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Abstract. This article is a short description of the Polish celebration of the 60th
anniversery of the creation of the Slovakian Nature Reservation in the Pieniny
mountains in Slovakia (today Pieniny National Park – PIENAP) and the Pieniny
National Park in Poland (today Pieniny National Park – PPN).

WSTĘP

Międzynarodowa sesja (konferencja) naukowa
pt.: „Aktualne problemy ochrony pogranicznych
parków narodowych i obszarów chronionych w
Karpatach” została zorganizowana z okazji 60-le-
cia utworzenia Słowackiego Rezerwatu Przyrod-
niczego w Pieninach i Parku Narodowego w Pie-
ninach po stronie polskiej.

Protektorat nad sesją przyjęli: Podsekretarz
Stanu w MOŚZNiL i Główny Konserwator Przy-
rody Jan Komornicki, Ministerstwo Leśnictwa i
Gospodarki Wodnej Republiki Słowackiej, Sło-
wacka Komisja Ochrony Środowiska, Między-
narodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów
(UICN) oraz Europejska Federacja Parków Naro-
dowych i Parków Natury (FPNNE).

Pierwsza część sesji (29–30.06.1992 r.) odbyła
się w Szczawnicy. Dominującym tematem części

polskiej były problemy Parku i jego otoczenia
oraz omówienie gospodarki rezerwatowej. Druga
część sesji (1–2.07.1992 r.) odbyła się w Czerwo-
nym Klasztorze na Słowacji. Tematem części sło-
wackiej była współpraca pogranicznych parków
narodowych.

SESJA PLENARNA

W sesji plenarnej uczestniczyło około 120 osób.
Sesji przewodniczył prof. Kazimierz Zarzycki –
Przewodniczący Rady Naukowej PPN.

Jako pierwszy zabrał głos Minister J.Komor-
nicki. Minister stwierdził, że sesja ma nie tylko
upamiętnić wspaniały jubileusz, ale take stać się
praktycznym przyczynkiem do skuteczniejszej
ochrony pogranicznych parków narodowych w
Karpatach. Minister wyraził swój „ogromny sza-
cunek twórcom Pienińskiego Parku – tym, któ-



rych nie ma między nami, ale którzy tu zostawili
część swojego życia jako najwspanialszy pomnik,
dający nam sens poświęcania życia ochronie przy-
rody”. Twórcą tego pomnika był obecny wśród
słuchających Pan Stanisław Smólski – dyrektor
PPN w latach 1935–39 i Przewodniczący Rady
Parku od chwili jego reaktywowania w 1955 aż do
1991 roku.

Minister podzielił się z obecnymi refleksją, że
ochrona przyrody stanowi zawsze bardzo osobistą
pasję każdego z obecnych na sali. Inną przesłanką
do działań na rzecz ochrony przyrody jest wynik
konferencji „Szczytu Ziemi” w Rio de Janeiro, na
której padło ważne sformułowanie, iż obowiąz-
kiem ochrony przyrody jest nie tylko ochrona
dziedzictwa naszych ojców, ale także ochrona
dziedzictwa naszych dzieci.

Wicewojewoda Nowosądecki Pan Jacek Rogo-
wski nakreślił wizję województwa, które w krajo-
wym planie zagospodarowania przestrzennego
ma spełniać funkcję ochrony przyrody i środowi-
ska przyrodniczego. W planie tym przewiduje się
jedynie ograniczony rozwój przemysłu. Wojewo-
da wyraził nadzieję, że w niedalekiej przyszłości
całe województwo uda się pokryć siecią parków
narodowych, parków krajobrazowych lub obsza-
rów chronionych.

Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony
Przyrody prof. Romuald Olaczek pokrótce przy-
pomniał historię powstania parków narodowych
na świecie. Wspomniał, że gdy w Polsce istniały
już parki narodowe, to nie było ich jeszcze np. we
Francji i Niemczech. Następnie skupił się na pro-
blemie stosunku człowieka do przyrody. Parki na-
rodowe zawsze pełniły rolę pionierską w torowa-
niu drogi do świadomości elit i szerokich rzesz
społeczeństw. Zwiedzanie parków przez miliony
ludzi przekazywało im prawdę o słuszności i za-
sadności ochrony przyrody. Powstrzymanie się od
woluntarystycznej i komercjalnej eksploatacji
każdego skrawka ziemi jest opłacalne na przy-
szłość. To, że dzisiaj idea ochrony przyrody jest
uznawana za ważną ideę społeczną, niemałą w
tym zasługę ma 120-letnia historia tworzenia par-
ków narodowych.

Przewodniczący Komitetu Ochrony Przyrody
prof. Ludwik Tomiałojć stwierdził, że PPN jest
pomnikiem dokumentującym dalekowzroczność

myśli i wielkość ducha naszych poprzedników a
dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego mgr
inż. Ireneusz Lewicki określił Pieniński Park Na-
rodowy jako symbol zmian, jakie zachodzą w Pol-
sce wśród młodego pokolenia, jego protestu prze-
ciwko budowie zapory na Dunajcu.

Inż. Kaj Romeyko-Hurko – znany miłośnik
Pienin i propagator idei wstrzymania budowy za-
pory na Dunajcu, na początku wystąpienia wyra-
ził nadzieję, że spotkanie za następne 60 lat nie
wykaże tak przerażających zmian w przyrodzie,
jakie nastąpiły od momentu jego powstania do
chwili obecnej. Mówca porównał niszczony ko-
parkami krajobraz Pienin do ostrzeliwanego w
tym czasie Dubrownika w Chorwacji, ulegające-
go podobnej „polityce kanonierek”.

Poddał pod dyskusję rolę Państwa: czy ma ono
realizować aspiracje poszczególnych grup społe-
cznych, czy też ma służyć poważniejszym celom
– ochronie tożsamości narodowej w najszerszym
rozumieniu, tego, co wymaga od społeczeństwa
określonych nakładów finansowych, poświęceń a
nawet życia. Społecznicy postrzegają Państwo w
takim właśnie wymiarze i w takim wymiarze są
skłonni poświęcać swoje środki, czas i zdrowie.
Niestety, zatwierdzenie budowy zapory na Dunaj-
cu jest czymś zupełnie innym i ze społeczno-
ochroniarskiego punktu widzenia nawet restytu-
cja tego terenu oraz budowa zbiornika w innym
miejscu na Dunajcu, wysiłkiem społecznym i ze
społecznych pieniędzy, byłaby uzasadniona.

Zastępca prezydenta Europejskiej Federacji
Parków Narodowych i Parków Natury (FPNNE)
pani Marija Zupančič-Vicar wyraziła zadowole-
nie z udziału w sesji i złożyła gratulacje w związ-
ku z 60-tą rocznicą powstania pierwszego pogra-
nicznego obszaru chronionego w Europie. Z pun-
ktu widzenia Federacji doświadczenia polsko-sło-
wackie są bardzo cenne i ważne dla całej rodziny
parków narodowych i obszarów chronionych w
Europie. Transgraniczne parki oferują sposobność
do międzynarodowej współpracy i przyczyniają
się do uświadamiania ludziom ich wspólnej odpo-
wiedzialności za planetę Ziemia i prowadzenia
wspólnej akcji jej ochrony.

Koordynator Międzynarodowego Centrum
Dokumentacji Parków (CEDIP) prof. Giowanni
Valdré stwierdził, że dla przyrody nie ma granic,
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szczególnie administracyjnych. Problemy w po-
granicznych parkach są wszędzie prawie takie sa-
me a ich rozwiązywanie wymaga przyjaźni. Pan
prof.Valdré wyraził się, że jest optymistą co do
powodzenia zadań, które stoją przed takimi par-
kami.

Prof. Zygmunt Denisiuk – kierownik Zakładu
Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN
(ZOPiZN) w Krakowie poinformował zebranych,
że w kraju istnieje program ochrony pogranicz-
nych terenów wziętych pod ochronę prawną. Tym
programem będzie objęty także Pieniński Park
Narodowy. Na razie 3 pograniczne parki narodo-
we ubiegają się o miano rezerwatu biosfery: Mi-
dzynarodowy Rezerwat Biosfery w Bieszcza-
dach, Pograniczny Rezerwat Biosfery „Tatrzański
Park Narodowy” i Pograniczny Rezerwat Biosfe-
ry „Karkonoski Park Narodowy”.

Pan poseł Stanisław Żurowski poinformował,
że na jednej z debat komisji sejmowej, poświęco-
nej ochronie zabytków, przewijała się myśl o
wspólnej ochronie przyrody i dziedzictwa kultu-
rowego.

W części referatowej wystąpili: mgr inż. arch.
Maria Modzelewska z referatem pt. „Pieniński
Park Narodowy – problemy planistyczne jego
otoczenia” (zamieszczony w niniejszym tomie),
kierownik Pieninského národného parku (PIE-
NAP) ze Słowacji inż. Stefan Danko z referatem
pt. „Problemy ochrony i rozwoju PIENAP” oraz
dyrektor Pienińskiego Parku Narodowego inż.
Andrzej Szczocarz z referatem pt. „Problemy
ochrony i rozwoju PPN” (zamieszczony w niniej-
szym tomie).

Po wygłoszonych referatach wywiązała się
ożywiona dyskusja. Prof. K. Zarzycki poruszył
m.in. problem poszerzenia Pienińskiego Parku
Narodowego oraz stanu drzewostanów w rezer-
watach ścisłych. Zgodnie z nową strategią ochro-
ny przyrody należy stymulować zabiegi w pew-
nych zbiorowiskach, np. ukształtowanych przez
człowieka łąkach pienińskich, które pozostawio-
ne naturalnej sukcesji uległyby szybko ekspansji
ze strony zbiorowisk leśnych. W PPN podstawy
teoretyczne i zasady dla tego typu działań zostały
kilka lat temu wypracowane i są obecnie w pełni
realizowane.

Następnie w dyskusji zabrał głos prof. Z. Deni-

siuk, nawiązując do sprawy przyłączenia do Pie-
nińskiego Parku Narodowego Małych Pienin.
Wspomniał o wariantach dotyczących włączenia
do Parku tylko obszarów leśnych Skarbu Państwa.
Byłaby to propozycja minimalna, ale najbardziej
realna ze względu na bardzo skomplikowaną sy-
tuację własnościową. Drugi, „pośredni”, a zara-
zem optymalny wariant miałby obejmować także
wypasane łąki.

Minister J. Komornicki stwierdził, że proble-
my podniesione w referatach oraz w pierwszym
głosie dyskusji mają ogólny i powtarzający się
charakter w większości parków narodowych.
Pierwszym instrumentem ochrony przyrody jest
planowanie przestrzenne, które w obecnym stanie
prawnym nie pozwala na pełne jego wykorzysta-
nie. MOŚZNiL nie ma specjalnych uwag do zało-
żeń wojewódzkiego planu zagospodarowania
przestrzennego województwa nowosądeckiego,
gdyż wyczulenie na problematykę ochrony przy-
rody w tym regionie było i jest zawsze bardzo du-
że. Najważniejszym problemem jest porozumie-
nie pomiędzy planistami a samorządami oraz dy-
rekcjami parków narodowych a samorządami.
Podnoszone są zastrzeżenia pod adresem gospo-
darzy parków narodowych. Ustanawianie zasad
ochrony przyrody metodami administracyjnymi
jest nieskuteczne.

Minister wyraził przekonanie, że nie jest naj-
ważniejsza forma ochrony jakiegoś obszaru, lecz
osiągnięcie skuteczności jego ochrony. Ostatnio, z
inicjatywy Ministerstwa, tworzą się stowarzysze-
nia gmin wokół obszarów chronionych, które wi-
dzą swój interes w istnieniu takich obszarów, np.
Białowieskiego Parku Narodowego. Takim gmi-
nom Państwo ma pomagać w rozwiązywaniu pro-
blemów, szczególnie z zakresu ochrony środowi-
ska. Podjęto także inicjatywę utworzenia wielkie-
go proekologicznego związku miast i gmin regio-
nu nowosądeckiego. W przypadku ustalenia okre-
ślonej linii rozwoju, pewne organizacje między-
narodowe oraz Bank Światowy wyrażają zain-
teresowanie realizacją proekologicznych progra-
mów rozwoju.

Prof. K. Zarzycki omówił problem zagospoda-
rowania łąk, pól i pastwisk wokół Parku. Rachu-
nek ekonomiczny uprawy barwnych pólek sromo-
wieckich zmusi prawdopodobnie już w niedługim
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czasie miejscową ludność do pewnych przewarto-
ściowań, których skutki mogą okazać się nieko-
rzystne dla przyrody Parku. Profesor, nawiązując
do wypowiedzi prof. Z. Denisiuka w sprawie
przyłączenia Małych Pienin stwierdził, że idea ta
nie cieszy się popularnością wśród miejscowej
ludności i władz lokalnych, więc problem ten na-
leży rozpatrzyć ze szczególną ostrożnością.

Prof. R. Olaczek zwrócił uwagę na łączenie
planu urządzenia gospodarstwa rezerwatowego i
planu zagospodarowania przestrzennego parku
narodowego. Doświadczenia Pienińskiego Parku
Narodowego mogą posłużyć jako przykład w roz-
ważaniach nad metodyką sporządzania takich pla-
nów. Wskazał także na krańcowo różne zachowa-
nie się samorządów gmin w stosunku do istnieją-
cych na ich terenie obiektów ochrony przyrody.
Samorząd jednej z gmin może być ustosunkowa-
ny pozytywnie, natomiast samorząd drugiej gmi-
ny upatruje przyczyn swoich niepowodzeń właś-
nie w istnieniu na jej terenie takiego obiektu. Sa-
morządy bezkrytycznie zezwalają na duże inwes-
tycje przemysłowe tylko dlatego, że w danej
chwili znajduje zatrudnienie miejscowa ludność,
wpływa gotówka do kasy gminnej oraz istnieje
perspektywa stałych dochodów z podatków od
produkcji. Jest to często efekt niewielkiej siły
przebicia finansowo słabej władzy lub lobby pro-
ekologicznego. Służby ochrony przyrody i par-
ków narodowych powinny dysponować silnymi
argumentami (także finansowymi) w rozmowach
z samorządami.

Zastępca dyrektora Krajowego Zarządu Par-
ków Narodowych (KZPN) mgr inż. L. Lubczyń-
ski powrócił do problemu Małych Pienin. Stwier-
dził, że włączenie samych lasów byłoby niewła-
ściwe ze względu na wielką nieregularność grani-
cy rolno-leśnej. Jedynym wyjściem byłoby włą-
czenie całych Małych Pienin, a pierwszym kro-
kiem do tego będzie utworzenie parku krajobrazo-
wego wraz z istniejącym tam wypasem owiec o
regulowanej liczebności.

Prof. Ewa Symonides (Główny Specjalista
KZPN) stwierdziła, że nawet przyłączjąc tereny o
małej wartości przyrodniczej Park zyskuje dodat-
kową strefę ochronną. Na zakończenie prof.
E. Symonides poświęciła sporo uwagi zagadnieniu
bioróżnorodności. Przy Radzie Europy powstała

specjalna grupa ekspertów zajmująca się oceną i
ochroną różnorodności gatunkowej, przede wszy-
stkim przodków i krewniaków gatunków użytko-
wanych przez człowieka. Na Zachodzie jest nad-
produkcja rolna, lecz istnieje duża obawa o nie-
prawidłowo prowadzoną selekcję odmian roślin
użytkowanych przez człowieka oraz przed uboże-
niem ich pul genowych. Zdaniem Pani profesor w
naszych parkach narodowych, w tym i Pienińskim
Parku Narodowym, istnieją skarby, których nie je-
steśmy teraz w stanie docenić. Zaliczyła do nich
m.in ekstensywnie uprawiane pola i wypasane
użytki zielone, które w najbliższych już latach
mogą okazać się podstawowym bogactwem naro-
dowym. Należy je utrzymać, czy to w sposób na-
turalny, a więc w ekstensywnej uprawie rolnej czy
też, w przypadku chęci zintensyfikowania uprawy
przez właściciela, oferować mu rekompensatę dla
zaniechania tego. Parki narodowe mogą stać się
wtedy bazą genetyczną dla roślin uprawianych
przez człowieka.

SESJA TERENOWA: „ZAGROŻENIA

ZEWNĘTRZNE PPN”

Celem wycieczki, prowadzonej przez inż. A.
Szczocarza i mgr inż. arch. M. Modzelewską, by-
ło zapoznanie uczestników z problematyką zew-
nętrznych zagrożeń Pienińskiego Parku Narodo-
wego (Ryc. 1).

W Krościenku n/D. przedstawiono problem
zapotrzebowania ludności miejscowej na nowe
tereny budowlane oraz wodę, którą pobiera się
zwykle ze źródeł znajdujących się na terenie Par-
ku.

Na Hali Majerz przedstawiono projekt powię-
kszenia PPN o pozostałą drugą jej część. Cała ha-
la spełnia ważną rolę krajobrazową i biocenotycz-
ną. Dzięki temu połączeniu zwartość obszarów
chronionych, w silnie rozczłonkowanej zachod-
niej części Parku, ulegnie znacznemu polepsze-
niu. Umożliwi to właściwą ochronę roślin i zwie-
rząt oraz zabezpieczy ten atrakcyjny teren przed
zabudową.

Następny punkt postojowy znajdował się przy
najbardziej uciążliwej dla Parku drodze z Krośni-
cy do Sromowiec. Droga powstała w wyniku bu-
dowy zapory, rozcinając Park na dwie części, po-
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między którymi kontakt jest utrudniony na skutek
dużego ruchu samochodów (m.in. transport łodzi
flisackich).

Przy zaporze na Dunajcu dyrektor Parku
przedstawił problem, jaki stanowi budowa zapory
oraz ingerencji tak dużego obiektu w środowisko.
Jednym ze sposobów zneutralizowania dużej bry-
ły zapory w krajobrazie będzie zamaskowanie jej
przy pomocy właściwie dobranej roślinności.

Koło Niedzicy przedstawiono zagrożenia, ja-
kie spowodowała budowa zbiornika dla Zamku
Niedzickiego i Czorsztyńskiego. Poruszono spra-
wę bardzo niekorzystnej dla Parku rozbudowy
osiedla zastępczego Czorsztyn-Nadzamcze oraz
projektu przeniesienia cennych budynków z cza-
szy zbiornika poza jego obręb.

W rejonie osiedla Czorsztyn-Nadzamcze omó-
wiono szczegóły Miejscowego Planu Ogólnego
Gminy Krościenko n/D. Duże potrzeby mieszka-
niowe oraz nacisk ze strony mieszkańców spowo-
dowały, że zabudowa miejsami dochodzi do gra-
nic Parku, a w innych miejscach zagraża istnieją-

cym pomiędzy Pieninami a Gorcami korytarzom
ekologicznym.

Kolacja w tym dniu miała uroczysty charakter,
bowiem żegnano na niej najstarszego stażem pra-
cownika Parku Pana mgr inż. Adama Kołodziej-
skiego. Pracował w nim od chwili jego reaktywo-
wania w 1955 roku.

SESJA POSTEROWA

Sesję posterową ulokowano na trzech piętrach
DW „Nawigator” w Szczawnicy (Ryc. 2).

Na II piętrze zaprezentowano Regionalny Plan
Rozwoju Przestrzennego województwa nowosą-
deckiego, opracowany przez Marię Modzelewską
wraz z zespołem współpracowników z Wojewó-
dzkiego Biura Planowania Przestrzennego w No-
wym Sączu.

Na III piętrze eksponowano postery związane
ze strukturą organizacyjną Parku, jego ochroną i
rozwojem oraz zagrożeniem ze strony powstają-
cej zapory na Dunajcu.

Zaprezentowano postery:

Ryc. 1. Uczestnicy sesji na granicy Pienińskiego Parku Narodowego (fot. K. Karwowski).
Sessions’ participants at the entrance of Pieniny National Park (phot. K. Karwowski).
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„Waloryzacja ekosystemów lądowych PPN” –
Kazimierza Zarzyckiego z Instytutu Botaniki
PAN w Krakowie,

„Tak było...”, „Tak będzie...”, „Rachunek
strat” – Kaja Romeyko-Hurko z Regionalnej Pra-
cowni Krajoznawczej w Krakowie,

„Pieniński Park Narodowy – struktura własno-
ści gruntów” – Andrzeja Szczocarza, dyrektora
PPN,

„Projekt systemowej ochrony środowiska
przyrodniczego i krajobrazu rejonu pienińskiego”
oraz „PPN – przebieg granic otuliny” – Marii Mo-
dzelewskiej wraz z zespołem,

„Cele a system planowania i struktura organi-
zacyjna PPN” – Andrzeja Szczocarza, dyrektora
PPN,

„System wejść do PPN – projekty architektoni-
czne” – Zbigniewa Bielaka ze Studia Architektury
i Krajobrazu w Krakowie,

„Zapora zbiornika Czorsztyn – Niedzica” oraz
„Zespół Zbiorników Czorsztyn – Niedzica i Sro-
mowce Wyżne” – HYDROPROJEKT-u Warszawa.

Na IV piętrze eksponowano postery przedsta-

wiające wyniki niektórych badań naukowych,
prowadzonych na terenie Parku:

„Rozwój i przemiany drzewostanów na terenie
PPN” – Jerzego Dziewolskiego z ZOPiZN PAN w
Krakowie,

„Restytucja niepylaka apollo w Pienińskim
Parku Narodowym” – Zbigniewa Witkowskiego z
ZOPiZN PAN w Krakowie,

„Hodowla niepylaka apollo w warunkach kon-
trolowanych jako przykład czynnej ochrony ga-
tunkowej” – Jerzego Budzika z Wrocławia,

„Gąsienicznikowate łąk pienińskich” oraz
„Cykl rozwojowy Cubocephalus nigriventris na
rośliniarce Pteronidea myositidis” – Tadeusza
Kaźmierczaka z Katedry Entomologii Leśnej AR
w Krakowie,

„Zmienność zanieczyszczeń powietrza w wa-
runkach górskich na przykładzie Szczawnicy” –
Janusza Miczyńskiego, Kazimierza Zawory i Ja-
nusza Kozaka z Katedry Meteorologii AR w Kra-
kowie,

„pro Natura” – członkowie organizacji „pro
Natura” z Wrocławia,

Ryc. 2. Sesja posterowa (fot. K. Karwowski).
The poster session (phot. K. Karwowski).
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„Kształtowanie zbiorowisk nieleśnych PPN” –
Kazimierza Zarzyckiego z Instytutu Botaniki
PAN w Krakowie i Iwony Wróbel z PPN,

„Wtórna sukcesja leśna na polanach PPN” –
Elżbiety Pancer-Kotejowej i Jana Bodziarczyka z
Katedry Botaniki Leśnej i Ochrony Lasu AR w
Krakowie,

„Biomasa i bogactwo łąk pienińskich” – Róży
Kaźmierczakowej z ZOPiZN PAN w Krakowie,

„Macromycetes Pienińskiego Parku Narodo-
wego” – Barbary Gumińskiej z Instytutu Botaniki
UJ w Krakowie,

„Ocena stanu lasu na podstawie zdjęć lotni-
czych” – Marii Irackiej z Instytutu Geodezji i Kar-
tografii w Warszawie,

„Ptaki Pienin zasługujące na specjalną uwagę”
– Piotra Profusa z ZOPiZN PAN w Krakowie i
Tadeusza Olesia z PPN.

SESJA TERENOWA: „OCHRONA

EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH”

30 czerwca odbyły się równolegle dwie sesje tere-
nowe, zakończone wspólnym spływem Dunaj-
cem.

Pierwsza sesja miała na celu zapoznanie ucze-
stników z problematyką ochrony czynnej i biernej
zbiorowisk leśnych PPN. Na kolejnych stanowi-
skach dyskusyjnych przedstawiono drzewostany
objęte ochroną ścisłą i częściową oraz lasy nie sta-
nowiące własności Skarbu Państwa, nadzorowane
przez administrację Parku.

Na Zasowiu omówiono metody gospodarowa-
nia w lasach niepaństwowych. Dobry stan drze-
wostanów uzyskano stosując rębnię gniazdowo-
przerębową.

W rezerwacie „Lasek” dr J. Dziewolski przed-
stawił problemy przebudowy jednowiekowej
świerczyny w las wielogatunkowy i różnowieko-
wy a doc.dr E. Pancer-Kotejowa zmiany runa w
drzewostanach sztucznego pochodzenia.

Na Polanie Barbarzyna punkt postojowy znaj-
dował się przy jednej z wielu stałych powierzchni
próbnych, założonych w PPN według metody sta-
tystyczno-matematycznej inwentaryzacji i ciągłej
kontroli lasu. Dr inż. J. Dziewolski scharakteryzo-
wał tę metodę oraz omówił wyniki z ostatnich po-
miarów lasu.

W oddziale 46g przedstawiono przebudowę
drzewostanu rębnią stopniową udoskonaloną. Na-
turalne procesy zachodzące w drzewostanie (gru-
powe wydzielanie się świerków) ukierunkowały
prace hodowlane.

W Dolinie Harczygrunt mgr inż. W. Grodzki
dokonał krótkiej charakterystyki zagrożeń drze-
wostanów na przykładzie ściany lasu powstałej po
wylesieniach w związku z budową Zespołu Zbior-
ników Wodnych. Na obu stokach doliny wytwo-
rzyła się kilkusetmetrowa otwarta ściana drzewo-
stanu świerkowego. Ściana ta stanowi obecnie re-
jon najsilniejszego na terenie PPN potencjalnego
zagrożenia przez czynniki abiotyczne i szkodniki
wtórne.

Po krótkim odpoczynku i posiłku uczestnicy
wycieczki pojechali autokarem wzdłuż zapory a
następnie trasą na Sromowce Niżne pod Obłaźnią
Górę, gdzie przedstawiono problematykę zalesia-
nia gruntów porolnych.

SESJA TERENOWA: „OCHRONA

EKOSYSTEMÓW NIELEŚNYCH”

Sesja ta miała na celu zapoznanie uczestników z
problematyką ochrony czynnej i biernej zbioro-
wisk łąkowych Pienińskiego Parku Narodowego
oraz gatunków ginących.

„Nad Gródkiem” w Krościenku n/D. przedsta-
wiono problem stosunków własnościowych na te-
renie Parku. Na 2213 ha powierzchni PPN aż
1162 ha ma innych właścicieli niż Skarb Państwa.
Stwarza to duże trudności gospodarcze i admini-
stracyjne, ponieważ właściciele mogą użytkować
te grunty na takich samych zasadach, jak przed
utworzeniem Parku. Spadek popytu na siano spo-
wodował rezygnację z użytkowania wielu polan,
które zaczęły ulegać sukcesji leśnej, natomiast na
polanach dalej użytkowanych stosuje się duże na-
wożenie mineralne. Powoduje to zubożenie ga-
tunkowe łąk i eutrofizację wód powierzchnio-
wych.

Na Polanie Stolarzówka dyskutowano problem
ochrony zbiorowisk łąkowych Pienińskiego Par-
ku Narodowego. M.in. dr R. Kaźmierczakowa za-
prezentowała bogactwo gatunkowe ciepłolub-
nych łąk pienińskich, należących do najbogat-
szych zbiorowisk roślinnych w kraju a doc.dr T.
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Kaźmierczak rolę gąsienicznikowatych (Ichneu-
monidae), które przyczyniają się zachowania rów-
nowagi biologicznej w Parku (Ryc. 3).

Przy Pienińskim Potoku poruszono problem
ochrony zbiorowisk związanych z miejscami pod-
mokłymi. W sąsiedztwie wysięków wodnych roz-
wijają się młaki eutroficzne. Znaczenie tych zbio-
rowisk w przyrodzie jest bardzo duże, ponieważ
są one naturalnymi zbiornikami retencyjnymi wo-
dy. Zachodzi jednak obawa, że młaki rozciągające
się na obrzeżach PPN ulegną stopniowemu osu-
szeniu w związku z lokalizacją u samych granic
Parku ujęć wodnych.

Podczas przerwy śniadaniowej na Budzisku
prof. Z. Witkowski zapoczątkował dyskusję o
aktywnej ochronie ginącego endemicznego pod-
gatunku motyla niepylaka apollo. Zanikanie tej
populacji może mieć wpływ ekspansja krzewów i
drzew na piargi, na których panowały niegdyś
murawy naskalne z dużym udziałem rozchodnika
Sedum maximum – rośliny żywicielskiej gąsienic
niepylaka. Dla ratowania tak cennej dla Pienin po-

pulacji opracowano program czynnej ochrony, za-
wierający praktyczne wskazania ochronne: odsło-
nięcie nadmiernie ocienionych muraw kseroter-
micznych, wzbogacenie bazy pokarmowej przez
dosadzenie rozchodnika ze szkółki oraz wzmoc-
nienie miejscowej populacji motyla osobnikami
pochodzącymi z hodowli.

Na Polanie Pieniny dr R. Kaźmierczakowa
przedstawiła wyniki badań z zakresu oceny bio-
masy łąki ziołoroślowej, która ostatnio zwiększa
się. Część nie koszonej runi tworzy warstwę nie
rozłożonych martwych szczątków, utrudniając
wzrost wielu drobnych roślin. W efekcie wzrasta
bujność łąki i maleje różnorodność gatunków.
Obecnie konieczne jest koszenie i zabieranie sia-
na w odstępach 2–3 letnich.

Na Polanie Kosarzyska omawiano zagadnienie
zahamowania wtórnej sukcesji leśnej na polanach
PPN. Znaczna część łąk na terenie PPN była in-
tensywnie użytkowana, lecz w latach 70-tych, ze
względu na niską opłacalność, zaniechano tego.
Przeszło 20-letnia przerwa w koszeniu polany

Ryc. 3. Sesja terenowa na Polanie Stolarzówka w PPN (fot. K. Karwowski).
The cantryside sessions on the “Stolarzówka” meadow in the Pieniny National Park (phot. K. Karwowski).
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spowodowała wkroczenie drzew, krzewów i ro-
ślinności zrębowej. Podjęto działania zmierzające
do przywrócenia polanie dawnego kształtu i wy-
glądu.

Na Polanie Ligarki i Łazek Niżni mgr inż. J.
Bodziarczyk zapoznał uczestników sesji z wtórną
sukcesją leśną na polany. Badania wykazały, że
aktualną granicę lasu buduje głównie leszczyna
lub jawor oraz gatunki dominujące w drzewosta-
nach Pienin (buk, jodła); brak natomiast pionier-
skich gatunków drzew. Na obu polanach nastąpiła
inwazja gatunków zrębowych.

SPŁYW DUNAJCEM

Po obiedzie z przystani w Sromowcach-Kątach
uczestnicy sesji wyruszyli 9 łodziami do Czerwo-
nego Klasztoru na Słowacji. Na łodziach prele-
genci, głównie z Rady Naukowej Parku, prezento-
wali wybrane zagadnienia: „Zabytki kultury w re-
jonie Przełomu Dunajca” – dr S. Michalczuk,
„Zanieczyszczenie środowiska atmosferycznego
województwa nowosądeckiego na tle Polski” –
dr inż. J. Miczyński, „Fauna kręgowców Pienin:
fakty i legendy” – doc. dr hab. J. Weiner, „Ekosy-
stemy nieleśne PPN” – prof. dr hab. K. Zarzycki,
„Zbiorowiska nieleśne PPN” – dr inż. J. Dziewol-
ski, „Problem zapory” – mgr inż. K. Romeyko-
Hurko, „Wody Dunajca” – prof. dr hab. J. Star-
mach, „Ochrona czynna niepylaka apollo w Pieni-
nach” – prof. dr hab. Z. Witkowski.

Około godz. 15.30 przycumowano do słowac-
kiego brzegu w Czerwonym Klasztorze, aby
uczestniczyć w uroczystościach „Pod Lipami”.
O godz. 16.30, po krótkich przemówieniach, w
obecności około 200 osób, nastąpiło podpisanie
przez dyrektorów PPN inż. Andrzeja Szczocarza i
TANAP-PIENAP inż. Ivana Vološčuka „Potwier-
dzenia międzynarodowej współpracy w ochronie
przyrody Pienin” (Ryc. 4). Po ceremonii uczestni-
cy spłynęli Dunajcem.

W dniach 1–2 lipca 1992 r. kontynuowano ob-
rady w Czerwonym Klasztorze na Słowacji.

SUMMARY

An international science session entitled “Actual
preservation problems in national parks and pro-
tected areas in the Carpathian mountains,” was
held for the 60th anniversery of the creation of
the Slovakian Nature Reservation in the Pieniny
mountains and the Peininy National Park in Po-
land.
The first two day session (June 29–30, 1992) pro-
ceeded in Szczawnica, and the next two days in
the Czerwony Klasztor in Slovakia. This article is
a description of events of the Polish sessions.

The organization’s planning conferences took
place in the “Górnik” rest house in Szczawnica.
There were discussions of problems in PPN and
PIENAP, and touched on many questions in the
scope of nature protection in the country and in
the world. Some of the themes which stood out
included: threats to the park as a result of the dam
construction on the Dunajec, enlargening the park
to include Małe Pieniny, and co-operation pro-
blems with national park directors and planners,
parish governments, local people, and the tenden-
cies of world politics towards nature preservation
in the country and in the world. Reports introdu-
ced included: “Pieniny National Park – problems
planning in the environment,” and “Problems of
preservation and evolution in PIENAP” and “Pre-
servation problems and evolution in PPN”.

Half of the afternoon session was a field ses-
sion dedicated to the outside threats to Pieniny
National Park, applications by local people for
new building construction areas, and the dam con-
struction on the Dunajec river.

That evening three floors of the “Nawigator”
rest house in Szczawnica were for an open poster
session. The seccond floor exposition was a re-
gional plan for the spatial evolution of the Nowy
Sącz province. The third floor exposition was
frames of the organizational structure of the na-
tional park, its protection and evolution, and thre-
ats to the site of the dam construction. On the

Ryc. 4. Tekst „Potwierdzenia międzynarodowej współpracy w ochronie przyrody Pienin”.
Text of “Establishment of international cooperation on nature protection in Pieniny”.
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fourth floor the results of science studies and
management of national park lands were pre-
sented.

On June 30th two parallel sessions were car-
ried out in the field, along with a float down the
Dunajac river.

The first session’s aims were to present the par-
ticipants with problems of conservation and pro-
tection in the forest community of PPN. The se-
cond session dealt with the problems of conserva-

tion and protection of meadow communities and
vanishing species in the park.

During the float down the Dunajac, lecturers
with the Science Council of PPN presented cho-
sen nature ans cultural questions about area parks
and surroundings. During a break the directors of
the two parks: PPN and PIENAP signed the “Con-
firmation of international co-operation in nature
preservation in Pieniny,” in the Czerwony Kla-
sztor in Slovakia.
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