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Konferencja naukowa
„Natura 2000 – do wiadczenia pieni skie”

7–8 listopada 2013 r., Kro cienko n.D. – Szczawnica – Spiska Stara Wie

Scientifi c Conference “Natura 2000 – from the Pieniny experience”
7–8 November 2013, Krościenko n.D. – Szczawnica – Spišská Stará Ves

K  K

Pieni ski Park Narodowy, ul. Jagiello ska 107b, 34-450 Kro cienko n.D.

Abstract. The article gives an account of the scienti  c conference held at 
Kro cienko n.D. and Spiska Stara Wie  in Slovakia from 7th to 8th November 
2013. The objective of the conference was to confront the principles of the 
Natura 2000 network with its implementation in the Polish and Slovak parts 
of the Pieniny at regional, local and national park level. It was also an oppor-
tunity to deliver the latest science and research news from the Pieniny mountains. 
The conference was organized by the administrations of Pieniny National Parks 
in Poland and Slovakia.
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Natura 2000, jako nowa forma ochrony przyrody 
wprowadzona w Polsce w 2004 r., od samego 
początku wzbudzała wiele kontrowersji, szcze-
gólnie wśród władz samorządowych niższego 
szczebla. Władze gminne, mające różnorodne 
doświadczenia z parkami narodowymi i rezerwa-
tami przyrody znajdującymi się na ich terenie, od 
kilku lat mierzą się z problemem ograniczeń, wyni-
kających z utworzenia tej nowej formy ochrony. 
Przepisy narzucone przez Unię Europejską oraz 
źle przeprowadzona akcja informacyjna zrodziły 
nowe niepotrzebne konfl ikty.

W związku z powyższym, aby skonfrontować 
założenia programowe projektu Natura 2000 z ich 
wdrażaniem na poziomie regionalnym, lokalnym 
i parków narodowych (po polskiej i słowackiej 
stronie), w dniach 7–8 listopada 2013 r. dyrekcja 

Pienińskiego Parku Narodowego (PPN) i Pienin-
ského národného parku (PIENAP) zorganizowały 
konferencję naukową pod hasłem „Natura 2000 
– doświadczenia pienińskie”. Była to kolejna 
(dziewiąta) konferencja obu parków z cyklu 
„Badania naukowe w Pieninach”, podczas której 
prezentowano także wyniki badań naukowych, 
prowadzonych w ciągu ostatnich kilku lat. Kon-
ferencja składała się z trzech części: sesji refe-
ratowej, posterowej i terenowej1. W poniższej 
relacji uwypuklono problematykę poruszaną przez 
polskich prelegentów, ponieważ to ona stanowiła 
główny przedmiot zainteresowania i dyskusji.

1 Konferencję dofi nansował Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
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SESJA REFERATOWA

Sesję referatową zorganizowano w dniu 7 listo-
pada 2014 r. w dyrekcji PPN w Krościenku n.D. 
Uczestniczyło w niej 117 osób, w tym 87 z Polski 
i 30 ze Słowacji. Sesję rozpoczęli dyrektorzy 
obu pienińskich parków przywitaniem uczest-
ników (Fot. 1). 

Mgr inż. Michał Sokołowski – dyrektor PPN, 
przywitał zaproszonych na konferencję przedsta-
wicieli lokalnych samorządów: mgr Grzegorza 
Niezgodę – Burmistrza Szczawnicy, dr inż. 
Tadeusza Wacha – Wójta Gminy Czorsztyn, mgr 
Martę Bednarczyk – przedstawicielkę Gminy 
Łapsze Niżne, przedstawicieli wojewódzkich 
władz ochrony przyrody: mgr Rafała Rosteckiego 
– Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska (RDOŚ) Krakowie i dr Bożenę Kotońską 
– Regionalnego Konserwatora Przyrody, członków 
Rady Naukowej PPN z jej przewodniczącym 
prof. dr hab. Romanem Soją oraz członków 
Rady Konsultacyjnej PIENAP ze Słowacji 
z jej przewodniczącym inż. Jozefem Harabinem. 
Przywitał także byłych dyrektorów polskiego 
i słowackiego parku narodowego: inż. Andrzeja 
Szczocarza i inż. Štefana Danko, dzięki którym 
pod koniec lat 80. XX w. oba parki nawiązały 
ścisłą współpracę, dzięki której organizowane są 
cykliczne konferencje naukowe. Dr Vladimir 
Klč – dyrektor PIENAP przywitał z kolei przed-
stawicieli słowackich władz samorządowych: 
dr Štefana Bieľaka – burmistrza słowackiej Białej 
Spiskiej (słow. Spišská Belá) i Jana Gondka – sta-
rostę wsi Leśnica (słow. Lesnica) a także pozo-
stałych gości. 

Dyrektor PPN, nawiązując do głównego te-
matu konferencji powiedział, że Park ma już 
dziewięcioletnie doświadczenia, którymi chciałby 
podzielić się z uczestnikami konferencji. Drugim 
celem konferencji było spotkanie przedstawicieli 
instytucji i organizacji, którzy mają styczność 
z obszarami Natura 2000 w różnych relacjach 
zawodowych: pracowników parków narodowych 
i krajobrazowych, władz ochrony środowiska, 
 naukowców, członków organizacji ekologicznych, 
obywateli i władz samorządowych.  Dyrektor 
stwierdził, że zazwyczaj dyskusje na temat 
 Natury 2000 prowadzi się w gronie specjalistów 

i „ochroniarzy” po jednej stronie oraz społeczności 
lokalnej i samorządów po drugiej stronie, zgodnie 
wyrażających swoje opinie. Intencją  konferencji 
było skonfrontowanie obu tych stron.

Przed właściwymi obradami wystąpił prezes 
Spółki „Thermaleo” Krzysztof Mańkowski – wła-
ściciel znacznej części szczawnickiego uzdro-
wiska i wydawca kwartalnika „Pieniny Polski 
Region”. Ze sprzedaży każdego egzemplarza 
jednego numeru czasopisma przeznaczył 1 zł na 
ochronę przyrody. W 2012 r. dofi nansował w ten 
sposób akcję ochrony niepylaka apollo w Pie-
nińskim Parku Narodowym na kwotę 12.137 zł, 
a w 2013 r. wsparł akcję ochrony cietrzewia 
w Nadleśnictwie Krościenko, przekazując czek 
o wartości 6.128 zł (Fot. 2). 

Przewodnictwo nad właściwą częścią sesji 
referatowej objął prof. dr hab. Roman Soja – Prze-
wodniczący Rady Naukowej PPN. Na wstępie 
powiedział, że konferencja jest wyrazem tego, 
o czym się mówi w Brukseli, a wykonuje tutaj na 
miejscu przez dyrekcje obu pienińskich parków 
narodowych. Widząc na sali wiele młodych osób 
stwierdził, iż to, co rozpoczęli w nauce dawno 
temu profesorowie Krzysztof Birkenmajer i Kazi-
mierz Zarzycki, będzie z powodzeniem dalej kon-
tynuowane.

Na początku sesji wystąpił mgr Paweł Paw-
laczyk z Klubu Przyrodników ze Świebodzina, 
który omówił historię projektu Natura 2000 
w Europie i Polsce, jego podstawy prawne, 
założenia programowe, stan obecny i problemy. 
P. Pawlaczyk w swoim wystąpieniu podkreślał, że 
projekt powstał, by zintegrować wysiłki różnych 
krajów należących do Unii Europejskiej w celu 
jak najlepszej ochrony najcenniejszych elementów 
przyrody krajów członkowskich. Nie jest to łatwe, 
ponieważ to właśnie w Europie człowiek najbar-
dziej zmienił ekosystemy i zubożył różnorodność 
biologiczną. Natura 2000 wyrosła z trzech ele-
mentów: idei zrównoważonego rozwoju, wyso-
kiego poziomu ochrony środowiska oraz chęci 
powstrzymania utraty różnorodności biologicznej. 
Jest ona narzędziem, którym należy się posłu-
giwać, by zrealizować powyższe cele. Kontynu-
ując swoje wystąpienie, autor zastanawiał się, czy 
istniejący w kraju system ochrony przyrody nie 
byłby wystarczający? Odpowiedzi jest wiele, ale 
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. Rozpoczęcie konferencji naukowej, od lewej: dyrektor PIENAP Vladimir Klč i dyrektor PPN Michał Sokołowski oraz 
Przewodniczący Rady Naukowej PPN prof. Roman Soja (Fot. M. Szajowski)

. Opening of the scientifi c conference, from left to right: the Director of PIENAP Vladimir Klč, the Director of PPN 
Michał Sokołowski and the Chairman of the PPN Scientifi c Council Prof. Roman Soja (phot. M. Szajowski)

. Przekazanie czeku Nadleśnictwu Krościenko na dofi nansowanie projektu ochrony cietrzewia przez prezesa Spółki „Ther-
maleo” Krzysztofa Mańkowskiego (w środku). (Fot. M. Szajowski)

. The President of Thermaleo Krzysztof Mańkowski (in the middle) presenting a cheque to representatives of State Forest 
Administration in Krościenko to subsidize the grouse protection project (Phot. M. Szajowski)
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już porównanie powierzchni obszarów chronio-
nych krajowym systemem parków narodowych, 
rezerwatów i parków krajobrazowych, wynoszącej 
łącznie 9,5% z obszarem objętym ochroną Natura 
2000, które wynosi około 20% powierzchni kraju, 
mówi samo za siebie. Tworzenie obszarów „natu-
rowych” było bardzo szybkie (od 2004 r. zdołano 
dwukrotnie zwiększyć powierzchnię obszary 
objęte tą formą ochrony), co przełożyło się 
ujemnie na jakość opracowań, jednak w porów-
naniu z innymi krajami proces ten zakończył się 
na dobrym poziomie. Stało się tak, ponieważ 
program i terminy jego realizacji zostały wymu-
szone przez Unię (z chwilą podpisania umowy 
akcesyjnej). Jest to wielkie przedsięwzięcie, od 
Gibraltaru po Estonię, które nie likwiduje kra-
jowych systemów ochrony przyrody, tylko jest 
„nakładką”, dzięki której w zjednoczonej Europie 
panują takie same reguły i odpowiedzialność. 
Prelegent stwierdził, że Komisja Europejska jest 
bardzo dobrym organem zarządzającym i kontro-
lnym dla sieci Natura 2000, ponieważ wszystko 
obserwuje z dalekiej perspektywy, nie wnikając 
w szczegóły, stąd reakcja na odstępstwa jest 
szybka i skuteczna. Sieć w 28 unijnych krajach 
obejmuje ok. 25.000 obszarów, zajmujących ok. 
850 tys. km2, czyli 20% terenu Unii Europejskiej 
i jest największą na świecie siecią obszarów chro-
nionych. Leżące u podstaw Natury 2000 okre-
ślenie „wysoki poziom ochrony” spowodowało, 
że będąca gdzieś daleko w hierarchii ważności 
ochrona przyrody stała się elementem, z którym 
należy się liczyć przy podejmowaniu decyzji we 
wszystkich aspektach działalności człowieka. 
 Ciekawostką jest, że określenia „wysoki poziom” 
nie ma np. przy określeniu wzrostu gospodar-
czego Unii. 

Natura 2000 opiera się na dwóch dyrekty-
wach unijnych, zwanych skrótowo ptasią i sie-
dliskową. Traktują one sprawę ochrony przyrody 
znacznie szerzej, a Natura 2000 jest tylko narzę-
dziem do ich wdrażania. Na przykład dyrektywa 
ptasia mówi, że wszystkie ptaki i ich siedliska, 
wszędzie i zawsze podlegają ochronie, a odstęp-
stwa od tego są możliwe tylko w ściśle określo-
nych przypadkach i warunkach. Dla wybranych 
gatunków ptaków tworzy się specjalne obszary 
ochronne, zwane Obszarami Specjalnej Ochrony 

(OSO). Podobnie jest w przypadku pozostałych 
gatunków roślin, zwierząt i siedlisk, ważnych dla 
całego obszaru unijnego, dla których utworzono 
Specjalne Obszary Ochronne Siedlisk (SOO). By 
zapewnić łączność pomiędzy tymi obszarami, 
istnieje specjalny zapis o utworzeniu i ochronie 
korytarzy ekologicznych. 

Ważnym zapisem jest to, że gatunki i sie-
dliska mają być utrzymane we właściwym stanie, 
że nie może ich ubywać i powinny być zacho-
wane w dobrym stanie. Oba rodzaje obszarów 
rządzą się innymi przepisami, terytorialnie cza-
sami nakładają się, jak miało to miejsce jeszcze 
niedawno na terenie Pienińskiego Parku Naro-
dowego. Jest to relikt przeszłości, gdy ornito-
lodzy jako pierwsi doprowadzili do powstania 
aktów prawnych chroniących ptaki, by później 
to samo stało się z resztą organizmów i siedlisk. 
Mają natomiast jeden wspólny system kontroli 
jakości wyznaczania sieci tych obszarów, który 
nie zależy od woli politycznej, tylko od zaliczenia 
pewnej procedury. Obecnie procedura jeszcze nie 
domknęła sieci obszarów w naszym kraju, ale cel 
jest już bliski. 

Prelegent zwrócił szczególną uwagę na „euro-
pejskie” podejście do tych obszarów: „obszar 
Natura 2000 jest to nasze wspólne europejskie 
dziedzictwo, pozostawione w krajowym depo-
zycie, zarządzane przez państwo członkowskie”. 
To znaczy, że Polska nie może odstawać w wysił-
kach na rzecz jego ochrony, bo jest np. biedna, 
ponieważ dziedzictwo to należy do każdego 
obywatela Unii. Innym ważnym elementem jest 
tzw. „zasada ostrożności”, która odwraca nasze 
rozumowanie na temat planowania ochrony przy-
rody. Zakłada ona, że działania ochronne należy 
podjąć nawet wówczas, gdy nie jesteśmy pewni, 
czy są one niezbędne. Tak więc nie trzeba udo-
wadniać, że coś Naturze 2000 może zaszkodzić, 
tylko trzeba udowodnić, że to coś Naturze 2000 
nie zaszkodzi. Zasada ta leży u źródła większości 
problemów społecznych. 

Wysoki poziom ochrony oznacza, że nie tylko 
nie należy pogorszać stanu populacji gatunku czy 
siedliska, lecz – w miarę możliwości – odtwo-
rzyć go w jak najlepszym stanie. Dla obszaru 
Natura 2000 nie ma zbioru nakazów i zakazów. 
Istnieje tylko jeden zakaz – nie wolno robić 
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czegoś, co przeszkadza w osiągnięciu celów 
ochronnych. Nie istnieje więc ochrona ścisła 
lub czynna. Natura 2000 to „obszar ochrony” 
a nie „obszar chroniony”, co oznacza, że chroni 
się tam konkretne gatunki i siedliska, a nie 
wybrany teren. Sieć z założenia powinna być 
od samego początku kompletna, co nie znaczy, 
że nie można tworzyć nowych obszarów, lecz 
w ściśle określonych warunkach, np. wtedy, gdy 
jakiś inny obszar ulegnie zniszczeniu (w ramach 
tzw. kompensacji). Obszar można zlikwidować, 
gdy ulegnie zniszczeniu chroniony element, ale 
tylko wtedy, gdy nie stanie się to z naszego 
zaniedbania. 

Kolejny referat wygłosił inż. Andrej Saxa 
z Państwowej Ochrony Przyrody Słowackiej 
Republiki, który scharakteryzował program 
Natura 2000 na Słowacji. Za organizację i nego-
cjacje z Unią Europejską w sprawie propozycji 
powstania sieci odpowiada Państwowa Ochrona 
Przyrody Republiki Słowackiej. Dotąd wydzie-
lono 473 obszary o znaczeniu wspólnotowym 
(SOO), w których zidentyfi kowano 67 siedlisk 
i 134 gatunki z tzw. „Dyrektywy Siedliskowej” 
oraz 41 obszarów specjalnej ochrony (OSO), 
w których zidentyfi kowano 81 gatunków ptaków 
z tzw. „Dyrektywy Ptasiej”. Ochroną w sieci 
Natura 2000 objęto głównie lasy (63%) i grunty 
orne (15%). Lista tworzonych obiektów nie jest 
jeszcze zakończona. Na podstawie wniosków 
Komisji Europejskiej, zaproponowanych na 
seminarium biogeografi cznym w marcu 2012 r., 
Słowacja powinna zaproponować jeszcze nowe 
obiekty. Szczegóły wystąpienia można znaleźć 
w artykule zamieszczonym w niniejszym tomie2.

Dr Bożena Kotońska, jako Regionalny Kon-
serwator Przyrody w Krakowie, zapoznała słu-
chaczy z problemami projektu Natura 2000 
z punktu widzenia wojewódzkich władz ochrony 
przyrody, czyli Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska (RDOŚ). Na początku odniosła się 
do roku 2004 (wejście do Polski do Unii Euro-
pejskiej), kiedy pojawiły się nadzieje poważnego 
traktowania spraw ochrony przyrody. Pomóc 

2 Szerzej na ten temat: A. Saxa, Natura 2000 v Slovenskej 
republike – sú asný stav a problémy, „Pieniny – Przyroda 
i Człowiek” 2014, 13.

w tym miała sieć obszarów Natura 2000. Nie-
stety, przy jej tworzeniu popełniono wiele błędów 
i aby je naprawić wojewoda małopolski w latach 
2008 i 2009, a więc w czasie zwiększania liczby 
obszarów i ich powierzchni, zorganizował cykl 
spotkań, na których miały być obalone złe mity 
związane z Naturą 2000. Odbyło się kilkadziesiąt 
spotkań, często emocjonujących, z ekspertami, 
inwestorami, samorządowcami i miejscową lud-
nością. Poprzez dyskusje osiągnięto szereg kom-
promisów. Zmniejszono np. wielkość obszaru 
ochrony nietoperzy z 17 tys. ha do 10 tys. ha, 
muraw kserotermicznych z 10 tys. ha do 350 ha, 
a obszarów ochrony modraszków na terenie Kra-
kowa z 860 ha do 400 ha. 

RDOŚ małopolski promuje zrównowa-
żony rozwój poprzez uzgadnianie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, stu-
diów i decyzji w zakresie mogącym mieć wpływ 
na obszary chronione, np. na spójność sieci, 
w tym drożność korytarzy ekologicznych. Innym 
narzędziem działania RDOŚ jest przeprowa-
dzenie procedury oddziaływania na środowisko 
danej inwestycji. Procedura ma dać odpowiedź 
na pytanie, w jaki sposób należy ją przeprowa-
dzić, aby jak najmniej zaszkodzić otoczeniu. 
RDOŚ przygotowuje plany i zadania ochronne 
dla obszarów Natura 2000. Brak miejscowych 
planów zagospodarowania i nagminnie uzyski-
wane warunki zabudowy nie ułatwiają pracy 
służbom ochrony przyrody. 

Po 10 latach pracy nadal negowana jest obec-
ność obszarów Natura 2000, przy inwestycjach 
nie uwzględnia się procedury oddziaływania na 
środowisko, brakuje akceptacji do ponoszenia 
kosztów związanych z istnieniem obszarów natu-
rowych, postrzega się te obszary jako całkowicie 
blokujące rozwój gminy. Samorządy z rzadka 
biorą udział w szkoleniach, prelekcjach i spotka-
niach dotyczących Natury 2000 oraz opracowały 
niewielką liczbę projektów pro-środowiskowych. 
Prelegentka na zakończenie wymieniła szereg 
działań ochronnych, realizowanych na terenie 
województwa małopolskiego.

W kolejnym wystąpieniu dr Š. Bieľak – bur-
mistrz słowackiej Białej Spiskiej (Spišská Belá), 
opisał Naturę 2000 z punktu widzenia słowackich 
władz samorządowych, a dr inż. T. Wach (wójt 
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Gminy Czorsztyn) z punktu widzenia polskich 
władz samorządowych. Na początku wójt Czorsz-
tyna wypowiedział zdanie, które charakteryzuje 
stosunek podejścia samorządów do przyrody: 
„Z jednej strony mamy obszary Natury 2000, 
chronimy to, co jest rzadkie, cenne i piękne – 
i dobrze, bo tak trzeba – ale z drugiej strony mam 
wrażenie, że często w tej ochronie, w tym „fer-
worze ochrony” roślin czy zwierząt, zapominamy 
o człowieku”. Nawiązał do powszechnie znanego 
faktu, że to dzięki gospodarowaniu człowieka pie-
niński region ma tak urozmaiconą przyrodę. Wójt 
proponował, aby decyzje ochronne były podej-
mowane wspólnie, przy udziale społeczeństwa. 
Wymienił następnie problemy, z którymi stykają 
się mieszkańcy: szkody od zwierząt na polach 
uprawnych, ograniczony dostęp do wody pitnej 
czy zakaz poboru rumoszu w potokach (tutaj podał 
przykład bezkarnego pobierania żwiru z Dunajca 
przez Słowaków). Te i inne przypadki powodują 
niechęć do instytucji, które w imię ochrony przy-
rody ograniczają ich działalność. Stwierdził, że 
wśród samorządowców jest świadomość ochrony 
przyrody, lecz nie rozumieją np. zbyt ogólnego 
określenia „znaczących ograniczeń”, które muszą 
przestrzegać w procesie przygotowawczym inwe-
stycji. Na koniec jeszcze raz podkreślił koniecz-
ność wspólnego rozwiązywania problemów.

W dyskusji jako pierwszy głos zabrał dr 
Paweł Adamski – pracownik Instytutu Ochrony 
Przyrody PAN w Krakowie. Zauważył, że obie 
strony, to znaczy przyrodnicy i samorządowcy, 
zakładają wzajemnie złą wolę drugiej strony pod-
czas wspólnych spotkań. Trzeba jednak pamiętać, 
że przyrodnicy i służby ochrony środowiska dzia-
łają w granicach prawa, a więc muszą stosować 
odpowiednie przepisy i procedury. 

Dr Vladimir Klč – dyrektor PIENAP zwrócił 
uwagę, że rzeczywiście człowiek poprzez swoją 
działalność wzbogacił ekosystemy, lecz sta-
wianie wyciągów narciarskich na pewno nie ma 
nic wspólnego z ochroną przyrody, a przypadki 
poboru żwiru po stronie słowackiej są nielegalne. 

Mgr Rafał Rostecki – Dyrektor RDOŚ 
w Kra kowie miał wątpliwości do przejrzystości 
i skuteczności ustanowionego prawa ochrony 
środowiska. Stwierdził, że nie powinno być 
konfl iktu pomiędzy służbami ochrony przyrody 

a samorządami, ponieważ i jedni i drudzy są 
organami ochrony środowiska i zobowiązani są 
do działania na jego korzyść. Problem w tym, że 
każda ze stron ma ograniczenia, co przy niezbyt 
jasnym prawie rodzi problemy, które powinny 
być rozwiązywane w oparciu o zdrowy rozsądek. 
Należy jednak uważać, by przy tej okazji nie 
traktować przyrody instrumentalnie. Zauważył, 
że we wszelkiego rodzaju dyskusjach działa 
zasada „odwróconej piramidy”, czyli mówi się 
najwięcej o tym, czego jest najmniej, a najmniej 
o tym, czego jest najwięcej. Dyrektor nawiązał do 
codziennej pracy RDOŚ, gdzie niewielka liczba 
wydanych negatywnych opinii generuje niewspół-
miernie dużo dyskusji, przy zupełnie marginalnych 
komentarzach w stosunku do olbrzymiej więk-
szości wydanych opinii pozytywnych. Jednym 
słowem – kilka konfl iktowych spraw rzuca się 
cieniem na wzajemne stosunki.

Dyrektor PPN M. Sokołowski odniósł się do 
wypowiedzi wójta T. Wacha w kwestii: co jest 
ważniejsze – człowiek czy przyroda? Stwierdził, 
że chronimy przyrodę dla człowieka, ponieważ 
gdyby nie było ludzi, to nie byłoby w ogóle 
takiego zjawiska jak ochrona przyrody. Oczy-
wiście istnieją też postawy, że przyrodę należy 
chronić dla niej samej. Pozostaje jednak kwestia 
perspektywy. W perspektywie długookresowej 
przyrodę chronimy dla naszych potomnych, 
by miały w przyszłości szczęście spotykania 
tych samych gatunków i krajobrazów, co nasze 
 pokolenie. Przyroda jest dobrem wspólnym, 
o które wszyscy powinni dbać, ale istnieje też 
dobro indywidualne, jak np. prawo własności. 
Zdarza się, że oba dobra stoją do siebie w sprzecz-
ności. Przykładem są reklamy przy drogach, które 
jako dobro indywidualne (reklama przynosi inwe-
storowi zysk) zagraża krajobrazowi, czyli dobru 
wspólnemu. Obecnie, niestety, dobro wspólne 
zazwyczaj przegrywa z dobrem indywidualnym. 

Dyrektor nawiązał też do kwestii ujęcia 
źródeł w PPN. Ustawa wyraźnie mówi, że na 
terenie parku narodowego nie można zmieniać 
stosunków wodnych i nic na to nie można pora-
dzić. Zresztą ujmowanie młak czy źródeł nie 
rozwiąże braku wody w dalszej perspektywie, 
ponieważ ich zasobność w wodę jest zależna 
od warunków pogodowych. Park proponował 
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rozwiązania kompleksowe, czyli kopanie studni 
głębinowych lub ujęcia w dolinie Dunajca. Część 
osób skorzystała z tego pomysłu i przyznaje teraz 
rację dyrekcji. Przykładem pozytywnego rozwią-
zania problemu była sprawa budowy 50 m masztu 
telefonii komórkowej w Sromowcach Niż-
nych. Negatywna opinia PPN spowodowała 
powszechne oburzenie i przeświadczenie, że Park 
stoi na przeszkodzie rozwojowi wsi. Dyrekcja 
natomiast przychyliła się tylko do zapisów planu 
miejscowego, który zakazywał budowy tego typu 
obiektów, wskazując jednocześnie inne rozwią-
zania stosowane powszechnie na świecie, które 
minimalizują szkody w krajobrazie. Efektem 
końcowym batalii było umieszczenie przekaźnika 
na pylonie istniejącej kładki przez Dunajec, za co 
dyrektor podziękował wójtowi.

Następnie głos zabrał mgr Tomasz Hurkała – 
sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica, który stwier-
dził, że przepisy prawa ochrony przyrody mogą 
dostosowywać się do pojawiających się nowych 
okoliczności. Obecnie dotyczą one tzw. „rozwoju 
zrównoważonego”, który dotyczy sfery społecznej, 
gospodarczej i demografi cznej z poszanowaniem 
ochrony środowiska. Jednak Szczawnica posiada 
już trzy ochronne strefy uzdrowiskowe, część 
miasta znajduje się w otulinie Pienińskiego Parku 
Narodowego i Popradzkiego Parku Krajobrazo-
wego a reszta objęta jest obszarem Natura 2000. 
Jak więc – zapytał – uzdrowisko ma się rozwijać? 
Mówca przy takich obostrzeniach nie widzi przy-
szłości dla przyszłych pokoleń, o których mówił 
dyrektor PPN, ponieważ wyjadą za granicę z braku 
możliwości rozwoju. 

Dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec 
z Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki 
Krakowskiej (członek Rady Naukowej PPN) 
stwierdziła, że przedstawiciele samorządów nie-
wiele mogą zrobić na swoim terenie ze względu 
na różnorakie ograniczenia ze strony ochrony 
przyrody. Słuchając wypowiedzi i nie znając tego 
regionu, Szczawnica jawiłaby się jej jako bardzo 
zachowawcza miejscowość ze starymi, niere-
montowanymi budynkami z lat 80. i 90. XX w. 
Tymczasem jest wręcz odwrotnie – inwestycji 
budowlanych jest bardzo dużo. Jej wielcy nauczy-
ciele: prof. Bogdanowski i prof. Bem twierdzili, 
że wiele rzeczy i wypowiedzi można zafałszować 

(w tym statystyki), lecz krajobrazu zafałszować 
się nie da i zawsze powie prawdę o sposobie 
gospodarowania na danym terenie. Prof. Bem 
miał zwyczaj mawiać też, że żaden samorząd nie 
będzie miał krajobrazu piękniejszego, niż taki, 
na jaki zasługuje. Niestety, osoby przyjeżdżające 
po wielu latach do Szczawnicy, są zaskakiwane 
raczej zeszpeceniem krajobrazu. Nawet w rekla-
mówkach osób wynajmujących pokoje gościnne, 
głównym motywem są krajobrazy Pienińskiego 
Parku Narodowego a nie zdjęcia Szczawnicy. 

Głos zabrał także Burmistrz Szczawnicy 
G. Niezgoda. Zwrócił uwagę, że obszary Natura 
2000 były narzucone z góry i pośpiesznie, a kon-
sultacje z samorządami nie były wiążące. Twier-
dził, że nie tylko samorządy usiłują wprowadzić 
inwestycje do przyrody, ale ochrona przyrody 
wkracza do gminy. Przykładem jest obszar „Pod-
kowce w Szczawnicy”, kiedy to na początku 
wytyczono tylko obszary siedliskowe dla nieto-
perzy, potem korytarze migracyjne a na końcu 
obszary żerowiskowe. Tym sposobem centrum 
Szczawnicy znalazło się w obszarze ochronnym. 
Następnie podważył sensowność wspomnianej 
reguły ostrożnościowej, przez którą działal-
ność gospodarcza jest praktycznie zabroniona, 
ponieważ może być podejrzenie o ujemny wpływ 
na przedmiot ochrony. Po latach może okazać się, 
że ujemnego wpływu nie było, a do inwestycji 
nie doszło. Burmistrz stwierdził, że przymu-
szając mieszkańców do większych kosztów na 
rzecz ochrony środowiska w postaci np. opłat za 
ścieki, to samorząd powinien w zamian „coś im 
dać”. Możliwość planowania tych inwestycji jest 
jednak mocno ograniczona w związku z istnieją-
cymi różnymi formami ochrony, co prowadzi do 
konfl iktu interesów. Burmistrz stwierdził jedno-
cześnie, że dzięki projektowi Natura 2000 jego 
wiedza o przyrodzie i jej potrzebach znacznie 
wzrosła i jest dalsza potrzeba wzajemnej edukacji 
w tym zakresie, co może pomóc w rozwiązywaniu 
przyszłych problemów.

Mgr Maciej Szajowski – pracownik zajmujący 
się edukacją w Pienińskim Parku Narodowym 
zauważył, że nie rozumie polityki burmistrza 
„dawania ludziom czegoś w zamian za wybudo-
wanie im kanalizacji”. Twierdzi, że tego typu inwe-
stycja jest bardzo prospołeczna i prorozwojowa, 
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na której wszyscy korzystają, także fi nansowo, 
bo turyści do skażonej Szczawnicy nie przyjadą. 
Odniósł się także do wystawienia niskiej oceny 
rozwoju cywilizacyjnego miejscowości poło-
żonych wokół Pienin, która – jego zdaniem – 
w ciągu ostatnich 20 lat znacznie wzrosła. Jeżeli 
już wszystkie place, chodniki, drogi i mosty są 
wyremontowane a domy i ośrodki uzdrowiskowe 
odnowione, to w co jeszcze trzeba zainwestować? 
Niekiedy słyszy się od przyjezdnych turystów, że 
się nudzą. Mówca stwierdził, że taki turysta nie 
jest godzien, aby w takie miejsce przyjeżdżać, bo 
nie widzi, czym został obdarzony. Oferując kolo-
rowe i hałaśliwe imprezy, które może mu zaofe-
rować jego własne miasto, popełnia się wielki 
błąd, gdyż coraz więcej ludzi pragnie zupełnie 
innych atrakcji.

Naturę 2000 z punktu widzenia PIENAP 
przedstawił dr inż. Tomáš Dražil z Państwowej 
Ochrony Przyrody Słowackiej Republiki, a z per-
spektywy Pienińskiego Parku Narodowego dr inż. 
Grzegorz Vončina – kierownik Działu ochrony 
przyrody PPN3. 

Prelegent z Pienińskiego Parku Narodowego 
stwierdził, że wprowadzenie nowej formy ochrony 
o znaczeniu europejskim podniosło rangę Pienin 
w ochronie przyrody, czego niezbitym dowodem 
jest powołanie siedmiu obszarów Natura 2000 
w tym rejonie: pięciu po polskiej stronie i dwa 
po słowackiej stronie. Pomimo konieczności 
utrzymania łączności między obszarami w sieci 
Natura 2000, zachodzą obawy zaburzenia właści-
wego funkcjonowania korytarzy ekologicznych, 
szczególnie między Ostoją Popradzką a Pie-
ninami. Problemem jest też udział w obszarze 
Natura 2000 innych własności niż Skarbu Pań-
stwa, co powoduje zróżnicowanie zabiegów 
ochronnych, a nawet zaniechanie użytkowania. 
W efekcie powoduje to niekorzystne przemiany 
siedlisk przyrodniczych lub ograniczenie ich 
występowania. 

Prelegent opisał połączenie dwóch obszarów 
leżących na terenie PPN: „siedliskowego” 
i „ptasiego”, o nieznacznej różnicy położenia 

3 Szerzej w artykule: G. Vončina, Natura 2000 w Pieni skim 
Parku Narodowym, „Pieniny – Przyroda i Człowiek” 
2014, 13.

i powierzchni. Połączenie obszarów w jeden 
wspólny obszar „Pieniny” rozwiązało problem 
różnego traktowania w prawodawstwie krajowym 
tych dwóch obszarów. Zwrócił też uwagę na róż-
nice w podejściu do ochrony przyrody w parku 
narodowym (ochrona całości przyrody na jego 
terenie) i w obszarze Natura 2000 (ochrona wybra-
nych gatunków i siedlisk przyrodniczych). Może 
to powodować w pojedynczych przypadkach kon-
fl ikty, które będą wymagały ustanowienia hierar-
chii celów ochrony. Takim przykładem może być 
ochrona ścisła reliktowych lasków sosnowych, co 
może prowadzić do osłabienia populacji obuwika 
pospolitego poprzez jego zacienienie. Stwierdził, 
że zalecane jest jednak stosowanie w ochronie 
przyrody standardów przyjętych dla parku naro-
dowego, dla którego ustanowiono najwyższe 
wymogi ochronne i obszerniejszy katalog obo-
wiązujących ograniczeń. 

W PPN działania ochronne dla gatunków 
i siedlisk przyrodniczych są w większości przy-
padków zbieżne z celami obszaru Natura 2000. 
W dotychczasowych ocenach stanu przedmiotów 
ochrony w PPN, którymi są siedliska przyrod-
nicze oraz gatunki roślin i zwierząt, żaden z nich 
nie otrzymał oceny złej, co stanowi dobrą per-
spektywę ich zachowania w obszarach Natura 
2000 „Pieniny”. Finansowanie przez PPN działań 
związanych z ochroną czynną, ukierunkowaną na 
przedmioty ochrony na obszarze Natura 2000, 
jest w dużej mierze zbieżne z wydatkami pono-
szonymi na działania ochronne parku narodo-
wego. Wyjątkiem jest konieczność sporządzenia 
zadań ochronnych oraz prowadzenie monitoringu 
przedmiotów ochrony według określonych stan-
dardów.

Po obu wystąpieniach ponownie głos zabrał 
dyrektor PPN M. Sokołowski. Powiedział, że 
z początkiem funkcjonowania obszaru Natura 
2000 w Parku miał obawy, czy ochrona ścisła nie 
stoi w sprzeczności z zachowawczym podejściem 
nowej formy ochrony. Natura 2000 stoi bowiem 
na straży zachowania wybranych gatunków 
i siedlisk, które – w przypadku naturalnej suk-
cesji na terenach objętych ochrona ścisłą – stale 
ewoluują, łącznie z ich eliminacją. Okazało się 
jednak, że nie jest to sprzeczne z celami Natury 
2000. Stwierdził też, że pomimo najwyższej 
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rangi ochronnej, jakimi są parki narodowe, to 
z praktycznego punktu widzenia obszary Natura 
2000 mają przewagę w postaci mocnego prawa 
wprost z instytucji europejskich, gdzie jest 
ono bezwzględnie egzekwowane. W związku 
z tym parki narodowe, stając się jednocześnie 
obszarami „naturowymi”, wzmocniły swoje 
funkcje ochronne i moc oddziaływania na sferę 
zewnętrzną. 

SESJA POSTEROWA

W godzinach popołudniowych goście udali się 
autokarami i samochodami na Słowację do Spi-
skiej Starej Wsi na sesję posterową. Sesję otwo-
rzył inż. Jozef Harabin – Przewodniczący Rady 
Konsultacyjnej PIENAP i dr Vladimir Klč – 
dyrektor PIENAP. Polscy i słowaccy naukowcy 
na 39 posterach przedstawili wyniki swoich badań 
prowadzonych w rejonie Pienin w ciągu ostatnich 
kilku lat. Postery podzielono na cztery grupy 

tematyczne: przyroda nieożywiona, świat roślin, 
świat zwierząt i środowisko człowieka. Prezento-
wano także postery dotyczące Natury 2000. 

Komisja w składzie dr Blažena Benčaťová, 
prof. R. Soja i prof. Tibor Benčat wybrała naj-
lepsze postery po jednym z każdego działu: 

Przyroda nieożywiona  – poster „Wstępne 
wyniki badań warunków termicznych w zespole 
zbiorników Czorsztyn-Sromowce Wyżne” 
autorów: Łukasz Wiejaczka, Małgorzata Kijow-
ska-Strugała, Paweł Pierwoła i Mariusz Nowak 
z Instytutu Geografi i i Przestrzennego Zagospo-
darowania PAN w Krakowie, Stacji Naukowo-Ba-
dawczej PAN z Szymbarku i Zespołu Elektrowni 
Wodnych Niedzica S.A.

Świat roślin  – poster „Wpływ sposobu ko-
szenia na warunki siedliskowe i skład fl orystyczny 
łąki w Pienińskim Parku Narodowym” autorów: 
Tomasz Zaleski, Jan Zarzycki i Andrzej Kac-
przak z Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gleb 
oraz Katedry Ekologii, Klimatologii i Ochrony 

. Dr hab. Tomasz Zaleski i dr hab. Jan Zarzycki otrzymują nagrodę za najlepszy poster. (Fot. M. Szajowski)
. Tomasz Zaleski PhD and Jan Zarzycki PhD receiving an award for the best poster (Phot. M. Szajowski)
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Powietrza Uniwersytetu Rolniczego w Krako-
wie oraz z Zakładu Gleboznawstwa i Geografi i 
Gleb UJ4 (Fot. 3).

Świat zwierząt  – poster „Jaskyňa Aksamitka 
– najvýznamnejšie zimovisko netopierov v Pieni-
nách” autorów: Zuzana Višňovská, Alfréd Gresch, 
Stanislav Rak i Katarína Kisková z instytucji: 
PIENAP, Správa slovenských jaskýň, Liptovský 
Mikuláš, Spoločnosť pre ochranu netopierov, Lip-
tovská Kokava.

Środowisko człowieka  – poster „Popular-
ność szlaków turystycznych w Pienińskim Parku 
Narodowym w świetle badań Studenckiego Koła 
Naukowego Geografów UP w latach 2007–2012” 
autorów: Gabriela Bołoz, Agnieszka Gil, Witold 
Jucha z Instytutu Geografi i Uniwersytetu Pedago-
gicznego w Krakowie.

Przedstawiciele autorów posterów otrzymali 
nagrody książkowe i dyplomy.

SESJA TERENOWA

W drugim dniu konferencji (8 listopada) zorga-
nizowano sesję terenową w Szczawnicy, w której 
udział wzięły 62 osoby (40 z Polski i 22 ze 
Słowacji). Sesję uświetnili bardzo zasłużeni dla 
ochrony przyrody Pienin naukowcy: botanik prof. 
dr hab. Kazimierz Zarzycki i geolog prof. dr inż. 
Krzysztof Birkenmajer (Fot. 4). Uczestnicy sesji 
wjechali kolejką linową na szczyt Palenicy, a póź-
niej przeszli do pierwszego punktu widokowego 
przy górnej stacji. Sesję rozpoczął dyrektor Parku 
M. Sokołowski, pokazując na mapie i w terenie 
obszary Natura 2000 znajdujące się w rejonie 
Szczawnicy, po czym przekazał prowadzenie sesji 
prof. R. Soji (Fot. 5). 

Na drugim punkcie widokowym, który znaj-
dował się na przełęczy między Palenicą a Sza-
franówką, dr Bożena Kotońska – Regionalny 
Konserwator Przyrody – omówiła problemy 
związane z obszarem Natura 2000 „Nietoperze 
w Szczawnicy”. Obszar ustanowiono dla ochrony 
podkowca małego, posiadającego letnie kolonie 

4 Zob.: T. Zaleski, J. Zarzycki, A. Kacprzak, Wp yw 
sposobu koszenia na warunki glebowe i sk ad  orystyczny 
ciep olubnej ki pieni skiej, „Pieniny – Przyroda i Czło-
wiek” 2014, 13.

na strychu willi „Maria” i kościoła św. Michała 
w Szczawnicy. Postępowanie ochronne w tym 
obszarze wymaga, aby prace remontowe obiektów 
posiadających kolonie podkowców były wyko-
nywane poza ich letnim okresem przebywania, 
a okoliczne zadrzewienia na trasach ich przelotów 
na żerowiska powinny być zachowane. Prof. 
R. Soja zapytał przewrotnie mgr Rafała Szku-
dlarka z wrocławskiej organizacji „proNatura” 
i jednocześnie krajowego koordynatora ochrony 
podkowca małego – „po co nam ten nietoperz? 
Po co mamy go chronić?” „A po co właściwie 
mamy chronić przyrodę? – ripostował zapytany 
– po prostu przyroda jest nam potrzebna do życia 
i musimy ją chronić dla siebie i dla przyszłych 
pokoleń, bo może przyjść czas, kiedy zorientu-
jemy się, że czegoś już nie ma, co było bardzo 
ważne dla człowieka”. 

Burmistrz Szczawnicy G. Niezgoda, osa-
motniony w polemice (żaden inny gospodarz 
polskich gmin pienińskich nie zjawił się na 
wycieczce) stwierdził, że podkowiec specjalnie 
nie przeszkadza w realizacji inwestycji. Problem 
tkwi w tym, że w latach 2006–2008, kiedy utwo-
rzono strefę ochrony dla tego nietoperza, nikt nie 
ostrzegł, że będą w przyszłości wytyczane kory-
tarze migracyjne i że obszar zostanie poszerzony 
o dwa kilometry, obejmując centrum Szczaw-
nicy. Teraz każda inwestycja w tym rejonie musi 
uwzględniać ochronę tego gatunku. Stwierdził, że 
miejsce przebywania i rozrodu podkowca w willi 
„Maria” i kościele podraża koszt planowanych 
inwestycji. Na przykład przy rewitalizacji Parku 
Dolnego zmieniono plany inwestycyjne, aby 
zachować drzewostan potrzebny podkowcowi do 
przelotów, ale nie rozumie po co uwzględniano 
przelot podkowca przy zmianie progów wodnych 
na Grajcarku?

Wypowiedź burmistrza zanegował mgr 
R. Szku dlarek. Powiedział, że od początku Gmina 
Szczawnica nie uczestniczy w procesie tworzenia 
programu Natura 2000. Nieprawdą jest też, że ze 
względu na podkowca nie można wycinać drzew 
będących zagrożeniem dla ludzi, a willa „Maria” 
nie podupadła dlatego, że jest miejscem wystę-
powania podkowca. Właściciel willi otrzymał 
duże dofi nansowanie na zakup miedzianej blachy, 
która obecnie leży w magazynie, a inwestycji nie 
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. W sesji terenowej wzięli udział wybitni naukowcy Pienin: prof. dr hab. Kazimierz Zarzycki i prof. dr inż. Krzysztof 
Birkenmajer (Fot. M. Szajowski)

. Well known Pieniny scientists: Prof. Kazimierz Zarzycki and Prof. Krzysztof Birkenmajer took part in the fi eld session 
(Phot. M. Szajowski)

. Dyrektor PPN Michał Sokołowski podczas przedstawiania okolicznych obszarów Natura 2000 (Fot. M. Szajowski)
. The Director of the PPN Michał Sokołowski presenting neighbouring Natura 2000 sites (Phot. M. Szajowski)
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wykonał z innych przyczyn. W tym miejscu tem-
peratura dyskusji na tyle wzrosła, że prowadzący 
sesję poprosił, aby unikać personalizacji. W dal-
szej części dyskusji zwrócono uwagę na problemy 
ekonomiczne przy wdrażaniu programu Natura 
2000. Były propozycje, aby do dyskusji zaprosić 
ekonomistów, którzy by zajęli się stroną ekono-
miczną przy tworzeniu projektów związanych 
z programem Natura 2000. 

Na trzecim punkcie, znajdującym się pod 
szczytem Szafranówki, wygłoszono kilka pre-
lekcji. Mgr inż. Tadeusz Wieczorek z Zespołu 
Parków Krajobrazowych Województwa Mało-
polskiego, opowiedział o powstaniu i walorach 
przyrodniczych „Ostoi Popradzkiej”. Jej początki 
sięgają 2001 r., gdy realizowano pilotażowy pro-
gram powstania pierwszych siedmiu obszarów 
Natura 2000 na terenie Polski, jeszcze poza struk-
turami Unii Europejskiej. Ze środków przedak-
cesyjnych PHARE, przy współpracy Francji, 
w 2002 i 2003 r. przygotowano plan ochrony dla 
tego obszaru. Ostoja, prawdopodobnie w wyniku 
oporu środowisk leśnych, nie weszła w skład sieci 
Natura 2000 w pierwszej transzy, tylko dopiero 
w 2010 r. Największym zagrożeniem dla tego 
obszaru jest zanikanie zbiorowisk nieleśnych 
z powodu zaprzestania chowu owiec i bydła, co 
prowadzi do naturalnej sukcesji leśnej. Oprócz 
ubytku cennych łąk i polan, zmniejszyła się 
także populacja saren – podstawowego elementu 
diety rysia. W ocenie prelegenta Natura 2000 
jest nowoczesną i skuteczną formą ochrony dla 
obszarów kraju objętych np. ochroną krajobra-
zową, ponieważ stawia szereg nowych wymogów 
ochronnych dla tych terenów, które do tej pory 
mogły być praktycznie dowolnie użytkowane. 
Dla zobrazowania porównał dwa miejsca: lasy 
Radziejowej i deptak w Krynicy, które posiadały 
te same zakazy! Za niekorzystne w zapisach usta-
wowych dla Natury 2000 uznał jednolite trakto-
wanie inwestycji dużych i małych, dla których 
procedura ustalania wpływu na środowisko jest 
taka sama, co bardzo niekorzystnie odbierane jest 
przez ludność.

Prof. dr hab. Andrzej Lewandowski z Instytutu 
Dendrologicznego w Kórniku zapytał o wpływ 
objęcia obszarów leśnych ochroną Natura 2000 
na pozyskanie drewna w Nadleśnictwach i lasach 

prywatnych. Czy przypadkiem nie traci na tym 
gospodarka, co oznaczałoby, że koszt wprowa-
dzenia tej nowej formy ochrony powinien wzro-
snąć. Prelegent odpowiedział, że wprowadzenie 
tego typu ochrony nie powodowało protestów 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, 
ponieważ tutaj od lat prowadzona była i jest 
gospodarka przerębowa, a więc mało inwazyjna. 
Jedynie podniesienie wieku rębności mogło 
odbić się na wielkości etatu cięć. Dr B. Kotońska 
(RDOŚ) oświadczyła, że służby ochrony nie 
zmieniały zakresu i rozmiaru cięć w planach urzą-
dzania lasu dla nadleśnictw, w których znajduje 
się ostoja. Dyskutuje się natomiast nad sposobem 
wykonania zabiegów i cięć, ich terminem (część 
z nich zaczęto wykonywać także w okresie wege-
tacyjnym) oraz ilością pozostawianego drewna 
martwego. 

Na tym samym punkcie widokowym dyrektor 
PPN zreferował pomysł budowy kolejki linowej 
na Szafranówkę, zapisany w projekcie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla tego rejonu Szczawnicy. Miejscowy plan 
co prawda przewidywał uporządkowanie cha-
otycznie zainwestowanego zbocza Szafranówki, 
co z punktu widzenia dyrekcji PPN jest elementem 
korzystnym, lecz budowa kolejnego wyciągu 
krzesełkowego oraz trasy zjazdowej w otulinie – 
jest już elementem zdecydowanie niekorzystnym. 
Opinia Parku była negatywna z trzech powodów: 
obecności gatunków chronionych, przeszkody dla 
migracji dużych zwierząt oraz zagrożenia dla kra-
jobrazu. Samorządy przekonane są o konieczności 
budowy wyciągów narciarskich i kolejek gór-
skich myśląc, że jest to warunek rozwoju gminy. 
Jednak w tej okolicy nastąpił przesyt tego typu 
usług, co można zaobserwować po braku osób 
oczekujących na wjazd (poza kilkoma szczy-
towymi okresami). Kolejna inwestycja będzie 
nieopłacalna, a istniejące mogą mieć problem 
z frekwencją. Prof. R. Soja dodał, że inwesty-
cyjny biznes-plan wykazuje zapewne co innego 
niż mówi dyrektor, ale po to się robi takie plany, 
ażeby mieć podstawę do dalszych prac. Dr inż. 
arch. U. Forczek-Brataniec wskazała na jeszcze 
mało zniszczony krajobraz wokół Szczawnicy, 
więc zaapelowała o jego ochronę. Powiedziała, 
że w prawodawstwie polskim łatwo jest wydać 
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decyzję o wprowadzaniu do krajobrazu nowych 
elementów architektonicznych, np. reklam, lecz 
– powołując się na istniejące prawo – jest bardzo 
trudno potem je usunąć.

Dr Bożena Kotońska rozpoczęła omawianie 
obszaru „Środkowy Dunajec z dopływami” od 
dygresji, że kiedyś ludzie nie mieli pretensji, 
że rzeka wylała, ponieważ nie budowali się na 
terenach zalewowych. Teraz największym zagro-
żeniem dla tego obszaru jest postrzeganie rzeki 
jako czynnika destrukcyjnego, które należy eli-
minować lub jako miejsca legalnej i nielegalnej 
eksploatacji żwirów. Obszar utworzono dla 
ochrony gatunków ryb o priorytetowym zna-
czeniu dla sieci Natura 2000 oraz dla zachowania 
kamieńców i łęgów. 

Następnie dyrektor PPN M. Sokołowski przed-
stawił problem korytarzy ekologicznych, łączą-
cych Pieniński Park Narodowy z otoczeniem. 
Z punktu widokowego na Szafranówce wskazał na 
prawy brzeg Dunajca, który na odcinku Szczaw-
nica – przysiółek Piaski jest umocniony murem 
oporowym, a dalej istnieje zwarta zabudowa Kro-
ścienka. Tylko kilkusetmetrowy, niezabudowany 
jeszcze odcinek drogi pomiędzy przysiółkiem 
Piaski a Krościenkiem daje możliwość migracji 
dużym zwierzętom pomiędzy PPN a Beskidem 
Sądeckim. Park od wielu lat walczy o drożność 
tego ważnego korytarza ekologicznego. Drugim, 
równie ważnym korytarzem jest rejon przełęczy 
Snozka pod Górą Wdżar, umożliwiający migracje 
pomiędzy Pieninami a Gorcami. Ze względu na 
jego położenie poza otuliną PPN, dyrekcja może 
liczyć tylko na aktywność RDOŚ w Krakowie. 

Na czwartym punkcie widokowym, przy 
zejściu z Szafranówki, przedstawiciele strony 
słowackiej inż. Jan Gondek – starosta Leśnicy 
i dr inż. Vladimir Klč – dyrektor PIENAP, przed-
stawili stronie polskiej problematykę projektu 
kolejki linowej Leśnica – Szafranówka oraz 
podzielili się swoimi doświadczeniami w negocja-
cjach pomiędzy samorządem a słowackimi służ-
bami ochrony przyrody w zakresie wprowadzania 
programu Natura 2000. Inż. Štefan Danko – były 
dyrektor PIENAP stwierdził, że jedyną szansą 
podpienińskich miejscowości jest rozwój agrotu-
rystyki, dofi nansowanej z unijnych programów, 
w tym wspierających program Natura 2000. 

Dr Bożena Kotońska przedstawiła problem 
budowy kolejki linowej na Durbaszkę w rejonie 
ostoi „Małe Pieniny”. RDOŚ w Krakowie, po wyko-
naniu własnej ekspertyzy, odmówił uzgodnienia 
projektu planu zagospodarowania przestrzennego 
dla Jaworek, m.in. ze względu na strefę ochronną 
dla gniazdującego w tym rejonie puchacza. Nie-
stety RDOŚ przekroczył ustawowy termin skła-
dania postanowienia, więc budowa kolejki i trasy 
narciarskiej może pozostać w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego.

Sesję terenową zakończyli prowadzący prof. 
R. Soja i dyrektor PPN M. Sokołowski. Mieli 
nadzieję, że cała konferencja naukowa przyczy-
niła się do pogłębienia wiedzy o projekcie Natura 
2000, a instytucje wdrażające po jednej stronie 
oraz samorządy po drugiej stronie, wyniosły 
ze spotkania korzystne doświadczenia. Uczest-
nicy sesji zrobili sobie wspólne pamiątkowe 
zdjęcie (Fot. 6).


