typical of natural forests.
Non-intervention management must be concluded to be not only an appropriate tool for managing the most natural parts of forests, but also as a tool of forest restoration.
Passively conserved bogs and poor fens retained their natural values, whereas hydrological
fluctuations and tree coverage fluctuations in some of these areas are of natural character. The
calciphilous fens bogs with sawtooth sedge Cladium mariscus have been preserved both under the
active and the non-intervention conservation. The meadows and alkaline fens have been well preserved only under the active conservation measures. Natural values of the passively protected lakes
have been retained in full. The effects of the fish restocking and biomanipulatory fish harvesting
in eutrophic lakes were not visible in comparison to lakes where the non-intervention approach
was applied, although it is possible that the long-term effect of the conservation measures has
not manifested yet. Natural values of the rivers are linked to the consistent nonintervention into
natural hydro-morphological processes such as the dynamics of the coarse wood debris in river
currents. Faunistic values are spatially correlated with low level of human activity, including areas
that are not used for tourism, recreation or education. Also in the perception of Park visitors, the
impression of naturalness and “wildness” gradually becomes a key factor as it increasingly differentiates that area from other parts of Pomerania region. Based on the above, the new protection
scheme for the Park provides for 12 larger areas of strict protection (which integrate the ones existing so far) with the approximate total surface of 1392 ha and a further ca. 4226 ha to be left free of
human intervention (Figure 1D).
The history of the planning and implementation of nature conservation in the Drawa National
Park is a history of evolution towards gradual acknowledgment of natural processes, wildness and
naturalness of landscape, as well as effectiveness and legitimacy of non-intervention management
in respect to many, though not all, ecosystems of that park. As a result, the area on non-intervention was recurrently increased (Figures 1A–1D). This trend does not result from any a priori
assumptions, but rather from the enhanced knowledge of the Park’s nature and from the observation of effects of various methods of its protection. By principle, all of the old tree stands will
be protected passively, including the artificial ones, assuming that those elements of ecosystems,
which behave like or result from spontaneous natural processes – such as very old trees, dead and
dying trees, various arboreal microhabitats etc. – are of key importance to nature conservation. It
has been proposed that all the currently applied methods of protecting bogs, meadows and water
ecosystems are continued, with certain corrections resulting from the need to designate and maintain larger areas free of human activity, which have proven to be important for the occurrence of
anthropophobic species.
Nevertheless, some detailed aspects of the application of the non-intervention approach must
be considered and discussed here, as in other national parks in Poland. In particular:
• What should be the legal form of the non-intervention zones designation? In the Polish legal
system it is possible to use the form of “strict protection” (which excludes the possibility of
intervention), or the more flexible form of “active protection without prescribed conservation
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measures” (which still allows intervention in exceptional non-predicted cases). The second
form is preferred by nature conservation managers;
What should be the management of invasive alien species, when appearing in the designated
non-intervention zones?
Should non-intervention zones be designated “bottom-up”, on the basis of the structure and
dynamics of individual vegetation patches (which will be followed by fine-scale mosaic of
conservation approach), or rather “top-down”, as a big and possibly compact zones?
How does the social environment influence the application of non-intervention approach,
including the Park’s managers as the most important stakeholders?

The elements of wildness and naturalness, even if shaped secondarily, currently pose the greatest natural value of the Drawa National Park. The case confirms that non-intervention approach
is a valid nature conservation tool, not only for maintaining the natural ecosystems, but also for
restoring ecosystems and landscapes.

Ochrona ścisła w parkach narodowych i rezerwatach
Strict nature protection in national parks and conservation areas

Odnowienie naturalne inwazyjnych gatunków
drzew i krzewów w Wielkopolskim Parku
Narodowym a dostępność drzew matecznych
Natural regeneration vs. seed source
availability of invasive tree and shrub species
in the Wielkopolski National Park
M.K. Dyderski, A.M. Jagodziński
Marcin K. Dyderski, Andrzej M. Jagodziński
Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Parkowa 5, 62-635 Kórnik
Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
ul. Wojska Polskiego 71D, 60-625 Poznań
Abstract. Seed sources determine propagule pressure, which is one of the most important factors
influencing invasion success. We aimed to assess relative importance of seed source availability
to seedling density of three invasive species: Prunus serotina, Quercus rubra and Robinia pseudoacacia in comparison with other environmental factors. We established 378 study plots in the
Wielkopolski National Park, across light and soil fertility gradients of almost all forest plant communities within the National Park. We assessed light availability, tree stand structure, and ecological indicator values for soil reaction and fertility. Using Boosted Regression Trees, we found that
for all invasive woody plant species studied, seed source availability was the most important factor
determining invasion success. We also found evidence for impacts of light availability and tree
stand composition on seedling density. Our results showed that invasion success is determined by
features, which are modifiable by forest management: removing fruiting trees, promotion of native
species with large leaf area index, and maintaining canopy closure.
Keywords: propagule pressure, light availability, tree stand structure, Prunus serotina, Quercus rubra, Robinia pseudoacacia
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1. Wstęp
Gatunki inwazyjne stanowią jedno z największych zagrożeń dla różnorodności biologicznej na świecie (Vitousek 1990, Mack i in. 2000, Richardson i in. 2000), powodując
również wymierne straty ekonomiczne (Reinhardt i in. 2003). Szczególnie niebezpieczne są gatunki roślin drzewiastych, które z uwagi na długi czas życia (Kowarik 1995)
oraz właściwości siedliskotwórcze (np. Reich i in. 2005, Hobbie i in. 2006, Mueller i in.
2012) silnie przekształcają zbiorowiska roślinne, do których wkraczają. Stąd wiele
obcych gatunków drzew i krzewów to gatunki typu transformers sensu Richardson i in.
(2000). Obecnie na świecie 751 gatunków roślin drzewiastych jest uważanych za inwazyjne (Richardson i Rejmánek 2011, Rejmánek i Richardson 2013, Pyšek i in. 2014).
Głównymi czynnikami decydującymi o sukcesie gatunków inwazyjnych są cechy
związane z ich biologią (inwazyjność) (np. Pyšek i in. 2014), z ekosystemem, do
którego dany gatunek próbuje wniknąć (podatność środowiska) (np. Knight i in.
2008) oraz z dostępnością propagul (Lonsdale 1999). Spośród tych czynników najbardziej związana z działalnością człowieka jest dostępność propagul. Pozostaje ona
w ścisłej relacji z czasem, jaki upłynął od introdukcji danego neofitu (Kowarik 1995),
intensywnością jego uprawy (Pyšek i in. 2009), jego udziałem w polu powierzchni
przekroju pierśnicowego drzewostanu (Vanhellemont i in. 2009) lub odległością od
źródła diaspor (Jagodziński i in. 2015, Dyderski i in. 2017).
Do najważniejszych inwazyjnych gatunków drzew i krzewów w Polsce należą:
czeremcha amerykańska Prunus serotina Ehrh., dąb czerwony Quercus rubra L. oraz
robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. Gatunki te były wprowadzane do lasów
jako domieszki biocenotyczne oraz produkcyjne. Są one obecne w większości nadleśnictw w Polsce (Gazda i Augustynowicz 2012) i stanowią zagrożenie dla wielu
typów ekosystemów, między innymi dla siedlisk przyrodniczych Natura 2000
(Tokarska-Guzik i in. 2012). Z powodu zróżnicowanej wartości ekonomicznej badanych gatunków oraz różnego postrzegania problemów związanych z inwazjami biologicznymi percepcja oddziaływania badanych gatunków na środowisko przyrodnicze jest różna. W przypadku P. serotina nie ma wątpliwości co do jej negatywnego
oddziaływania. W przypadku dębu czerwonego część autorów uważa, że gatunek ten
nie jest groźny i z uwagi na wartość gospodarczą powinien być uprawiany w lasach
(Kocjan 2011, Kuc i in. 2012), co wynikać może z długiego czasu opóźnienia wkraczania w fazę naturalizacji w stosunku do czasu introdukcji (Gazda i Augustynowicz
2012). W przypadku robinii akacjowej jej wprowadzanie bywa usprawiedliwiane
względami gospodarczymi i kulturowymi, przy świadomości jej inwazyjności (Sádlo
i in. 2017, Vítková i in. 2017). W związku z nakładami poniesionymi na założenie
upraw wymienionych gatunków na terenach leśnych oraz z planowanymi zyskami
z ich użytkowania po osiągnięciu wieku dojrzałości technicznej, drzewostany badanych gatunków aż do wieku rębności stanowić będą źródło diaspor, z którego będą
wkraczać do otaczających lasów. Taka sytuacja nasuwa pytanie o rolę drzew matecznych w kształtowaniu potencjału inwazyjnego badanych gatunków.
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Celem pracy jest ocena wpływu dostępności propagul na zagęszczenia siewek
trzech inwazyjnych gatunków roślin drzewiastych: Prunus serotina, Quercus rubra
oraz Robinia pseudoacacia. Założyliśmy, że będzie to cecha wyjaśniająca największą
część zmienności spośród parametrów opisujących badane ekosystemy leśne
w Wielkopolskim Parku Narodowym.

2. Materiały i metody
2.1. Teren badań
Badania przeprowadzono na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, który jest
parkiem narodowym o największej liczbie obcych taksonów roślin drzewiastych
w Polsce (Purcel 2009, Gazda i Szwagrzyk 2016). Na terenie Parku założono 378
powierzchni badawczych (10 × 10 m), zgrupowanych w 21 bloków, z centrum bloku
w drzewostanie macierzystym (monokulturze Q. rubra lub R. pseudoacacia bądź
drzewostanie sosnowym z owocującym podszytem P. serotina). Poletka zostały rozmieszczone parami: jedna para w centrum drzewostanu macierzystego, cztery pary
poletek tuż za granicą drzewostanu macierzystego (każda z czterech par założona
w osi głównych kierunków świata) i kolejne cztery pary poletek badawczych w odległości 30 m od nich (ryc. 1).
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Ryc. 1. Schemat rozmieszczenia poletek badawczych w ramach bloku
Fig. 1. Scheme of study plots’ distribution within a block
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Poletka reprezentowały pełen zakres zmienności leśnych zbiorowisk roślinnych
występujących na glebach mineralnych: od borów sosnowych Leucobryo-Pinetum po
łęgi zboczowe Querco-Ulmetum minoris violetosum odoratae. Większość poletek
reprezentowała leśne zbiorowiska zastępcze z sosną zwyczajną na siedliskach grądów
oraz pomiędzy acydofilnymi dąbrowami Calamagrostio arundinaceae-Quercetum
a grądami Galio sylvatici-Carpinetum.
2.2. Zbiór danych
W lipcu 2016 roku na każdym z poletek badawczych określono zagęszczenie siewek
(roślin, które skiełkowały w danym roku) badanych gatunków. Siewki odróżniano
od starszych nalotów na podstawie braku pierścienia przyrostu rocznego na pędzie
głównym oraz morfologii liści młodocianych. Cechy morfologiczne liści pozwalały
także odróżnić siewki od osobników powstałych w drodze rozmnażania wegetatywnego. Wykonano także spisy florystyczne roślinności runa z uwzględnieniem ilościowości w dziewięciostopniowej skali pokrycia Braun-Blanqueta (Dzwonko 2007). Na
podstawie tych danych i ekologicznych liczb wskaźnikowych Ellenberga (Ellenberg
i Leuschner 2010) określono średnie ważone ilościowością wskaźniki żyzności i odczynu gleby. Wskaźniki te, jako pośrednie miary zrealizowanej niszy ekologicznej
(Smart i Scott 2009), wskazują, czy na danym poletku przeważały gatunki typowe
dla siedlisk o niskiej czy wysokiej żyzności lub siedlisk o niskiej czy wysokiej kwasowości gleby, nie zaś na zawartość azotu czy pH gleby. W sierpniu 2016 roku wykonano na każdym poletku pomiar dostępności światła rozproszonego (ang. diffuse
non-interceptance − DIFN) za pomocą urządzenia LAI-2200 firmy Li-Cor Inc., według
metodyki Machado i Reicha (1999). Strukturę udziału gatunków drzewiastych w polu
powierzchni przekroju pierśnicowego drzewostanu (G1,3) określono dla dwóch lub
czterech poletek (w zależności od homogeniczności drzewostanu) na powierzchniach
badawczych o wielkości od 0,02 do 0,25 ha. Mierzono wszystkie drzewa o pierśnicy
powyżej 5 cm. Do analiz włączono udział (%) w G1,3 trzech badanych neofitów oraz
gatunków najczęściej występujących: Acer platanoides L., A. pseudoplatanus L., Fagus
sylvatica L., Pinus sylvestris L., Quercus petraea (Matt.) Liebl., Tilia cordata Mill. oraz
Ulmus minor Mill.
2.3. Analiza danych
Z uwagi na brak roślinności leśnej na sześciu spośród wszystkich badanych poletek,
wyłączono je z dalszych analiz, tj. dwa zlokalizowane w uprawie sosnowo-dębowej,
dwa w zbiorowisku zaroślowym z robinią akacjową oraz dwa na łące świeżej. Przed
analizami wszystkie zmienne poddano przekształceniom: centrowaniu, skalowaniu
oraz transformacji Yeo-Johnsona (Yeo i Johnson 2000), w celu ustabilizowania rozkładów. Preprocessing wykonano za pomocą funkcji caret::preProcess() (Kuhn 2008). Aby
określić ważność poszczególnych predyktorów, wykorzystano metodę uczenia maszy-
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nowego opartą na drzewach decyzyjnych Boosted Regression Tree (BRT) (Elith i in.
2009). Model BRT łączy zalety drzew decyzyjnych i boostingu, czyli zwiększania siły
predykcyjnej poprzez integrację wielu prostych modeli. Algorytm BRT dobiera optymalną liczbę drzew za pomocą kroswalidacji, w której 90% danych stanowi zbiór treningowy, a 10% – zbiór testowy. W pracy wykorzystano algorytm BRT zaimplementowany w funkcji dismo::gbm.stem() (Hijmans i in. 2017). Jako parametry wejściowe
dla poszukiwania najlepszego modelu zadano maksymalną liczbę drzew – 10 000,
współczynnik uczenia learning rate – 0,0001 oraz maksymalną złożoność drzewa – 10.
Do wizualizacji wyników wykorzystano pakiet graficzny ggplot2 (Wickham 2009).
Wszystkie analizy statystyczne wykonano przy użyciu programu R (R Core Team 2017).

3. Wyniki
Na powierzchniach badawczych rozkłady zagęszczeń siewek neofitów stanowiących
przedmiot pracy były zbliżone do rozkładów log-normalnych. Siewki P. serotina
odnotowano na 179 z 372 poletek badawczych, średnie ich zagęszczenie wynosiło
3206,0 ± 581,5 szt. ∙ ha–1, siewki Q. rubra odnotowano na 105 poletkach badawczych,
średnie ich zagęszczenie wynosiło 136,5 ± 20,7 szt. ∙ ha–1, natomiast obecność
R. pseudoacacia stwierdzono na 139 poletkach badawczych, a średnie zagęszczenie
siewek tego gatunku wynosiło 2554,0 ± 430,3 szt. ∙ ha–1.
Model opisujący zagęszczenia siewek P. serotina wyjaśniał 67% zmienności, a jego
najważniejszymi składowymi były: udział P. serotina w G1,3 (37,1%; tab. 1), udział
P. sylvestris w G1,3 (18,0%), udział Q. petraea w G1,3 (9,2%) oraz wskaźnik odczynu
gleby (7,7%). Zagęszczenie siewek P. serotina wzrastało wraz ze wzrostem udziału
P. serotina w G1,3 drzewostanu, przy czym największa dynamika wzrostu cechuje
zmianę od 1 do 5% G1,3, później zagęszczenia kształtowały się na podobnym poziomie: między 1000 a 10 000 szt. ∙ ha–1 (ryc. 2). Podobnie zagęszczenia siewek P. serotina wzrastały wraz ze wzrostem udziału P. sylvestris w G1,3, gdzie wzrost powyżej
50% G1,3 był najbardziej znaczący. Najwięcej siewek obserwowano na poletkach, gdzie
przeważały gatunki runa typowe dla siedlisk o glebach kwaśnych. Optimum ekologiczne dla siewek P. serotina pod względem udziału Q. petraea w G1,3 stwierdzono
przy udziale pomiędzy 20 a 40% oraz przy braku obecności tego gatunku.
Model opisujący zagęszczenia siewek Q. rubra wyjaśniał 28% zmienności, a jego
najważniejszymi składowymi były: udział Q. rubra w G1,3 (30,2%), wskaźnik odczynu gleby (13,6%), DIFN (11,2%) oraz wskaźnik żyzności gleby (10,6%). Zagęszczenie
siewek Q. rubra wzrastało wraz ze wzrostem udziału Q. rubra w G1,3 (ryc. 3). Największe
wartości osiągało przy udziale tego gatunku w G1,3 powyżej 90% oraz przy braku
Q. rubra w drzewostanie. Najwięcej siewek obserwowano na poletkach, gdzie przeważały gatunki runa leśnego typowe dla siedlisk średnio kwaśnych oraz średnio
żyznych. Największe zagęszczenia siewek Q. rubra pod względem dostępności światła stwierdzono w zakresie 4−6% światła pełnego.
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Ryc. 2. Wykres cząstkowych zależności wskazujący wpływ czterech zmiennych o największej
ważności (tab. 1) na zagęszczenie siewek P. serotina na poletkach badawczych. Linia przedstawia trend dopasowany za pomocą regresji loess, szary obszar – zakres błędu
Fig. 2. Partial dependence plot, presenting the impact of four variables with the highest importance (Table 1) on seedling densities of P. serotina within the study plots. Line shows the
trend fitted using loess regression, the grey area shows the range of model error

Tabela 1. Ważność predyktorów [%] w modelach BRT opisujących zagęszczenia siewek badanych
gatunków (pogrubiono najważniejsze parametry)
Table 1. The importance of predictors [%] in BRT models of seedling densities of the species
studied (the most important parameters were highlighted in bold)
Predyktor / Predictor

Prunus
serotina

Quercus
rubra

Robinia
pseudoacacia

Udział w polu powierzchni przekroju pierśnicowego
Share of stand basal area
19,7

10,6

0,8

Q. rubra

1,1

13,1

1,1

R. pseudoacacia

0,3

0,2

46,5

A. platanoides

2,7

2,6

10,4

P. serotina
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A. pseudoplatanus

3,8

10,8

2,1

F. sylvatica

3,9

1,7

3,0

P. sylvestris

28,1

14,3

6,4

Q. petraea

9,2

13,5

2,5

T. cordata

3,9

3,2

0,3

U. minor

1,5

1,1

2,6

DIFN

8,5

8,4

9,2

Wskaźnik żyzności Ellenberga
Ellenberg’s ecological indicator of soil fertility

7,8

6,9

6,5

Wskaźnik odczynu Ellenberga
Ellenberg’s ecological indicator of soil reaction

9,6

13,5

8,5

2

–1

Zagęszczenie siewek [szt. · ha ] / Seedling density [ind. · ha ]

Quercus rubra R = 0,28

10 000

Udział Quercus rubra w G1,3 [%]

Wskaźnik odczynu gleby Ellenberga

Quercus rubra G1,3 share [%]

Ellenberg’s soil reaction indicator

100

1

–1

0

0

1

100 2

Dostępność światła – DIFN

10 000

4
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5

6

7

Wskaźnik żyzności gleby Ellenberga
Ellenberg’s soil fertility indicator

Light availability – DIFN

100
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Ryc. 3. Wykres cząstkowych zależności wskazujący wpływ czterech zmiennych o największej
ważności (tab. 1) na zagęszczenie siewek Q. rubra na poletkach badawczych. Linia przedstawia trend dopasowany za pomocą regresji loess, szary obszar – zakres błędu
Fig. 3. Partial dependence plot, presenting the impact of four variables with the highest importance (Table 1) on seedling densities of Q. rubra within the study plots. Line shows the
trend fitted using loess regression, the grey area shows the range of model error
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Ryc. 4. Wykres cząstkowych zależności wskazujący wpływ czterech zmiennych o największej
ważności (tab. 1) na zagęszczenie siewek R. pseudoacacia na poletkach badawczych. Linia
przedstawia trend dopasowany za pomocą regresji loess, szary obszar – zakres błędu
Fig. 4. Partial dependence plot presenting the impact of four variables with the highest importance
(Table 1) on seedling densities of R. pseudoacacia within the study plots. Line shows the
trend fitted using loess regression, the grey area shows the range of model error

Model opisujący zagęszczenia siewek R. pseudoacacia wyjaśniał 67% zmienności,
a jego najważniejszymi składowymi były: udział R. pseudoacacia (33,1%), A. platanoides (15,8%) i P. sylvestris (10,1%) w G1,3 oraz wskaźnik odczynu gleby (8,0%).
Zagęszczenie siewek R. pseudoacacia wzrastało wraz ze wzrostem udziału R. pseudoacacia w G1,3 drzewostanu (ryc. 4). Najwięcej siewek robinii odnotowano w drzewostanach, gdzie robinia stanowiła od 5 do 20% G1,3 drzewostanu, następnie zagęszczenia nadal zwiększały się, lecz mniej dynamicznie. Najwięcej siewek obserwowano
na poletkach o niewielkim udziale A. platanoides. Największe wartości zagęszczeń
siewek R. pseudoacacia stwierdzono pomiędzy 40 a 70% G1,3 P. sylvestris oraz w drzewostanach bez obecności sosny. Wraz ze wzrostem pokrycia przez gatunki runa
typowe dla siedlisk o odczynie słabo kwaśnym do obojętnego zagęszczenie siewek
R. pseudoacacia wzrastało.
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4. Dyskusja
4.1. Dostępność propagul a ograniczenia dyspersji
Uzyskane wyniki wskazują, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na zagęszczenia siewek badanych gatunków jest dostępność propagul. Dla każdego z badanych
gatunków wyjaśniała ponad 30% zmienności. Nie stwierdzono natomiast dużych
różnic istotności tej zmiennej pomiędzy badanymi gatunkami. Mogłaby ona wynikać
z ograniczeń w dyspersji (Myczko i in. 2014, Jagodziński i in. 2015). Z drugiej strony w każdym przypadku ważność pierwszego w kolejności predyktora jest prawie
trzykrotnie większa od kolejnych. Może to wskazywać na większe ograniczenia w dyspersji niż w kiełkowaniu nasion badanych gatunków. Ten tok rozumowania może
potwierdzać wyjątek – drugi pod względem ważności predyktor zagęszczenia siewek
P. serotina (udział P. sylvestris w G1,3), który osiągnął ważność 18%. W przypadku
P. serotina, rozprzestrzenianej głównie przez ptaki (Starfinger i in. 2003, Deckers i in.
2008), dostępność drzewostanów sosnowych jako miejsc odpoczynku i defekacji
może mieć duże znaczenie (Jagodziński i in. 2015), podobnie jak w przypadku rozprzestrzeniania jarzębiny w borach świerkowych (Żywiec i in. 2013) lub rozprzestrzeniania Prunus mahaleb (Jordano i Schupp 2000). Wątpliwości budzi duże
znaczenie dostępności źródeł nasion w kształtowaniu zagęszczeń siewek anemochorycznej R. pseudoacacia. Może to wynikać z ograniczonych możliwości kiełkowania
związanych z koniecznością skaryfikacji nasion (Suszka i in. 2000). Z drugiej strony
średnie zagęszczenia tego gatunku wskazują na brak trudności z kiełkowaniem nasion.
4.2. Wpływ składu gatunkowego drzewostanu
Skład gatunkowy drzewostanu kształtuje warunki środowiskowe pod jego okapem.
Wynika to z siedliskotwórczej roli drzew, obejmującej m.in. kształtowanie warunków
świetlnych (np. Knight i in. 2008, Niinemets 2010), obiegu materii (np. Reich i in.
2005, Hobbie i in. 2006, 2007, 2010, Mueller i in. 2012) czy biocenoz różnych grup
organizmów (np. Augusto i in. 2003, Knight i in. 2008, Mueller i in. 2016). Uzyskane
wyniki wskazują na ważną rolę struktury gatunkowej drzewostanu nie tylko pod
względem obecności źródła nasion, ale także wyżej wymienionych oddziaływań.
Jednym z nich jest pinetyzacja, czyli obecność sosny na żyźniejszych siedliskach,
wynikająca ze sztucznego wprowadzania jej do lasów w XIX i XX wieku. Z występowaniem sosny wiąże się występowanie robinii i czeremchy amerykańskiej. Stwarza
ona również dobre warunki dla dębu czerwonego. Oddziaływanie to wynika zarówno ze zwiększania dostępności światła na dnie lasu poprzez ażurową koronę (Knight
i in. 2008, Niinemets 2010, Jagodziński i in. 2015), jak i poprzez ługowanie składników odżywczych w głąb profilu glebowego oraz zakwaszanie gleby (np. Binkley
i Valentine 1991, Augusto i in. 2003, Mueller i in. 2012). Zwiększona obecność neofitów w drzewostanach sosnowych, zwłaszcza na żyźniejszych siedliskach, była stwierdzona przez wielu autorów (np. Chmura 2004, Zerbe i Wirth 2006, Knight i in. 2008,
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Jagodziński i in. 2015, Rodríguez i in. 2017). W przypadku P. sylvestris obfitość
P. serotina może wynikać z wprowadzania jej pod drzewostany iglaste w celu wzbogacenia siedlisk (Starfinger i in. 2003, Danielewicz i Wiatrowska 2014), w przypadku
R. pseudoacacia zaś z ograniczenia wzrostu gatunków runa typowych dla żyznych
lasów liściastych, stanowiących konkurencję dla R. pseudoacacia.
4.3. Stan wiedzy i ograniczenia
Uzyskane wyniki wskazują na duże zróżnicowanie liczebności siewek badanych neofitów. W ostatnich latach w coraz liczniejszych badaniach analizowane były zagęszczenia neofitów w celu określenia ich reakcji na czynniki środowiskowe (np. Gazda
i Szlaga 2008, Riepšas i Straigyté 2008, Gazda i Fijała 2010, Gazda 2013, Major i in.
2013, Dyderski i Jagodziński 2015, Jagodziński i in. 2015, Rodríguez i in. 2017).
Informacje te pozwalają na określenie potencjału inwazyjnego obcych gatunków
roślin drzewiastych i ocenę zagrożenia rozpatrywanego na różnych poziomach organizacji przyrody. Brakuje jednak informacji o przeżywalności i o strukturze demograficznej nalotów (Rodríguez i in. 2017), które pozwoliłyby odpowiedzieć na pytanie o długoterminową rolę źródeł nasion w rozprzestrzenianiu się gatunków
inwazyjnych. Potrzeba ta wynika nie tylko ze zmienności intensywności owocowania
w poszczególnych latach (Burns i Honkala 1990), ale także z różnych odpowiedzi
ekologicznych siewek i starszych roślin na warunki środowiskowe (Godefroid i in.
2005, Jagodziński i in. 2017).

5. Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że pod względem skali
ekologicznej towarzyszących gatunków roślin runa dotyczącej żyzności można uszeregować badane neofity od występującej z gatunkami typowymi dla siedlisk najuboższych P. serotina, przez Q. rubra do R. pseudoacacia, występującej najczęściej z gatunkami typowymi dla siedlisk żyznych. Uzyskane wyniki wskazują na bardzo duże
znaczenie dostępności nasion dla kształtowania się banków siewek badanych gatunków inwazyjnych. Z tego względu jednym ze sposobów ograniczania inwazji badanych
gatunków może być usuwanie źródeł diaspor z drzewostanów. Należy jednak pamiętać, że nagłe usunięcie części drzew będzie prowadziło do zwiększenia dostępności
światła na dnie lasu, przez co obecne już siewki będą miały większą szansę na awans
do wyższych warstw drzewostanu. Ponadto, w przypadku lasów gospodarczych źródła nasion często nie mogą być usunięte, ponieważ przebudowa lub użytkowanie
danego drzewostanu jest długotrwałym procesem, którego rozpoczęcie ze względów
planistycznych także rozłożone jest w czasie. Aby ograniczyć negatywny wpływ źródła nasion na otaczające ekosystemy leśne, można także utrzymywać zwarcie oraz
wprowadzać lub nie usuwać wkraczających naturalnie podszytów rodzimych gatun-
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ków roślin drzewiastych, zmniejszających dostępność światła do dna lasu, np. leszczyny, klonu zwyczajnego czy jaworu. Największym ryzykiem inwazji badanych
gatunków obarczone są drzewostany sosnowe na siedliskach lasowych. Do pełniejszego poznania rzeczywistego potencjału inwazyjnego badanych gatunków niezbędne są jednak informacje dotyczące przeżywalności siewek oraz możliwości przejścia
do wyższych warstw fitocenozy leśnej.
***
Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu nr
2015/19/N/NZ8/03822 pt. „Ekofizjologiczne i ekologiczne uwarunkowania inwazyjności drzew
i krzewów na przykładzie Padus serotina, Quercus rubra oraz Robinia pseudoacacia”.
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Summary
Invasive tree and shrub species constitute a serious threat to biodiversity, and they have a negative
economic impact. Success of invasive species is determined by factors connected with species’
biological traits, habitat invasibility, and propagule pressure. The latter is expressed as quantity of
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diaspores available to colonize new habitats. In our study we assessed the role of propagule pressure, expressed as percentage of tree stand basal area, in shaping seedling densities of three invasive
woody plant species: Prunus serotina, Quercus rubra, and Robinia pseudoacacia. These species differ in terms of biology, and in terms of our awareness of their invasiveness in forest ecosystems.
The study was conducted within 378 plots (10 × 10 m; see: Fig 1) in the Wielkopolski National
Park, covering broad gradients of soil fertility and light availability. We assessed tree stand structure (basal area proportion of the studied species, and seven most frequent species), light availability using LAI-2200 Canopy Analyzer and Ellenberg’s ecological indicator values for soil reaction
and fertility. We used Boosted Regression Tree model (BRT) to assess the hierarchy among predictors, and partial dependences of seedling densities (for plants germinated in the current year).
Our study indicated broad ranges of seedling densities: P. serotina seedlings were found on
179 study plots with an average density of 3206.0 ± 581.5 ind. ∙ ha–1. Q. rubra seedlings were found
on 105 study plots with an average density of 136.5 ± 20.7 ind. ∙ ha–1, whereas R. pseudoacacia
seedlings were found on 139 study plots with an average density of 2554.0 ± 430.3 ind. ∙ ha–1. For
all species studied, the most important predictor was the proportion of particular species in the
stand basal area (see: Table 1). Seedling density of P. serotina also depended on Pinus sylvestris and
Quercus petraea shares of stand basal area as well as soil reaction expressed by Ellenberg’s ecological indicator value. The highest densities of this invasive species were found on plots with high
shares of P. sylvestris, moderate shares of Q. petraea in the stand basal area and with high shares of
acidophilous understory species (see: Fig 2).
Q. rubra seedling densities depended on the share of this species in the stand basal area,
Ellenberg’s ecological indicator values of soil reaction and fertility, as well as on light availability
(see: Fig. 3). Its densities were the highest within plots with moderate acidophilous understory
plants, typical to habitats moderately poor in nutrients, and between 4 to 6% of full light. Densities
of R. pseudoacacia seedlings depended on the proportion of basal area of R. pseudoacacia, P. sylvestris and Acer platanoides, and on Ellenberg’s ecological indicator value of soil fertility (see: Fig. 4).
Its densities were the highest within stands with high shares of P. sylvestris in the stand basal area,
low shares of A. platanoides, and high proportions of understory plants typical to slightly acidic
and neutral soils.
Our study allowed placement of the neophytes studied on a gradient from P. serotina with the
lowest soil fertility and reaction requirements, to moderate requirements of Q. rubra and the highest requirements of R. pseudoacacia. Propagule availability was the most important factor shaping
the seedling banks of the species studied. Thus, the removal of seed sources, i.e. fruiting trees, may
be an effective way of limiting the spread of these neophytes. On the other hand, such removals
may increase light availability, facilitating growth of seedlings of the species, considered invasive,
that are currently present. For that reason we recommend planting native understory species and
shrubs with high leaf area index, e.g. Acer platanoides, A. pseudoplatanus, or Corylus avellana. The
most invasible forests are those with P. sylvestris planted on habitats of fertile deciduous forests.
Survival analyses of seedlings are needed for a better understanding of invasion potential of the
species studied.
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Abstract. Conservation genetics plays an enormous role in the preservation of genetic variation
of many animals and plants. The development of biological sciences provides ample opportunities
for effective conservation of the genetic variation. Especially molecular markers find a number
of applications in this area. They are commonly used to determine the level of genetic variability
of populations, taxonomic identification, or in genetic monitoring. These analyses enable a faster
and more effective determination of needs, tasks and selection of appropriate tools, which are
necessary to preserve and protect genetic diversity. In the perspective of anticipated environmental
changes, it is particularly important to take also active measures, using in situ and ex situ protection methods.
Keywords: genetic variability, forest genetic resources, natural environment protection

1. Wstęp
Według Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych
(International Union for Conservation of Nature, IUCN) jednym z priorytetów ochrony przyrody jest utrzymanie różnorodności biologicznej na wszystkich poziomach
jej organizacji, w tym na poziomie genetycznym. Kluczową rolę w zachowaniu zmien-
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ności genetycznej różnych populacji naturalnych odgrywają gatunki drzewiaste,
które tworzą główny element składowy wielu ekosystemów (Gömöry i in. 2010).
Poszczególne gatunki drzew charakteryzują się zazwyczaj rozległym zasięgiem występowania, długowiecznością, efektywnymi strategiami dyspersji pyłku i nasion oraz
dużym rozmiarem genomu, który na przykład u świerka zwyczajnego jest dziesięć
razy większy niż u człowieka (Eriksson i in. 2013). Stabilność tworzonych układów
przyrodniczych możliwa jest dzięki utrzymywaniu przez drzewa wysokiej zmienności wewnątrzpopulacyjnej, sięgającej często 95−98% (Eriksson i in. 2013), a co za
tym idzie, również dużej zdolności adaptacyjnej.
W ochronie zmienności genetycznej populacji olbrzymie możliwości daje genetyka konserwatorska (ang. conservation genetics), której bezpośrednim przedmiotem
zainteresowania jest różnorodność genetyczna, definiowana jako stopień zmienności
genetycznej w obrębie danego gatunku oraz różnorodność filogenetyczna, rozumiana jako zasoby historii ewolucyjnej danego gatunku lub populacji (Allendorf i Luikart
2007). Bogactwo pul genowych poszczególnych populacji stanowi podstawę i źródło
bogactwa pozostałych poziomów różnorodności biotycznej, tj. różnorodności gatunkowej i biocenotycznej, oraz wynikającego z nich zróżnicowania na poziomie ekosystemowym, krajobrazowym i biogeograficznym. Do nadrzędnych celów tej dziedziny należy powstrzymanie spadku różnorodności genetycznej poszczególnych
populacji oraz zapewnienie ciągłości procesów ewolucyjnych i ekologicznych.

2. Narzędzia genetyki konserwatorskiej
Obserwowany w ostatnich dekadach dynamiczny rozwój technik molekularnych
sprawił, że są one obecnie powszechnie wykorzystywane w ramach szeroko rozumianej ochrony przyrody. Identyfikacja poziomu zmienności genetycznej oraz bogactwa pul genowych jest szczególnie ważna w przypadku populacji gatunków rzadkich lub narażonych na wyginięcie, gdzie wymagane jest podjęcie szybkich
i skutecznych działań ochronnych. Określenie na przykład poziomu inbredu, możliwości przepływu genów czy też efektywnej wielkości populacji wymiernie zwiększa
szansę na efektywne wykorzystanie wyników badań w ochronie tych populacji.
Obserwowane w ostatnich latach na terenie Europy pogorszenie stanu zdrowia wielu gatunków drzew liściastych, m.in. jesionu i olszy, może doprowadzać do utraty
cennych populacji. Badania molekularne jesionu wyniosłego pozwoliły na waloryzację badanych polskich populacji (http://fraxumlbg.pl) i efektywne wykorzystanie
wyników analiz genetycznych w ochronie zasobów gatunku, szczególnie w kontekście
porażenia populacji jesionu patogenem Hymenoscyphus fraxineus. Działania zmierzające do identyfikacji genetycznej zmienności powinny być również podejmowane
w przypadku gatunków narażonych na hybrydyzację, jak na przykład modrzewie
(Jagielska 2008). W obszarach szczególnie cennych przyrodniczo, dzięki identyfikacji taksonomicznej, dbając o czystość lokalnych pul genowych, można skutecznie
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eliminować osobniki obcego pochodzenia oraz powstałe mieszańce. Analizy genetyczne znalazły również zastosowanie w wykrywaniu nielegalnego pozyskiwania
i obrotu gatunków chronionych, jak również w kryminalistyce w zakresie identyfikacji materiału pochodzącego z kradzieży (Nowakowska i Pasternak 2014). Ważnym
ogniwem badań w zakresie działań ochronnych jest wykorzystywanie markerów
molekularnych w diagnostyce patogenów związanych z gatunkami inwazyjnymi, jak
również monitoring gatunków obcych i inwazyjnych.
Nowym narzędziem w opisie różnorodności genetycznej jest barkoding DNA,
czyli ustalenie tzw. kodu paskowego DNA, który stanowi specyficzną, charakterystyczną dla danego gatunku sekwencję zasad azotowych. Zadaniem barkodingu DNA
jest stosunkowo szybka, łatwa i wiarygodna identyfikacja gatunków za pomocą jednej lub kilku sekwencji DNA w określonym locus lub loci. Barkoding DNA potencjalnie może być wykorzystywany w ewidencjonowaniu bioróżnorodności, głównie
na poziomie gatunkowym, analizach ekologicznych i fitogeograficznych, identyfikacji nowych gatunków, w analizach z zakresu kryminalistyki, jak również w kontroli
handlu i międzynarodowych transferów roślin, zwierząt, żywności oraz leków (Mirek
i in. 2007). Aby sekwencja DNA mogła być użyta do wymienionych zadań, musi
mieć niską zmienność w obrębie gatunku i jednocześnie wysoką zmienność między
gatunkami, a jej frekwencja w genomie musi być wysoka (Chase i in. 2005, Cowan
i in. 2006). Najczęściej wykorzystywanymi genami potencjalnie umożliwiającymi
identyfikację taksonomiczną roślin są geny chloroplastowe, tj. rbcL kodujący dużą
podjednostkę białka RuBisCO bardzo powszechnie występującego w organizmach
roślinnych oraz matK kodujący maturazę. Geny te w barkodingu DNA roślinnego
uzupełniane są przez analizy zmienności sekwencji międzygenowego trnH-psbA
zlokalizowanego w chloroplastach oraz genu ITS w genomie jądrowym kodującego
białko rybosomalne (Hollingsworth i in. 2011).
W ostatnim czasie w wielu krajach Europy podejmowanych jest szereg działań
z zakresu tzw. leśnego monitoringu genetycznego. Dla wybranego gatunku, na sieci
powierzchni próbnych, przeprowadza się analizy genetyczne dla osobników matecznych, odnowienia naturalnego oraz nasion (Konnert i in. 2011). Monitorowanie
różnorodności biologicznej w czasie jest potrzebne do wykrycia zmian, które zagrażają równowadze biologicznej. To zwłaszcza różnorodność genetyczna, jako integralna część różnorodności biologicznej, wymaga szczególnej uwagi, a monitorowanie
jej może zapewnić skuteczną ochronę na przykład przed redukcją wielkości puli
genowej. Monitorowanie genetyczne gatunków drzewiastych, stanowiących główny
element zbiorowisk leśnych, umożliwia wczesne wykrycie potencjalnie szkodliwych
zmian zdolności adaptacyjnych badanych populacji, zanim pojawią się one na wyższych szczeblach różnorodności biologicznej (np. gatunków lub różnorodności ekosystemów). Poprzez analizę zmian struktury genetycznej populacji w czasie możliwe
jest szacowanie ich potencjału adaptacyjnego oraz prognozowanie zmian struktury
genetycznej w gradiencie środowiskowym. Monitorowanie genetyczne lasów umożliwia również szybsze i bardziej efektywne definiowanie potrzeb, zadań oraz dobór
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odpowiednich narzędzi niezbędnych do zachowania i ochrony różnorodności genetycznej (Fussi i in. 2016).
W ochronie przyrody, w perspektywie przewidywanych zmian środowiskowych,
szczególnie ważne jest podejmowanie czynnych działań wykorzystujących zarówno
metody ochrony in situ, jak i ex situ. Te pierwsze polegają na ochronie populacji
w miejscu naturalnego występowania, a tym samym pozwalają na zachowanie określonych funkcji ekosystemu, jak również interakcji zachodzących pomiędzy różnymi
gatunkami roślin i zwierząt. Obiekty chronione mogą być zlokalizowane na obszarach
parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów przyrody i w innych obszarach
chronionych, ale również w drzewostanach nasiennych. Ochrona ex situ różni się
lokalizacją obiektów, które ze względu na występujące zagrożenie muszą być objęte
ochroną poza miejscem występowania, do czego wykorzystuje się metody rozmnażania wegetatywnego i odnowienie sztuczne. Przykładem realizacji tego typu ochrony są uprawy pochodne i zachowawcze świerka pospolitego proweniencji „Kolonowskie”
w Nadleśnictwie Zawadzkie i Kórniku (Chałupka i in. 2008) czy świerka istebniańskiego w Nadleśnictwie Wisła. Pochodzenia te charakteryzowały się wysokimi walorami hodowlanymi w doświadczeniach proweniencyjnych IUFRO 1964/68, a ich
naturalne drzewostany mateczne już nie istnieją.
Szczególną formą ochrony jest gromadzenie nasion i innych fragmentów lub
organów roślin w bankach genów. Realizowana jest ona poprzez wykorzystanie najnowszych badań umożliwiających długookresowe przechowywanie nasion i pyłku,
kriokonserwację, długookresową hodowlę tkankową roślin oraz przechowywanie
materiału genetycznego w bankach DNA. Leśny Bank Genów Kostrzyca jest główną
jednostką prowadzącą ochronę gatunków rodzimych drzew i krzewów leśnych oraz
zagrożonych gatunków roślin zielnych. Jednostka ta realizuje program zachowania
zasobów genowych m.in. jesionu wyniosłego, wiązu górskiego, wiązu pospolitego
i wiązu szypułkowego – gatunków, których liczebność gwałtownie zmniejszyła się na
terenie Europy pod koniec XX wieku. Ponadto prowadzi produkcję sadzonek gatunków chronionych, tj. cisa pospolitego czy jarząbu brekinia.

3. Podsumowanie
Działania z zakresu ochrony przyrody oparte na wykorzystaniu genetyki konserwatorskiej skupiają się głównie na powstrzymywaniu wymierania gatunków oraz redukcji zmienności różnorodności genetycznej populacji. Najnowsze osiągnięcia genetyki konserwatorskiej, wykorzystujące nowoczesne narzędzia badawcze takich
nauk, jak m.in. genetyka molekularna, genetyka populacyjna, filogenetyka, genomika czy też bioinformatyka, pozwalają tworzyć efektywne i skuteczne programy oraz
strategie ochrony. Dynamiczny rozwój nauk biologicznych zapewnia obecnie silną
oręż w walce o zachowanie zmienności genetycznej populacji zarówno roślin, jak
i zwierząt. Interdyscyplinarność tej nauki i wynikające z niej szerokie spektrum ko-
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rzyści pozwalają zyskiwać wiedzę na temat zmienności genetycznej populacji oraz
mechanizmów ją kształtujących. Wprowadzanie do praktyki ochrony przyrody najnowszych osiągnięć badań genetycznych oraz prowadzenie jednocześnie wszechstronnych działań wykorzystujących metody ochrony in situ i ex situ pozwalają efektywnie realizować plany ochrony i zachowania różnorodności genetycznej. Pomimo
wielu trudności wiążących się ze zmianami środowiskowymi należy kontynuować
działania wynikające z głęboko rozumianej konieczności ochrony, zachowania i rozwoju różnorodność biologicznej, która jest cechą warunkującą trwałość i zdolność
populacji do ewolucji w zmieniającym się środowisku.
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Summary
One of the priorities in nature protection is to maintain biodiversity at all levels of its organization.
The key role in maintaining the genetic variability of different natural populations is played by
arborescent species, which constitute the basic component of many ecosystems on Earth. Thanks
to a dynamic development of biological sciences, including genetics and molecular ecology, we
are now observing a new research trend, which allows us to expand our knowledge on the genetic
variability of populations, including trees, and the mechanisms that shape it. Molecular markers
find a number of applications in conservation genetics, where they are used to determine the level
of variability of populations, they serve to estimate the level of gene flow, the cross-mating systems,
and parentage analysis. They are also extensively used in phylogenetic, taxonomic, and genomic
studies. The introduction of the latest achievements of genetic research into practice, along with
simultaneous comprehensive in situ and ex situ protection, including the storage of biological material in gene banks, provides effective tools to fight for the conservation of genetic variability.
Any efforts and actions in terms of conservation of genetic resources need to be extensive and
complementary, and they must cover single genotypes and populations, as well as whole complexes. The nature of these activities, and the selection of proper methods need to take into account
both the type and size of the protected objects, and the scale of their endangerment.
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Abstract. Combining the approach used in landscape research with non-market valuation techniques, the aim of this study is to examine the preferences regarding different forms of nature
conservation, i.e. passive protection vs. active protection. The obtained outcomes indicate that
providing information on differences between the managed and the unmanaged forest, on natural
forest, natural processes and natural disturbances, results in positive and significant shift in preferences into the direction of passive protection. The obtained outcomes also indicate that people
have stable preferences regarding the main function of the Tatra National Park, which in the view
of most respondents should be conserving natural processes and protecting biodiversity.
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1. Wstęp
Lasy zajmują około 58% powierzchni polskich Tatr. Ich ochrona była ważnym motywem utworzenia w 1954 roku Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN). Pojmowano
ją jednak na różne sposoby, a znaczenie poszczególnych pojęć, jak choćby pojęcia
ochrony ścisłej, zmieniało się. W połowie XIX wieku, gdy tatrzańskie lasy były intensywnie eksploatowane przez prywatnych właścicieli, za najlepszy sposób ich ochrony uważano wykup na cele publiczne i prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej
(Lettner 1885). W pierwszym, bardziej szczegółowym projekcie utworzenia w Tatrach
parku narodowego, jego autor, profesor Stanisław Sokołowski (1923, s. 14), twierdził,

138

M. Giergiczny, T. Zwijacz-Kozica

że najlepszym środkiem byłaby „absolutna ochrona i nietykalność lasu w Tatrach,
a przynajmniej ograniczenie użytkowania do nieodzownych konieczności, jak np.
uprzątanie wykrotów, drzew opadniętych przez kornika itp.” Biorąc jednak pod uwagę ówczesne stosunki własnościowe, zauważał on, że takie rozwiązanie jest nierealne.
Zakładał więc dalsze użytkowanie większości tatrzańskich lasów, w tym prowadzenie
gospodarki zrębowej. Projektowany wówczas obszar ochrony ścisłej miał objąć pewną część lasów tatrzańskich. Przyjmowano jednak, że ingerencja człowieka byłaby
dopuszczona, „o ile tym lasom groziłoby zniszczenie wskutek klęsk żywiołowych”.
Do wybuchu wojny nie udało się utworzyć w Tatrach parku narodowego, ale znaczne obszary leśne zostały wykupione i włączone w skład Lasów Państwowych.
Pierwszy obszar ochrony ścisłej w polskich Tatrach, zwany „Matecznikiem”, powstał 16 czerwca 1948 roku na mocy zarządzenia Ministra Leśnictwa „w celu ratowania pozostałych resztek zwierzyny w Tatrach”. W zarządzeniu tym nie precyzowano sposobu postępowania w lasach objętych ochroną (Zarządzenie 1948). Gdy w 1954
roku utworzono Tatrzański Park Narodowy, lasy stanowiące własność państwową
objęto tzw. gospodarstwem rezerwatowym, dzieląc je na rezerwaty ścisłe i częściowe.
Zakładano jednocześnie, że w przypadku naruszenia stanu lasu przez poważną klęskę elementarną lub w przypadku niebezpieczeństwa pojawienia się szkodnika zagrażającego istnieniu lasu mogą być na terenach poddanych ochronie ścisłej zastosowane zabiegi uznane za niezbędne przez Ministra Leśnictwa na podstawie opinii
Państwowej Rady Ochrony Przyrody (Rozporządzenie 1955). Ochrona ścisła była
więc tylko z nazwy ścisła i nie chroniła procesów, lecz pewien stan lasu, który − jak
wiemy obecnie − nie jest stanem trwałym. Całkowite zaniechanie ingerencji w stan
ekosystemów na obszarach ochrony ścisłej zostało wyartykułowane w ustawie o ochronie przyrody dopiero w 2000 roku, a w 2004 roku dodano, że ma to być zaniechanie
trwałe i dotyczyć nie tylko stanu przyrody, ale także procesów przyrodniczych, w tym
także tych, które wcześniej uważane były za klęski żywiołowe i elementarne. Nowelizacja
ustawy z 2000 roku wprowadziła także pojęcie ochrony krajobrazowej, przypisując
ją do gruntów pozostających w gospodarczym wykorzystaniu, a znajdujących się
w granicach parków narodowych lub rezerwatów przyrody. Obok ochrony ścisłej
i częściowej (którą w 1991 roku przemianowano na czynną) pojawiła się więc trzecia
forma ochrony tatrzańskich lasów. W praktyce zarówno ochronna czynna, jak i krajobrazowa sprowadzała się do różnorodnych form zagospodarowania lasów.
Określanie zasięgu obszarów ochrony ścisłej odbywało się zwykle w drodze administracyjnej, bez udziału społeczeństwa. Również głosy naukowców nie do końca
były uwzględniane, co można stwierdzić, porównując projekt sieci rezerwatów ścisłych
profesora Stefana Myczkowskiego (1967) z zatwierdzonym przez Ministra Leśnictwa
i Przemysłu Drzewnego planem urządzenia gospodarstwa rezerwatowego Tatrzańskiego
Parku Narodowego z 1976 roku. Niezrealizowany pozostał między innymi postulat
Myczkowskiego, aby otaczające Stawy Toporowe nierodzime drzewostany na powierzchni około 40 ha „dla eksperymentu pozostawić samej przyrodzie” (Zwijacz-Kozica 2005).
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Sposób ochrony lasów, zwłaszcza tak cennych jak tatrzańskie czy białowieskie,
nie jest społeczeństwu obojętny. Lasy zawsze były obiektem dynamicznym, a w ostatnich latach ich przemiany nasiliły się. Wiatrołomy, wiatrowały i postępujące za nimi
gradacje owadów wywołują gwałtowne zmiany w krajobrazie. Drzewostany TPN
objęte są trzema różnymi formami ochrony, co sprawia, że w stosunkowo niewielkiej
odległości od siebie można obserwować skrajnie różne podejście do tych zjawisk: od
cięć sanitarnych w formie wielkopowierzchniowych zrębów zupełnych, po zupełne
zaniechanie interwencji. Wywołuje to wiele komentarzy wśród odwiedzających TPN.
W mediach szczególnie negatywnie komentowany jest widok martwych drzew, co
czasem wykorzystywane bywa do wywierania presji na administrację TPN w celu
zwiększenia pozyskania drewna.
Obecnie obowiązujące zasady konstruowania planów ochrony parków narodowych wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej powodują, że praktycznie każdy ma możliwość zapoznania się z wynikami prac na potrzeby sporządzenia projektu planu i z projektem planu oraz możliwość zgłaszania do nich
wniosków i uwag (Rozporządzenie 2005). Jednym z elementów prac na potrzeby
sporządzenia projektu planu jest opracowanie koncepcji ochrony zasobów, tworów
i składników przyrody oraz wartości kulturowych, a także eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych oraz zewnętrznych, w tym
w szczególności określenie potrzeb i uwarunkowań zastosowania ochrony ścisłej,
czynnej i krajobrazowej.
Ekonomiści rozróżniają dwa podstawowe rodzaje dóbr: prywatne i publiczne. Te
pierwsze można kupić i sprzedać, a ich wartość odzwierciedlona jest w cenie rynkowej.
Te drugie natomiast podporządkowane są dwóm zasadom: niewykluczalności i niekonkurencyjności. Pierwsza zasada oznacza, że jeśli dostarczane jest pewne dobro, to
nie można nikogo wyłączyć z możliwości jego użytkowania. Według drugiej zasady,
jeśli jakieś dobro używane jest przez kogoś, to równocześnie może być używane przez
kogoś innego i nie wpłynie to negatywnie na pierwszego użytkownika (Żylicz 2004).
W przypadku dobra prywatnego każdy indywidualnie decyduje, co i w jakiej ilości
konsumuje. Dobra prywatne można dowolnie wymieniać na rynkach, a o ich wartości
można wnioskować na podstawie cen. Natomiast w przypadku dóbr publicznych zachowania rynkowe są zniekształcone przez zasadę niewykluczalności. Ludzie rozumieją, że jeśli dobro publiczne jest dostępne, to nie można nikogo wyłączyć z jego użytkowania. Dlatego niektórzy wykorzystują ten fakt i zachowują się jak „gapowicze” (ang.
free riders): korzystają z dobra, ale udają, że ich ono nie obchodzi, więc nie finansują
jego dostarczania. Ekonomiści wykazują, że rynkowa podaż dobra publicznego będzie
niższa, niż usprawiedliwiałyby to preferencje społeczne (Żylicz 2004). Oznacza to, że
ponieważ z konsumpcji dobra publicznego, jakim np. są parki narodowe, nie można
nikogo wykluczyć, to mechanizm rynkowy pozostawiony bez regulacji doprowadzi do
mniejszej podaży tychże dóbr, niż wynika to z faktycznych preferencji społeczeństwa.
Dlatego w przypadku optymalnej podaży dóbr publicznych niezbędna jest interwencja
administracyjna, która skoryguje mechanizm rynkowy. Interwencja taka, aby była
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optymalna społecznie, wymaga przeprowadzenia badań preferencji, które pozwalają
ocenić, ile faktycznie danego dobra publicznego ludzie chcieliby konsumować (takim
dobrem publicznym może być np. powierzchnia obszaru chronionego, ale może być
też wybór optymalnego społecznie modelu ochrony). Lasy dostarczają wielu dóbr
i usług o charakterze publicznym (np. rekreacja, usługi regulacyjne, różnorodność
biologiczna, walory krajobrazowe). Oczywiście dostarczają również dóbr, które mają
charakter dobra prywatnego. Klasycznym przykładem takiego dobra jest drewno. Suma
wartości wszystkich dóbr i usług generowanych przez las składa się na całkowitą wartość lasu. Rozważmy dwa przypadki cennego przyrodniczo lasu, który w pierwszym
przypadku jest własnością prywatną (np. lasy w Dolinie Chochołowskiej), a w drugim
jego właścicielem jest Skarb Państwa (większość lasów tatrzańskich). Należy się spodziewać, że prywatny właściciel będzie przede wszystkim zainteresowany maksymalizacją zysku z pozyskania drewna i innych pożytków z lasu, które może sprzedać na
rynku. Dlatego las prywatny, o ile jego użytkowanie zapewni zysk ekonomiczny, zostanie przekształcony w las gospodarczy i będzie realizował głównie funkcję produkcyjną,
a inne funkcje pozostaną towarzyszące. Prywatny właściciel nie jest zachęcany do tego,
aby troszczyć się o dostarczenie usług o charakterze dobra publicznego, ponieważ jakiekolwiek ograniczenie pozyskania drewna będzie dla niego stratą, a korzyści przypadną pozostałym użytkownikom (zasada niewykluczalności). Inaczej ma się rzecz
w przypadku lasu, którego właścicielem jest Skarb Państwa. Racjonalnie zarządzający
takim lasem powinien maksymalizować korzyści społeczne, a nie jedynie prywatne.
Aby móc wybrać optymalny wariant gospodarowania, powinien porównać koszty
i korzyści różnych rozwiązań i wybrać to rozwiązanie, które generuje najwyższą korzyść
netto. Im cenniejszy przyrodniczo lub atrakcyjniejszy turystycznie jest dany obszar,
tym większe znaczenie powinny posiadać dobra i usługi o charakterze dobra publicznego, czyli funkcje ochronne i społeczne, a mniejsze gospodarcze (Giergiczny 2009).
Wśród części przedstawicieli nauk leśnych panuje przekonanie, że funkcje
gospodarcza, społeczna i ochronna pozostają we wzajemnym konflikcie (Rykowski
2009). Żylicz i Giergiczny (2013) wykazali, że istotnie tak jest w przypadku funkcji
produkcyjnej i społecznej. Gospodarcze wykorzystanie lasu (widok zrębów) jednoznacznie implikuje niższą atrakcyjność rekreacyjną. Oczywista jest także negatywna relacja pomiędzy funkcją produkcyjną i ochronną. Jednak wyniki wspomnianego badania wskazują, że konflikt pomiędzy funkcją społeczną a ochronną
jest pozorny – lasy, które w wysokim stopniu realizują funkcje ochronne, są postrzegane także jako bardziej atrakcyjne rekreacyjnie (Żylicz i Giergiczny 2013,
Giergiczny i in. 2015).
Celem tej pracy jest: 1) określenie preferencji społeczeństwa względem sposobu
ochrony tatrzańskich lasów, 2) sprawdzenie, czy i w jakim stopniu dostarczenie informacji o zasadach i skutkach każdego ze sposobów ochrony wpływa na ocenę
atrakcyjności lasu, 3) ocena, w jakim stopniu zachodzi konflikt pomiędzy funkcją
społeczną (rekreacja) a funkcją ochronną (ochrona naturalnych procesów) i na ile
ten konflikt zależy od wiedzy respondentów odnośnie do różnych form ochrony.
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2. Metoda i kwestionariusz badania
Badanie składało się z czterech części. W części pierwszej pytano respondentów o ich
preferencje względem różnych modeli ochrony tatrzańskich lasów i celów, jakie powinny być realizowane przez TPN. Część I zawierała trzy bloki pytań:
• W pierwszym bloku respondentom pokazano 5 par zdjęć ilustrujących różne
aspekty ochrony aktywnej i biernej. Dla każdej pary zdjęć respondenci byli proszeni o wskazanie lasu, który − ich zdaniem − jest atrakcyjniejszy. Wyboru preferowanego lasu dokonano w następującym kontekście: Proszę sobie wyobrazić,
że spaceruje Pan/Pani po tatrzańskim szlaku. Dla każdej pary zdjęć proszę wskazać
miejsce, które według Pana/Pani jest bardziej atrakcyjne, tzn. ten las, przez który
wolałby (wolałaby) Pan/Pani wędrować.
Ponieważ w kwestionariuszu respondentom podano informacje dotyczące ochrony biernej/aktywnej, aby odizolować efekt informacji od preferencji, połowa
badanych (50% próby) porównywała zdjęcia na początku badania (tj. przed podaniem informacji o ochronie biernej/aktywnej), a połowa pod koniec badania
(tj. po dostarczeniu informacji o ochronie biernej/aktywnej). W przypadku każdej pary zdjęć respondenci mieli możliwość zamieszczenia komentarza. Dane
zebrane w tej części zostały wykorzystane do sprawdzenia, jakie czynniki wpływają na preferowanie ochrony biernej względem ochrony aktywnej. W tym celu
oszacowano binarny model logitowy, w którym zmienną zależną (zero-jedynkową) było wskazanie lasu obrazującego ochronę bierną (wartość 1). Dla każdej
pary zdjęć oszacowano niezależny model.
•

W drugim bloku zadano pytania dotyczące głównych celów, jakie powinny być
realizowane przez TPN:
Tatrzański Park Narodowy musi często godzić sprzeczne oczekiwania i cele. Proszę
uszeregować poniższe cele od, Pana/Pani zdaniem, najważniejszego (1) do najmniej ważnego (5).
– Ochrona wybranych gatunków zwierząt i roślin.
– Ochrona dzikości Tatr, polegająca na możliwie największym wstrzymaniu się od
działań ingerujących w przyrodę Tatr.
– Wycinanie i usuwanie usychających, połamanych lub przewróconych drzew
w tatrzańskich lasach.
– Rozbudowa ośrodków narciarskich na terenie Parku.
– Możliwie szerokie udostępnianie Tatr dla turystów i aktywnego wypoczynku (tj.
narciarstwo, taternictwo, rowery górskie, organizacja imprez sportowych).

•

W trzecim bloku w Części I badania ankietowego respondentom zadano pytania
dotyczące stopnia, w jakim zgadzają się z możliwymi celami realizowanymi przez
TPN.
1. Głównym celem Tatrzańskiego Parku Narodowego powinna być ochrona dzikości Tatr, polegająca na możliwie największym wstrzymaniu się od działań inge-
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rujących w przyrodę Tatr, nawet jeżeli oznaczałoby to częsty widok uschniętych
i połamanych drzew i ograniczenia w rekreacyjnym wykorzystaniu Tatr.
2. Głównym celem Tatrzańskiego Parku Narodowego powinno być możliwie największe udostępnienie Tatr dla turystów i aktywnego wypoczynku (tj. rozbudowa ośrodków narciarskich, budowa nowych szlaków i tras rowerowych), nawet
jeżeli miałoby to mieć negatywny wpływ na przyrodę Tatr.
W przypadku każdego stwierdzenia respondenci byli proszeni o określenie, w jakim stopniu zgadzają się z tymi stwierdzeniami w pięciostopniowej skali Likerta
(1932):
• Zdecydowanie nie zgadzam się.
• Raczej nie zgadzam się.
• Ani się nie zgadzam, ani się zgadzam.
• Raczej zgadzam się.
• Zdecydowanie zgadzam się.
Ponieważ w kwestionariuszu respondentom dostarczono informację dotyczącą
ochrony biernej/aktywnej, aby odizolować efekt informacji od preferencji, 50% respondentów otrzymało Część I na początku badania (przed podaniem informacji
o ochronie biernej/aktywnej), a 50% pod koniec badania (po dostarczeniu informacji o ochronie biernej/aktywnej).
W Części II ankiety respondenci zostali poinformowani o różnicach pomiędzy
lasem gospodarczym a lasem zbliżonym do naturalnego (tab. 1).
W Części III kwestionariusza dostarczono respondentom informację o specyfice
lasów tatrzańskich, w podziale na regiel dolny i górny, oraz możliwych sposobach
ochrony i ich skutkach dla wyglądu lasu. Dla uproszczenia przyjęto podział dychotomiczny na ochronę bierną (ścisła) oraz aktywną (czynna i krajobrazowa).
Respondenci zostali w tej części poinformowani, że aktualny model ochrony tatrzańskich lasów jest wynikiem historycznych zaszłości i konieczności godzenia różnych,
często sprzecznych, wizji dotyczących ochrony przyrody. Ścierające się obecnie modele ochrony to:
• ochrona bierna, której celem jest zachowanie dzikości przyrody tatrzańskiej, tzn.
aby przyroda i wygląd lasów tatrzańskich były w możliwie dużym stopniu kształtowane przez naturalne procesy, a nie działalność człowieka. Ochrona bierna
wyklucza ingerencję człowieka w życie lasu.
• ochrona aktywna – zakłada udział człowieka w kształtowaniu przyrody i wyglądu tatrzańskich lasów. Ochrona aktywna ukierunkowana jest na walkę z kornikiem
polegającą na usuwaniu powalonych, połamanych i usychających drzew. Celem
ochrony aktywnej jest również przekształcenie jednogatunkowych lasów świerkowych w strefie regla dolnego w las mieszany.
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Tabela 1. Różnice pomiędzy lasem naturalnym a gospodarczym (fot. Tomasz Zwijacz-Kozica)
Table 1. The differences between the unmanaged and managed forest (photos by Tomasz Zwijacz-Kozica)
Las naturalny / Unmanaged forest

Las zagospodarowany / Managed forest

W lesie naturalnym / In the unmanaged
forest:
1) las kształtowany jest siłami przyrody
forest is developed by nature,
2) drzew nie wycina się, pozostają w lesie,
aż się zestarzeją, przewrócą i rozłożą
trees are not cut, they are left in the
forest until their natural decay,
3) drzewa wysiewają się i rosną w sposób
naturalny
trees spread and grow naturally,
4) obok siebie rosną drzewa w różnym
wieku
different aged trees grow together,
5) rośnie zazwyczaj wiele gatunków drzew
usually, species composition is diverse,
6) znajduje się dużo martwego
i próchniejącego drewna
plenty of woody debris,
7) zwykle występuje większa różnorodność
gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
wiele rzadkich gatunków żyje jedynie
w lasach, w których jest duża liczba
starych, rozkładających się drzew
usually there is higher biodiversity of
plants, animals and fungi; many rare
species can be found only in the forest
with a high number of old and decaying
trees.

W lesie zagospodarowanym / In the managed
forest:
1) las kształtowany jest ręką człowieka
forest is cultivated by man,
2) po osiągnięciu pewnego wieku drzewa są
wycinane; pojedyncze, stare drzewa zdarzają
się sporadycznie
trees are removed after reaching the desired
age; old trees are exceptional,
3) większość drzew sadzi się sztucznie na
miejscu wyrębów
most of the trees are artificially planted, in
clearings after felling,
4) drzewa są w podobnym wieku
trees are even aged,
5) dominuje jeden gatunek drzew, w polskich
warunkach jest to zazwyczaj sosna, w górach
świerk
one tree species is dominating – in Poland
usually it is scots pine (in the lowlands) or
spruce (in the mountains),
6) objętość martwego drewna jest niewielka
amount of woody debris is low,
7) występuje znacznie mniejsza różnorodność
gatunków roślin, zwierząt i grzybów; rzadkie
gatunki nie mają tu zwykle odpowiednich
warunków do życia
significantly smaller biodiversity of plants,
animals and fungi; rare species usually don’t
find suitable conditions to survive.

Lasy zbliżone do naturalnych zajmują
w Polsce około 550 km2, co stanowi 0,6%
wszystkich lasów w kraju.
In Poland, forests in a close-to-natural
state occupy an area of 550 km2, which is
0.6% of all forests in the country.

Około 99,4% lasów w Polsce to lasy
zagospodarowane.
Approximately 99.4% of Polish forests are
managed.
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W części tej respondentom pokazano mapę z podziałem na różne strefy ochrony
na terenie TPN (ryc. 1). W części tej respondenci zostali poinformowani również,
że objęcie ochroną bierną monokultur świerkowych może skutkować widokiem
uschniętych w wyniku gradacji kornika lub innych katastrof naturalnych (np. wiatrołomów) drzew na dużych powierzchniach, co zostało zobrazowane za pomocą
zdjęcia (ryc. 2). Ankietowani zostali poinformowani również, że zaatakowany przez
kornika las, pozostawiony przyrodzie, ulega naturalnej regeneracji, co zostało zobrazowane za pomocą kolejnego zdjęcia (ryc. 3). Ankietowani zostali poinformowani,
że zdjęcia przedstawiają to samo miejsce i pokazują tempo zmian w czasie 15 lat.
Różnice pomiędzy ochroną bierną a aktywną zostały podsumowane za pomocą zestawienia tabelarycznego (tab. 2).

A
B
C
D
E
F
G

Ryc. 1. Mapa różnych form ochrony na terenie TPN: A – szlaki turystyczne, B – ochrona aktywna, regiel dolny, C – ochrona aktywna, regiel górny, D – ochrona bierna, regiel dolny,
E – ochrona bierna, regiel górny, F – prywatne lasy zagospodarowane, G – tereny nieleśne
Fig. 1. Map of different types of nature conservation regimes in the Tatra National Park: A –
tourist trails, B – active protection, lower mountain belt, C – active protection, upper
mountain belt, D – passive protection, lower mountain belt, E – passive protection, upper
mountain belt, F – private managed forest, G– not forested area
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Fot. / Photo by Tomasz Zwijacz-Kozica

Ryc. 2. Fotografia obrazująca możliwe skutki objęcia lasu ochrona bierną
Fig. 2. Picture illustrating possible consequences of passive protection of forest

Źródło: Jakoniuk (2016), s. 143 (fot. J. Lukáč)

Ryc. 3. Naturalna regeneracja po gradacji kornika w Lesie Bawarskim
Fig. 3. Natural succession after bark beetle infestation in the Bavarian Forest
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Tabela 2. Różnice pomiędzy ochroną bierną a czynną
Table 2. Differences between active and passive nature conservation
Ochrona bierna / Passive conservation

Ochrona aktywna / Active conservation

• Brak ingerencji w procesy
przyrodnicze / No intervention into
natural processes.
• Częsty widok uschniętych
i połamanych drzew, dużo martwego
drewna / Commonly occurring dead
and broken trees, a lot of woody
debris.
• Brak dróg / No roads.
• Brak maszyn, brak hałasu / No
machines, no noise.
• Naturalne odnowienia / Natural
regeneration.
• Erozja na naturalnym poziomie.
Low (i.e. natural) level soil erosion.
• Długi czas naturalnej regeneracji
(200–250 lat), niezbędny, aby gatunki
drzew w reglu dolnym były zgodne
z siedliskiem / Long period of natural
regeneration (200–250 years) needed
to self re-naturalisation of species
composition.
• Przebudowa zachodzi naturalnie,
co gwarantuje, że występujące
gatunki roślin, zwierząt i grzybów
będą dopasowane do danego
siedliska i aktualnych warunków
klimatycznych / Natural regulation of
species composition guarantees the
adjustment of animals, plants, and
fungi to the given site and climatic
conditions.
• W efekcie ochrony biernej
otrzymujemy las kształtowany
siłami przyrody. Lasy zbliżone do
naturalnych zajmują dzisiaj 550 km2,
czyli 0,6% lasów w Polsce / Passive
protection leads to natural forest. In
Poland, forests in close-to-natural
state occupy 550 km2, which is 0.6%
of all Polish forests.

• Wycinanie i usuwanie usychających, połamanych
lub przewróconych drzew / Felling and removing
of broken and dead trees.
• Rzadki widok uschniętych i połamanych drzew,
mało martwego drewna / A rare sight of withered
and broken trees, little dead wood.
• Wymaga budowy i utrzymania dróg służących
do wywozu drewna i maszyn / Requires the
construction and maintenance of roads for
machine access and timber transportation.
• Wymaga prowadzenia prac w lesie, widok ciężkich
maszyn na terenie TPN, hałas / Requires forest
works, leads to presence of the heavy machinery in
the Tatra National Park, produces noise.
• Wymaga sadzenia i ochrony młodych drzewek.
Requires planting the seedlings and nursing of
young trees.
• Zwiększona erozja gleby / Increased soil erosion.
• Wycinając monokulturę świerkową i sadząc
młode drzewka, można bardzo szybko osiągnąć
zgodność ze składem gatunkowym danego
siedliska (kilka – kilkanaście lat), ale ciągle będzie
to las sztuczny, ukształtowany przez człowieka.
By cutting out the spruce monoculture and
planting young trees, it is possible to quickly
achieve compliance with the species composition
of a given habitat (within a few, or a dozen or so
years), however, it will remain an artificial forest,
shaped by man.
• Las sadzony zgodnie z naszym wyobrażeniem
o lesie naturalnym. Istnieje ryzyko, że posadzone
gatunki drzew, a co za tym idzie inne gatunki
roślin, zwierząt i grzybów nie będą dopasowane
do danego siedliska i aktualnych warunków
klimatycznych / Forest planted according to our
imagination of natural forest. There is a risk that
the planted tree species, and hence other species
of plants, animals and fungi will not be adapted to
the given habitat and current climatic conditions.
• W efekcie ochrony czynnej otrzymujemy las
		 kształtowany ręką człowieka. Lasy zagospodarowane zajmują obecnie 99,4% lasów w Polsce.
As a result of active protection, we get a forest
shaped by human hand. Currently, managed
forests constitute 99.4% of all forests in Poland.
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Ostatnią, czwartą część badania stanowiła metryczka, zawierająca blok pytań
socjoekonomicznych.
Badanie zrealizowano we wrześniu 2015 roku na reprezentatywnej próbie 800
mieszkańców Polski. Średni wiek respondentów wynosił 43 lata, 49% badanych osób
stanowiły kobiety. 38% respondentów to osoby posiadające wykształcenie wyższe
(przynajmniej licencjat). Blisko 80% respondentów zadeklarowało, że przynajmniej
raz w życiu było w Tatrach. Wśród osób, które odwiedziły Tatry, średnia liczba wizyt
wynosiła 4,22. W tabeli 3 przedstawiono szczegółowe statystyki opisowe respondentów. Główne motywy odwiedzenia Tatr zostały przedstawione w tabeli 4 (można było
wskazać więcej niż jeden).
Tabela 3. Statystyki opisowe respondentów
Table 3. Descriptive statistics of respondents
Zmienna
Variable

Średnia
Mean

Odchylenie standardowe
Standard deviation

Min
Min

Maks
Max

Wiek / Age

42,8

14,3

18

83

Kobieta / Woman

0,48

0,50

0

1

Wykształcenie wyższe
Higher education

0,38

0,49

0

1

Tatry liczba odwiedzin
No. of visits in the Tatras

4,22

11,78

1

100

Nigdy w Tatrach
Never been to the Tatras

0,19

0,39

0

1

Tabela 4. Główne motywy odwiedzenia Tatr
Table 4. The main motives for visiting the Tatra Mountains
Aktywność / Activity

Częstość
Frequency

Wędrówki (Turystyka) / Hiking

0,71

Narciarstwo (Narty) / Skiing

0,10

Wspinam się / Uprawiam Taternictwo jaskiniowe (Taternictwo)
Mountaineering and caving

0,03

Inne sporty (Inne sporty) / Other sports

0,02

Odwiedzam parkowe centrum edukacyjne i wystawy muzealne (Edu_TPN)
Visiting educational centres and museum exhibitions

0,23

Uczestniczę w wydarzeniach kulturalnych (Kultura) / Taking part in cultural events

0,12

Odwiedzam restauracje, kluby, bawię się ze znajomymi (Imprezy)
Visiting restaurants/bars/clubs

0,37

Inne* / Other*

0,10
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3. Wyniki
Dla każdej pary zdjęć przedstawionych w pierwszej części badania w tabeli 5 podano łączny udział respondentów, którzy uznali dane miejsce za bardziej atrakcyjne,
oraz odpowiednie udziały w obu podpróbach (tj. przed dostarczeniem i po dostarczeniu informacji o ochronie biernej/aktywnej).
Tabela 5. Pary zdjęć ilustrujących ochronę bierną i aktywną z wynikami wskazań przed podaniem
i po podaniu informacji (fot. Tomasz Zwijacz-Kozica)
Table 5. Pairs of images illustrating active and passive nature conservation, with the results
before and after the information is given (photos by Tomasz Zwijacz-Kozica)

Przed informacją o ochronie biernej/
aktywnej
Before the information about passive/
active nature conservation
Po informacji o ochronie biernej/
aktywnej
After the information about passive/
active nature conservation
Miejsce bardziej atrakcyjne (średnio)
według
More attractive sight according to
(on average)

Przed informacją o ochronie biernej/
aktywnej
Before the information about passive/
active nature conservation

55%

Przed informacją o ochronie biernej/
aktywnej
Before the information about passive/
active nature conservation

45%

75%

Po informacji o ochronie biernej/
aktywnej
After the information about passive/
active nature conservation

25%

65%

Miejsce bardziej atrakcyjne (średnio)
według
More attractive sight according to
(on average)

35%

52%

Przed informacją o ochronie biernej/
aktywnej
Before the information about passive/
active nature conservation

48%
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Po informacji o ochronie biernej/
aktywnej
After the information about passive/
active nature conservation
Miejsce bardziej atrakcyjne (średnio)
według
More attractive sight according to
(on average)

Przed informacją o ochronie biernej/
aktywnej
Before the information about passive/
active nature conservation
Po informacji o ochronie biernej/
aktywnej
After the information about passive/
active nature conservation
Miejsce bardziej atrakcyjne (średnio)
według
More attractive sight according to
(on average)

Przed informacją o ochronie biernej/
aktywnej
Before the information about passive/
active nature conservation
Po informacji o ochronie biernej/
aktywnej
After the information about passive/
active nature conservation
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78%

Po informacji o ochronie biernej/
aktywnej
After the information about passive/
active nature conservation

22%

65%

Miejsce bardziej atrakcyjne (średnio)
według
More attractive sight according to
(on average)

35%

36%

Przed informacją o ochronie biernej/
aktywnej
Before the information about passive/
active nature conservation

64%

64%

Po informacji o ochronie biernej/
aktywnej
After the information about passive/
active nature conservation

36%

50%

Miejsce bardziej atrakcyjne (średnio)
według
More attractive sight according to
(on average)

50%

33%

Przed informacją o ochronie biernej/
aktywnej
Before the information about passive/
active nature conservation

67%

22%

Po informacji o ochronie biernej/
aktywnej
After the information about passive/
active nature conservation

78%
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Tabela 5. cd.
Table 5. cont.
Miejsce bardziej atrakcyjne (średnio)
według
More attractive sight according to
(on average)

Przed informacją o ochronie biernej/
aktywnej
Before the information about passive/
active nature conservation
Po informacji o ochronie biernej/
aktywnej
After the information about passive/
active nature conservation
Miejsce bardziej atrakcyjne (średnio)
według
More attractive sight according to
(on average)

28%

Miejsce bardziej atrakcyjne (średnio)
według
More attractive sight according to
(on average)

72%

12%

Przed informacją o ochronie biernej/
aktywnej
Before the information about passive/
active nature conservation

88%

10%

Po informacji o ochronie biernej/
aktywnej
After the information about passive/
active nature conservation

90%

11%

Miejsce bardziej atrakcyjne (średnio)
według
More attractive sight according to
(on average)

89%

W tabeli 5 podsumowano częstość wybierania zdjęć przedstawiających ochronę
bierną przed podaniem i po podaniu informacji.
Testem chi-kwadrat na równość częstości przetestowano wpływ informacji. Wynik
testu z czterema stopniami swobody (porównywano pięć par zdjęć) wskazuje jednoznacznie (Pearson χ2(4) = 27,84, p-value < 0,01), że informacja dostarczona w badaniu
miała istotny wpływ na wybory dokonywane przez respondentów, tzn. miejsca przedstawiające ochronę bierną względem ochrony czynnej były istotnie statystycznie częściej
wybierane w grupie respondentów, którzy widzieli zdjęcia pod koniec badania.
Uzyskane wyniki wskazują jednoznacznie, że podanie informacji o ochronie
biernej/aktywnej ma istotny wpływ na akceptację ochrony biernej. Przed podaniem
informacji preferencje są silnie spolaryzowane, tj. w przypadku trzech pierwszych
par udział osób wskazujących jako bardziej atrakcyjny las objęty ochroną bierną
i ochroną aktywną jest zbliżony. W przypadku dwóch ostatnich par (tj. pary 4 i 5),
gdzie zdjęcia w odniesieniu do ochrony aktywnej obrazują prowadzenie prac leśnych,
miejsca reprezentujące ochronę bierną są zdecydowanie częściej preferowane.
Komentarze respondentów wskazują jednoznacznie, że prowadzenie prac leśnych na
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terenie Parku jest postrzegane jako coś bardzo negatywnego. Najczęściej podawane
powody niechęci to: hałas, widok ciężkiego sprzętu, widok zrębów, szlaków zrywkowych i stosów drewna. Prawdopodobnie dlatego w przypadku par 4 i 5 zdjęcia obrazujące ochronę aktywną były zarówno przed dostarczeniem, jak i po dostarczeniu
informacji odrzucane przez większość respondentów. Podanie informacji, czym jest
ochrona bierna/aktywna, nie miało tu istotnego znaczenia.
Inaczej rzecz ma się w przypadku par zdjęć 1–3. Z komentarzy respondentów
wynika, że dla dużej części respondentów widok martwych drzew jest oznaką, że
z lasem dzieje się „coś złego”, że ten las „jest chory”. Część osób podkreślała, że lasy,
które odwiedzają w pobliżu miejsca zamieszkania, są „zadbane i zielone” i nie widać
w nich martwych drzew. W przypadku par zdjęć 1–3 obserwujemy bardzo istotną
zmianę w postrzeganiu tego, co jest atrakcyjne w wyniku dostarczenia informacji.
Wyjaśnienie, czym różni się las gospodarczy od naturalnego, i zobrazowanie tempa,
w jakim las pozostawiony siłom przyrody ulega regeneracji, okazało się mieć znaczący wpływ na preferencje ludzi. Zdecydowana większość respondentów, po dostarczeniu informacji, uznawała miejsca objęte ochroną bierną za atrakcyjniejsze.
Następnym krokiem było sprawdzenie, jakie czynniki wpływają na preferowanie
ochrony biernej względem ochrony aktywnej. W tym celu oszacowano model logitowy, w którym zmienną zależną (zero-jedynkową) było wskazanie lasu obrazującego ochronę bierną (wartość 1). Oszacowano 5 niezależnych modeli (dla każdej pary
zdjęć oddzielny model).
Wyniki modelu (tab. 6) potwierdzają wcześniejsze ustalenia, że dostarczenie informacji o ochronie biernej/aktywnej ma istotny statystycznie wpływ na preferencje respondentów. Oszacowania zmiennej „Informacja” (zmienna zero-jedynkowa przyjmująca wartość 1, jeżeli zdjęcia były pokazywane na początku) są ujemne i istotne
statystycznie dla par zdjęć 1–4 (tab. 7), co oznacza, że przy kontroli innych czynników
zdjęcia reprezentujące ochronę bierną były rzadziej wybierane, gdy zdjęcia były pokazywane na początku ankiety. Oszacowania pokazują, że efekt ten jest bardzo silny
(statystyka t-Studenta dla czterech z pięciu zdjęć przyjmuje istotnie wysokie poziomy).
Tabela 6. Częstość wybierania ochrony biernej przed podaniem i po podaniu informacji
Table 6. Frequency of choosing passive nature conservation before and after the information is
given
Zdjęcie / Photo

Przed podaniem informacji [%]
Po podaniu informacji [%]
Before the information is given [%] After the information is given [%]

Zdjęcie 1 / Photo 1

55

75

Zdjęcie 2 / Photo 2

52

78

Zdjęcie 3 / Photo 3

36

64

Zdjęcie 4 / Photo 4

67

78

Zdjęcie 5 / Photo 5

88

90

Para zdjęć 2
Pair of photos 2

Para zdjęć 3
Pair of photos 3

Para zdjęć 4
Pair of photos 4

Para zdjęć 5
Pair of photos 5

Suma
Total

–0,30*

0,55***

0,01

0,39

0,71**

0,50

1,04

0,75

–0,26

0,30

–0,06

Kobieta /Woman

Edukacja / Education

TPN_razy / No. of visits to
the Tatras

Nigdy_TPN / Never been
to the Tatras

Turystyka / Tourism

Narty / Skiing

Taternictwo / Climbing

Inne_sporty / Other sports

Edu_TPN
Environmental education

Kultura / Culture

Imprezy / Events

–0,29

0,60*

0,13

0,62

0,05

0,22

0,20

–0,05

0,01

0,50**

–0,32*

–0,01

1,25***

–1,36

1,85

0,55

0,87

0,08

0,67

0,62

–0,13

–0,14

2,50

–1,80

–1,09

6,87

–0,07

0,63**

–0,08

0,49

–0,44

0,03

0,64**

–0,03

0,01

0,59***

–0,57***

–0,01**

1,26***

–0,34

2,08

–0,35

0,75

–0,80

0,10

2,06

–0,08

0,53

3,10

–3,17

–2,26

7,12

0,06

0,01

0,03

–0,03

0,69

0,00

0,04

0,10

–0,01

0,52**

–0,34*

–0,01**

0,58***

0,26

0,04

0,13

–0,04

0,98

0,01

0,11

0,27

–1,22

2,51

–1,81

–2,01

3,15

Wartości ujemne oznaczają rzadszy wybór ochrony biernej, gdy zdjęcia były pokazywane bez wyjaśnień.
Negative values denote lesser preference of passive protection if the photos were shown without explanations.
* – p ≤ 0,05; ** – p ≤ 0,01; *** – p ≤ 0,001.

–0,26

0,96

–1,07

1,01

1,31

1,37

2,26

1,07

0,72

2,71

–1,64

–0,03*** –4,06

Wiek /Age

5,81

1,07***

0,82

0,09

–0,22

–0,52

0,55

0,63

0,87

0,70

–0,01

0,30

0,04

–0,03***

0,29

2,36

0,19

–0,61

–0,61

0,50

0,98

2,12

1,49

–0,40

0,96

0,15

–2,98

1,11

0,01

0,45*

–0,14

0,23

0,32

0,22

0,56**

0,18

0,01

0,66***

–0,40***

–0,02***

1,34***

0,07

1,81

–0,73

0,47

0,70

0,86

2,15

0,58

0,23

4,09

–2,69

–3,38

8,73

Wartość p
Wartość p
Wartość p
Wartość p
Wartość p
Wartość p
t-stat
t-stat
t-stat
t-stat
t-stat
t-stat
p-value
p-value
p-value
p-value
p-value
p-value

Informacja / Information

Parametr
Parameter

Para zdjęć 1
Pair of photos 1

Tabela 7. Czynniki wpływające na preferowanie ochrony biernej względem ochrony aktywnej
Table 7. Factors affecting preferences for passive versus active nature conservation
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Dodatkowo widzimy, że osoby starsze i kobiety mają statystycznie istotnie silniejsze preferencje w kierunku zdjęć przedstawiających ochronę aktywną. Podczas
gdy osoby z wyższym wykształceniem oraz osoby, które deklarują, że ich głównym
celem przyjazdu w góry były wędrówki, mają silniejsze preferencje w kierunku zdjęć
przedstawiających ochronę bierną. To, czy ktoś odwiedził Tatry, liczba wizyt i inne
motywy odwiedzenia TPN (poza wędrówkami), nie mają istotnego wpływu na to,
które zdjęcie zostało wybrane.
Kolejnym krokiem była analiza odpowiedzi na pytanie dotyczące głównych celów,
które powinny być realizowane przez TPN. W tabeli 8 podano częstość, z jaką dany
cel, który powinien być osiągnięty przez TPN, był uznany za priorytetowy (1), drugi pod względem ważności (2) itd. Podobnie jak w przypadku zdjęć, częstości zostały przedstawione w trzech wariantach: łącznie, przed podaniem i po podaniu informacji o sposobach ochrony. Okazuje się, że dostarczenie informacji o ochronie
biernej/aktywnej nie ma istotnego wpływu na ważność następujących celów:
• wycinanie i usuwanie usychających, połamanych drzew z obszaru TPN,
• rozbudowa ośrodków narciarskich,
• szerokie udostępnianie Tatr dla turystów i aktywnego wypoczynku.
Tabela 8. Ocena ważności celów (w skali 1–5; 1 – priorytet najwyższy) Tatrzańskiego Parku
Narodowego
Table 8. Evaluation of the priority (in a scale 1–5; 1 – the highest priority) of objectives in the
Tatra National Park
Priorytet
Priority

Ochrona
Ochrona
Pielęgnacja
gatunków
dzikości
lasów
Species
Wilderness
Forest care
protection protection

Infrastruktura
narciarska
Ski infrastructure

Szerokie
udostępnianie
Broad public access

Przed dostarczeniem informacji [%] / Before the information is given [%]
1

51

44

2

1

2

2

43

43

9

3

2

3

4

8

65

5

18

4

2

3

14

36

46

5

0

3

10

55

32

Po dostarczeniu informacji [%] / After the information is given [%]
1

36

57

3

0

4

2

55

29

7

3

6

3

5

8

54

9

23

4

3

3

19

36

40

5

1

3

17

52

27
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Tabela 8. cd.
Table 8. cont.
Priorytet
Priority

Ochrona
Ochrona
Pielęgnacja
gatunków
dzikości
lasów
Species
Wilderness
Forest care
protection protection

Infrastruktura
narciarska
Ski infrastructure

Szerokie
udostępnianie
Broad public access

Łącznie [%] / Total [%]
1

43

50

3

1

3

2

49

36

8

3

4

3

4

8

60

7

21

4

3

3

16

36

43

5

1

3

14

53

30

Bez względu na to, czy pytanie o działania priorytetowe pada na początku, czy
pod koniec ankiety, jedynie niewielka część respondentów uważa, że priorytetowym
zadaniem TPN powinna być realizacja któregokolwiek z ww. celów.
Zdecydowana większość respondentów (ponad 90% w każdej z podprób) uważa,
że głównymi zadaniami realizowanymi przez TPN powinny być: ochrona wybranych
gatunków zwierząt i roślin oraz ochrona dzikości Tatr. Okazuje się również, że dostarczenie respondentom informacji na temat ochrony biernej/aktywnej ma znaczenie,
jeżeli chodzi o uszeregowanie tych dwóch celów. Ochrona wybranych gatunków zwierząt
i roślin była najczęściej wybierana przed dostarczaniem informacji, a ochrona dzikości
Tatr po dostarczeniu informacji o ochronie biernej/aktywnej. Jednak łączny efekt informacji w tym przypadku jest stosunkowo niewielki. Średnie ważone dla poszczególnych celów są bardzo podobne przed podaniem i po podaniu informacji (tab. 9).
Tabela 9. Średnie ważone dla poszczególnych celów Tatrzańskiego Parku Narodowego
Table 9. Weighted means for different objectives fulfilled by the Tatra National Park
Przed podaniem informacji
Before the information
is given

Po podaniu informacji
After the information
is given

Łącznie
Total

Ochrona gatunków
Species protection

1,57

1,79

1,68

Ochrona dzikości
Wilderness protection

1,78

1,66

1,72

Pielęgnacja lasów
Forest care

3,21

3,40

3,30

Infrastruktura narciarska
Ski infrastructure

4,40

4,35

4,38

Turystyka / Tourism

4,04

3,80

3,92

Cele
Objectives
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Ważność ochrony biernej względem ochrony aktywnej została potwierdzona
bezpośrednio w pytaniu, w którym respondenci mieli ocenić, na ile zgadzają się ze
stwierdzeniem: Głównym celem realizowanym przez TPN powinna być ochrona dzikości Tatr polegająca na możliwie największym wstrzymaniu się od działań ingerujących w przyrodę Tatr, nawet jeżeli oznaczałoby to częsty widok uschniętych i połamanych drzew i ograniczenia w rekreacyjnym wykorzystaniu Tatr.
Podobnie jak w przypadku uszeregowania celów także tu podanie informacji nie
miało wpływu na akceptację tego stwierdzenia. Przed dostarczeniem informacji 66%
respondentów stwierdziło, że zgadza się zdecydowanie lub raczej się zgadza z tym
stwierdzeniem, a 65% zgodziło się z nim po dostarczeniu informacji. Dla porównania, ze stwierdzeniem: Głównym celem Tatrzańskiego Parku Narodowego powinno być
możliwie największe udostępnienie Tatr dla turystów i aktywnego wypoczynku (tj.
rozbudowa ośrodków narciarskich, budowa nowych szlaków i tras rowerowych), nawet
jeżeli miałoby to mieć negatywny wpływ na przyrodę Tatr, zgodziło się odpowiednio
20% respondentów przed dostarczeniem informacji i 22% po dostarczeniu informacji (tab. 10).
Tabela 10. Odpowiedzi na pytania dotyczące zgodności z poszczególnymi celami realizowanymi
przez TPN, przed dostarczeniem i po dostarczeniu informacji
Table 10. Answers to the questions concerning the respondents’ approval for different objectives
fulfilled by the Tatra National Park before and after the information is given
Odpowiedź
Answer

Ochrona dzikości
Udostępnienie turystyczne
Wilderness protection
Broad public access

Przed dostarczeniem informacji [%] / Before the information is given [%]
1 Zdecydowanie nie zgadzam się
Strongly disagree

15

22

2 Raczej nie zgadzam się
Rather disagree

11

35

8

23

4 Raczej zgadzam się
Rather agree

29

15

5 Zdecydowanie zgadzam się
Strongly agree

37

5

3 Ani się nie zgadzam, ani się zgadzam
Neither disagree, nor agree

Po dostarczeniu informacji [%] / After the information is given [%]
1 Zdecydowanie nie zgadzam się
Strongly disagree

19

22

2 Raczej nie zgadzam się
Rather disagree

11

35
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Tabela 10 cd.
Table 10. cont.
Odpowiedź
Answer

Ochrona dzikości
Udostępnienie turystyczne
Wilderness protection
Broad public access

3 Ani się nie zgadzam, ani się zgadzam
Neither disagree, nor agree

6

22

4 Raczej zgadzam się
Rather agree

24

19

5 Zdecydowanie zgadzam się
Strongly agree

41

3

Łącznie [%] / Total [%]
1 Zdecydowanie nie zgadzam się
Strongly disagree

17

22

2 Raczej nie zgadzam się
Rather disagree

11

35

7

22

4 Raczej zgadzam się
Rather agree

26

17

5 Zdecydowanie zgadzam się
Strongly agree

39

4

3 Ani się nie zgadzam, ani się zgadzam
Neither disagree, nor agree

Ostatnim krokiem było sprawdzenie, jakie czynniki wpływają na stopień zgodności z każdym z powyższych zadań. W tym celu oszacowano uporządkowany model logitowy, w którym zmienna zależna przyjmuje poziom od 1 (zdecydowanie nie
zgadzam się) do 5 (zdecydowanie zgadzam się).
Wyniki modelu (tab. 11) wskazują na to, że stopień zgodności z „ochroną dzikości” nie zależy od dostarczenia informacji, lecz od poziomu wykształcenia (im
wyższe wykształcenie, tym wyższa zgodność), od płci (kobiety w mniejszym stopniu
niż mężczyźni zgadzają się, że głównym celem TPN powinna być ochrona dzikości).
Intersującym wynikiem jest to, że stopień poparcia dla ochrony dzikości zależy od
liczby odwiedzin TPN: im ktoś częściej odwiedzał Park, tym większe poparcie wyrażał dla ochrony dzikości, a w mniejszym stopniu był skłonny zgodzić się ze stwierdzeniem, że głównym celem TPN powinno być możliwie szerokie udostępnienie Tatr
dla turystów i aktywnego wypoczynku.
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Tabela 11. Wyniki modelu
Table 11. Estimation results

Zmienna
Variable

Ochrona dzikości
Wilderness protection
Wartość p
p-value

t-stat

Turystyka
Tourism
Wartość p
p-value

t-stat

Informacja / Information

−0,01

−0,03

0,06

0,40

Wiek / Age

−0,01

−0,19

0,01

0,34

Kobieta / Woman

−0,29*

−1,91

−0,07

−0,45

Edukacja / Education

0,35***

2,63

−0,10

−0,61

TPN_liczba wizyt / No. of visits to the TPN

0,01**

2,05

−0,02**

−2,06

−0,37

−1,21

−0,50*

−1,94

Nigdy_Tatry / Never been to the Tatras

−0,13

−0,41

0,19

0,73

Narty / Skiing

−0,18

−0,67

0,25

1,00

Taternictwo / Climbing

−1,18

−2,43

0,01

0,01

0,47

0,82

0,21

0,38

Turystyka / Tourism

Inne_sporty / Other sports
* – p ≤ 0,05; ** – p ≤ 0,01; *** – p ≤ 0,001

4. Wnioski
Uzyskane wyniki wskazują na to, że respondenci mają stabilne preferencje dotyczące celów (i ich ważności), które powinny być realizowane przez TPN. Dostarczenie
informacji o ochronie biernej/aktywnej, procesach naturalnych itp. nie wpływa na
uszeregowanie celów i ich stopień ważności. Bez względu na to, czy pytanie o cele
pada na początku, czy na końcu ankiety, ponad 90% respondentów uważa, że głównymi zadaniami realizowanymi przez TPN powinny być Ochrona wybranych gatunków zwierząt i roślin oraz ochrona dzikości Tatr, polegająca na możliwie największym
wstrzymaniu się od działań ingerujących w przyrodę Tatr.
Relatywna ważność zadań konserwatorskich względem innych celów została
potwierdzona w pytaniach dotyczących zgodności. Blisko 70% respondentów zgadza
się ze stwierdzenie, że głównym celem realizowanym przez TPN powinna być ochrona
dzikości Tatr, nawet jeżeli oznaczałoby to częsty widok uschniętych i połamanych drzew
i ograniczenia w rekreacyjnym wykorzystaniu Tatr. Podobnie jak w przypadku uszeregowania celów stopień zgodności nie zależy od tego, czy pytanie pada przed podaniem, czy po podaniu informacji.
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Wyniki przeprowadzonego badania wskazują natomiast, że dostarczenie informacji ma istotny wpływ na postrzeganie atrakcyjności lasu objętego różną formą
ochrony. Wyjaśnienie, czym różni się las gospodarczy od naturalnego, czym są procesy naturalne, i pokazanie, jak przyroda radzi sobie z naturalnymi zaburzeniami,
w znaczący sposób zwiększa atrakcyjność miejsc objętych ochroną bierną (ze wszystkimi tego faktu konsekwencjami). Komentarze respondentów wskazują jednoznacznie, że znaczna część badanych osób nie rozumie, czym różni się las naturalny od
lasu gospodarczego, nie rozumie roli martwego drewna w ekosystemie leśnym, a także nie ma świadomości, że las pozostawiony siłom przyrody, nawet gdy ulegnie zaburzeniom (gradacje, wiatrołomy), ma zdolność regeneracji.
Wyniki badania wskazują jednoznacznie, że systematyczna i przejrzysta akcja
edukacyjna i informacyjna prowadzona przez TPN mogłaby rozwiać wiele wątpliwości i znacząco poprawić społeczną percepcję działań ochronnych prowadzonych
przez Park, w tym wzmocnić poparcie społeczne dla ochrony biernej.
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Summary
The study shows that passive protection zones can arouse much controversy. The results of the
study demonstrate that a large proportion of people negatively perceive the view of withered, broken or fallen trees.
Information and educational campaigns may be of high importance to the perception of passive protection. The results of the study indicate that the perception of passive protection changes
in favour to the latter after the information is provided about natural processes and disturbances.
Over 90% of the respondents believe that the Tatra National Park activities should be subordinated to:
• the protection of selected species of animals and plants,
• the protection of the wilderness of the Tatra Mountains, consisting in abstaining from activities interfering with the nature of the Tatra Mountains.
Forest management, development of ski resorts within the Park’s area, or extensive access to
the Tatra Mountains for tourism and active recreation (such as skiing, mountaineering, mountain
biking, organization of sports events) are treated as a priority by less than 10% of respondents. This
result is independent of whether the question is asked at the beginning or at the end of the questionnaire (after providing the information on passive/active protection).
The priority treatment of nature protection by the respondents in relation to other tasks is confirmed in the answers to the question, as to what extent the respondent agrees with the following
statements:
1. The main objective of the Tatra National Park should be the protection of the wilderness of
the Tatra Mountains, consisting in the possibly highest abstention from activities interfering
with the wildlife of the Tatra Mountains, even if this would mean a frequent view of withered
and broken trees and restrictions to the recreational use of the Tatra Mountains.
2. The main objective of the Tatra National Park should be the protection of selected plant and
animal species, even if this would mean the need for active protection, requiring the construction and maintenance of a road network and the felling of trees.
3. The main objective of the Tatra National Park should be to make the Tatra Mountains as accessible as possible for tourism and active recreation (for instance, extension of ski resorts,
construction of new trails and cycling routes), even if it would have a negative impact on the
nature of the Tatra Mountains.
About 65% of the respondents agree strongly or rather agree with the first statement, 60% agree
with the second statement, whereas 20% agree with the third statement.
In the direct question about changing the current method of protection, 53% of the respondents would like to expand the passive protection zone, 42% would like to maintain the current
scope of protection in the upper montane zone, whereas 36% would like its extension in the upper
montane zone).

Ochrona ścisła w parkach narodowych i rezerwatach
Strict nature protection in national parks and conservation areas
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1. Wprowadzenie
Obszary objęte ochroną ścisłą istnieją w krajobrazie Polski od ponad 80 lat (Szafer
1929, Myczkowski 1976). Decyzję o objęciu danego obiektu ochroną ścisłą podejmowano początkowo w celu zabezpieczenia wyjątkowo cennych osobliwości przyrodniczych – wszystkich, bez ich wartościowania czy waloryzacji. Uważano wówczas,
że tylko taka forma może zapewnić najskuteczniejszą ochronę fragmentu przyrody
przed degradacją. Dopiero rozwój nauk przyrodniczych dostarczył podstaw do zrozumienia konieczności ochrony naturalnych procesów bez ingerencji człowieka.
Ochroną otaczano najczęściej te miejsca, które odznaczały się przede wszystkim
dużymi walorami przyrodniczymi, ale były jednocześnie wyjątkowo piękne i wzbudzały zachwyt człowieka. Z czasem na obszarach chronionych – pozbawionych wpływu człowieka – zaczęto dostrzegać również negatywne skutki działań ochronnych
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podjętych wcześniej. Obserwacje te w pierwszej kolejności odnosiły się do kompleksów nieleśnych: łąk, pastwisk lub muraw kserotermicznych (Michalik 1990, Zarzycki
i Korzeniak 2013), a w dalszej kolejności obejmowały również inne układy przyrodnicze, np. leśne (Szwagrzyk i Bodziarczyk 2016). W wielu przypadkach konsekwencją ochrony ścisłej było ograniczenie, a nawet ustępowanie populacji, systematyczny
zanik gatunków, a nawet zbiorowisk, zwłaszcza tych związanych z terenami otwartymi, które przez całe lata były kształtowane i utrzymywane przez człowieka (Michalik
1990, Zarzycki i Korzeniak 2013). Lepsze poznanie biologii i ekologii gatunków oraz
współtworzonych przez nie zespołów, a zwłaszcza zmian zachodzących w biocenozach,
niewątpliwie miało wpływ na zrozumienie, że wraz z ograniczeniem, a nawet całkowitym wyeliminowaniem wpływu człowieka na ekosystemy przez niego ukształtowane dochodzi do ich degradacji. Od co najmniej kilkunastu lat obserwujemy skutki decyzji podejmowanych przed wielu laty. Obecny stan zachowania od dawna
chronionych obiektów budzi wiele wątpliwości co do podejmowanych wówczas decyzji i inspiruje do dyskusji nad właściwymi decyzjami i kolejnymi wyzwaniami
mającymi na celu ochronę najcenniejszych elementów przyrody.
Przez ostatnie kilkadziesiąt lat idea ochrony przyrody zasadniczo nie uległa zmianie, chociaż zmieniały się sposoby jej implikacji. Z perspektywy czasu warto pokusić
się o próbę oceny skuteczności działań ochronnych podjętych wiele lat temu. Nadal
brakuje całościowego podsumowania i analizy, które działania były właściwe i trafne
czy wręcz konieczne, a które wynikały z braku dostatecznej wiedzy.
W nadziei na rozpoczęcie dyskusji prowadzącej do oceny efektów działań podjętych przez ostatnie 80 lat zaprosiliśmy przyrodników – naukowców oraz praktyków
– do uczestnictwa w konferencji, której integralną częścią były dwudniowe warsztaty przeprowadzone w Tatrzańskim Parku Narodowym. W pierwszym dniu, bardziej
ogólnym, uczestnicy konferencji zapoznali się z konkretnymi problemami, z którymi
borykają się pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN), w kontekście
ostatnich zjawisk przyrodniczych o charakterze klęskowym, na przykładzie Doliny
Kościeliskiej. W drugim dniu uczestnicy, podzieleni na grupy, wraz ze swoimi moderatorami koncentrowali się na zjawiskach związanych z ochroną przyrody. Za obiekt
warsztatów posłużyła nieprzypadkowo wybrana Dolina Jaworzynki.
Celem warsztatów było określenie problemu, ocena efektów podjętych w przeszłości decyzji, dyskusja nad nimi i przygotowanie propozycji nowych rozwiązań wraz
z oceną możliwości ich wdrożenia (aspekty legislacyjne i administracyjne). Ważnym
punktem warsztatów stała się dyskusja podsumowująca efekty pracy w zespołach oraz
wymiana poglądów i próba wypracowania wspólnych działań praktycznych.

2. Organizacja warsztatów
Warsztaty przeprowadzono w trzech grupach. Do każdej z nich zostali przypisani
uczestnicy mający różne doświadczenia i zainteresowania, reprezentujący zróżnicowa-
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ne zawody. Każda grupa była prowadzona przez moderatora, któremu towarzyszył
pracownik Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wymagania, które postawiono przed
prowadzącymi, ograniczały ich możliwość wypowiedzi jedynie do udzielania konkretnych „encyklopedycznych” odpowiedzi na pytania sformułowane przez uczestników.
W trakcie zajęć uczestnicy wskazali różne „problemy ochroniarskie”, oceniając
je, prowadzili również ożywione dyskusje, proponując różne rozwiązania.
Po zakończeniu części terenowej wszyscy biorący udział w warsztatach spotkali się
w celu podsumowania swoich spostrzeżeń i omówienia ich. Spotkanie miało charakter
dyskusyjny. Niektórzy z uczestników potraktowali je również jako okazję do wygłoszenia swoich przemyśleń w szerszym kontekście niż tylko problemów wynikających
z obserwacji w trakcie zakończonych warsztatów. Dyskusję podsumował dr Paweł
Skawiński, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego w latach 2001–2014. Podzielił
się swoimi wieloletnimi doświadczeniami z zakresu ochrony przyrody, z którą przez
prawie pół wieku był zawodowo związany. Ważnym głosem w dyskusji było również
wystąpienie dr Tomasza Zwijacza-Kozicy, kierownika Działu Badań Naukowych
i Planowania Ochrony Przyrody TPN, który z pokorą przyjął krytyczne uwagi i nowe
propozycje odnoszące się do oceny niektórych działań, np. pozostawienia brzegów
Potoku Bystra spontanicznym procesom sukcesji zbiorowisk ziołoroślowych.

3. Dolina Jaworzynki – charakterystyka miejsca warsztatów
3.1. Walory przyrodnicze
Dolina Jaworzynki leży na wschodnich krańcach Tatr Zachodnich. Jest boczną
odnogą Doliny Bystrej. Wylot doliny znajduje się w usytuowanej już wewnątrz
Doliny Bystrej zakopiańskiej dzielnicy Kuźnice, na wysokości ok. 1015 m n.p.m.
Najwyższy punkt w otoczeniu doliny stanowi wierzchołek Kopy Magury (1704 m
n.p.m.). Długość doliny to około 3 km. Jaworzynkę od północnego wschodu ograniczają niegdyś wylesione stoki Boczania i Skupniowego Upłazu. Od Doliny
Gąsienicowej, położonej na południowy wschód, odgranicza Jaworzynkę Kopa
Magury. Południowo-zachodnią granicę doliny wyznaczają urwiste zbocza
Jaworzyńskich Turni (Jakubowski i in. 2000). Dnem doliny przebiega żółty szlak
turystyczny prowadzący z Kuźnic przez Polanę Jaworzynka na Przełęcz między
Kopami (1499 m n.p.m.), gdzie łączy się on z niebieskim szlakiem wiodącym
z Kuźnic na Halę Gąsienicową przez Boczań, Skupniów Upłaz i zbocza Małej Kopy
Królowej nad Doliną Jaworzynki (Nyka 2013).
Dolina Jaworzynki w całości zbudowana jest ze skał osadowych, głównie dolomitów oraz wapieni i piaskowców kwarcowych, a także łupków i zlepieńców. Jedynie
dolna część doliny częściowo przykryta jest przez utwory morenowe, przyniesione
przez lodowiec z Doliny Bystrej skały magmowe, tj. granitoidy (Piotrowska i in. 2015).
Na przeważającym obszarze wykształciły się rędziny (Skiba i in. 2015).
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Najniższa część Doliny Jaworzynki znajduje się w piętrze regla dolnego. W przeważającej części strefę tę zajmują lasy przekształcone na skutek niegdysiejszej działalności górniczej i pasterskiej. W drzewostanie dominują świerk Picea abies oraz
modrzew europejski Larix decidua, często niewiadomego pochodzenia. W niektórych miejscach występuje również mieszaniec L. decidua z japońskim L. kaempferi – L. × eurolepis. Domieszkę stanowią jodła pospolita Abies alba oraz częściowo
dosadzane: jawor Acer pseudoplatanus, olsza szara Alnus incana, buk zwyczajny
Fagus sylvatica i sosna zwyczajna Pinus sylvestris. Strefę regla górnego pokrywają
głównie nawapienne górnoreglowe świerczyny Polysticho-Piceetum. Ponadto, w zachodniej części doliny spotkać można, pochodzące głównie z nasadzeń, laski modrzewiowe. Skaliste urwiska Jaworzyńskich Turni porastają zgrupowania limby
Pinus cembra. Najwyższe położenia doliny pokrywają zarośla kosodrzewiny Pinus
mugo w mozaice z murawami nawapiennymi, ziołoroślami, a także zbiorowiskami
charakterystycznymi dla skałek i piargów wapiennych (Mirek i in. 2013). Żyzne
i zasobne w węglan wapnia gleby oraz zróżnicowanie mikrosiedlisk sprzyjają rozwojowi bujnej i bogatej flory. Dolina Jaworzynki jest miejscem występowania cennych gatunków roślin opisanych w Polskiej czerwonej księdze roślin oraz Czerwonej
księdze Karpat Polskich. Należą do nich między innymi: złoć mała Gagea minima,
dwulistnik muszy Ophrys insectifera i obuwik pospolity Cypripedium calceolus
(Mirek i Piękoś-Mirkowa 2008, Zarzycki i in. 2014). Ponadto wykształciły się tutaj
liczne zbiorowiska roślinne mające status siedlisk przyrodniczych objętych programem sieci Natura 2000, między innymi pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków (3220), zarośla kosodrzewiny Pinetum mugo (4070), nawapienne
murawy wysokogórskie Seslerion tatrae i wyleżyska śnieżne Arabidion coeruleae
(6170), ziołorośla górskie Adenostylion alliariae i ziołorośla nadrzeczne
Convolvuletalia sepium (6430), górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie
Polygono-Trisetion (6520), górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze
młak, turzycowisk i mechowisk (7230), piargi i gołoborza wapienne ze zbiorowiskami Papaverion tatrici lub Arabidion alpinae (8120), górskie bory świerkowe
Piceion abietis (9410) (Mirek i in. 2013).
Dolinę Jaworzynki zamieszkują cenne gatunki zwierząt. Fragmenty doliny położone powyżej górnej granicy lasu są siedliskami wielu rzadkich motyli. Na trawiastych
upłazach, piargach oraz skałkach dolomitowych można spotkać między innymi:
górówkę gorge Erebia gorge, miernikowca Typhonia ciliaris oraz osadnika petropolitana Lasiommata petropolitana (Wenta 2017). Na Polanie Jaworzynka usłyszeć można derkacza Crex crex. Południowe ściany Jaworzyńskich Turni (Zawrat Kasprowy),
znajdujące się już nad Doliną Suchą Kasprową, są miejscem gniazdowania sokoła
wędrownego Falco peregrinus. Można tam też zaobserwować pomurnika Tichodroma
muraria. Rejon Kopy Magury i pobliskiego Uhrocia Kasprowego stanowi z kolei
miejsce tokowania cietrzewi Tetrao tetrix. Jaskinie położone w Jaworzyńskich Turniach
wykorzystywane są regularne jako miejsca gawrowania niedźwiedzia brunatnego
Ursus arctos. Ponadto dolina, podobnie jak cały TPN, stanowi obszar występowania
wilka Canis lupus i rysia Lynx lynx. W wyższych partiach Doliny Jaworzynki można
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również zaobserwować kozicę tatrzańską Rupicapra rupicapra tatrica i świstaka
Marmota marmota latirostris.

Ryc. 1. Lokalizacja Doliny Jaworzynki, miejsca warsztatów terenowych
Fig. 1. The Jaworzynka valley location, the field workshop place

3.2. Zarys historii użytkowania
Środkową część Doliny Jaworzynki zajmuje Polana Jaworzynka, obejmująca centralną część hali zwanej dawniej Łuszczkową lub Jaworzynką Łuszczkową. W XVI–XVIII
wieku użytkowana była jako teren pasterski (Górzyński 1962). Otaczające ją lasy
stanowiły wówczas dobro koronne, zarządzane przez starostów nowotarskich.
Właściciele polany „częściowo rujnowali te lasy”, o czym wspomina datowane na rok
1775 Opisanie lasów starostwa nowotarskiego, sporządzone przez Ignacego Darzlika,
nadleśniczego austriackiej Prefektury Kameralnej w Nowym Targu, utworzonej po
przejęciu dóbr królów polskich przez austriackich zaborców (Zwoliński 1962). W 1818
roku lasy w tej części Doliny Bystrej otaczające dolinę weszły w skład tzw. Państwa
Szaflary, które zakupił od kamery austriackiej Tomasz Uznański. W 1945 roku dobra
te zostały upaństwowione na mocy dekretu PKWN z 12 grudnia 1944 roku. Ich
właścicielem był wówczas Jerzy Uznański, wnuk Tomasza. Hala Jaworzynka, do
której oprócz polany należały także uprawnienia serwitutowe w okolicznych lasach,
pozostawała w rękach licznych współwłaścicieli prywatnych. Cały ten obszar, bez
względu na formę własności, stał się w 1954 roku częścią Tatrzańskiego Parku
Narodowego. W 1957 roku dyrekcja TPN zawarła porozumienie ze współwłaścicielami Jaworzynki, mające na celu zaprzestanie wypasu (Goetel 1957). Ostatecznie cała
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Fot. Jerzy Fabijanowski, z archiwum Tatrzańskiego Parku Narodowego
Photos by Jerzy Fabijanowski, from the archive of the Tatra National Park

Fot. 1–4.
Dolina Jaworzynki przed utworzeniem Tatrzańskiego Parku Narodowego (1953)
Photos 1–4. The Jaworzynka valley before the Tatra National Park creation (1953)
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hala Jaworzynka została upaństwowiona w latach 60. XX wieku, a wypas ostatecznie
zlikwidowano. Do roku 2000 polana była objęta jedynie ochroną częściową, jednak
później, na mocy ustawy, zmieniono tę formę ochrony na ochronę czynną. Pomimo
kolejnych zmian prawnych form ochrony obszarowej, którą była objęta polana, nie
podlegała ona żadnej czynnej ingerencji człowieka. Dopiero kilka lat później zaczęto usuwać na niej pojedyncze drzewa i krzewy. W 2004 roku została po raz pierwszy
wykoszona. Obecnie poddawana jest zabiegom mającym na celu utrzymanie zbiorowisk roślinnych terenów otwartych. Zabiegi te polegają na koszeniu runi z pozostawieniem biomasy bądź jej usuwaniem poza obręb polany (w praktyce skoszona
biomasa składowana jest na skraju otaczającego polanę lasu) oraz usuwaniu pojedynczych drzew i krzewów.
Prawdopodobnie już z początkiem XVIII wieku na terenie Doliny Jaworzynki
rozpoczęto wydobycie rudy żelaza. Kopalnie zlokalizowane były pod Kopą Magury,
w Żlebie pod Czerwienicą, zwanym też Stare Kopalnie. Rudę zwożono do pobliskich
Kuźnic, gdzie w 1768 roku powstały huty żelaza i kuźnie. W połowie XIX wieku
złoża rud żelaza w Jaworzynce uległy wyczerpaniu, co spowodowało także upadek
przemysłu metalurgicznego w Kuźnicach. Zanim jednak to nastąpiło, przemysł hutniczy przyczynił się do wyeksploatowania tatrzańskich lasów, jako że drewno było
wówczas jedynym źródłem energii niezbędnym do wytopu żelaza. Przykładowo,
w latach 1807–1812 same tylko huty zużywały co roku po ok. 16 tys. m3 drewna.

Fot. / Photo by Remigiusz Pielech

Fot. 5. Dolina Jaworzynki (2017)
Photo 5. The Jaworzynka valley (2017)
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Niemal kompletnie pozbawione drzew wschodnie zbocza Doliny Jaworzynki zamieniły się w „kamienny nieużytek”, który „nie tylko sam nic nie produkował, ale
stawał się coraz niebezpieczniejszy, powodując szybki niepowstrzymany odpływ wód
przy opadach atmosferycznych i pochód szutru, co zagrażało nie tylko dolinie Jaworzynki,
ale zwłaszcza budowlom wodnym chroniącym Zakopane” (Madeyski 1937a). Pierwszy
projekt ustalenia i zalesienia zerodowanych zboczy powstał już w 1900 roku. Jego realizacja napotykała jednak opór licznych współwłaścicieli Hali Jaworzynki. Ostatecznie
dopiero po katastrofalnej powodzi w 1934 roku prace nabrały tempa. Jesienią 1935
roku rozpoczęto prace zalesieniowe (Madeyski 1937a). Planowano wprowadzić przedplon złożony z kosodrzewiny, jarzębiny, brzozy, olszy zielonej i szarej oraz modrzewia.
Trudności z pozyskaniem pożądanych sadzonek sprawiły, że ostatecznie jesienią 1935
i wiosną 1936 roku wysadzono łącznie 20 000 szt. sadzonek świerka, 10 000 modrzewia,
6 000 kosodrzewiny, 800 limby, 10 000 jarzębiny, 5 000 olszy szarej, 1000 jawora oraz
32 000 sosny zwyczajnej. Wysiano także 10 kg nasion olszy zielonej (Madeyski 1937b).
Po utworzeniu TPN lasy otaczające Jaworzynkę objęte były ochroną częściową (od 2000
roku zmienioną na czynną) – prowadzono w nich różnorodne zabiegi, w tym także
dalsze zalesianie zerodowanych zboczy. W 1975 roku w najbardziej na południe wysuniętej części doliny wprowadzono ochronę ścisłą, którą poszerzono nieznacznie
w kierunku północnym w 1996 roku, obejmując nią także fragment polany. W 2017
roku dokonano kolejnych korekt, poszerzając obszar ochrony ścisłej w stronę Boczania,
a jednocześnie południowy skraj polany włączono ponownie do ochrony czynnej.

4. Analizowane problemy
4.1. Ocena z perspektywy czasu, poprawności i efektywności zalesień
prowadzonych w połowie XX wieku na terenach zdegradowanych
przez górnictwo, hutnictwo i wypas
W połowie XX wieku rozpoczęto zalesianie miejsc zdegradowanych, w większości
przypadków materiałem nieznanego pochodzenia, a dobór składu gatunkowego był
bardziej intuicyjny niż merytorycznie uzasadniony.
W górnej części Doliny Jaworzynki wprowadzono kosodrzewinę, która jest w tym
miejscu elementem obcym siedliskowo. Posadzono ją bowiem znacznie poniżej potencjalnej górnej granicy lasu, w strefie regla górnego, a częściowo także w strefie
regla dolnego. Zwierające się obecnie łany kosodrzewiny z jednej strony eliminują
cenne, światłożądne gatunki nawapiennych muraw, z drugiej utrudniają naturalną
sukcesję w kierunku drzewostanów reglowych. Dodatkowym problemem jest kwestia
pochodzenia tej kosodrzewiny. Częste są tu formy drzewiaste, co sprawiło, że została ona pierwotnie uznana za sosnę drzewokosą Pinus × rhaetica i jako taka wpisana
do Polskiej czerwonej księgi roślin, jednak przeprowadzone niedawno badania genetyczne nie potwierdziły jej mieszańcowego charakteru (Polok i in. 2016).
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Budzącym poważne wątpliwości problemem jest pochodzenie posadzonych modrzewi. Nic nie wiadomo na temat proweniencji nasion, oprócz tego coraz częściej
pojawiają się opinie, że mogło dojść do posadzenia modrzewia japońskiego lub mieszańca Larix decidua i L. kaempferi – L. × eurolepis. Ten płodny mieszaniec może
prowadzić do zanieczyszczenia puli genowej rodzimych pochodzeń L. decidua i do
zaniku swoistych cech tego gatunku. Problem introgresji spowodowany wnikaniem
gatunków obcych dotyczy wielu gatunków (Vilà i in. 2000). Z tego względu, dopóki
problem identyfikacji taksonomicznej modrzewi rosnących w tym rejonie nie zostanie jednoznacznie rozstrzygnięty, nie można planować dalszych działań w zakresie
ochrony czynnej. Gdyby bowiem okazało się, że są to L. × eurolepis lub L. kaempferi, należałoby wyeliminować je z drzewostanu. Natomiast w przypadku L. decidua
możliwe jest jego pozostawienie, co z uwagi na dużą ażurowość koron byłoby korzystne dla heliofilnych gatunków roślin zielnych porastających to zbocze. Co więcej,
utrzymanie drzewostanów o niskim zadrzewieniu mogłoby poprawić warunki bytowania owadów związanych z siedliskami kserotermicznymi.
W Dolinie Jaworzynki można również zaobserwować nasadzenia świerkowe,
w których około 40 lat temu rozpoczęto przebudowę w kierunku drzewostanów liściastych. W tym celu posadzono tam buka, ale obecnie młode okazy gatunku wykazują mocne symptomy deficytu światła. Aby zapoczątkowany kilkadziesiąt lat temu
proces przebudowy drzewostanów przyniósł spodziewane efekty, należałoby możliwie
najszybciej wykonać zabiegi hodowlane. Należy przede wszystkim rozluźnić zwarcie
drzewostanów świerkowych w celu poprawy warunków świetlnych, zwłaszcza tych
panujących w niższych warstwach. Tymczasem omawiany drzewostan znajduje się
obecnie w strefie ochrony ścisłej i taka ingerencja jest niemożliwa bez zmiany jego
statusu ochronnego. Ten przypadek stał się przedmiotem niezwykle ożywionej i ciekawej dyskusji na temat planowania celów ochrony przyrody w możliwie długiej
perspektywie, w tym dostosowania statusu ochrony (ścisła vs. częściowa) do zaplanowanych celów oraz konsekwentnego ich realizowania.
4.2. Ocena działań mających na celu przyspieszenie procesu regeneracji
biocenoz, które uległy zaburzeniom naturalnym (wiatr, gradacja kornika
drukarza)
4.2.1. Zmiany rodzaju ochrony (ścisła – czynna)

Na terenie Doliny Jaworzynki, zwłaszcza przy szlaku turystycznym, dużą powierzchnię zajmują wyróżniające się nieleśne zbiorowiska roślinne: ziołoroślowe, łąkowe
i murawowe. Zidentyfikowano tutaj roślinność siedlisk przyrodniczych objętych
programem Natura 2000. Zachowanie ich stanu na satysfakcjonującym poziomie
wymaga aktywnych działań polegających na usuwaniu coraz intensywniej wkraczających drzew, głównie świerków i jaworów. Młodsze drzewa można usunąć ręcznie,
starsze natomiast potrzebują interwencji pilarzy. Ponieważ murawy, łąki oraz ziołorośla wymagają ciągłego koszenia lub wypasu, utrzymanie wszystkich tych układów
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mozaikowych wiąże się z prowadzeniem zabiegów w określonym terminie i z określoną intensywnością. Ziołorośla, jako zbiorowiska roślinne tworzone przez wysokie
byliny, wymagają jedynie systematycznego usuwania pojawiających się w nich nalotów roślin drzewiastych, natomiast łąki i murawy należy chronić także przed ekspansją gatunków ziołoroślowych. Optymalnym rozwiązaniem byłoby umożliwienie
wypasu na łąkach. Obecnie w wyniku porzucenia tradycyjnych sposobów użytkowania ziemi, ograniczenia pogłowia bydła, a także zmian demograficznych ludności
tego typu rozwiązania są nierealne wobec braku zainteresowania taką działalnością.
W przypadku koszenia ważna jest nie tylko jego regularność i intensywność, ale
również usuwanie pozyskanej biomasy poza teren polany. Szczególnego traktowania
wymagają zarośla z jałowcem na murawach nawapiennych. Zbiorowiska te powinny
tworzyć mozaikę przenikających się wzajemnie układów. Z uwagi na konieczność
zachowania zarówno muraw nawapiennych, jak i wspomnianego układu, na części
muraw należy utrzymywać zarośla jałowca. Przygotowanie dobrze przemyślanego
planu takich działań, w złożonym układzie przenikających się płatów zróżnicowanych
ekologicznie, stanowi nie lada wyzwanie. Zachowanie takiej mozaiki zbiorowisk
nieleśnych, utrzymywanych dzięki wykorzystaniu aktywnych metod ochrony, stawia
przed decydentami pytanie o intensywność, natężenie oraz przestrzenne zróżnicowanie planowanych zabiegów mających kreować określone typy siedlisk przyrodniczych.
4.2.2. Przebudowa drzewostanów

Duży obszar lasów świerkowych w Dolinie Jaworzynki i jej otoczeniu został zniszczony przez wiatry i gradacje kornika drukarza. Drzewostany te rosły na siedliskach
borowych związanych z utworami granitowymi na morenach. Uczestnicy warsztatów mogli zobaczyć zarówno płaty, w których wydzielanie świerka dopiero się
rozpoczęło, jak i najstarsze, pochodzące z lat 90. XX wieku, a także nowo powstałe w wyniku nasadzeń jodłowych na dużych powierzchniach w płatach dotkniętych
przez gradację kornika, zwłaszcza pod kolejką linową na Kasprowy Wierch. W czasie dyskusji prowadzonej w terenie określono trzy możliwe rozwiązania: brak działań, wspomaganie odnowienia naturalnego oraz wprowadzenie odnowienia sztucznego.
4.2.3. Percepcja skutków ochrony ścisłej na obszarach dotkniętych zaburzeniami
naturalnymi

Kolejnym omawianym tematem była kwestia zagospodarowania drzew-wykrotów
powstałych na skutek silnych wiatrów. W dyskusjach powrócono do dawnych dylematów: ochrona przyrody vs. marnowanie materiału. Z jednej strony pozyskanie
surowca i jego zrywka wiążą się z dużą ingerencją w ekosystem leśny, a jednym z wielu negatywnych oddziaływań jest ograniczenie dostępności siedlisk dla organizmów
saproksylicznych. Z drugiej strony, ze względu na aspekt społeczny, tego typu działania są dobrze oceniane przez lokalną społeczność, która niezbyt przychylnie patrzy
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Fot. / Photos by Anna Gazda

Fot. 6–7.
Uczestnicy warsztatów w Dolinie Jaworzynki w trakcie dyskusji
Photos 6–7. Participants of the field workshop in the Jaworzynka valley during the discussion
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na pozostawianie w lesie drewna do naturalnego rozkładu, traktując to jako marnotrawstwo. Problem ten widoczny jest też w innych rejonach Polski (Szwagrzyk
2014) i wynika najczęściej z braku wiedzy mieszkańców na temat usług ekosystemowych i rzeczywistej wartości przyrodniczej danego obiektu. Z tego względu przy
pozostawianiu dużych ilości martwych drzew należałoby jednocześnie podjąć działania informacyjno-edukacyjne. Pozostaje jednak pytanie o możliwość realnej
zmiany tego sposobu myślenia.
Podczas dyskusji terenowych zwrócono uwagę na konieczność omawiania poszczególnych problemów w możliwie najszerszym gronie specjalistów. Dyskusja ta
powstała na kanwie rozważań: czy należy nadal utrzymywać polany górskie, czy też
pozwolić, aby zarosły w wyniku postępujących naturalnych procesów. Wydaje się, że
podejmowanie takich decyzji w gronie zdominowanym przez botaników i leśników
może prowadzić niekiedy do szkodliwych konsekwencji. Dlatego takie plany powinny być konsultowane również z przedstawicielami innych dziedzin (np. entomologami, chiropterologami, ornitologami).

5. Ocena skutków wcześniej podjętych działań na podstawie
analizowanych przypadków
Zalesienie zboczy Doliny Jaworzynki gatunkami iglastymi w latach 30. XX wieku,
z dzisiejszego punktu widzenia, było wprowadzeniem taksonów obcych ekologicznie,
czyli niewłaściwych z uwagi na ich niezgodność z siedliskiem. Oceniając jednak te
działania z perspektywy czasu, nie należy zapominać, że obszar ten został wylesiony
na skutek intensywnej działalności górniczej. Wprowadzenie szybko rosnących drzew
i krzewów pozwoliło powstrzymać erozję, a także umożliwiło regenerację siedlisk.
Z tej perspektywy można to oceniać jako działanie rekultywacyjne, którego zadaniem
nie było odtworzenie zbiorowisk roślinnych zbliżonych do naturalnych, lecz zabezpieczenie terenu przed dalszą degradacją. Posadzony las pełnił funkcje glebochronne i spowalniał spływ powierzchniowy wody.
Uczestnicy dyskusji dotyczącej przebudowy drzewostanów zwrócili uwagę na
fakt, że zagadnienie to pojawiło się stosunkowo niedawno. Gdy wprowadzano drzewostany świerkowe na obszary odlesione (potencjalnie obszary siedlisk lasów liściastych i mieszanych), głównym celem było możliwie skuteczne przeciwdziałanie erozji gleby poprzez zalesienie, a często wręcz odtworzenie gleby na zupełnie jej
pozbawionych piarżyskach. Nie zastanawiano się wówczas, czy wprowadzane są
gatunki właściwe dla potencjalnych siedlisk – za cel stawiano sobie możliwie szybkie
odnowienie lasu. Choć dziś patrzy się na te lasy z pewną rezerwą, to należy pamiętać,
że wyznaczone wówczas cele ochronne zostały osiągnięte.
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6. Podsumowanie dyskusji terenowych
Po zakończeniu części terenowej w sali konferencyjnej Tatrzańskiego Parku
Narodowego w Kuźnicach odbyło się podsumowanie warsztatów z udziałem wszystkich uczestników i wspólna dyskusja.
Pomimo zróżnicowania poglądów i doświadczeń członków poszczególnych grup
stwierdzono dużą zgodność opinii, obserwacji i propozycji działań. Świadczy to nie
tyle o podobnej proporcji głosów poszczególnych środowisk w każdej z grup, ile
raczej o zbieżnych reakcjach na szczegóły dotyczące historii badanego obszaru.
Najciekawszym elementem warsztatów były zmiany oceny i propozycji działań przez
uczestników warsztatów po zapoznaniu się z kolejnymi szczegółami dotyczącymi
poszczególnych miejsc i zagadnień. Wskazuje to na ważną rolę gospodarzy terenu
w kształtowaniu tła dyskusji oraz wskazywaniu najcenniejszych składników danego
obiektu. Pojawił się również problem pełnego dokumentowania działań ochronnych.
Uczestnicy warsztatów dostrzegli potrzebę prowadzenia dokładnych inwentaryzacji
przyrodniczych w celu rozpoznania stanu danego układu przyrodniczego. Ponadto
zrozumieli, że brak tej wiedzy może przyczynić się do niewłaściwej oceny sytuacji,
a co za tym idzie – podjęcia decyzji, które mogą stanowić zagrożenie dla przyrody
danego obszaru.
W czasach, gdy działania dotyczące ochrony przyrody powodują spory, osiągnięcie konsensusu przez wszystkie grupy oraz wspólne ustalenia grup pokazują, że
możliwa jest merytoryczna dyskusja nad sposobami zarówno czynnej, jak i biernej
ochrony przyrody. Kluczem do osiągnięcia porozumienia było wysłuchanie argumentów każdej ze stron i zastanowienie się, jakie będą konsekwencje nie tylko podjęcia określonych działań, lecz także ich zaniechania.
Źródło finansowania – A.G., R.P., J.B. dotacja przyznana przez MNiSW na działalność statutową.
DS-3421 Zakładu Bioróżnorodności Leśnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
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Summary
Field workshop in the Tatra National Park (TPN) was the second part of the conference on strict
protection in nature reserves and national parks. The first day was held in the Kościeliska valley,
and the second day, in the Jaworzynka valley. During the first day the participants had an opportunity to become familiar with practical issues related to nature conservation, to share their own
experiences, and to discuss possible solutions to the recognized problems. One of the most important environmental issues in this part of the Tatra mountains is an extensive wind disturbance
that had taken place several years ago. Some of the participants believed that this disturbance
should be assessed in the context of environmental disaster, while others were of an opinion that
a wind disturbance is an excellent opportunity for natural recovery of deciduous and mixed forests. Issues related to protection of the Smreczyńska Polana highland also inspired an interesting
debate. Some of the participants believed that natural succession with shrubs is a natural process
where no human intervention is needed. On the other hand, others argued that this is one of the
very few open areas in which a significant distance from tourist trails produces a safe and quiet
place, used especially by large mammals. In addition, maintaining this site as an open area was also
proposed due to its landscape value. In spite of the long and interesting discussion, no consensus
was achieved in terms of conservation goals in this particular location. During the second day, the
participants were divided into four groups, as diverse as possible in terms of participant’s competences, background and expertise. An experienced person representing the TPN staff accompanied each group. The aims of this session included an evaluation of natural resources, assessing the
level of habitat alterations, and defining conservation goals and priorities. Participants managed
to properly identify most of the issues related to nature conservation, however, conservation goals
were the subjects of a long and intensive debate. One of the most significant problems was to
decide, which should take a higher priority: natural processes, or active protection of species and
habitats. All the participants agreed on the need for regeneration of the part of the valley, which
had been heavily altered due to mining and metallurgy. However, differences of opinion occurred
during the assessment of environmental effects of the TPN activities. Main concerns were related
to the process of forest stand conversion, and planting of European larch of unknown origin. The
consensus has been achieved in that matter, despite the existence of different opinions among the
participants. The workshop was summarized by the presentations given by each group with a solid
justification for presented ideas related to nature protection in the Tatra National Park.
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Konferencja Naukowa „Ochrona ścisła w parkach narodowych i rezerwatach. Bilans osiągnięć i porażek ostatniego
półwiecza” upamiętniająca 40. rocznicę śmierci Profesora Stefana Myczkowskiego, Kraków, 7 czerwca 2017 roku
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Smreczyński Staw

Na Wyżnej Polanie Smreczyńskiej
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Dolina Kościeliska – Kiry. Uczestnicy konferencji w trakcie odsłuchiwania ostatniej
historycznej audycji radiowej Profesora Stefana Myczkowskiego zarejestrowanej
kilka tygodni przed Jego śmiercią (1977); w środku Zbigniew Myczkowski, syn Profesora

W Dolinie Jaworzynki
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Przy kapliczce zbójnickiej na polanie Stare Kościeliska
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W trakcie dyskusji na Wyżnej Polanie Smreczyńskiej
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Monografię tworzą prace zaprezentowane
podczas konferencji „Ochrona ścisła w parkach
narodowych i rezerwatach; bilans osiągnięć i porażek ostatniego półwiecza”, która odbyła się
w dniach 7–9 czerwca 2017 roku na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Konferencja zorganizowana przez
Zakład Bioróżnorodności Leśnej UR wspólnie
z Tatrzańskim Parkiem Narodowym miała na celu
upamiętnienie Profesora Stefana Myczkowskiego
– wybitnego naukowca-leśnika, szczególnie związanego z Tatrami, którego jedną z najważniejszych
treści życia była służba ochronie przyrody zarówno
w wymiarze naukowym, jak i praktycznym.
Autorami prac, składających się na monografię, są nie tylko naukowcy reprezentujący różne
jednostki naukowe w Polsce, ale również przedstawiciele innych instytucji państwowych, parków narodowych oraz organizacji pozarządowych, bezpośrednio związanych z działalnością na rzecz ochrony przyrody. Stąd też prace
przedstawiają szeroki zakres zagadnień, głównie problemowych. Mam nadzieję, że ich
treść będzie inspiracją do ciekawych dyskusji i podejmowania nowych wyzwań na rzecz
ochrony przyrody.
Dr hab. inż. Jan Bodziarczyk
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