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Szanowni Państwo

W roku bieżącym mija 90 lat od utworzenia Ligi Ochrony Przyrody w Polsce. Liga została po-
wołana z inicjatywy Władysława Szafera, wybitnego polskiego uczonego, profesora botaniki Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Profesor Szafer był w  tym czasie Przewodniczącym Państwowej Rady 
Ochrony Przyrody. Pierwszy założycielski zjazd odbył się 9 stycznia 1928 roku w Warszawie. 

W okresie międzywojennym w Polsce działały cztery oddziały i dwa koła. Do Ligi należało 
wiele towarzystw i instytucji oraz członków zwyczajnych. Po II wojnie światowej już w lipcu 1945 r. 
odbył się zjazd organizacyjny i od tego momentu stopniowo postępował rozwój organizacji, głów-
nie dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli, którzy chętnie przyjmowali obowiązki opieku-
nów szkolnych kół ligi. W 1975 r. strukturę LOP dostosowano do nowego podziału administra-
cyjnego kraju i utworzono 49 okręgów. Pod koniec lat osiemdziesiątych, w okresie największego 
rozwoju, Liga zrzeszała prawie 1,5 miliona członków, w tym 100 tys. osób dorosłych.

Transformacja ustrojowa w roku 1990 spowodowała powołanie licznych organizacji pozarzą-
dowych, stawiających sobie za cel ochronę przyrody. Nastała swoista moda na ochronę przyrody 
i środowiska oraz na ekologię. Było to główną przyczyną spadku liczby członków Ligi.

Niniejsza publikacja przedstawia historię Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu i jest wyra-
zem podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w jej powstanie i rozwój.

Wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tej publikacji składam serdeczne po-
dziękowania, a Państwu życzę przyjemnej lektury.

 Prezes Zarządu Okręgu LOP
 w Tarnobrzegu  
 Zbigniew Golec

prof. Władysław Szafer
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„Najgroźniejszym wrogiem przyrody jest ludzka głupota i bezmyślność.
Nigdy nie złożę broni i nigdy nie odłożę pióra by ratować polską przyrodę”. 

Władysław Szafer

Słowo od redaktorów

40 lat! Jak wiele zmieniło się wokół nas od czasów utworzenia Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody 
w byłym województwie tarnobrzeskim? Nie ma już województwa tarnobrzeskiego, nie ma kopalni siarki, 
nawet ustrój się zmienił! Dzisiejszy obraz Tarnobrzega i okolic znacząco odbiega od tego jakie przed oczami 
mieli ludzie, którzy w latach 70. zaszczepiali tu idee Ligi Ochrony Przyrody. Podstawą działalności tej orga-
nizacji od samego początku była i jest edukacja ekologiczna skierowana przede wszystkim do najmłodszych. 
Dzięki pasji i zaangażowaniu wolontariuszy, LOP i jej idee pośrednio lub bezpośrednio goszczą w świado-
mości dużej części naszej społeczności. Bo któż z nas nie pamięta żółtej legitymacji LOP i kalendarzyka 
„szarotki”? 

Czas szybko płynie, zmieniają się priorytety, potrzeby i oczekiwania. Również szeroko pojęta ochrona 
przyrody stanęła przed nowymi, trudnymi wyzwaniami. Pomimo coraz łatwiejszego dostępu do informacji 
i wzrostu poziomu wiedzy, brak jest w społeczeństwie odpowiedniego poziomu wrażliwości ekologicznej. 
Dlatego też podstawą i priorytetem działalności tarnobrzeskiej ligi nadal pozostaje edukacja, która przybie-
rać może różne formy. Jedną z nich jest uświadamianie o otaczającym nas pięknie przyrody, o jej kruchości 
i ciągłej potrzebie zabiegania o jej skuteczną ochronę.

Oddajemy w ręce czytelnika, zbiór tekstów, które odnoszą się zarówno do walorów przyrodniczych jak 
i historii obszaru objętego działaniem Zarządu Okręgu LOP w Tarnobrzegu. 

Niewątpliwie zwraca uwagę zróżnicowanie poszczególnych tekstów pod względem ich formy i objęto-
ści. Dlaczego nie dążyliśmy do ujednolicenia poszczególnych artykułów? Ponieważ uważamy, że siła i pięk-
no przyrody tkwi w jej spontaniczności, zróżnicowaniu i bogactwie form. Właśnie to nadaje jej swoistego 
charakteru i odpowiednio determinuje jej percepcję. Tym kierowaliśmy się redagując teksty.

Jest więc ta książka indywidualnym głosem różnych ludzi (nie tylko członków LOP), których różni 
wiek, wykształcenie, sposób na życie, ale łączy jedno – wrażliwość na otaczającą przyrodę.

 dr Łukasz Lis
 inż. Janusz Wepsięć



Autor fot. M. Pawlik
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Historia i dzień dzisiejszy Ligi Ochrony Przyrody 
w Tarnobrzegu 
• 1928 r. – powstanie LOP w Polsce – założyciel prof. Władysław Szafer 
• 1975 r. – utworzenie ZO LOP w Tarnobrzegu – mgr inż. Antoni Szpak 

 
 „W przeszłość przenoszą nas wspomnienia w przyszłość marzenia” 
 Herbert George Wells 

I. Początki Ligi Ochrony Przyrody 
w Tarnobrzegu 

Reforma administracyjna z 1 czerwca 1975 roku 
wprowadziła dwustopniowy podział administracyj-
ny państwa. Utworzone zostało województwo tar-
nobrzeskie ze stolicą w Tarnobrzegu. Pracę w nowo 
powstałym Urzędzie Wojewódzkim podjął wtedy 
Antoni Szpak – leśnik, który był inicjatorem powo-
łania Zarządu Wojewódzkiego Ligi Ochrony Przy-
rody w Tarnobrzegu. Wraz z przyjaciółmi, którym 
bliskie były idee ochrony przyrody, zainicjował on 
działalność organizacji i doprowadził do powołania 
Zarządu Ligi Ochrony Przyrody w  Tarnobrzegu. 
W bardzo krótkim czasie liczba członków i działa-
czy Ligi na terenie województwa osiągnęła ponad 
10 tys. osób, co świadczyło o potrzebie działań spo-
łeczeństwa na rzecz ochrony przyrody. 

W skład tymczasowego zarządu, poza prezesem 
Szpakiem weszli: Zbigniew Wianecki, Jan Czub, 
Grażyna Stępień, Mieczysław Mierzwowicz, Zo-
fia Drabik oraz Zofia Sadecka. Dwa lata później, 
w 1977 roku, w Tarnobrzegu zorganizowano I Zjazd 
Ligi Ochrony Przyrody. Na tym zjeździe, docenia-
jąc zaangażowanie i efekty pracy prezesa, ponownie 
wybrano na to stanowisko Antoniego Szpaka oraz 
powierzono następujące funkcje: kierownika biura 
Zofii Drabik; księgowej Marii Mach; referenta ad-
ministracji Antoninie Gołębiewskiej. Siedziba biura 
mieściła się w Tarnobrzegu przy ulicy Moniuszki 16. 
Podczas pierwszego zebrania ZW LOP na terenie 
województwa powołano zarządy 14 Oddziałów 
Miejsko-Gminnych LOP. 

Pierwszymi prezesami poszczególnych oddzia-
łów zostali w Rudniku nad Sanem Bolesław Socha, 
w  Bojanowie – Wiktor Nieradka, w  Ćmielowie – 
Anna Winiarska, w  Opatowie – Stanisław Czub, 
w  Padwi Narodowej – Zofia Gancarz, w  Stalowej 
Woli – Antoni Szczykutowicz, w Tarłowie – Michał 
Przysiwek, w Annopolu – Halina Suszko,w Godzi-

szowie – Ryszard Bielecki, w Wilczycach – Helena 
Szymańska, w Zaleszanach – Kazimierz Oleksowicz, 
w Samborcu – Jan Jarzyna, w Ożarowie – Krystyna 
Przysucha, w Ulanowie – Józef Kumik. 

Równolegle wyłoniono grupy instruktorów od-
powiedzialnych za kontakty i koordynację pracy kół 
terenowych. Ponadto instruktorzy szkolili aktywi-
stów oddziałów, pomagali rozwiązywać trudności 
z zakresu organizacji pracy, prowadzili bieżącą ob-
sługę komisji problemowych oraz załatwiali sprawy 
związane z działalnością wychowawczą i populary-
zatorską (m.in. konkursy). Funkcje instruktorów 
terenowych pełnili: Stanisława Gajda (PZŁ), Zofia 
Miracka (nauczyciel metodyk biologii), Wanda Pa-
łys, Jan Wojdyło (Straż Ochrony Przyrody), Ewa 
Skrzypczak (PZŁ), Eugeniusz Machała, Maria Szpak 
(LOP) oraz Halina Stasiuk (OHP). 

Rok 1982 dla Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrze-
gu okazał się być bardzo płodnym. Powołano nowe 
biuro z kierownikiem Zofią Maziarz, księgową Antoni-
ną Gołębiewską i Marią Mach. Osobiste zaangażowa-
nie pracowników biura zaowocowało wypracowaniem 
różnych form aktywności wśród członków LOP-u. 

Na podkreślenie zasługuje też fakt, że w  wielu 
urzędach administracji różnego szczebla masowo 
tworzono Koła Ligi Ochrony Przyrody. Wtedy to 
Zarząd Wojewódzki LOP zainicjował, jak się później 
okazało wieloletnią współpracę z dużymi zakładami 
przemysłowymi takimi jak np. Huta Stalowa Wola, 
w  której prezesem koła był Leopold Bis. W  1984 
roku Bronisław Napieraj powołał koło w  KiZPS 
„Siarkopol” Machów, które stało się dużym i  nad 
wyraz prężnym ogniwem Ligi. Koło LOP zostało 
powołane także w  elektrowni Połaniec, gdzie pre-
zesował Ryszard Wąsik. Wielkim zaangażowaniem 
w pracę wykazała się tu także Grażyna Kidawa. 

Następnym zakładem w którym utworzono koło, 
było WSK Gorzyce, kierowane przez Wiesława Bar-
nasia. Kolejnymi przedsiębiorstwami które przyłączy-
ły się do współpracy z Ligą była Krajowa Państwowa  
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Komunikacja Samochodowa w  Tarnobrzegu oraz 
Cementownia Ożarów, gdzie aktywnie wspomagał 
pracę Ligi Jerzy Walaszek. Od 1981 roku powstawały 
nowe koła członków dorosłych przy zakładach pracy 
tj. Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji w Tar-
nobrzegu, LO Nowa Dęba, Zespół Szkół Mechanicz-
nych Staszów, SP nr 3 Tarnobrzeg, Koło Łowieckie 
Sandomierz, OHP Tarnobrzeg, PSS i  WPHW Tar-
nobrzeg, Jednostka Wojskowa Nisko, Spółdzielnia 
Ogrodnicza i Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg, Zespół 
Hodowców Kanarków Stalowa Wola, Urząd Woje-
wódzki – Wydział Ochrony Środowiska, Geodezji 
Tarnobrzeg. W 1983 roku powstało koło przy Ośrod-
ku Badań i Kontroli Środowiska w Tarnobrzegu oraz 
przy szkołach: w Staszowie, Ulanowie, Opatowie, Sta-
lowej Woli, a także przy Przychodni Rejonowej nr 3 
w Tarnobrzegu. W tym samym okresie LOP nawiązał 
współpracę z  lokalną gazetą „Nowiny”, gdzie utwo-
rzono stałą rubrykę „Nauczyciel na rzecz środowiska”. 

W  roku 1984 została powołana Komisja do 
spraw działalności w środowisku pracy i miejscu za-
mieszkania, której celem było rozwijanie współpra-
cy z wytypowanymi kluczowymi przedsiębiorstwa-
mi państwowymi. Przewodniczącym tej komisji był 
Józef Myjak. 

Przez kilka lat w  ramach Ligi Ochrony Przyro-
dy funkcjonował w  Tarnobrzegu przy ul. Fabrycznej 
Zakład Zadrzewień Zieleni i  Rekultywacji (powstał 
z inicjatywy Antoniego Szpaka), gdzie stanowisko dy-
rektora powierzono Ignacemu Lipie. Pierwszą większą 
akcją zakładu było zazielenienie małego rynku w San-
domierzu. Zakład wykonywał rekultywację terenów 
po byłej kopalni Machów i  Jeziórko, prowadził także 
pielęgnacje parku w Rytwianach. Od 1985 roku w po-

mieszczeniach Zakładu funkcjonowało biuro Zarządu 
Wojewódzkiego LOP, natomiast przy ulicy Moniuszki 
pozostał Oddział Miejski. Ogromną aktywność wy-
kazywali pracownicy: Teresa Stępień, Urszula Gruca, 
Ewa Bąk, Tadeusz Gaj. W  1994 roku zakład został 
sprywatyzowany, a biuro LOP zostało przeniesione na 
ulicę Moniuszki 16, gdzie działa do dnia dzisiejszego 
jako Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody. 

 
 

II. Podejmowane działania 

Praca Ligi opierała się w dużej mierze na kontak-
tach z przedszkolami i szkołami różnego typu. Or-
ganizowano oraz przeprowadzano akcje i konkursy, 
w których dzieci i młodzież mogli aktywnie włączyć 
się w ochronę środowiska, tym samym wykorzystu-
jąc wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach przy-
rody, biologii czy geografii. 

W tworzenie Szkolnych Kół włączyły się dziesiąt-
ki nauczycieli i  trudno byłoby wszystkich wymie-
nić. Do najaktywniejszych opiekunów należeli: Józef 
Antończyk (LO Nowa Dęba), Stefan Orłowski (LO 
Staszów), Alicja Lis (SP Tarnobrzeg), Sylwia Stasiń-
ska (ZSM Staszów), Anna Gantarz (Ulanów), Joanna 
Mierzejewska (SP nr 1 Tarnobrzeg), Anna Suropek 
(SP nr 1 Tarnobrzeg), Anna Gawrys (Przyszów), Jan 
Prokop (nauczyciel metodyk – SP Klimontów), Zo-
fia Sadecka i Halina Biernat (ZS Rolniczych Tarno-
brzeg), Jadwiga Stępień (Gorzyce), Elżbieta Krasińska 
i Alina Wójcik (ZS Grębów), Alicja Kula (OSW Grę-
bów), Stanisława Wolanin (SP Stalowa Wola), Teresa 
Wajs (SP nr 7 Stalowa Wola), Maria Bielecka (SP nr 1 
Opatów), Henryk Flis (SP Trzydnik Duży). 
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Sprawdzanie testów (fot. archiwum) 

 
W tworzenie Szkolnych Kół włączyły się dziesiątki nauczycieli i trudno byłoby wszystkich 

wymienić. Do najaktywniejszych opiekunów należeli: Józef Antończyk (LO Nowa Dęba), Stefan Orłowski 
(LO Staszów), Alicja Lis (SP Tarnobrzeg), Sylwia Stasińska (ZSM Staszów), Anna Gantarz (Ulanów), 
Joanna Mierzejewska (SP nr 1 Tarnobrzeg), Anna Suropek (SP nr 1 Tarnobrzeg), Anna Gawrys (Przyszów), 
Jan Prokop (nauczyciel metodyk – SP Klimontów), Zofia Sadecka i Halina Biernat (ZS Rolniczych 
Tarnobrzeg), Jadwiga Stępień (Gorzyce), Elżbieta Krasińska i Alina Wójcik (ZS Grębów), Alicja Kula (OSP 
Grębów), Stanisława Wolanin (SP Stalowa Wola), Teresa Wajs (SP nr 7 Stalowa Wola), Maria Bielecka (SP 
nr 1 Opatów), Henryk Flis (SP Trzydnik Duży). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot.1.  Test Młodego Ekologa (fot. archiwum)   Fot.2. Sprawdzanie testów (fot. archiwum) 

  

 

 

 

 

 

 

 Fot. 3. Test Młodego Ekologa (fot. archiwum) 

Fot . 3 . Test Młodego Ekologa – maj 2013. Od lewej stoją: Anna Suropek-Stala, uczestnik testu, Barbara Dziopak,  
starosta Krzysztof Pitra, Agnieszka Skulska, uczestniczka testu, Janusz Wepsięć, Beata Kuleszko, Zofia Maziarz.  

W pierwszym rzędzie pozostali uczestnicy testu (fot. archiwum)

Fot . 1 . Test Młodego Ekologa (fot. archiwum) Fot . 2 . Sprawdzanie testów (fot. archiwum)
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Sukcesy i  osiągnięcia Ligi Ochrony Przyrody 
w  Tarnobrzegu związane są z  okresem ponad 42 
lat różnorakich działań. Szczególną wagę poza pra-
cą z  dorosłymi przywiązywano do kontaktów ze 
szkołami. Wśród uczniów prowadzono zróżnico-
waną działalność mającą na celu uświadamiać im, 
jak ważna jest jakość środowiska oraz w jaki sposób 
można czynnie włączyć się w  jego ochronę. Dlate-
go też Zarząd Wojewódzki LOP (a później Zarząd 
Okręgowy) od lat pilotuje konkursy pod hasłem 
„Przyjaciel Przyrody” (z  inicjatywy Beaty Zelik) 
oraz Test Młodego Ekologa dla gimnazjalistów, któ-
ry w naszym Okręgu na początku pilotowała Marta 
Kopeć-Bitner, a obecnie Janusz Wepsięć. Konkursy 
opierały się nie tylko na wiedzy, ale też na obserwa-
cjach przyrody podczas których uczestnicy inwen-
taryzowali i  fotografowali np. wysypiska śmieci, 
siedliska roślin chronionych, drzew pomnikowych 
oraz analizowali zmiany sozologiczne w miesiącach 
wiosennych i letnich. 

Wymierny efekt ekologiczny przyniósł konkurs 
„Szukamy dzikich wysypisk odpadów”, w  którym 
dokumentację konkursową przesyłano do właści-
wych organów samorządowych z  prośbą o  inter-
wencję. To dzięki takim działaniom udało się zli-
kwidować kilkanaście dzikich wysypisk. W  latach 
osiemdziesiątych i  dziewięćdziesiątych na wniosek 
ZO LOP ustanowiono kilkanaście drzew pomniko-
wych m.in. w  Radomyślu, Baranowie Sandomier-

skim i  Krawcach w  gminie Grębów. W  roku 2018 
z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepod-
ległości na terenie gmin Nowa Dęba i Grębów z ini-
cjatywy LOP i niezrzeszonych przyrodników, powo-
łano 120 pomników przyrody – drzew byłej Puszczy 
Sandomierskiej. 

W ramach pracy szkolnych kół LOP został opra-
cowany biuletyn autorstwa: Zofii Maziarz, Marii 
Wiącek, Aliny Wójcik i  Henryka Flisa dotyczący 
rozwijania zainteresowań przyrodniczych w Szkol-
nych Kołach LOP. W roku 2001 biuletyn ten został 
przekazany do szkół jako materiał pomocniczy dla 
nauczycieli w edukacji ekologicznej. 

W 2007 roku Zarząd LOP wspólnie z Wojewódz-
kim Inspektoratem Ochrony Środowiska – Delega-
tura w Tarnobrzegu, przeprowadził tematyczne pre-
lekcje o zagrożeniu hałasem połączone z pomiarami 
hałasu w tarnobrzeskich szkołach. 

Zarząd LOP we współpracy z  miejscowym 
Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w  Tarno-
brzegu i z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie oraz Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Kiel-
cach organizował liczne szkolenia wyjazdowe. Nie-
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Fot. 4. Radomyśl nad Sanem. Janusz Wepsięć  
przybija tabliczkę „Pomnik Przyrody” 

 
 
 
 Fot. 5.  Kaczaki. Wioletta Piechota oraz prof. William 
 
 

W ramach pracy szkolnych kół LOP został opracowany biuletyn autorstwa: Zofii Maziarz, Marii 
Wiącek, Aliny Wójcik i Henryka Flisa dotyczący rozwijania zainteresowań przyrodniczych w Szkolnych 
Kołach LOP. W roku 2001 biuletyn ten został przekazany do szkół jako materiał pomocniczy nauczycieli  
w edukacji ekologicznej. 

Fot . 5 . Kaczaki. Prof. William Spees – USA

Fot . 4 . Radomyśl nad Sanem 2011 r. Janusz Wepsięć przybija 
tabliczkę „Pomnik Przyrody – Lech 2010” (fot. Andrzej Sycz)
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zapomniane „wyprawy w teren” do najbardziej uro-
kliwych i trudno dostępnych miejsc w rezerwatach 
przyrody są często wspominane wśród uczestników 
tamtych szkoleń. Nieocenioną pomoc merytorycz-
ną sprawowali profesorowie tych uczelni: Dominik 
Fijałkowski, Florian Święs i Tadeusz Głazek. 

Członkowie Ligi wyjeżdżali także „w  Polskę”. 
Jednym z  takich zajęć terenowych były wycieczki 
w Pieniny i Lasy Janowskie. 

Wiele szkoleń na temat stanu środowiska woje-
wództwa tarnobrzeskiego i podkarpackiego organi-
zował i prowadził obecny prezes zarządu Ligi Zbi-
gniew Golec, a także Małgorzata Wójcik z Ośrodka 
Doskonalenia Pedagogicznego. 

Popularyzacja wiedzy przyrodniczej zaowoco-
wała prezentacjami różnych ciekawych zakątków 
przyrody i rezerwatów np. Doły Szczeckie oraz zor-

ganizowaniem dla uczniów wakacyjnych obozów 
wędrownych po województwie tarnobrzeskim. 

 W  czasie wędrówek wykorzystywano bazę 
schronisk młodzieżowych zlokalizowanych w szko-
łach. Pierwsze obozy (od 1995 r.) prowadziły panie: 
Zofia Miracka (wizytator metodyk biologii) i Zofia 
Maziarz, później włączyli się panowie Jan Prokop 
i Zbigniew Ciepliński (nauczyciel biologii w Goźli-
cach i Łoniowie). Kolejne obozy w Przemyślu, Dukli, 
Janowie Lubelskim oraz Zakopanem organizowane 
były przez Zofię Maziarz, przy współpracy Józefa 
Kumika, Heleny Pileckiej oraz Danuty i Krzysztofa 

W 2007 roku Zarząd LOP wspólnie  
z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska – 
Delegatura w Tarnobrzegu, przeprowadził tematyczne 
prelekcje o zagrożeniu  hałasem połączone  
z pomiarami hałasu w tarnobrzeskich szkołach.  

 

 
 
 
 
Zarząd LOP we współpracy z miejscowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Tarnobrzeg  

i z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wyższą Szkoła Pedagogiczną w Kielcach 
organizował liczne szkolenia wyjazdowe. Niezapomniane „wyprawy w teren” do najbardziej urokliwych  
i trudno dostępnych miejsc w rezerwatach przyrody są często wspominane wśród uczestników tamtych 
szkoleń. Nieocenioną pomoc merytoryczną sprawowali profesorowie tych uczelni: Dominik Fijałkowski, 
Florian Święs i Tadeusz Głazek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
        Fot. 6. W rezerwacie Doły Szczeckie – zajęcia terenowe z prof. Florianem Święsem (fot. archiwum) 
 
 
 
 

 Fot . 6 . W rezerwacie Doły Szczeckie – zajęcia terenowe z prof. Florianem Święsem (fot. archiwum) 
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Wójcików. Do pracy z  młodzieżą zaangażowali się 
również Edward Marszałek z  Regionalnej Dyrek-
cji Lasów Państwowych w  Krośnie oraz dyrektor  
Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie Stanisław 
Żmudziński. 

Wiedza o  rodzimej faunie i  florze oraz rezer-
watach przyrody była popularyzowana przez Ligę 
w  czasie konferencji metodycznych nauczycieli 
biologii, a  także włączano ją w  tematykę Konkur-
sów Biologicznych dla szkół podstawowych, liceów 
i techników. 

Obok edukacji ekologicznej, ważną dziedziną 
działalności tarnobrzeskiego LOP-u  była czynna 
ochrona przyrody. Z inicjatywy ZO LOP, we współ-
pracy z  Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody 
w  Tarnobrzegu – Antonim Szpakiem powołany 
został, Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w  Tarnobrzegu, Park Krajobrazowy Lasy Janow-
skie, obejmując położone na swym obszarze rezer-
waty przyrody, w tym niezwykle urokliwy rezerwat 
„Imielty Ług”. Ścisła współpraca działaczy LOP 
z  Wojewódzką Komisją Ochrony Przyrody przy-

 Fot . 7 . Lasy Janowskie – Porytowe Wzgórze – 1987 r. (fot. archiwum) 

 Fot . 8 . Zbiórka przed spływem Dunajcem (fot. archiwum) 
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czyniła się do powołania następujących rezerwatów 
przyrody: „Góry Pieprzowe” pod Sandomierzem 
z fragmentami stepu ostnicowego, roślinnością kse-
rotermiczną i  bogactwem różnych gatunków róż, 
„Doły Szczeckie” na terenie Nadleśnictwa Goście-
radów, „Dziki Staw” na obszarze Nadleśnictwa Sta-
szów. 

Powołane zostały również liczne pomniki przy-
rody żywej i nieożywionej, do których należą przede 
wszystkim osobliwe, sędziwe drzewa o dużych war-
tościach przyrodniczych i  historycznych. Owocną 
inicjatywą była współpraca z nadleśnictwami w No-
wej Dębie i Staszowie, gdzie dyrekcje szkół, nauczy-
ciele i uczniowie masowo włączali się w nasadzanie 

Fot . 9 . Spływ Dunajcem (fot. archiwum) 

 
Fot. 9. Spływ Dunajcem (fot. archiwum) 
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organizował i prowadził obecny prezes zarządu Ligi Zbigniew Golec, a także Małgorzata Wójcik z Ośrodka 
Doskonalenia Pedagogicznego. 

Popularyzacja wiedzy przyrodniczej zaowocowała 
prezentacjami różnych ciekawych zakątków przyrody  
i rezerwatów np. Doły Szczeckie oraz zorganizowaniem dla 
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Fot. 10. SP 3 Tarnobrzeg. Prezes Zbigniew Golec  (fot. Archiwum) 
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Fot . 12 . Od lewej: Danuta i Krzysztof Wójcikowie z grupą 
uczestników obozu 
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Fot . 13 . Wizyta w Kole LOP w Ulanowie. Od lewej: Jan Świeca, Zygmunt Ciosmak, Józef Kumik, Zofia Maziarz, Jan Prokop, 
Janusz Stępień, Czesław Witkiewicz. (fot. archiwum) 

Stała popularyzacja idei ochrony środowiska przyrodniczego prowadzona przez LOP zwróciła 
uwagę lokalnych mediów, które to chętnie zamieszczały artykuły, fotografie oraz relacjonowały wydarzenia 
i przedsięwzięcia Ligi. Publikowano rozmowy z działaczami, nauczycielami prowadzącymi koła oraz  
z młodzieżą, która wraz z upływem lat, już w dorosłym życiu zasilała kręgi aktywistów LOP-u.  
 

                   ZDJĘCIE ZAPROSZEŃ Z OKAZJI DNIA ENERGETYKA 1998 Rok 

 

 
CEMENTOWNIA 2000 ROK 

 
 

DZIEN GÓRNIKA 2001 ROK 

Fot. 14.  
 
 
W tarnobrzeskiej Lidze wszyscy pamiętamy rok 1994, kiedy to do Polski z inicjatywy Miry 

Stanisławskiej-Meysztowicz dotarła akcja o globalnym zasięgu „Sprzątanie Świata – Polska”. To wtedy 
poczuliśmy się cząstką międzynarodowej społeczności działającej w myśl zasady: „Myśl globalnie, działaj 
lokalnie” .Od tego czasu, we wrześniu każdego roku członkowie naszych kół we współpracy z organami 
samorządowymi masowo w niej uczestniczą, promując w taki sposób nieśmiecenie, akcje segregowania 
odpadów, likwidację dzikich wysypisk śmieci i innych działań zachęcających wszystkich do większej 
dbałości o lokalne środowisko. 
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dbałości o lokalne środowisko. 

Fot . 14 . Prezes LOP Antoni Szpak oraz kierownik biura LOP Zofia Maziarz (fot. archiwum)
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drzew. Szkoda, że kiedyś tak powszechna w  całej 
Polsce akcja, o wielkich walorach wychowawczych, 
została z  biegiem lat zaniechana, a  leśnicy – mło-
dzież zastąpili maszynami. 

Trudno w tym miejscu nie wspomnieć o tereno-
wych kołach Ligi Ochrony Przyrody. Organizowa-
ły one liczne festyny, konkursy, festiwale i  patrole 
w terenie. Wielu członków tych kół angażowało się 
w pracach Straży Ochrony Przyrody. Spośród tere-
nowych zarządów wyróżniał się Ulanów. Działali 
tam m.in. Czesław Witkiewicz i Józef Kumik. 

Stała popularyzacja idei ochrony środowiska 
przyrodniczego prowadzona przez LOP zwróciła 
uwagę lokalnych mediów, które to chętnie zamiesz-
czały artykuły, fotografie oraz relacjonowały wy-
darzenia i  przedsięwzięcia Ligi. Publikowano roz-
mowy z działaczami, nauczycielami prowadzącymi 
koła oraz z młodzieżą, która wraz z upływem lat, już 
w dorosłym życiu zasilała kręgi aktywistów LOP-u. 

W tarnobrzeskiej Lidze wszyscy pamiętamy rok 
1994, kiedy to do Polski z  inicjatywy Miry Stani-

sławskiej-Meysztowicz dotarła akcja o  globalnym 
zasięgu „Sprzątanie Świata – Polska”. To wtedy 
poczuliśmy się cząstką międzynarodowej społecz-
ności działającej w  myśl zasady: „Myśl globalnie, 
działaj lokalnie”. Od tego czasu, we wrześniu każ-
dego roku członkowie naszych kół we współpra-
cy z  organami samorządowymi masowo w  niej 
uczestniczą, promując w taki sposób nieśmiecenie, 
akcje segregowania odpadów, likwidację dzikich 
wysypisk śmieci i  innych działań zachęcających 
wszystkich do większej dbałości o  lokalne środo-
wisko. 

„Sprzątanie Świata – Polska” to piękna i  prak-
tyczna lekcja poszanowania środowiska. Głównym 
jej celem jest promowanie dbania o czystość otocze-
nia, edukacja w  zakresie gospodarowania odpada-
mi oraz inicjowanie działań, które zmniejszą nega-
tywny wpływ śmieci na środowisko. Akcja angażuje 
i  integruje społeczności lokalne, jest sposobem na 
realizację idei wolontariatu i stanowi świetną meto-
dę wychowawczą. 

„Sprzątanie Świata – Polska” to piękna i praktyczna lekcja poszanowania środowiska. Głównym jej 
celem jest promowanie dbania o czystość otoczenia, edukacja w zakresie gospodarowania odpadami oraz 
inicjowanie działań, które zmniejszą negatywny wpływ śmieci na środowisko. Akcja angażuje i integruje 
społeczności lokalne, jest sposobem na realizację idei wolontariatu i stanowi świetną metodę wychowawczą. 

Fot. 15. Akcja sprzątanie świata 
 

Wrażliwe, kochające przyrodę dzieci i młodzież mają najczęściej tzw. duszę artysty. Znalazło to 
odzwierciedlenie w pięknych fotografiach, obrazach, w poezji czy piosence. Wychodząc naprzeciw takiej 
wrażliwości organizowano liczne konkursy, wśród których szczególne miejsce zajęły Festiwale Poezji i 
Piosenki Ekologicznej. Pierwszy z nich odbył się w 1985 r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fot. 16. Od lewej - Małgorzata Król i uczestnicy festiwalu Fot. 17. Od lewej - Sylwester Łysiak i uczestnicy     

festiwalu 

Fot . 15 . Akcja sprzątanie świata (fot. Alina Wójcik oraz archiwum) 
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Wrażliwe, kochające przyrodę dzieci i młodzież 
mają najczęściej tzw. duszę artysty. Znalazło to od-
zwierciedlenie w  pięknych fotografiach, obrazach, 
w poezji czy piosence. Wychodząc naprzeciw takiej 
wrażliwości organizowano liczne konkursy, wśród 
których szczególne miejsce zajęły Festiwale Poezji 
i  Piosenki Ekologicznej. Pierwszy z  nich odbył się 
w 1985 r. 

Do tego czasu przeprowadzono łącznie 32 edycje 
festiwalu, które były prowadzone przez Małgorzatę 
Król, Sylwestra Łysiaka i Piotra Chmiela. W organi-
zowaniu konkursu piosenki zawsze życzliwą pomo-
cą służył nam Wojewódzki Dom Kultury w Tarno-
brzegu, na scenie którego młodzi piosenkarze mogli 
prezentować swoje utwory. 

Z  kolei dzieci z  młodszych klas szkoły podsta-
wowej upowszechniały swoje „malarskie” zdolności 
uczestnicząc w  licznych konkursach plastycznych 
o różnej tematyce. Cyklicznie od ponad 11 lat tarno-
brzeska Liga wydaje kalendarze i zakładki z pracami 
konkursowymi dzieci i młodzieży szkolnej. 

Nie ulega wątpliwości, że Liga jest organizacją 
zauważalną i aktywnie uczestniczącą w różnych ini-
cjatywach dotyczących ochrony środowiska. Obok 
edukacji ekologicznej, ważną dziedziną działalno-
ści tarnobrzeskiego LOP była i  jest czynna ochro-
na przyrody. Jedną z pierwszych akcji była ochrona 
sowy uszatej w Tarnobrzegu, która polegała na za-
wieszaniu specjalnych wiklinowych koszy jako po-
tencjalnych miejsc lęgowych. Zadanie było współfi-
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Fot . 16 . Od lewej – Małgorzata Król i uczestnicy festiwalu 

Fot . 18 . Od lewej – Małgorzata Król i Piotr Chmiel 

Fot . 17 . Od lewej – Sylwester Łysiak i uczestnicy festiwalu 
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pomocą służył nam Wojewódzki Dom Kultury w Tarnobrzegu, na scenie którego młodzi piosenkarze mogli 
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   Fot. 18. Od lewej – Małgorzata Król i Piotr Chmiel 
 

 
Z kolei dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej upowszechniały swoje „malarskie” zdolności 

uczestnicząc w licznych konkursach plastycznych o różnej tematyce. Cyklicznie od ponad 11 lat 
tarnobrzeska Liga wydaje kalendarze i zakładki z pracami konkursowymi dzieci i młodzieży szkolnej. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Od lewej –Małgorzata Król i Piotr Chmiel  
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nansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rze-
szowie. Koordynatorami projektu byli Zofia Maziarz 
oraz Janusz Wepsięć. Akcja przyniosła znakomite 
rezultaty w postaci zwiększenia populacji sowy usza-
tej na tym terenie. 

Z inicjatywy Zofii Maziarz działacze Ligi czynnie 
włączyli się do akcji „Ratujmy kasztanowce”, prowa-
dzonej w  Tarnobrzegu i  okolicznych gminach. Za-
danie realizowane było poprzez zbiórkę pieniędzy 
potrzebnych na zakup szczepionek, które chronią 
drzewa przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. 
Zabiegi przeprowadzono na najbardziej zainfekowa-
nych drzewach. 

W  wielu szkołach i  przedszkolach realizowana 
jest akcja promująca zakładanie budek lęgowych dla 
ptaków. W ramach tej inicjatywy prowadzone są po-
gadanki na temat gatunków ptaków zasiedlających 
budki oraz dziuple drzew. Każda placówka otrzymu-
je budki, aby je zawiesić w swoim otoczeniu. Akcję 
zainicjował oraz pilotował ornitolog Janusz Wepsięć. 

   Do tego czasu przeprowadzono łącznie 32 edycje festiwalu, które były prowadzone przez 
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   Fot. 18. Od lewej – Małgorzata Król i Piotr Chmiel 
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Od lewej –Małgorzata Król i Piotr Chmiel  

Fot . 20 . Sowa uszata (Asio otus). Zasiedlony kosz na skarpie 
nadwiślańskiej w Tarnobrzegu (fot. Janusz Wepsięć) 

Nie ulega wątpliwości, że Liga jest organizacją zauważalną i aktywnie uczestniczącą w różnych 
inicjatywach dotyczących ochrony środowiska. Obok edukacji ekologicznej, ważną dziedziną działalności 
tarnobrzeskiego LOP była i jest czynna ochrona przyrody. Jedną z pierwszych akcji była ochrona sowy 
uszatej w Tarnobrzegu, która polegała na zawieszaniu specjalnych wiklinowych koszy jako potencjalnych 
miejsc lęgowych. Zadanie było współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 
Koordynatorami projektu byli Zofia Maziarz oraz Janusz 
Wepsięć. Akcja przyniosła znakomite rezultaty w postaci 
zwiększenia populacji sowy uszatej na tym terenie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 19. Sowa uszata (Asiootus). Zasiedlony kosz na skarpie 
nadwiślańskiej w Tarnobrzegu  fot. Janusz Wepsięć 
 
 
 

Z inicjatywy Zofii Maziarz działacze Ligi czynnie włączyli się do akcji „Ratujmy kasztanowce”, 
prowadzonej w Tarnobrzegu i okolicznych gminach. Zadanie realizowane było poprzez zbiórkę pieniędzy 
potrzebnych na zakup szczepionek, które chronią drzewa przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. 
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Fot . 19 . Kalendarze LOP
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Dużym zadaniem, obejmującym cały powiat 
tarnobrzeski, była akcja inwentaryzacji i  pielęgnacji 
gniazd bociana białego. Gniazda, które znajdowa-
ły się na drzewach, a były zarośnięte przez podrosty 
i  pędy, zostały oczyszczone w  taki sposób, aby dać 
bocianom możliwość swobodnego dolotu. Zadanie 
dofinansowane zostało ze środków fundacji PRO 
NATURA oraz Starostwa Powiatowego w Tarnobrze-
gu, dzięki którym pielęgnacji poddano aż 25 gniazd. 

W  ramach projektów „Dni dla Natury” i  „Na 
szlakach odrodzonej przyrody” zorganizowano trzy 
interesujące wycieczki po zrekultywowanych tere-
nach byłych kopalń siarki w Piasecznie, Machowie 
oraz Jeziórku. Podczas zajęć poznano historię po-
czątków zagłębia siarkowego, metody wydobycia 
polskiego „złota” oraz etapy rekultywacji terenów 
zdegradowanych. Obserwowano pozytywne efekty 
zabiegów ochronnych oraz naturalną sukcesję. 

Kolejnym etapem projektu był piknik ekologicz-
ny współorganizowany z  Regionalnym Centrum 
Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Do-

lina Wisły. Podczas pikniku odbył się Festiwal Pio-
senki Ekologicznej, prezentowano również stoiska 
z żywnością ekologiczną, a młodzież i dorośli mogli 
uczestniczyć w interesujących warsztatach artystycz-
nych, a  także podziwiać ptaki drapieżne. Wycieczki 
oraz piknik sfinansowano ze środków Urzędu Miasta 
w Tarnobrzegu oraz Starostwa Powiatowego w Tar-
nobrzegu, w ramach ogłoszonych konkursów na ini-
cjatywy obywatelskie. Realizację projektu koordyno-
wali Jan Prokop, Zofia Maziarz oraz Janusz Wepsięć. 

W  ramach Inicjatywy Obywatelskiej pod nazwą 
„Ochrona bioróżnorodności Parku Dzikowskiego 
w  Tarnobrzegu” Zarząd Okręgu LOP uzyskał dofi-
nansowanie z NFOŚiGW w ramach ogólnopolskiego 
konkursu. W  trakcie realizacji zadania utworzono 
ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą w  Parku Dzikow-
skim, poddano pielęgnacji aleję dereniową oraz 
odmulono staw, dzięki czemu powróciła do niego 
woda, a wraz z nią życie w postaci takich gatunków 
jak: traszka grzebieniasta czy kumak nizinny. Zre-
alizowano również dwa zadania na terenie gminy 
Baranów Sandomierski. Pierwsze polegało na nasa-
dzeniu drzew i  krzewów w  miejscowości Baranów 
Sandomierski, w ramach drugiego zadania stworzo-
no ścieżkę przyrodniczą „Szlakiem Pomników Przy-
rody”, gdzie przy każdym pomniku zamontowano 
stylizowaną tablicę informacyjną. Powstała też al-
tana edukacyjna w  miejscowości Durdy, która słu-

Fot . 21 . Janusz Wepsięć na zajęciach edukacyjnych  
(fot. Aneta Motyka) 

Fot . 22 . Renowacja gniazda bocianiego w Tarnowskiej Woli, rok 2014.  
Prace pielęgnacyjne wykonywali Rafał Rozmus oraz Mateusz Pławiak (fot. Janusz Wepsięć)
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Fot. 20. Janusz Wepsięć na zajęciach edukacyjnych. (fot. 
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ży mieszkańcom oraz turystom jako miejsce bogate 
w informacje przyrodnicze prezentowane na dużych 
tablicach. 

W  2014 i  2015 roku zorganizowano wyjazdo-
we szkolenia dla nauczycieli do Janowa Lubelskie-
go i  Zwierzyńca, których celem było zapoznanie 

z  walorami przyrodniczymi Parku Krajobrazowe-
go Lasy Janowskie i  Roztoczańskiego Parku Na-
rodowego. Największą atrakcją tej wyprawy była 
prelekcja i  udostępnienie zwiedzania wyłuszczar-
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Fot . 24 . Była kopalnia siarki w Piasecznie (fot. J. Wepsięć) 
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Nieoceniony wpływ na popularyzację i udział w akcjach ZO LOP mają zawsze pedagodzy. Poniżej 
zamieszczono listę najbardziej zaangażowanych nauczycieli i szkół w ostatnich latach działania Ligi.    
 

1. Alicja Kula, Lucyna Wielgosz – Ośrodek Szkolno -Wychowawczy  w Grębowie 
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9. Agnieszka Tryczyńska – SP w Żupawie 
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Nieoceniony wpływ na popularyzację i  udział 
w  akcjach ZO LOP mają zawsze pedagodzy. Poni-
żej zamieszczono listę najbardziej zaangażowanych 
nauczycieli i szkół w ostatnich latach działania Ligi. 
1. Alicja Kula, Lucyna Wielgosz – Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy w Grębowie 
2. Alina Kuśnierska – SP w Złotej 
3. Anna Sojka – SP we Wrzawach 
4. Anna Orłowska – SP w Rytwianach 
5. Andrzej Majkut – SP w Jadachach 
6. Agnieszka Brzuś, Krzysztof Wójcik  

– SP w Świniarach 
7. Agnieszka Zwierzyk-Karłowska, Monika 

Czernik, Bogumił Gąsior – ZSP nr 1 
w Tarnobrzegu 

8. Agnieszka Skulska – SP w Skopaniu 
9. Agnieszka Tryczyńska – SP w Żupawie 
10. Agnieszka Wryk, Wiesława Rachwalska  

– SP nr 6 w Tarnobrzegu 
11. Alina Wójcik, Elżbieta Krasińska  

– ZS w Grębowie 
12. Anna Suropek-Stala, Joanna Mierzejewska  

– Gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu 
13. Barbara Dziopak – ZS nr 5, Stanisława Wolanin 

SP nr 2, Teresa Wajs SP nr 7 – Stalowa Wola 
14. Barbara Miklas, Anna Mazurkiewicz  

– SP w Koprzywnicy 
15. Barbara Sobieraj, Aleksandra Stola  

– I LO w Sandomierzu 
16. Barbara Pytko – SP nr 2 w Tarnobrzegu 
17. Beata Kuleszko – Gimnazjum w Dwikozach 
18. Bożena Rajner – LO w Nisku 
19. Bożena Łakoma – Zespół Szkół w Stalach 
20. Danuta Serafin, Wanda Kosik – SP w Cyganach 
21. Ewa Chmielowiec – ZS w Majdanie Królewskim 
22. Ewa Hasiak, Józef Kumik, Tadeusz Kumik  

– ZS w Ulanowie 
23. Ewa Koper – SP w Alfredówce 
24. Ewa Wojna – Gimnazjum w Sandomierzu 
25. Halina Dynkowska – SP w Włastowie 
26. Halina Woźniak – SP w Kobylanach 
27. Henryk Flis – Gimnazjum w Trzydniku 

28. Jadwiga Stępień – SP w Trześni 
29. Jan Prokop – SP w Klimontowie 
30. Joanna Kotulska – ZSP w Tarnobrzegu 
31. Jolanta Rawska, Wacława Seremak, Iwona 

Śmiałek – SP nr 3 w Tarnobrzegu 
32. Jolanta Strzeszewska, Zofia Gołąbek  

– SP w Gorzycach 
33. Katarzyna Piątek – SP w Krawcach 
34. Kazimierz Żółtek – SP w Iwaniskach 
35. Krystyna Idzik – SP w Woli Baranowskiej 
36. Krzysztof Janusz – SP w Furmanach 
37. Magdalena Kucharska, Marzena Sudół  

– SP w  Durdach 
38. Małgorzata Armatys – SP nr 7 w Tarnobrzegu 
39. Małgorzata Laskowska – Gimnazjum  

w Gorzycach 
40. Małgorzata Trofiniak – SP w Sokolnikach 
41. Maria Chmielowiec – ZS w Łoniowie 
42. Maria Pietrzyk, Grażyna Stępień  

– ZS w Baranowie Sandomierskim 
43. Maria Mordarska, Jolanta Tworek  

– SP nr 10 w Tarnobrzegu 
44. Maria Piwińska – SP nr 3 w Tarnobrzegu 
45. Maria Bielecka – SP nr 1w Opatowie 
46. Marzena Gietka – ZS w Rudniku 
47. Monika Licak, Maria Mroczek – ZS, Józef 

Antończyk LO, Julia Krasoń SP nr 2 – Nowa Dęba 
48. Piotr Oleksiak – SP nr 2 w Opatowie 
49. Stanisław Skimina – SP w Chmielowie 
50. Stefan Orłowski – LO w Staszowie 
51. Teresa Ciba – SP w Wydrzy 
52. Teresa Janeczko – SP w Zapoledniku 
53. Urszula Rożek – Gimnazjum w Ślęzakach 
54. Urszula Wiącek – SP w Jamnicy 
55. Zbigniew Wielgus – Gimnazjum nr 3 

w Tarnobrzegu 
56. Zofia Motyka, Halina Biernat, Zofia Sadecka  

– ZSP nr 2 w Tarnobrzegu 
57. Teresa Jurek – Przedszkole nr 1 w Tarnobrzegu 
58. Bogumiła Wysocka – Przedszkole nr 3 

w Tarnobrzegu 
59. Beata Kalisz – Przedszkole nr 4 w Tarnobrzegu 

Fot . 27 . Szkolenie w Roztoczańskim Parku Narodowym 
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Zarząd Okręgu, dostrzegając ogromną rolę na-
uczycieli w kształceniu młodzieży w zakresie eduka-
cji przyrodniczej, wielokrotnie wnioskował o przy-
znanie odznak i  medali państwowych. Tradycją 
stały się coroczne spotkania, na których były wrę-

czane odznaczenia i  podziękowania za szczególne 
osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony przyro-
dy. Rangę uroczystości podkreślali swą obecnością 
przedstawiciele władz samorządowych. 

Fot . 28 . Odznaczenia wręczają Prezes Zbigniew Golec, v-ce Prezydent Robert Niedbałowski oraz Zofia Maziarz.  
Odznaczeni to Barbara Dziopak, Piotr Wałcerz, Witold Bochyński (fot. archiwum)

Zarząd Okręgu, dostrzegając ogromną rolę nauczycieli w kształceniu młodzieży  
w zakresie edukacji przyrodniczej, wielokrotnie wnioskował o przyznanie odznak i medali państwowych. 
Tradycją stały się coroczne spotkania, na których były wręczane odznaczenia i podziękowania za szczególne 
osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony przyrody. Rangę uroczystości podkreślali swą obecnością 
przedstawiciele władz samorządowych. 

Fot. 27. Od lewej: Zbigniew Golec, v-ce Prezydent Robert Niedbałowski, Barbara Dziopak, Piotr Wałcerz, Witold 
Bochyński 

Fot. 28. Z-cy Prezydenta Stalowej Woli i Tarnobrzega               Fot. 29.  Poseł na Sejm RP Leszek Deptuła 
    Franciszek Zaborowski i Andrzej Wójtowic                                                                                                                               

  Fot. 30.Prezydent Tarnobrzega Norbert Mastalerz                        Fot. 31.Wicekurator Antoni Wydro                 
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Fot . 29 . Z-cy Prezydenta Stalowej Woli i Tarnobrzega  
Franciszek Zaborowski i Andrzej Wójtowicz oraz kierownik 

biura LOP Zofia Maziarz

 Fot . 31 . Prezydent Tarnobrzega Norbert Mastalerz i Prezes 
LOP Zbigniew Golec wręczają odznaczenia Agnieszce 

Tryczyńskiej oraz Teresie Janeczko (fot. archiwum)

Fot . 30 . Prezes LOP Zbigniew Golec oraz poseł na Sejm RP 
Leszek Deptuła (fot. archiwum).

 Fot . 32 . Wicekurator Antoni Wydro wręcza odznaczenie 
Jolancie Strzeszewskiej (fot. archiwum)
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III. Organizacja 

Liga Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu powsta-
ła dzięki zaangażowaniu Pana Antoniego Szpaka, 
który pełnił rolę prezesa zarządu Ligi do 2008 roku, 
z jedną kadencyjną przerwą, kiedy to funkcję preze-
sa sprawował Ignacy Lipa. Od 2008 roku do chwili 
obecnej stanowisko prezesa piastuje Zbigniew Go-
lec. W latach 1975–2018 odbyło się 10 Zjazdów Za-
rządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody. 

Ostatni X Zjazd Delegatów Zarządu Okręgu od-
był się 26 kwietnia 2018 r., na którym wybrano nowy, 
siedmioosobowy zarząd okręgu. Prezesem został 
ponownie wybrany Zbigniew Golec, wiceprezesami 
zostali: Zofia Maziarz, Janusz Wepsięć i Jan Prokop. 

Sekretarzem ponownie wybrano panią Alinę Wój-
cik. Funkcję skarbnika powierzono Piotrowi Wałce-
rzowi, członkiem zarządu została Danuta Serafin. 

Na koniec 2017 roku Zarząd Okręgu LOP w Tar-
nobrzegu liczył 2229 członków (w tym 69 osób do-
rosłych), 5 oddziałów i 36 kół. 

Działalność LOP wspierana była przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospo-
darki Wodnej w  Rzeszowie, Prezydentów Miast: 
Tarnobrzega, Stalowej Woli, Starostwo Powiatowe 
Tarnobrzeg, Urząd Gminy Baranów Sandomierski, 
Nadleśnictwo Nowa Dęba, WSK Gorzyce, Cemen-
townię Ożarów, Elektrownię Połaniec, Zakłady 
Chemiczne Sarzyna, KiZPS „Siarkopol” w  Tarno-
brzegu, Kopalnię Siarki Machów, Zakłady Che-
miczne Machów, Kronospan Mielec, Pilkington 
Sandomierz, Santa Eko Sandomierz, Euro-Eko-
-Media Mielec, BS Tarnobrzeg, ZZZiR Tarnobrzeg, 
Land Andrzej Lis. 

Podsumowując należy podkreślić, że prezento-
wane działania nie odzwierciedlają w pełni wszyst-
kich poczynań Zarządu Okręgu LOP w Tarnobrze-
gu czy członków Kół z  nim związanych. Wszyscy 
czujemy, że istnieje konieczność kontynuowania tej 
sfery aktywności społecznej dla tak bardzo przecież 
ważnej sprawy jaką jest troska o  ochronę i  rozwój 
szeroko pojętej przyrody i środowiska naturalnego. 

Fot . 33 . VII Zjazd Okręgowy LOP w Tarnobrzegu. W prezydium zasiadają: od lewej Prezes ZG LOP Władysław Skalny,  
Alina Wójcik, Antoni Szpak, Zbigniew Golec. Przemawia Stefan Orłowski 

Fot . 34 . Obchody 80-lecia LOP w Cyganach. Od lewej stoją: Bożena Łakoma, Stanisław Skimina, Joanna Seremak,  
Anna Suropek-Stala, Dorota Zagórska, Elżbieta Krasińska, Wanda Kosik, Alina Wójcik, Danuta Serafin,  

Zofia Maziarz, Beata Kuleszko, Barbara Sobieraj, z tyłu Zbigniew Golec (fot. archiwum)
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W tabeli zestawiono składy osobowe Zarządów LOP w Tarnobrzegu od momentu powstania do dnia 
dzisiejszego. 

Zarząd Okręgu LOP w Tarnobrzegu od początku 
pozostaje wierny swoim celom, wśród których na 
czołowym miejscu jest kształtowanie świadomości 
społecznej przez upowszechnianie wiedzy o przyro-
dzie i problemach jej ochrony. Wszystkich zaintere-
sowanych zachęcamy do odwiedzenia naszej strony 
internetowej www.lop.tarnobrzeg.pl, na której na 

bieżąco można zapoznać się z  informacjami o po-
dejmowanych przez nas działaniach. 

 
Zarząd Okręgu 

   Ligi Ochrony Przyrody 
w Tarnobrzegu

Kadencja Zarządu Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu w latach 1975–2017

1975-1977 1977-1982 1983-1987
Zarząd tymczasowy: 
1. Antoni Szpak – prezes 
2. Jan Czub 
3. Zbigniew Wianecki 
4. Stefan Orłowski 
5. Jan Wojdyło 
6. Zofia Sadecka 
7. Mieczysław Mierzwowicz 

1. Antoni Szpak – prezes 
2. Jan Mierzwowicz 
3. Jan Czub 
4. Stefan Orłowski 
5. Zbigniew Wianecki 
6. Andrzej Sycz 
7. Zofia Sadecka       

 1. Antoni Szpak – prezes 
 2. Agata Grzmil – wiceprezes 
 3. Ignacy Lipa – wiceprezes 
 4. Andrzej Sycz – skarbnik 
 5. Ryszard Maj – sekretarz 
 6. Zbigniew Wianecki – członek 
 7. Jan Czub – członek 
 8. Stefan Orłowski – członek 
 9. Aneta Jaguś – członek 

Komisja rewizyjna: 
10. Jan Wojdyło 
11. Włodzimierz Lipowski 
12. Lucjan Czech 

1988-1992 1993-1997 1998-2002
 1. Ignacy Lipa – prezes 
 2. Antoni Szpak – wiceprezes 
 3. Agata Grzmil – wiceprezes 
 4. Zbigniew Golec – sekretarz 
 5. Jan Czub – skarbnik 
 6. Alicja Kula – członek 
 7. Jan Prokop – członek 
 8. Janusz Kropornicki – członek 

Komisja rewizyjna: 
 9. Jan Wojdyło 
10. Włodzimierz Lipowski 
11. Czesław Witkiewicz 

 1. Antoni Szpak –prezes 
 2. Stanisława Wolanin – wiceprezes 
 3. Zbigniew Golec – wiceprezes 
 4. Andrzej Sycz – sekretarz 
 5. Jan Czub – skarbnik 
 6. Włodzimierz Lipowski – członek 
 7. Jan Prokop – członek 
 8. Janusz Kropornicki – członek 
 9. Henryk Flis – członek 

Komisja rewizyjna: 
10. Bogumiła Chmiel 
11. Alicja Kula 
12. Czesław Witkiewicz 
13. Bożena Szkutnik 

 1. Antoni Szpak – prezes 
 2. Małgorzata Wójcik – wiceprezes 
 3. Zbigniew Golec – wiceprezes 
 4. Jan Czub – wiceprezes 
 5. Irena Nikodem – sekretarz 
 6. Andrzej Sycz – skarbnik 
 7. Tadeusz Blacha – członek 

Komisja rewizyjna: 
 8. Bogumiła Chmiel 
 9. Włodzimierz Lipowski 
10. Agnieszka Tryczyńska 
11. Danuta Serafin 

2003-2007 2008-2012 2013-2017 
 1. Antoni Szpak – prezes 
 2. Irena Nikodem – sekretarz 
 3. Zbigniew Golec – wiceprezes
 4. Andrzej Sycz – skarbnik 
 5. Jan Czub – wiceprezes 
 6. Tadeusz Blacha – członek 

Komisja rewizyjna: 
 7. Bogumiła Chmiel 
 8. Włodzimierz Lipowski 
 9. Agnieszka Tryczyńska 
10. Danuta Serafin 
11. Stefan Orłowski 
12. Alina Wójcik 

 1. Zbigniew Golec – prezes 
 2. Danuta Serafin – wiceprezes 
 3. Marta Kopeć Bitner – wiceprezes 
 4. Dariusz Gorzkiewicz – wiceprezes 
 5. Alina Wójcik – sekretarz 
 6. Andrzej Sycz – skarbnik 
 7. Irena Nikodem – członek 
 8. Jan Szewczyk – członek 
 9. Janusz Wepsięć – członek 
10. Włodzimierz Lipowski – członek 

Komisja rewizyjna: 
11. Bogumiła Chmiel 
12. Stefan Orłowski 
13. Agnieszka Karłowska 
14 Agnieszka Tryczyńska 

 1. Zbigniew Golec – prezes 
 2. Janusz Wepsięć – wiceprezes 
 3. Jan Prokop – wiceprezes 
 4. Zofia Maziarz – wiceprezes 
 5. Andrzej Sycz – skarbnik 
 6. Alina Wójcik – sekretarz 
 7. Piotr Wałcerz – członek 
 8. Włodzimierz Lipowski – członek 
 9. Danuta Serafin – członek 

Komisja rewizyjna: 
10. Bogumiła Chmiel 
11. Zbigniew Wielgus 
12. Agnieszka Tryczyńska 
 



Jezioro Tarnobrzeskie oraz rzeka Wisła (fot. P. Morawski)
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Wpływ górnictwa otworowego siarki na środowisko 
przyrodnicze w perspektywie 17 lat od zakończenia 
eksploatacji w Kopalni Siarki „Jeziórko”
Piotr Bednarek
Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki

Wstęp

Kopalnia Siarki „Jeziórko” położona w  rejonie 
dawnej wsi Jeziórko, między wsiami Grębów i Stale, 
funkcjonowała w latach 1967-2001. Obszar kopalni 
(Obszar Górniczy „Jeziórko IV”) położony w  pra-
dolinie Wisły, pierwotnie stanowił integralną część 
Puszczy Sandomierskiej. Teren był silnie zabagnio-
ny, pełen małych rzek i torfowisk. Od XV w. obszar 
ten jest poddawany antropopresji, której nasilenie 

było zmienne w czasie. W połowie XX wieku bagna 
były już silnie zmeliorowane, w przeważającej części 
użytkowane rolniczo. Eksploatacja złóż siarki, poza 
doczesnym zanieczyszczeniem środowiska, pozo-
stawiła długotrwałe skutki. Zniszczenie pokrywy 
glebowej, przekształcenia hydrografii, topografii, 
wynikłe zarówno z  eksploatacji, jak i  rekultywacji 
obszaru górniczego, spowodowały zmiany krajobra-
zów w skali większej niż wcześniejsze kilka wieków 
działalności rolniczej. 

Ryc . 1 . Obszar górniczy „Jeziórko IV” na mapie topograficznej z 1979 r.
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Środowisko przyrodnicze przed 
rozpoczęciem wydobycia siarki

Północne tereny Puszczy Sandomierskiej stano-
wiły do końca XIV w. zwartą puszczę, poprzecinaną 
dolinami licznych, małych rzek oraz torfowiska-
mi. Doliny te stanowiły szlaki wiodące osadników 
w  głąb Puszczy. Wszystkie stare osady ludzkie na 
tym obszarze zostały ulokowane na wzniesieniach 
otoczonych mokradłami. Były to (chronologicznie): 
Żupawa, Jeziórko, Kobylarnia, Wydrza. Stopnio-
wo wylesiano i osuszano omawiany teren. Znaczne 
nasilenie antropopresji miało miejsce między po-
czątkiem, a połową XIX w. Główną rzeką przepły-
wającą przez omawiane tereny był Łęg, który pro-
wadził wody około 10 km na zachód od dzisiejszego 
koryta (Kummersberg 1885). W pierwszej połowie 
XIX w. wody rzeki Łęg zostały skierowane do jed-
nego, względnie prostego koryta. Zmeliorowano 
torfowisko położone między tymże korytem Łęgu, 
a Żupawką (wschodni fragment obszaru), uregulo-
wano także Żupawkę i mniejsze naturalne cieki. Do 
roku 1966 na omawianym obszarze powstało jeszcze 
kilka przysiółków, a powierzchnia wcześniej wymie-
nionych miejscowości wzrosła. Lasy stanowiły 15% 
(1944 r.), a podmokłe łąki 7,3% (1979 r.) powierzch-
ni1. Przeważająca część powierzchni użytkowana 
była jako pastwiska i  pola uprawne. Powierzchnia 
zbiorników wodnych wynosiła 0,16  km2 i  były to 
głównie starorzecza – pozostałości po dawnym ko-
rycie Łęgu w północnej części obszaru.

Skutki rozwoju górnictwa siarki

Górnictwo w Tarnobrzeskim Okręgu Siarkowym 
miało kolosalny wpływ na rozwój gospodarczy ob-
szaru. Tarnobrzeg z  liczącej 4,2 tys. mieszkańców 
miejscowości w  1955 r., urósł do 51 tys. w  2001 
roku. W latach 1975-1998 był miastem wojewódz-
kim. Kopalnie siarki Machów i Jeziórko zatrudniały  
w szczytowym okresie ponad 10 tys. pracowników. 
Rozwój kopalni „Jeziórko” na przestrzeni 34 lat spo-
wodował wysiedlenie i zniszczenie wsi oraz przysiół-
ków: Jeziórko, Zajeziorze, Królewszczyzna, Klono-
we i paru mniejszych. Plany były dużo ambitniejsze 
– zakładały wysiedlenie kilkutysięcznej Wydrzy, do 
czego ostatecznie nie doszło. Kopalnia Siarki „Je-
ziórko” była największą kopalnią siarki na świecie 
(Andrychowicz i  in. 2003). Wraz z  przemianami 

1  Do obliczenia powierzchni mokradeł wykorzystano mapę topogra-
ficzną z 1979 r., a więc już z okresu istnienia kopalni. Powodem jest 
brak równie szczegółowych opracowań sprzed roku 1966 r. Jednakże 
w 1979 r. przekształcenia spowodowane wydobyciem siarki nie objęły 
jeszcze terenów wcześniej skartowanych jako podmokłe.

społeczno-gospodarczymi wydobycie siarki niosło 
ze sobą także zmiany dla środowiska przyrodnicze-
go. W przeciwieństwie do efektów ekonomicznych, 
skutki środowiskowe były wyłącznie negatywne. Po-
wierzchnia obszaru górniczego wynosiła 52,5 km2, 
a rzeczywiste przekształcenia objęły jej połowę.

Siarka w  rejonie Jeziórka zalega w  silnie uwod-
nionych utworach trzeciorzędowych – wapieniach 
i  marglach na głębokości 160-250 m (Szajn 1986). 
Wydobycie siarki metodą otworową, polega na wtła-
czaniu do złoża wody przegrzanej o  temperaturze 
ok. 160°C w celu wytopienia siarki. Siarka w postaci 
płynnej wydostaje się na powierzchnię. (Czajkowski 
i in. 2012). Na skutek ubytku nakładu i oddziaływa-
nia temperatury, leżące ponad wapieniami i margla-
mi plastyczne iły krakowieckie wraz z  czwartorzę-
dowymi osadami, osiadały (Wilgat, Kowalska 1975). 
Osiadanie to skutkowało powstawaniem obniżeń 
terenu nawet do 6 metrów. Powstałe w  ten sposób 
zapadliska skutecznie zaburzały kierunek odpływu 
wód powierzchniowych. Przepływająca przez obszar 
kopalni uregulowana wcześniej mała rzeka, Żupaw-
ka, została na okres działalności kopalni odcięta od 
wody w  wyższym biegu. Niestety, po zakończeniu 
wydobycia i rekultywacji, rzeczka ta jest nadal odcię-
ta i prowadzi minimalne ilości wody, drenując obszar.

W  czasie działalności kopalni do środowiska 
trafiały ogromne ilości zanieczyszczeń. Z  nie-
szczelnych instalacji i  zbiorników płynnej siarki, 
erupcji i  samowypływów wód złożowych oraz 
wszelkich otwartych rowów i  studzienek, emi-
towany był siarkowodór. Jego emisje jeszcze na 
początku lat 90-tych kilkukrotnie przekracza-
ły dopuszczalne wartości. Ponadnormatywne 
były również, do 1997 roku, stężenia pyłów siar-
ki, pochodzące ze składowania, rozdrabniania, 
przetwórstwa i  transportu surowca. Co ciekawe, 
wielokrotne przekroczenie dopuszczalnych norm 
miało miejsce nie tylko w  zakładach w  okolicy 
Tarnobrzega, ale też w  porcie w  Gdańsku, gdzie 
siarka była przeładowywana na statki. Ścieki oraz 
wody złożowe z  kopalni Jeziórko były odprowa-
dzane do Trześniówki, Mokrzyszówki i Żupawki. 
Te niewielkie cieki transportowały więc setki ty-
sięcy ton siarczanów i chlorków do Wisły. Także 
wody podziemne zostały silnie zanieczyszczone. 
W wielu miejscach doszło do kontaktu piętra wód 
trzeciorzędowych z  czwartorzędowymi, piętro 
czwartorzędowe było zanieczyszczane również 
erupcjami w  otworach wydobywczych. Skażenie 
miało zasięg kilkudziesięciu kilometrów kwadra-
towych, na skutek czego ze studni nie mogli ko-
rzystać mieszkańcy Grębowa, Wydrzy i  Jamnicy. 
Po szczegółowe dane odsyłam do raportu Najwyż-
szej Izby Kontroli (NIK 1999).
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Rekultywacja i aktualne środowisko 
przyrodnicze

Kopalnia Siarki Jeziórko zakończyła działalność 
wydobywczą w 2001 roku. Jednak już w roku 1995 roz-
poczęta została rekultywacja przyrodnicza najstar-
szych pól górniczych. Rekultywacja prowadzona była  
w  kierunku wodno-leśno-łąkowym. Wyzwaniem 
w  procesie rekultywacji było zakwaszenie gleb 
i wód. Odczyn pH gleb był silnie kwaśny, o pH 1,2-
2,2 (Szmuc, Warchoł 2010). Wartość pH w wodach 
powierzchniowych wynosiła w  2003 roku 5,2-6,4 
(Martyn, Jońca 2006). W  celu odtworzenia gleby 
użyto osadów stałych z  oczyszczalni ścieków mie-
szanych z  wapnem poflotacyjnym. Blisko 900 ha 
terenu przeznaczono pod zalesienia. Nowe drzewo-
stany składają się przede wszystkim z  sosny zwy-
czajnej Pinus silvestris, brzozy brodawkowatej Be-
tula pendula oraz dęba czerwonego Quercus rubra, 
obecnie uznawanego za gatunek inwazyjny. Pozo-
stałe tereny zrekultywowano w kierunku łąkowym. 
Do rekultywacji wykorzystano gatunki mało wy-
magające, mogące rosnąć bezpośrednio na wapnie 
poflotacyjnym. Były to m.in. topinambur Helianthus 
tuberosus kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea 
i  trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos (Kli-
mont 2007). Obserwowana jest również naturalna 
sukcesja, a wraz z nią coraz większa różnorodność 
biologiczna (Czajkowski i in. 2014).

Na największą uwagę zasługują powstałe w wy-
niku rekultywacji zbiorniki wodne. W  miejscach 
największego osiadania gruntu utworzono 22 zbior-
niki różnej wielkości, od 0,2 do 30,7 ha. Łączna po-
wierzchnia lustra wody wszystkich stawów wynosi 

188 ha. Ze względu na młody wiek, zbiorniki te są 
oligo- i mezotroficzne. W  ich obrębie stwierdzono 
występowanie aż 44 gatunków roślin wodnych. Sześć 
z  nich to gatunki rzadkie w  skali regionu: jezierza 
mniejsza Najas minor, jezierza morska Najas mari-
na, rdestnica drobna Potamogeton pusillus, oczeret 
Tabernemontana Schoenoplectus tabernaemontani, 
ramienica delikatna Chara virgata, ramienica prze-
ciwstawna Chara contraria (Krawczyk i  in. 2016). 
Na uwagę zasługuje także salwinia pływająca Salvi-
nia natans.

Ponadto niezwykle dużą różnorodnością biolo-
giczną charakteryzują się również nieplanowane, 
nieskutecznie zmeliorowane zalewiska i  wszelkie, 
mniejsze podmokłości w obrębie łąk. Powstałe w ten 
sposób „antropogeniczne pojezierze” stanowi na-
miastkę dawnych bagien, tak charakterystycznych dla 
tego obszaru.

Tereny pokopalniane okazały się szczególnie 
cennym miejscem dla awifauny. Na obszarze Gór-
niczym „Jeziórko IV” stwierdzono występowanie 
206 gatunków ptaków, z  czego aż 113 przystępuje 
tutaj do lęgów. Warto przy tym nadmienić, że obser-
wacje prowadzone były jedynie na obszarze najsil-
niej przekształconym przez kopalnię (ok. 2000 ha), 
przede wszystkim w  okolicy zbiorników wodnych. 
Najcenniejsze dla ptaków są stawy i  łąki w  połu-
dniowej części obszaru. Półhektarowe wyspy na 
dwóch dużych zbiornikach to miejsce gniazdowania 
3300 par śmieszek Chroicocephalus ridibundus i 340 
par mew białogłowych Larus cachinnans. Kilku-
krotnie w kolejnych latach gniazdowały tutaj rzad-
kie mewy czarnogłowe Ichtyaetus melanocephalus 
(1-5 par), a w ostatnim sezonie lęgowym (2018 r.) 

Ryc . 2 . Hydrografia obszaru w 2016 r.
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stwierdzono także lęg mieszany mewy żółtonogiej 
Larus fuscus z  mewą romańską Larus michahel-
lis (Bednarz 2018). Wyspy te świetnie zastępują 
naturalne śródkorytowe łachy na rzekach, gdzie 
w  wyniku regulacji koryt takie siedliska zanikają. 
Tutejsze wyspy wymagają jednak czynnej ochrony 

– corocznego koszenia. Na wyspach gniazduje też 
szereg innych gatunków, jednak mniej licznie. Są to 
rybitwy rzeczne Sterna hirundo, rybitwy białoczel-
ne Sternula albifrons, krakwy Anas strepera, czer-
nice Aythya fuligula, gęgawy Anser anser i perkozy 
dwuczube Podiceps cristatus.

Fot . 1 . Jeden z najstarszych pokopalnianych stawów w północnej części obszaru

Fot . 2 . Turkawka Streptopelia turtur żerująca na skraju zalewiska
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Równie ciekawe są częściowo podmokłe łąki 
między stawami. Tutaj gniazdują m.in. derkacze 
Crex crex oraz liczne siewkowce – czajki Vanellus 
vanellus, sieweczki rzeczne Charadrius hiaticula, 
krwawodzioby Tringa totanus, rycyki Limosa limo-
sa a nawet kuliki wielkie Numenius arquata – ptaki 
bardzo rzadko spotykane na Podkarpaciu. Płytsze 
zalewiska to z kolei raj dla chruścieli – zielonka Po-
rzana parva i wodnik Rallus aquaticus osiągają tu 
bardzo duże zagęszczenia. W trzcinowiskach spo-
tkamy też bąka Botaurus stellaris i bączka Ixobry-
chus minutus. W zadrzewieniach rozsianych po te-
renie byłej kopalni gniazdują turkawki Streptopelia 
turtur – gołębie szybko znikające z naszego krajo-
brazu. Według IUCN jest to gatunek globalnie na-
rażony na wymarcie (Birdlife International 2017). 
Obszar Kopalni Siarki „Jeziórko” jest atrakcyjny 
nie tylko jako teren lęgowy. Służy jako żerowisko 
i miejsce odpoczynku podczas migracji i zimowa-
nia m.in. gęsiom (wielogatunkowe stada do 550 
osobników), stwierdzona między nimi była bardzo 
rzadka gęś mała Anser erythropus. Stada kulików 
mniejszych Numenius phaeophus, czy bielaczków 
Mergellus albellus nie są tu niczym zaskakującym. 
Gatunki te osiągają tu jednak najwyższe liczeb-
ności w  południowo-wschodniej Polsce, co może 
świadczyć o  wyjątkowej specyfice obszaru. Regu-
larnie zimują tutaj nury rdzawoszyje Gavia stellata 

i czarnoszyje Gavia arctica (Grzybek, Sikora 2015, 
Bednarek 2018).

Wiosną br. obserwowana była możliwie lęgowa 
uszatka błotna Asio flammeus, regularnie jesienią 
obserwowane są błotniaki stepowe Circus macro-
uros.

Powyższe dane świadczą o dużym znaczeniu po-
kopalnianych terenów dla ptaków. Obszar ten jest 
także miejscem występowania innych gatunków 
zwierząt. Stwierdzono dwa rzadkie gatunki ważek: 
zalotkę większą Leucorrhinia pectoralis (Lis, Bu-
czyński 2012) oraz zalotkę białoczelną Leucorrhinia 
albifrons (Lis 2012). Płytkie zbiorniki stały się siedli-
skami płazów, np. rzekotki drzewnej Hyla arborea, 
czy kumaka nizinnego Bombina bombina (Bednarek 
2018), a na łąkach co roku odbywa się rykowisko je-
leni.

Podsumowując, w wyniku rekultywacji przyrod-
niczej oraz naturalnej sukcesji różnych grup orga-
nizmów następuje renaturalizacja obszaru. Duża 
powierzchnia terenów podmokłych nawiązuje do 
warunków panujących tutaj przed powstaniem ko-
palni, a nawet przed kolonizacją obszaru przez czło-
wieka w XVII wieku. Skrajnie zdegradowany obszar 
staje się jednym z  najciekawszych przyrodniczo 
miejsc północnego Podkarpacia. Cały omawiany te-
ren objęty jest ochroną w ramach sieci Natura 2000, 
jako obszar Puszcza Sandomierska PLB180005.

Fot . 3 . Wyspa z kolonią śmieszek Chroicocephalus ridibundus. Dawna kopalnia siarki Jeziórko 2017 r.
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Dolina Smarkatej – dzikiej rzeki w Puszczy 
Sandomierskiej
Piotr Bednarek
Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki

Smarkata to mała rzeka płynąca przez Puszczę 
Sandomierską. Ciek, jak i  jego dolina sprawiają 
wrażenie naturalnych, słabo przekształconych pod 
wpływem działalności człowieka. Jest to miejsce ży-
cia wielu chronionych i  cennych z  przyrodniczego 
punktu widzenia gatunków roślin i zwierząt. Z tro-
ski o  zachowanie naturalnych procesów geomor-
fologicznych i  ekologicznych w  dolinie powstała 
inicjatywa Podkarpackiego Towarzystwa Przyrod-
ników Wolne Rzeki zmierzająca do objęcia tego ob-
szaru ochroną prawną w formie rezerwatu przyrody 
(2017). W  celu zebrania informacji o  ekosystemie 
doliny została przeprowadzona inwentaryzacja 
przyrodnicza obejmująca komponenty przyrody 
ożywionej i nieożywionej. Na podstawie części in-
wentaryzacji oraz własnych badań powstała także 
praca licencjacka autora (2018). Niniejszy artykuł, 
ze względu na ograniczoną objętość jest więc pew-
nym streszczeniem wyników wcześniejszych badań.

Smarkata rozpoczyna swój bieg na obszarze źró-
dliskowym położonym na południe od miejscowości 

Komorów w gm. Majdan Królewski. Obszar ten obej-
muje silnie zabagnione dolinki czterech niewielkich 
cieków formujących po ok. 400 metrach Smarkatą. 
Młaki na obszarze źródliskowym położone są na 
wysokości 204-216 m n.p.m. Smarkata uchodzi do 
Trześniówki, prawego dopływu Wisły na zachód od 
miejscowości Durdy w  gm. Baranów Sandomierski 
na wysokości 154 m n.p.m. Długość Smarkatej wy-
nosi niecałe 19 km, a spadek podłużny koryta 3,5‰. 
Spadek ten jest stosunkowo duży jak na rzekę nizinną 
(Dębski 1970). Smarkata zawdzięcza ten stan poło-
żeniu na krawędzi wysoczyzny Płaskowyżu Kolbu-
szowskiego (Kondracki 2002) oraz regulacjom, które 
znacząco skróciły jej koryto (Kędzior 1929).

Odcinki Smarkatej i  jej dopływów, które zosta-
ły poddane regulacjom, charakteryzują się korytem 
prostym. Regulacje Smarkatej, Dopływu z Kamionki 
i  Dopływu z  Chlistaw (podobnie, jak i  innych rzek 
w Puszczy Sandomierskiej) polegały na przekopaniu 
prostych kanałów nawiązujących jedynie do orygi-
nalnego biegu koryt tych cieków. Na odcinkach natu-

Fot . 1 . Dolinka jednego z cieków źródliskowych Smarkatej (30.04.2018)
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ralnych, nieuregulowanych, koryta rzek tego obszaru 
są meandrujące. Takie właśnie jest koryto Smarkatej 
na najcenniejszym odcinku objętym inwentaryzacją 
oraz odcinek Dopływu z Kamionki. O historycznym 
układzie meandrującym wszystkich rzek na tych te-
renach świadczą liczne starorzecza w ich dolinach.

Smarkata wyerodowała swoje koryto w osadach 
czwartorzędowych – piaskach i  piaskach ze żwi-
rami, wcinając się miejscami aż do trzeciorzędo-
wych iłów krakowieckich (Szajn 1991). W  korycie 
występują różnorodne formy geomorfologiczne. 
Wymienić należy formy erozyjne: podcięcia bocz-
ne, kotły eworsyjne; formy transportu: ripplemarki 
(zmarszczki piaskowe), smugi piaszczysto-żwirowe 
oraz formy akumulacji: odsypy meandrowe i śród-
korytowe (Rachocki 1974). 

W dolinie Smarkatej doskonale uwidaczniają się 
powiązania lokalnego biotopu z  biocenozą. Wielki 
wpływ na procesy fluwialne kształtujące koryto rzeki 
ma porastający dolinę las. Korzenie drzew utrzymują 
w zwarciu darń i ograniczają erozję boczną. W cieniu 
hydraulicznym rumoszu drzewnego, szczególnie du-
żych kłód, powstają odsypiska, lokalnie zmienia się 
kierunek i siła nurtu (Malik 2004, Mikuś i in. 2013). 
W  końcu bezpośrednio na hydrologię i  geomorfo-
logię w  korycie wpływają bobry. Efekty ich działań 
są zróżnicowane: kopanie nor w brzegach powoduje 

ich erozję, budowanie tam akumulację osadów przed 
tamą, a  przy wysokich stanach wody powstawanie 
nowych koryt dookoła tamy.

Formy korytowe oraz procesy rzeczne zachodzą-
ce w  Smarkatej skutkują dużym zróżnicowaniem 
siedliskowym w  obrębie rzeki. Bogactwo siedlisk 
warunkowane jest m.in. przez zmienny rozkład głę-
bokości, prędkości nurtu, temperatury czy nasło-
necznienia. Różnorodność ta jest kluczowa dla ist-
nienia wielogatunkowych zespołów fauny związanej 
z wodą płynącą oraz dla procesu samooczyszczania 
wód (Kajak 1994).

Czwartorzędowe piaski przez które płynie 
Smarkata miejscami występują w  wydmach. Jed-
nym z takich miejsc jest wydma o nazwie Smarka-
ta Góra, pod którą roślinność opisywał już przed  
I  wojną światową Szafer (1952). Smarkata Góra 
przegradza dolinę, a krótki odcinek rzeki przecina-
jący tę barierę można uznać za przełom Smarkatej. 
Z krótkiego spisu florystycznego wynika, że wybit-
ny przyrodnik nie natrafił na położone na zboczach 
tej wydmy torfowiska niskie. Zajmują one w dolinie 
Smarkatej ok. 7 ha, z czego na równinie przed Smar-
katą Górą 5 ha, a na samych stokach i w obniżeniu 
między wydmami 2 ha.

Mniejsze z  torfowisk jest zarazem bardziej 
miąższe (nawet do 2,3 m), jak i  bardziej intere-

Ryc . 1 . Położenie i szkic hydrograficzny zlewni rzeki Smarkatej
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sujące z  geologicznego i  hydrologicznego punktu 
widzenia. Powstało ono prawdopodobnie na roz-
cięciu warstwy wodonośnej przez erozję boczną 
Smarkatej. Wysokie uwodnienie zawdzięcza poło-
żeniu na nieprzepuszczalnych iłach krakowieckich 
oraz wałowi aluwialnych piasków utrudniających 
odpływ wód do Smarkatej (Ryc. 2.). Przyjmując za 
Żurkiem (1987), iż średnie tempo sedentacji torfu 
niskiego w Polsce wynosi 0,4-0,6 mm/rok, można 
szacować maksymalny wiek torfowiska na 3830-
5750 lat. Zasilane jest głównie przez wypływy wód 
podziemnych u  podstawy Smarkatej Góry. Więk-
sze torfowisko zasilane jest przez ruchliwe wody 
podziemne i powierzchniowe. Osiąga tylko 70 cm 
miąższości.

Specyficzne warunki geologiczne i hydrologiczne 
sprawiają, iż dolina Smarkatej jest miejscem nadzwy-
czajnie ciekawym przyrodniczo. Na ochronę zasługu-
je tutaj już samo naturalne koryto rzeki. Na niemniej-
szą uwagę zasługuje przyroda ożywiona tego miejsca.

Dolina Smarkatej na obszarze projektowanego 
rezerwatu porośnięta jest lasem zarządzanym przez 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. 
Miejscami jednak las ten ma charakter lasu natural-
nego – drzewa naturalnie się odnawiają, wydzielają, 
a  martwe drewno staje się siedliskiem dla sapro- 
ksylobiontów. Słowem – gospodarka leśna jest tam 
ograniczona. Drzewostany ponadstuletnie zajmu-
ją 39% powierzchni obszaru badań, 33% stanowią 
drzewostany w wieku 65-100 lat (BDL 2018).

Fot . 2 . Meandry Smarkatej (31.12.2016)

Ryc . 2 . Przekrój geologiczny przez dolinę Smarkatej na wysokości torfowiska w obniżeniu między wydmami
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Fot . 3 . Młodociany osobnik raka szlachetnego (1.09.2017)

Fot . 4 . Sóweczka z upolowaną nornicą rudą (30.03.2018)
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Bez kierunkowych badań stwierdzono występo-
wanie 35 gatunków grzybów. Trzy z nich wpisane są 
na polską czerwoną listę: błyskoporek podkorowy 
Inonotus obliquus, czyreń sosnowy Porodaedalea 
pini, świecznica rozgałęziona Artomyces pyxidatus.

Wśród 70  stwierdzonych gatunków roślin, 8 
z nich to gatunki chronione. Są to: gajnik lśniący Hy-
locomium splendens, płonnik pospolity Polytrichum 
commune, torfowiec frędzlowaty Sphagnum fim-
briatum, pływacz zwyczajny/zachodni Utricularia 
vulgaris/australis, bagno pospolite Ledum palustre, 
wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, widłak 
goździsty Lycopodium clavatum, widłak jałowcowa-
ty Lycopodium annotinum.

Wśród bezkręgowców z  gromady owadów 
stwierdzono 24 gatunki. Z  gromady pajęczaków  
6 gatunków, z innych gromad pijawkę końską Ha-
emopis sanguisuga, zatoczka rogowego Planorba-
rius corneus i  raka szlachetnego Astacus astacus. 
Rak szlachetny jest gatunkiem narażonym na 
wyginięcie w skali globalnej. Także w Polsce are-
ał jego występowania kurczy się z  roku na rok, 
a  poza raczą dżumą i  ekspansją gatunków in-
wazyjnych wciąż zagraża mu zanik naturalnych 
siedlisk. Populacja raków w  badanym odcinku 
Smarkatej jest stosunkowo duża. Podczas badań 
terenowych stwierdzono 70 osobników na odcin-
ku jednego kilometra. Raki chętnie kopią norki 

w  wychodniach iłów krakowieckich w  korycie 
rzeki. W  Smarkatej występują także 4 gatunki 
ryb: śliz Barbatula barbatula, okoń Perca fluviati-
lis, karaś pospolity Carassius carassius i karaś sre-
brzysty Carassius gibelio.

Wśród kręgowców stwierdzono m.in. 3 gatunki 
gadów. Były to: padalec Anguis fragilis, zaskroniec 
Natrix natrix i  jaszczurka żyworodna Zootoca vivi-
para. Obserwowano 10 gatunków ssaków, z czego do 
najciekawszych należy zaliczyć łosia Alces alces oraz 
chronionego bobra Castor fiber i wydrę Lutra lutra . 

O  dużej różnorodności biologicznej w  dolinie 
świadczy występowanie 42 lęgowych gatunków pta-
ków. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują ty-
powo puszczańskie gatunki: sóweczka Glaucidium 
passerinum i muchołówka białoszyja Ficedula albi-
collis. Ważną siedliskotwórczą rolę stawów bobro-
wych w  obszarze badań potwierdza gniazdowanie 
pary żurawi Grus grus, co najmniej 2 par samotnika 
Tringa ochropus i 2 par krzyżówki Anas platyrhyn-
chos na ich obszarze. Rozlewiska bobrowe powo-
dują powstawanie terenów otwartych, z  których 
korzystają także gatunki niezwiązane bezpośrednio 
z wodą: trznadel Emberiza citrinella, dzięcioł biało-
szyi Dendrocopos syriacus, dzięciołek Dendrocopos 
minor czy gąsiorek Lanius collurio.

Zarówno przyroda ożywiona, jak i nieożywiona 
projektowanego rezerwatu jest niezwykle bogata 

Fot . 5 . Rzeka Smarkata (fot. Piotr Morawski)
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i w dużym stopniu naturalna. Obszar spełnia więc 
ustawową definicję rezerwatu przyrody: „Rezerwat 
przyrody obejmuje obszary zachowane w  stanie 
naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, 
ostoje i  siedliska przyrodnicze, a  także siedliska 
roślin, siedliska zwierząt i  siedliska grzybów oraz 
twory i  składniki przyrody nieożywionej, wyróż-
niające się szczególnymi wartościami przyrodni-
czymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami 
krajobrazowymi”.

Smarkata na nieuregulowanym odcinku jest jed-
nym z  ostatnich naturalnych fragmentów cieków 
w Puszczy Sandomierskiej (Wilgat, Kowalska 1975). 
Regulacje rzek, przekształcanie lasów, melioracje 
i zagęszczenie sieci drogowej to problemy globalne. 
Stosunkowo naturalne i dobrze zachowane fragmen-
ty ekosystemów w centralnej Europie to już wielka 
rzadkość i  wartość zdecydowanie warta ochrony 
(Goudie 2018). Istnieje udokumentowana potrzeba 
rozwoju sieci rezerwatów w skali Polski, także we-
wnątrz istniejących form ochrony, takich jak obsza-
ry Natura 2000 czy parki krajobrazowe (Jermaczek 
2016, Pawlaczyk 2016). Państwowa Rada Ochrony 
Przyrody (2016) opisuje „niedostatek i niedocenia-
nie ścisłej i  biernej ochrony przyrody” jako jedno 
z  dziesięciu najważniejszych wyzwań stojących 
przed polską ochroną przyrody. Na obszarze Pusz-
czy Sandomierskiej, w lasach o powierzchni 134 923 
ha (BDL 2018) zaledwie 1097 ha (0,8%) objętych jest 
ochroną jako rezerwaty przyrody. Dlatego też jako 
PTP Wolne Rzeki postulujemy ochronę bierną w po-
staci rezerwatu przyrody Dolina Smarkatej.

Po więcej informacji i pełne wyniki inwentary-
zacji przyrodniczej doliny Smarkatej zapraszam na 
stronę www.wolnerzeki.pl.
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Gatunki ptaków ochrony strefowej 
Zagrożenia i ochrona
Sebastian Warchoł
Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki, Komitet Ochrony Orłów 

1. Wprowadzenie 

Początkiem ochrony strefowej w  Polsce były lata 
50. XX wieku. Wtedy to po raz pierwszy stwierdzono 
konieczność tworzenia specjalnych stref wokół gniazd 
bielika, którego populacja w tamtych latach wynosiła 
ok. 100 par lęgowych. Realizacja tego przedsięwzięcia 
weszła w życie po raz pierwszy pod koniec lat 60. ub. 
wieku. W 1983 r. wydano pierwszy akt prawny – Roz-
porządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewne-
go, przy którym współpracował Komitet Ochrony Or-
łów i Stacja Ornitologiczna w Gdańsku. Obejmowało 
ono ochronę miejsc lęgowych najbardziej zagrożonych 
gatunków ptaków szponiastych: bielika, gadożera, orła 
przedniego, orlika grubodziobego i krzykliwego, orzeł-
ka, rybołowa i  sokoła wędrownego oraz dodatkowo 
bociana czarnego i puchacza. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z  dnia 
7  grudnia 2016 r. w  sprawie ochrony gatunkowej 
zwierząt uwzględnia 21 gatunków ptaków, dla któ-
rych tworzone są strefy ochronne. 

2. Funkcjonowanie stref ochronnych 

Strefą ochronną nazywamy obszar, który trwale 
lub okresowo wyłączony jest z jakiejkolwiek ingeren-
cji ludzkiej, tworzone w miejscu rozrodu zagrożonych 
gatunków ptaków. Wyróżniamy dwa rodzaje strefy 
ochronnej: strefę całoroczną (ścisłą) i okresową. 

2 .1 . Strefa ścisła to obszar z gniazdem, które znaj-
duje się w części centralnej. Funkcjonuje podobnie 
jak rezerwat – jakiekolwiek prace w  tym obszarze 
muszą być uzgodnione z Generalną lub Regionalną 
Dyrekcją Ochrony Środowiska. Zgodnie z  ustawą 
o  ochronie przyrody w  strefach ochronnych obo-
wiązują zakazy: 

1)  przebywania osób, z  wyjątkiem właściciela 
nieruchomości objętej strefą ochrony oraz 
osób sprawujących zarząd i  nadzór nad ob-
szarami objętymi strefą ochrony, oraz osób 
wykonujących prace na podstawie umowy za-
wartej z właścicielem lub zarządcą;

2) wycinania drzew lub krzewów;
3)  dokonywania zmian stosunków wodnych, je-

żeli nie jest to związane z  potrzebą ochrony 
poszczególnych gatunków;

4) wznoszenia obiektów, urządzeń i instalacji.
Odstępstwem od tych zakazów jest zezwolenie 

(decyzja) regionalnego dyrektora ochrony środo-
wiska, w przypadku podkarpacia RDOŚ w Rzeszo-
wie. Mówi o  tym art. 60 ust. 6 ustawy o  ochronie 
przyrody. Ochrona jest tutaj praktykowana przez 
cały rok. Zazwyczaj jest to obszar starszego drzewo-
stanu, obejmujący zarówno drzewa odpoczynkowe, 
czatownie czy noclegownie. Powinien to być obszar 
zbliżony charakterem do miejsca rozrodu. Strefę ści-
słą wyznacza się w odległości 100–200 m, zależnie 
od gatunku zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.

Do wydzielenia takiej strefy wykorzystuje się ła-
twe do rozpoznania w  terenie elementy, takie jak: 
rowy, rzeczki, wydzielenia, drogi oddziałowe itp. 
Jeśli trudno jest wyznaczyć w terenie łatwe do iden-
tyfikacji elementy, strefę wyznacza się po okręgu. 
Osoba, która zajmuje się monitoringiem gatunków 
strefowych wcześniej uzyskuje od Regionalnej Dy-
rekcji Ochrony Środowiska specjalne zezwolenie, 
które umożliwia poruszanie się po tych obszarach 
i wykonywanie odpowiednich zadań. 

2 .2 . Strefa okresowa to obszar, który obejmuje 
swym zasięgiem strefę ścisłą z gniazdem i ochrona 
odbywa się w okresie rozrodczym zgodnie z rozpo-
rządzeniem Ministra Środowiska. Terminy te przed-
stawia tabela 1. Prace leśne na czas odbywania lę-
gów są wstrzymane, żeby zapewnić ptakom spokój. 
Są to obszary o promieniu 300–500 m od gniazda, 
w  zależności od gatunku. Terminy obowiązywania 
strefy okresowej zależą od fenologii lęgów, np. bie-
lik styczeń–lipiec, bocian czarny marzec–sierpień. 
Granice wyznacza się podobnie jak w  przypadku 
strefy ścisłej w  oparciu o  charakterystyczne, łatwe 
w  identyfikacji elementy – rowy, drogi oddziałowe 
itp. Poniżej znajdują się przykłady stref (ryc. 1 i 2). 

Oznaczenia: pomarańczowy punkt – lokalizacja 
gniazda, kolor czerwony – strefa ścisła (całoroczna), 
kolor zielony – strefa okresowa. 
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Ten rodzaj formy ochrony przyrody jest nie-
zwykle efektywny, gdzie strefy skutecznie chronią 
gniazda i  lęgi przed niekorzystnym działaniem 
człowieka a  także chronią starsze drzewostany 
i  inne, rzadsze gatunki zwierząt. Zdarzają się jed-
nak sytuacje, kiedy łamane są przepisy obowiązu-
jące w  strefach ochronnych. Głównie są to ama-
torzy fotografii przyrodniczej, dla których widok 
bociana czarnego na gnieździe to doskonała okazja 
do zrobienia zdjęcia. 

Przepisy wymagają aby strefy ochronne były 
oznaczone tablicami, np.: „Ostoja zwierzyny, wstęp 

wzbroniony”, żeby funkcjonariusze straży leśnej czy 
inne osoby do tego upoważnione mogły skutecznie 
egzekwować prawo zakazu wstępu do stref. W prak-
tyce takie znakowanie może budzić ciekawość, a przy 
znajomości sposobu wyznaczania stref, ułatwić zna-
lezienie gniazda. Zazwyczaj strefy nie są już znako-
wane i wykorzystuje się inne znaki, jak np. „Drzewo-
stan nasienny, wstęp wzbroniony”, „Uwaga żmije”, co  
w praktyce służy lepszej ochronie tych ptaków.

Gatunek
Maksymalna odległość  w metrach od gniazda

Terminy obowiązywania strefy 
ochrony okresowejStrefa ochrony

ścisłej
Strefa ochrony

okresowej
Bielik 200 500 1 stycznia – 31 lipca
Gadożer 200 500 1 marca – 30 września
Kania czarna 100 500 1 marca – 31 sierpnia
Kania ruda 100 500 1 marca – 31 sierpnia
Orzełek 100 500 1 lutego – 31 sierpnia
Orlik grubodzioby 200 500 1 marca – 31 sierpnia
Orlik krzykliwy 100 500 1 marca – 31 sierpnia
Orzeł przedni 200 500 1 stycznia – 15 sierpnia
Raróg 200 500 1 stycznia – 31 lipca
Rybołów 200 500 1 marca – 31 sierpnia
Sokół wędrowny 200 500 1 stycznia – 31 lipca
Puchacz 200 500 1 stycznia – 31 lipca
Puszczyk mszarny 200 500 1 stycznia – 31 lipca
Sóweczka 50 – –
Włochatka 50 – –
Bocian czarny 200 500 15 marca – 31 sierpnia

Tabela 1 . Wielkość i terminy obowiązywania stref ochronnych wybranych ptaków szponiastych, sów i bociana czarnego. 

Ryc 1 . Granice w oparciu o charakterystyczne elementy 
w terenie

Ryc 2 . Granice wpisane w okręgi – brak charakterystycznych 
elementów
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3. Charakterystyka, zagrożenia 
i ochrona wybranych gatunków  
ptaków 

W tym rozdziale chciałbym opisać 3 gatunki pta-
ków, których ochrona strefowa realizowana jest na 
terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba. Jest to bielik Ha-
liaeetus albicilla, orlik krzykliwy Clanga pomarina 
i bocian czarny Ciconia nigra . 

Bielik Haliaeetus albicilla

3 .1 . Charakterystyka gatunku
Bielik Haliaeetus albicilla jest największym 

przedstawicielem ptaków szponiastych gniazdują-
cych w  Polsce. Osiąga masę niekiedy ponad 6  kg 
(samica) i  rozpiętości skrzydeł do 250 cm. Liczeb-
ność tego gatunku w  Polsce szacuje się na 1200–
1500 par z  tendencją wzrostową. Jest ściśle zwią-
zany ze środowiskiem wodnym. Gniazda zakłada 
na starych, wytrzymałych drzewach skupionych 
w  luźnym zwarciu ( co zapewnia mu swobodny 
dolot).Gniazda użytkowane przez lata mogą mieć 
nawet 2,5  m średnicy! Dorosłe ptaki są osiadłe 
i  przebywają w  swoim terytorium przez cały rok. 
Są ptakami monogamicznymi, łączą się w  pary 
na całe życie. Podstawowym pokarmem bielików 
są ryby i ptaki wodne ale nie gardzi również ssa-
kami (które mają zazwyczaj tylko 2–6% udziału 
w diecie). Zdobycz podejmują przeważnie z wody, 
ewentualnie z ziemi. W okresach niedostatku po-
karmu, przeważnie w zimie ich skład pokarmowy 
uzupełnia padlina. Swoich ofiar wypatrują prze-
ważnie z czatowni ale również z lotu patrolowego. 
W lutym lub marcu składa 2–3 jaja, które wysiadu-
je 38 dni. Młode klują się na przełomie kwietnia–
maja i  przebywają na gnieździe przez 10–13 tyg. 
Czasami przebywają jeszcze w rewirach dorosłych 
do następnej wiosny, po czym przez następnych 
5 lat prowadzą koczowniczy tryb życia zanim osią-
gną dojrzałość płciową i znajdą partnera. 

3 .2 . Zagrożenia i ochrona 
Bielik jest gatunkiem objętym ochroną ścisłą. 

Umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt 
i Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Wokół jego gniazd 
wyznacza się strefy ochronne, które skutecznie chro-
nią gniazdo i jego najbliższe otoczenie. Przez cały rok 
w promieniu do 200 m, a okresowo (od 1 stycznia do 
31 lipca) – w promieniu do 500 m od gniazda. 

Do głównych zagrożeń gatunku należą: 
•	 celowe	zabijanie	z broni	palnej	oraz	wykładanie	

zatrutej padliny, szczególnie w  pobliżu stawów 
rybnych, 

•	 kolizje	z  siłowniami	wiatrowymi,	 liniami	napo-
wietrznymi, 

•	 zabudowa	brzegów	rzek	i jezior,	przez	co	zmniej-
sza się powierzchnia starych drzewostanów, 

•	 niepokojenie	 ptaków	w okresie	 lęgowych	przez	
turystów i spacerowiczów, 

•	 chemiczne	skażenia	środowiska,	
•	 drapieżnictwo	 (na	 etapie	 wysiadywania	 i  pi-

skląt), głównie ze strony krukowatych, 
•	 silne	wiatry	i burze,	które	niszczą	drzewa	z gniaz-

dami (gniazdo może ważyć nawet 1 tonę). 

Fot . 2 . Gniazdo bielika na sośnie (fot. S.Warchoł)

Fot . 1 . Bielik Haliaeetus albicilla (fot. R. Rozmus)
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Orlik krzykliwy Clanga pomarina

3 .3 . Charakterystyka gatunku
Orlik krzykliwy Clanga pomarina jest jednym 

z najmniejszych naszych lęgowych orłów. Jest to gru-
pa ptaków charakteryzująca się dużymi rozmiarami, 
szerokimi i długimi skrzydłami, które zakończone są 
„palczastymi” lotkami. W porównaniu z pospolitym 
myszołowem jest od niego dużo większy, co dodat-
kowo oddają to szerokie, deskowate skrzydła zgięte 
ku dołowi w części dłoniowej. Rozpiętość skrzydeł 
wynosi ponad 160 cm. Liczebność w Polsce szacuje 
się na 2200–2700 par. Zasiedla różne typy lasów ale  
w większości lasy mieszane w wieku ponad 80 lat. 
Gniazdo zazwyczaj jest dobrze zamaskowane i czę-

sto niewidoczne z  ziemi. Rozmiarami nie różni 
się od podobnych gniazd myszołowa ale jest bar-
dziej rozpłaszczone i  trochę większe. Składa 1–2 
jaja. Jeśli wyklują się dwa pisklęta, prawie zawsze 
jedno z  nich ginie, nękane przez starsze pisklę. 
Zjawisko to nazywamy kainizmem. Z  przyrodni-
czego punktu widzenia to mechanizm naturalnej 
selekcji. Ważnym czynnikiem decydującym o  wy-
borze odpowiedniego siedliska jest stopień pene-
tracji ludzkiej. Dlatego często gniazda ulokowane 
są w  podtapianych (nawet okresowo) olsach czy 
bagiennych borach. Niekiedy są to warunki skraj-
nie nietypowe, co potwierdza dużą ostrożność  
i płochliwość gatunku na lęgowiskach. Bardzo czę-
sto o wyborze odpowiedniego siedliska a co za tym 

idzie drzewa gniazdowego decyduje tutaj żerowisko. 
U nas orliki polują w mozaikowo ukształtowanym 
krajobrazie rolniczym. 

Pola uprawne przeplatające się z łąkami, nieużyt-
kami czy śródpolnymi mokradłami to doskonała 
baza pokarmowa. Orliki polują najczęściej na gry-
zonie, w mniejszym stopniu na gady, płazy i ptaki. 
Polują z czatowni, lotu patrolowego oraz w trakcie 
spaceru pieszo, gdzie chwytają głównie duże owady 
– chrząszcze i prostoskrzydłe. Jest ptakiem wędrow-
nym – zimę spędza w  środkowej lub południowej 
Afryce. Zaraz po powrocie z  zimowisk, głównie 
w połowie kwietnia przystępuje do lęgów, które po-
przedzone są tokowaniem i  odnawianiem lub bu-
dową nowego gniazda. Zazwyczaj pod koniec lipca 

młode opuszczają gniazdo, pozostając z  rodzicami 
w rewirze do jesieni. 

 

3 .4 . Zagrożenia i ochrona 
Orlik krzykliwy jest gatunkiem objętym ochroną 

ścisłą. Wokół jego gniazd wyznacza się strefy ochron-
ne – całoroczna w promieniu do 100 m i okresowa 
(1  marca – 31 sierpnia) do 500  m. Umieszczony  
w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako gatunek 
szczególnej uwagi i  Załączniku I Dyrektywy Ptasiej.

Do głównych zagrożeń należą: 
•	 penetracja ludzka powodująca płoszenie ptaków 

w sezonie lęgowym (duża płochliwość gatunku 
na etapie wysiadywania i puchowych piskląt), 

Fot . 3 . Orlik krzykliwy Clanga pomarina (fot. M. Pawlik)
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•	 intensyfikacja rolnictwa, 
•	 osuszanie łąk i nieużytków, 
•	 zarastanie terenów rolniczych, 
•	 rozwój infrastruktury, 
•	 prześladowanie w trakcie wędrówek. 

Bocian czarny Ciconia nigra

3 .5 . Charakterystyka gatunku
Bocian czarny Ciconia nigra jest mniejszym 

kuzynem bociana białego. Jest czarnego upierzenia  
z  metalicznym fioletowym i  zielonym połyskiem. 
Zasiedla starsze drzewostany w  pobliżu bagien  
i  śródleśnych mokradeł. Gniazdo zakłada prze-
ważnie na drzewach liściastych, o  mocnych ko-
narach i  doskonale ukryte. Są to duże konstrukcje, 
wielkością dorównujące tym budowanym przez jego 
„białego” kuzyna. W  porównaniu z  bocianem bia-
łym jest ptakiem skrytym i płochliwym, unika towa-
rzystwa człowieka. Ważnym elementem jego teryto-
rium są łąki, doliny rzeczne czy stawy, gdzie zdobywa 
pożywienie. Poluje głównie na płazy i  drobne ryby. 
Może polować również na małe ssaki, owady, gady 
oraz rzadziej na pisklęta innych ptaków . Jest ptakiem 
wędrownym . Na zimowiska odlatuje we wrześniu. 
Zimę spędza w  Afryce. Po powrocie z  zimowisk 

Fot 4 . Przykład nietypowej lokalizacji gniazda – na dwóch młodych olszynach w podmokłym terenie. 
Gniazdo wytrzymało jeden sezon (fot. S.Warchoł) 

Fot . 5 . Bocian czarny Ciconia nigra (fot. P. Morawski) 
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w  marcu–kwietniu przystępuje do lęgów. Pary łą-
czą się na całe życie. Składa 3–5 jaj, które wysiadują 
oboje rodzice. Może się zdarzyć, że w okresie niedo-
boru pokarmu dorosłe ptaki wyrzucają bądź zabijają 
najmłodsze pisklęta. 

3 .6 . Zagrożenia i ochrona 
Gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową. Wo-

kół gniazd tworzy się strefy ochronne – całoroczna  
w promieniu do 200 m i okresowa (15 marca – 31 
sierpnia) do 500 m od gniazda. Gatunek wymieniony  
w załączniku I Dyrektywy Ptasiej. 

Do głównych zagrożeń należą:
•	 penetracja ludzka przy gniazdach, 
•	 osuszanie terenów podmokłych, 
•	 wyrąb starych drzewostanów, 
•	 kolizje z przeszkodami, 
•	 polowania w trakcie wędrówki jesiennej i wio-

sennej. 
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Fot . 6 . Gniazdo bociana czarnego w rozwidleniu dębu  
(fot. S. Warchoł) 
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     Rola pomników przyrody w krajobrazie i działania 
tarnobrzeskiej LOP na rzecz ich utworzenia
Andrzej Sycz
Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu

        „Dobrem najwyższym jest zgadzać się
        z naturą i stosownie do niej żyć”
                               Cyceron

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku uka-
zał się dekret Rady Regencyjnej w  sprawie opieki 
nad zabytkami sztuki i kultury, a rok później rozpo-
rządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
objęto ochroną prawną ojczystą przyrodę, obej-
mując opieką m.in. aleje przydrożne. Następnymi 
aktami prawnymi regulującymi ochronę pojedyn-
czych wartości przyrodniczych były kolejne ustawy 
o ochronie przyrody. 

W  aktualnie obowiązującej ustawie o  ochronie 
przyrody z 2004 roku pomnikami przyrody są po-
jedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej 
o szczególnych wartościach przyrodniczych, krajo-
brazowych, naukowych i  historycznych. Pomniki 
przyrody ożywionej odznaczają się indywidualnymi 
cechami, są to zazwyczaj drzewa i krzewy o okaza-
łych rozmiarach wyróżniające się w swoim najbliż-
szym otoczeniu.

Rosnące stare, sędziwe zabytkowe drzewa pełne 
zieleni i  ciekawej architektury wywierają korzystny 
wpływ na klimat lokalny, spełniając szereg funkcji słu-
żących kulturze, gospodarce, chroniąc równocześnie 
szeroko pojęte naturalne środowisko przyrodnicze.

Właściwe i  należycie utrzymane pomniki przy-
rody podnoszą estetykę i higienę otoczenia, popra-
wiają warunki ekologiczne jak również podnoszą 
wartości krajobrazowe środowiska przyrodniczego. 
Każdy pomnik przyrody żywej jest dziełem kultury 
materialnej i dlatego należy dążyć do jego należyte-
go i właściwego utrzymania. Stare drzewa zawsze są 
cenną ozdobą założeń parkowych i  jego otoczenia, 

Fot . 1 . Pan William Spees i Pani Wioletta Wilk trzymający 
tabliczki, które zostaną przywieszone na drzewie.  

Kaczaki 2014 (fot. Andrzej Sycz)
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szlaków komunikacyjnych, prywatnych posesji stąd 
konieczność objęcia ich specjalną opieką i troską. 

Pomniki przyrody położone na terenie Kotliny 
Sandomierskiej w  krajobrazie regionu stanowią 
element pozytywny, przylegający często do zabu-
dowy mieszkalnej i  gospodarczej zlokalizowanej 
wzdłuż dróg, równocześnie stykając się z użytkami 
rolniczymi. Aleje pomnikowe stanowiące pomni-
ki przyrody są układem sztucznym stworzonym 
przez człowieka i ze względu na swoją wartość hi-
storyczną i przyrodniczą stanowią element domi-
nujący w krajobrazie. Zieleń wysoka pojedynczych 
starych, sędziwych drzew rysuje się jako dominant 
wysokościowy, mający szczególne walory plastycz-

ne, kompozycyjne o dużych wartościach krajobra-
zowych.

Ochrona i zachowanie elementów natury i kul-
tury jest zadaniem bardzo ważnym dla ratowania  
i  przedłużenia tego typu obiektów w  krajobra-
zie środowiska przyrodniczego. Pomniki przyro-
dy wypełniają funkcję ekologiczną w  stosunku do 
przyległych terenów rolnych wpływając na klimat, 
wartości krajobrazowe, przyrodnicze wzbogacając 
bioróżnorodność ekosystemu środowiska natural-
nego tej części Kotliny Sandomierskiej.

Efektem dobrej współpracy Zarządu Okręgowe-
go Ligi Ochrony Przyrody (ZO LOP) w Tarnobrzegu 
z  jednostkami samorządowymi oraz nadleśnictwa-
mi jest ustanawianie nowych pomników przyrody na 
mocy podjętych uchwał rady gminy. Na wniosek dzia-
łaczy LOP na przestrzeni ostatnich kilku lat, na terenie 
miasta Baranowa Sandomierskiego, ustanowiono dwa 
nowe pomniki przyrody: kasztanowiec zwyczajny i dąb 
szypułkowy. Znajdują się one na terenie placu kościel-
nego przy kościele pod wezwaniem Ścięcia Św.  Jana 
Chrzciciela. Drzewom nadano imiona: kasztanowcowi 
„Jan”, a dębowi szypułkowemu „Kazimierz”. W miej-
scowości Wola Baranowska ustanowiono pomnik 
przyrody – lipę drobnolistną o nazwie „Ewa”.

Utworzony pomnik przyrody na prywatnej po-
sesji Pani Wioletty Wilk w Kaczakach, gm. Baranów 
Sandomierski – sędziwy dąb szypułkowy „Jan”, stał 
się drzewem, dzięki któremu prof. radiologii William 
Spees na Washington University St. Louis w  stanie 
Missouri USA odszukał swoich przodków, którzy 
wyemigrowali w 1903 roku z tej właśnie posesji. Tak 

Fot . 2 . Zdjęcie grupowe pod pomnikiem przyrody „Jan”. Kaczaki 2014 (fot. Andrzej Sycz)

Fot . 3 . Pan Bolesław Chmielowiec (po prawej) właściciel 
posesji oraz Zygmunt Janoszek – Radny.  

Radomyśl nad Sanem 2011,  
w głębi Pomnik Przyrody Lech 2010 (fot. Andrzej Sycz)
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więc pomnik przyrody „Jan” odkrył i połączył rodzi-
ny, jakie żyjąc na dwóch kontynentach niewiele wie-
działy o historii swoich przodków. Pan prof. William 
Spees uczestniczył w  uroczystościach przybicia ta-
bliczki na pomniku. W Skopaniu na kwaterze cmen-
tarza wojennego z czasu I wojny światowej utworzo-
na dwa pomniki przyrody – robinie akacjowe.

Na terenie gminy Radomyśl nad Sanem na wnio-
sek ZO LOP uchwałą Rady Gminy ustanowiono po-
mnik przyrody – dąb szypułkowy „Lech 2010” upa-
miętniającej śmierć Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
w  Smoleńsku. Fundatorem wygrawerowanej tablicz-

Fot. 4. Prace terenowe komisji w składzie LOP, Nadleśnictwo 
Nowa Dęba, Gmina Grębów, która ocenia drzewa 

zaproponowane na pomniki przyrody (fot. M.Ogorzałek)

Fot . 5 . Imponujący dąb o obwodzie pnia powyżej 700 cm, 
rosnący w miejscowości Wola Rusinowska, Gmina Majdan 

Królewski, wciąż czeka na tabliczkę z orłem w koronie  
(fot. S.Tomala) 

Fot . 6 . Grupa pomnikowych dębów ocalonych przed wycinką. Drzewa zostały uznane za pomniki przyrody uchwałą Rady Gminy 
Nowa Dęba. Puszcza Sandomierska 2017 (fot. J. Wepsięć)
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ki z ww. napisem jest właściciel posesji Pan Bolesław 
Chmielowiec. 

W 2018 roku dzięki staraniom LOP utworzono 
w  gminie Nowa Dęba 22 pomniki przyrody chro-
niące łącznie 55 drzew – dębów szypułkowych. Tak-
że w gminie Grębów procedowane jest utworzenie 
27 pomników obejmujących 66 drzew – dębów szy-
pułkowych, lip drobnolistnych i klona jawora.

Często bywa tak, że pomniki przyrody stanowią-
ce pojedyncze stare, sędziwe drzewa lub aleje, które 
są układem sztucznym stworzonym przez człowie-
ka, z uwagi na swój wiek wymagają bieżącej troski, 
pielęgnacji i konserwacji.

Ważną rzeczą jest troska o  walory i  wartości 
przyrodnicze swojego środowiska naturalnego. Bar-
dzo pozytywnym działaniem w  ostatnim okresie 
było przeprowadzenie prac pielęgnacyjno-konser-
watorskich jakimi objęto wszystkie pomniki przy-
rody jakie występują na terenie miasta Tarnobrzeg 
oraz miasta i gminny Baranów Sandomierski.

Współdziałanie z  organami administracji sa-
morządowej jest jednym z celów Ligi i taką współ-
pracę ZO LOP w  Tarnobrzegu prowadzi popula-
ryzując wśród społeczeństwa, a  zwłaszcza wśród 
dzieci i młodzieży właściwy stosunek do przyrody 
ojczystej.

Ryc . 1 . Pomniki przyrody w okolicach Tarnobrzega
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Rola i funkcja drzew w zurbanizowanym krajobrazie
Konrad Niedźwiedź

Drzewo – odwieczny symbol życia, witalności i od-
rodzenia, czczony przez naszych słowiańskich przod-
ków. Co się  z nim dzisiaj stało pośród zurbanizowane-
go świata? Gdzie podziały się święte lipy, dęby i jesiony 
wraz z zamieszkałymi w ich koronach bóstwami, wraz 
z  korzeniami sięgającymi podziemnej krainy zmar-
łych, a konarami łączącymi się z niebiosami? 

Nasi słowiańscy przodkowie żyli w  zgodzie 
z przyrodą, odczuwali jej moc i wielkość. Wiedzieli, 
że przyroda świetnie poradzi sobie bez względu na 
obecność człowieka – stąd przysłowie – „Nie było 
nas był las, nie będzie nas, będzie las”. Obecnie za-
mierzchła kultura związana z  wierzeniami pogań-
skimi ma wydźwięk pejoratywny. Wraz z nadejściem 
chrześcijaństwa na ziemie polskie, znikały święte 
gaje – fragmenty prastarych lasów – obiekty pogań-

skich obrządków i modlitw. Na ich miejscu budowa-
no kościoły i kaplice. Mimo to, pogański kult drzew 
był tak silnie wrodzony w  świadomość ludności, 
że niektóre ze starych obrządków przetrwały skry-
te do dziś. Nie mają one wprawdzie formy obcho-
dów „zielonych świątek”, „gaik-maik”, czy „nowego 
latka”. Jednym z przejawów czczenia w krajobrazie 
wiejskim starych drzew do dziś jest zawieszanie na 
nich kapliczek, krzyży lub innych tzw. „świątków”. 
A co z drzewami w krajobrazie miejskim?

Postępujący rozwój, zmiana sposobu myślenia 
i  priorytetów, posunęła część społeczeństwa do  
stricte technokratycznego traktowania otaczającej 
przestrzeni zurbanizowanej. Zieleń wysoka, która 
w latach 70-tych w urbanistyce traktowana była jako 
uzupełnienie kubaturowej struktury miejskiej, stała 

Fot . 1 . Tarnobrzeg, plac Surowieckiego. Wielobarwne i zróżnicowane pod względem formy układy drzew stanowią idealne tło  
dla śródmiejskiej przestrzeni wypoczynkowej, izolują jednocześnie od mniej przyjaznej materii miejskiej (fot. autor)
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się obecnie w  świadomości niektórych mieszkań-
ców, deweloperów i inwestorów wręcz wrogiem, za-
grożeniem, utrudnieniem w  rozwoju. Inwestor za-
kupując teren dąży do jego wyczyszczenia z drzew, 
by nie musieć uwzględniać ich w procesie inwesty-
cyjnym. Początek XXI wieku śmiało można nazwać 
okresem dendrofobii – nieuzasadnionego strachu 

przed drzewami i każdą większą formą roślinności 
zorganizowanej lub – co gorsza niezorganizowanej. 
Układy zieleni niezorganizowanej zwane są po-
wszechnie w  krajobrazie miejskimi  pogardliwie – 
„samosiejkami”. Frazes ten jednoznacznie umniej-
sza status zieleni wysokiej pochodzącej z  sukcesji 
naturalnej, a więc najlepiej przystosowanej do siedli-

Fot . 2 . Park Dzikowski w Tarnobrzegu. Enklawa zieleni wysokiej – park historyczny jako węzeł ekologiczny  
pośród zurbanizowanego krajobrazu (fot. autor)
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ska, kwalifikując go niejednokrotnie do eliminacji. 
Mimo powszechnego wysokiego poziomu edukacji, 
na terenach jednorodzinnych osiedli podmiejskich 
nadal spotyka się nieuzasadnione przesądy mó-
wiące, że „jeśli drzewo przerośnie dom – właściciel 
umrze”. Paradoksalnie  fakt ten bywa przyczyną do 
usunięcia drzew (sic).

Człowiek osiągnął tak wysoki poziom domina-
cji nad otoczeniem, że często nieświadomie zmie-
nia je na swoją niekorzyść w sposób nieodwracalny 
i  sprzeczny z  wewnętrzną potrzebą życia w  natu-
ralnym środowisku. O tej potrzebie świadczy m.in. 
podświadome traktowanie koloru zielonego, który 
wpływa na organizm ludzki uspokajająco i  łagodzi 
stres. Warto też wspomnieć, że już na początku XX 
wieku udowodniono zależność pomiędzy potrzebą 
ochrony przyrody i życia w zgodzie z nią, a kulturą 
społeczeństwa. Nie chodzi przy tym, by powracać 
do pierwotnego stanu natury, stając się na powrót 
jej częścią, ale o  to, by zachowując swoją pozycję, 
współdziałać z  nią i  ją chronić. Idea ta obarczona 
jest przekonaniem, że człowiek, wie, co dla przyro-
dy dobre. Jednak w tym przypadku relacja ta ma na 
celu uznanie przyrody za partnera w rozwoju. 

Takim partnerem człowieka w krajobrazie miej-
skim są właśnie drzewa. Miasto to swoisty ekosys-
tem, a  dla niektórych roślin lub zwierząt wręcz 
jedyne miejsce do życia (gatunki ruderalne). Drze-
wa w tym ekosystemie spełniają ponad 20 funkcji. 
Ich znajomość jest istotna w aspekcie zachowania 
dotychczas istniejących drzew na terenach zurba-
nizowanych, ale i  w  celu prawidłowego wkompo-
nowania i  projektowania nowych terenów zieleni 
z  udziałem drzew i  rewitalizacji istniejących. To 
pretekst do kulturowego zachowania rangi drzew 
jako istotnego elementu  miast – już nie jako sie-
dzib bóstw, ale miejsca życia ptaków i  ssaków, 
jako element tlenotwórczy, izolacyjny, dekoracyj-
ny i stanowiący o statusie życia i kultury osobistej 
mieszkańców miasta.

Grupa funkcji biocenotycznych

Trudno zweryfikować, która z funkcji jest dojmują-
ca – czy wywodząca się z lasów rola siedliska przyrod-
niczego dla zwierząt i innych roślin, czy jednak oddzia-
ływanie drzew jako czynnika mikroklimatotwórczego 
w  siedlisku ludzkim. Na pewno – poza zasadniczą 
rolą produkcji tlenu i regulacji ilości dwutlenku węgla 
w powietrzu – układy zieleni wysokiej budują system 
przyrodniczy miasta. Parki, zieleńce, skwery stanowią 
swoiste węzły ekologiczne, czyli miejsca skumulowa-
nego życia biologicznego, natomiast układy liniowe – 
zadrzewione doliny rzek, alejowe, przydrożne szpalery 

drzew łączą je, stając się korytarzami ekologicznymi – 
trasami migracji gatunków. 

Grupa funkcji klimatotwórczych  
– tworzenie dogodnych warunków  
do życia

Układy liniowe  drzew – zlokalizowane w ukła-
dzie wschód-zachód napowietrzają materię miej-
ską, a  jeśli usytuowane są pomiędzy trasami 
komunikacyjnymi lub terenami industrialnymi 
i  osiedlami mieszkalnymi, pełnią istotną funkcję 
izolacji akustycznej, wizualnej oraz zatrzymują za-
nieczyszczenia powietrza i  redukują zapylenie. Są 
biofiltrami. Ze względu na fakt, iż przestrzeń miejska 
to w dużej mierze powierzchnie betonowe i asfalto-
we, które mają większą niż tereny zieleni pojemność 
cieplną, nad miastem utrzymuje się tzw. „wyspa cie-
pła”. Rolą drzew jest zwiększanie wilgotności powie-
trza poprzez parowanie wody z  powierzchni liści, 
czyli ewapotranspirację, dzięki czemu pełnią one 
funkcję swoistych klimatyzatorów.  

Rola mikroklimatotwórcza drzew nie kończy się 
jedynie na schładzaniu i zacienianiu ulic i budynków. 
Zieleń, w tym wysoka, powoduje procesy elektryza-
cji atmosfery. Takie drzewa jak lipa, brzoza, sosna, 
świerk jonizują powietrze ujemnie, przez co korzyst-
nie wpływają na organizm ludzki – zwalniają ruchy 
oddechowe, powodują spadek ciśnienia krwi i dobre 
samopoczucie. Ponadto wybrane gatunki drzew, jak 
np. sosna zwyczajna, jodła pospolita, brzoza bro-
dawkowata lub grab pospolity wytwarzają substancje 
fitoncydowe, czyli związki lotne, zabójcze dla wy-
branych bakterii, grzybów i pierwotniaków, tworząc 
„czyste” środowisko w swym otoczeniu. 

Drzewa – swoisty genius loci

Nie sposób pominąć ozdobnej roli drzew jako 
dekoracji, tła do życia  w mieście. Nasze słowiańskie 
święte gaiki to obecnie parki, skwery i zieleńce miej-
skie, które dają wytchnienie w upalne dni, cieszą oko 
bogactwem przyrodniczym i  są miejscem wypo-
czynku. Procent zieleni wysokiej świadczy o statu-
sie materialnym dzielnicy i jej mieszkańców – pod-
świadomie wybieramy te „bardziej zielone” miejsca 
do życia. Stąd też wywodzą się idee miasta-ogrodu 
z  wzorcowym układem urbanistycznym Howarda. 
Ogród kojarzy się z biblijnym rajem, który także na-
leży się mieszkańcom miast. Drzewa mogą również 
stać się elementem rozpoznawalności miejsca, jak 
np. układy alejowe drzew Warmii i Mazur lub sym-
boliczne już „polskie wierzby”.
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Rola niedoceniona – oszczędności

Istnieje także kilka silnie niedocenianych funk-
cji, jakie pełnią drzewa w krajobrazie miejskim. Po 
pierwsze ograniczają korozję elewacji budynków 
oraz nawierzchni asfaltowych dróg i chodników po-
przez ich zacienianie. W przypadku osiedli miesz-
kalnych, podnoszą wartość nieruchomości. Systemy 
korzeniowe drzew stabilizują grunt na skarpach 
i  zmniejszają spływ powierzchniowy. Mimo iż 
w  krajobrazie zurbanizowanym utrzymanie drze-
wostanu także generuje koszty (pielęgnacja, usu-
wanie posuszu, korekty statyki), sumaryczny bilans 
kosztów działa na korzyść drzew.

Procent zieleni wysokiej w polskich miastach to 
nasz dotychczasowy atut na tle miast europejskich  
i  nie tylko. Średnia procentowego udziału zieleni 
w polskich miastach waha się od ok. 25% do 35% po-
wierzchni (Sopot aż 60%). Dla porównania Rotter-
dam lub Madryt ma jej ok. 5%, a Nowy Jork (mimo 
posiadania Central Parku) – jedynie 14%. Drzewa 

w  krajobrazie miast do dobro, pozostawione nam 
przez poprzednie pokolenia, dopełniane przez ludzi 
świadomych w  czasach obecnych, a  jednocześnie 
kapitał, pozostawiany naszym potomkom. Warto 
więc wykazać się zaangażowaniem w  budowanie 
drzewostanów miast, celem zachowania tych mil-
czących przyjaciół ludzi. Drzewo rośnie lata, upada 
chwilę, lecz pamięć po nim pozostaje...
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Ludzie lasu – Lasowiacy
Sylwia Tomala
Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki

Niegdyś teren od Krakowa aż po Lwów porastała 
niedostępna, pełna bagien i mokradeł Puszcza San-
domierska. W widłach Wisły i Sanu wykształciła się 
grupa etnograficzna zwana Lasowiakami, lub jak 
sami siebie nazwali Lesiokami, co świadczy o  ich 
wielkim szacunku do lasu. W przekazach ludowych 
zachowało się nawet znane powiedzenie „Las (u)oj-
ciec nas, a my dzieci jigo, jidziewa do nigo”. 

1. Osadnictwo

Początki osadnictwa w  Puszczy Sandomierskiej 
sięgają czasów wczesnośredniowiecznych. Odkryte 
podczas badań archeologicznych osady w  Nisku, 
Zbydniowie, Krzeszowie, Turbi i Dąbiu oraz grody  
w Wielowsi i Grodzisku Dolnym datuje się na IX-
-XIII wiek. Charakterystyczną cechą tego osadnic-
twa było brak większej ilości grodów obronnych 
z  uwagi na bagnisty i  lesisty teren, który stwarzał 
naturalne warunki obronne. Prawdopodobnie osa-
dy usytuowane na wzniesieniach (np. w Dąbiu czy 
Nisku naturalnie chronione przed zalaniem) pełniły 
rolę miejsc obronnych. 

Największy napływ ludności na tereny Puszczy 
Sandomierskiej zaczął się dopiero ok. XIV wieku, 
co zapewne było uwarunkowane istniejącymi tam 
warunkami naturalnymi. Podmokły, bagnisty teren 
o  dużym zadrzewieniu skutecznie uniemożliwiał 
większą ekspansję. W  drodze wielowiekowej akcji 
osadniczej najpierw zagospodarowano północną 
część Puszczy, potem zachodnią i południową. Od 
północy napływała ludność z Mazowsza, czyli Ma-
zurzy, od południa Słowianie z centralnej i zachod-
niej Małopolski, ze wschodu ludność polsko-ruska. 
Na zróżnicowanie etniczne wpływ miała tzw. Kolo-
nizacja józefińska – austriacka akcja kolonizacyjna, 
prowadzona najintensywniej w  latach 1780–1790 
w czasie panowania cesarza Józefa II. Tereny Pusz-
czy Sandomierskiej były również zasiedlane przez 
osadzonych w  wiekach XVI–XVII jeńców wojen-
nych (Tatarzy, Turcy) oraz pasterzy wołowskich, 
Szwedów czy po zaborze Galicji przez Niemców. 
Powolna asymilacja tak różnorodnych kultur spo-
wodowała wykształcenie się nowej odrębnej grupy 
etnograficznej zwanej Lasowiakami.

W nazewnictwie wsi i przysiółków zauważyć moż-
na obce etniczne pochodzenie osadników np. Moska-

Ryc . 1 . Teren zamieszkały przez Lasowiaków, źródło: F. Kotula, Z Sandomierskiej Puszczy . 
Gawędy kulturowo-obyczajowe, Kraków 1962
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le (dawniej wieś, dziś dzielnica Niska), Rusiny (część 
wsi Hucisko), Szwedy (część Wilczej Woli), Wołochy 
(Rakaszwa), Turki (Wola Rzerzycka) czy Tatary (część 
Widełki), prawdopodobnie Cygany. W tradycji lokal-
nej zachowało się nawet przezwisko Tatary, którym 
określa się mieszkańców Sokołowa Małopolskiego. 

Nazwy osad związane były również z  bagnistym 
charakterem Puszczy Sandomierskiej, przykładowo: 
Mokradło (część wsi Brzeziny), Jeziórko (wieś), Je-
ziorko (część wsi Wola Raniżowska), Błociny (łąki  
w Racławicach), Załuże (część Jadachów), Mokre, Łu-
żyk, Bartków Ług (część Cyganów). 

Typy nazewnictwa wsi i  osad w  widłach Wisły 
i Sanu można podzielić również na: 
−	 topograficzne: m.in. wspomniane Jeziórko, Trześń 

(Trzęśń), Kamień, Pustynia, Gwoździeć, Ruda; 
−	 określające położenie względem innych obiek-

tów: m.in. Zarzecze, Podlesie (za rzeką, pod la-
sem), Przyłęk, Zapolednik (za Palędziami – łąki, 
pola i pastwiska w Grębowie);

−	 dzierżawcze, czyli pochodzące od właściciela: 
m.in.: Radomyśl (od Radomysła), Przecław, Woj-
sław, Grębów, Sobów, Rozwadów. Mokrzyszów, 
Chmielów, Dymitrów, Chorzelów, Kolbuszowa, 
Jeżowe czy Rozalin;

−	 patronimiczne oznaczające potomków założycie-
la: m.in. Racławice, Gorzyce, Ocice, Chorzewice, 
Gawłuszowice, Witkowice czy Rzędzianowice;

−	 od zawodów: Szewce, Furmany, Kołodzieje;
−	 kulturowe: Maziarnia, Huta, Zdziary, Poręby.
−	 oznaczające nazwy po czymś np. Łowisko, Hu-

cisko, Leżajsk (lężańsko, badania historyczne 
wskazują, że nazwa mogła brzmieć Łążeńsko, 
Łężeńsko).

2. Zajęcia Lasowiaków

Lasowiacy nierozerwalnie związani byli z  lasem 
i  las zapewniał im pożywienie i  surowce niezbędne 
do budowy i wyposażenia domostw, wyrobu narzędzi 
i przedmiotów użytku codziennego. Osadnicy zajmo-
wali się łowiectwem, zbieractwem, rybołówstwem, 
pozyskiwaniem drewna i  związanym z  tym rzemio-
słem – stolarstwem, bednarstwem, czy snycerstwem. 

Tereny podmokłe, liczne bagna i nieurodzajne gle-
by sprawiły, że rolnictwo stanowiło początkowo jedy-
nie uboczne zajęcie Lasowiaków. Uprawiano głównie 
zboża (żyto i pszenicę), ziemniaki, len i warzywa. Zbo-
że zbierano sierpem, później kosą, wiązano w snopki 
i przewożono do domu. Następnie osadnicy rozkłada-
li je w stodole i bili cepem – dwoma kijami, z których 
krótszy nazywany był bijakiem (bijokiem), a dłuższy 
do trzymania dzierżakiem (dzirzokiem) połączony-
mi skórzanymi paskami zwanymi gackami. Po wy-

młóceniu zboża zostawała słoma, którą kryto dachy. 
Prawie w każdym domu uprawiany był len i konopie, 
z których Lasowiacy pozyskiwali włókno oraz nasiona 
na olej. Z włókien lepszego gatunku przędziono nici 
przeznaczone na tkaniny na odzież, obrusy czy po-
ściel, natomiast powstałą podczas obróbki lnu grub-
szą przędzę tzw. pakuły, wykorzystywano do tkania 
lin i powrozów. Ze zwierząt gospodarskich hodowano 
głównie bydło i świnie.

Łowiectwo najbardziej było rozwinięte w okresie 
wczesnopiastowskim. Duże tereny leśne stanowiły 
idealną bazę do zaopatrywania się w  mięso dzikich 
zwierząt, polowano na niedźwiedzie, tury, jelenie dzi-
ki, rysie, wilki i dzikie konie, z mniejszej zwierzyny na-
tomiast na zające, wydry, lisy, głuszce i cietrzewie. Nie 
tylko pozyskanie mięsa było celem polowań, skóry ze 
zwierząt przeznaczone były do wykonywania okryć 
oraz na handel. Pozostałościami dawnego łowiectwa 
pozostało kłusownictwo, które rozpowszechnione 
było w  lasach południowo-wschodniej Puszczy do 
końca XIX wieku. Kłusował prawie każdy osadnik, 
ale z różnych powodów. Z zamiłowania do myślistwa 
przy użyciu broni palnej kłusowali tzw. „rabsice”, po-
zostali z  biedy zastawiając wnyki, potrzaski, kopiąc 
doły (na dziki) lub ubijając drobną zwierzynę tyczka-
mi jadąc wozem konnym. Siedzibą „rabsiców” była 
okolica Majdanu, zwłaszcza gminy Krzątka, Kraby 
i  Laski (powiat kolbuszowski) i  Alfredówka (powiat 
tarnobrzeski), która była zwana przez ludność Ciosa-
mi (prawdopodobnie od podstawowego zajęcia Laso-
wiaków czyli wyrębu lasu – „ciosania”). 

Obszar wideł Wisły i Sanu oraz występujące tam 
tereny podmokłe, starorzecza i zbiorniki wodne stwo-
rzyły dobre warunki do rozwoju rybołówstwa. Rzeki 
obfitowały w spore ilości ryb, które łowiono za pomo-
cą wędek, sieci i ościeni oraz koszy wiklinowych. Na 
terenie osady w Nisku odkryto ości, łuski i ciężarek do 
obciążania sieci. Za pomocą koszy poławiano pisko-
rza – pieczony w ogniu lub wędzony w piecach chle-
bowych, służył jako uzupełnienie pożywienia w cza-
sie lat nieurodzajnych oraz jako omasta do barszczu. 
W aktach lokacyjnych pojawiają się liczne wzmianki 
o  przywilejach sołtysich na urządzanie sadzawek 
rybnych połączonych z  młynami wodnymi. W  lu-
stracjach królewszczyzn zostały opisane stawy m.in. 
w  Tuszowie, Chmielowie, Mokrzyszowie, Sokolni-
kach, Zarzeczu, Sobowie, Przyszowie oraz Raniżowie. 

Ważną rolę w  kulturze Lasowiaków pełnili bart-
nicy, którzy posiadali tereny bartne, często nadane 
przywilejami królewskimi. Bartnicy zajmowali się ho-
dowlą pszczół w specjalnie wykonanych w drzewach 
sztucznych dziuplach. Gospodarowali w  okręgach 
obejmujących ok. 60 drzew bartnych. Zanotowane re-
lacje bartników wskazują, iż podstawowym surowcem 
z którego pszczoły wytwarzały miód, była słodycz spa-
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dziowa z jodły. O wysokiej randze bartników stanowi 
fakt, że posiadali oni swoje sądy – tzw. sądy bartne, 
które podejmowały sprawy nie tylko dotyczące bart-
ników. Największy rozkwit bartnictwa miał miejsce 
w wiekach XIV–XV, a więc we wczesnym okresie zago-
spodarowywania obszarów Puszczy Sandomierskiej. 
Karczowanie lasu pod rolnictwo i  trzebież drzew na 
sprzedaż oraz do użytku przez przemysł leśny (smo-
larstwo, hutnictwo) powodowało postępujący zanik 
bartnictwa jako sposobu gospodarowania. Wycięcie 
starych borów jodłowych i świerkowych, na których 
miejsce posadzono bezwartościową dla pszczół sosnę, 
było ostateczną przyczyną upadku bartnictwa w  la-
sach Puszczy Sandomierskiej.

Poza pozyskiwaniem drewna na budulec, wyko-
rzystywane było również do produkcji węgla drzew-
nego, smoły, terpentyny i  dziegciu oraz wytapia-
nia rudy darniowej. Dzięki bogatym złożom rudy  
i  piasku na terenie Puszczy z  czasem rozwinęło się 
hutnictwo żelaza. Węgiel drzewny wykorzystywany 
był jako paliwo w kuźnicach żelaza, natomiast smo-
ła, terpentyna i  dziegieć były produktem ubocznym 
przy prażeniu węgla drzewnego. Najwięcej hut żelaza 
czynnych było w XVI i XVII wieku. Najstarsza i naj-
większa huta żelaza znajdowała się w  Jastkowicach, 
a resztki urządzeń wodnych i pokłady żużlu wskazują, 
że huty żelaza istniały również w Hucisku, Porębach 
Dymarskich, Woli Zarczyckiej, Rudzie Łańcutowskiej 
czy Jamnicy. 

3. Rzemiosło

W związku z koniecznością pozyskiwania budul-
ca jednym z głównych zajęć Lasowiaków był wyrąb 
lasu i związana z tym obróbka drewna. Drewno wy-
korzystywane było do szeroko pojętego stolarstwa, 
bednarstwa, ciesielstwa i kołodziejstwa. Wyrabiano 
z niego narzędzia, przedmioty codziennego użytku,  
a nawet zabawki. 

Stolarstwo   prężnie się rozwijało od XVI wie-
ku w Sokołowie Małopolskim, gdzie zajmowano się 
przede wszystkim produkcją drewnianych sprzętów 
użytkowych. W  roku 1641 powstał tam zbiorowy 
cech rzemieślników, który obejmował również stola-
rzy. Dostępność materiału drzewnego wpłynęła także 
na rozwój przemysłu meblarskiego. Za sprawą Józefa 
Karola Lubomirskiego Kolbuszowa stała się znanym 
w  całym kraju ośrodkiem rzemiosła meblarskiego 
w XVII wieku. Lubomirski jako właściciel tych tere-
nów i rodowych rezydencji zlecał lokalnym rzemieśl-
nikom wykonanie mebli oraz podłóg w swoich pała-
cach. Kolbuszowskie fornirowane meble i  taflowane 
dębowe podłogi stały się słynne w  całym kraju. Na 
przełomie wieków XIX i XX na terenie Puszczy San-
domierskiej wielu rzemieślników zaczęło wyrabiać 
drewniane zabawki (konie na kółkach, bryczki z koń-
mi i inne mniejsze zabawki). Najbardziej znani z tego 
fachu byli mieszkańcy Brzózy Stadnickiej. 

Drugim dominującym rzemiosłem było garncar-
stwo. Dużymi ośrodkami garncarskimi były: Mie-
chocin, Sokołów i Głogów oraz Leżajsk, gdzie w XVII 
wieku istniał samodzielny cech garncarzy. Niewielkie 
warsztaty garncarskie, które zaopatrywały najbliższą 
okolicę istniały w: Cmolasie, Chmielowie, Porębach 
Dębskich czy Niwiskach. Badania wykopaliskowe 
przeprowadzone w Miechocinie wskazują, iż produko-
wano tam szeroki asortyment naczyń (tzw. ceramika 
miechocińska) stosując bogatą ornamentykę nawią-
zującą do XVI i XVII-wiecznej ceramiki włoskiej oraz 
hebańskiej (z obszaru Węgier, Słowacji i Moraw).

4. Dom i jego wyposażenie

Okazale prezentowała się typowa zabudowa miesz-
kaniowa i gospodarcza terenów Lasowiackich. Zagro-
da lasowiacka składała się z dwóch, rzadziej trzech czy 
czterech budynków – chałupy, stodoły i zagrody. Cza-
sami w zagrodzie była stajnia, spichlerz oraz „gruba”, 

Fot . 1, 2 . Młyn wodny z Żołyni Dolnej koło Łańcuta z 1897 r., Skansen w Kolbuszowej. (fot. S. Tomala)
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Fot . 3 . Zagroda z Jeziórka (chałupa z końca XIX w., stodoła z Woli Zarczyckiej „Kołaczni” k. Leżajska z końca XVIII w.,  
stajnia z pocz. XX w.). Skansen w Kolbuszowej. (fot. S. Tomala)

Fot . 4 . Piec w chałupie lasowickiej. Skansen 
w Kolbuszowej. (fot. S. Tomala)

Fot . 5 . Wnętrze chałupy z 1810 r. Skansen w Kolbuszowej. 
(fot. S. Tomala)

Fot . 6 . Zagroda z Wrzaw (chałupa z 1866 r., stajnia z ok. 1925 r., stodoła z Cyganów k. Tarnobrzega z II poł. XIX w.).  
Skansen w Kolbuszowej. (fot. S. Tomala)
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czyli schowana w ziemi wolno stojąca piwnica. Naj-
częściej gospodarze stawiali osobne domy mieszkal-
ne i budynki gospodarcze. Tylko najbiedniejsi łączyli 
chałupę ze stajnią. Chałupy były drewniane, przeważ-
nie z sośniny lub jedliny, kryte słomą, składające się 
z  izby, sieni i  komory. Izba była częścią mieszkalną, 
a sień i komora pełniły rolę magazynową. W bielonej 
izbie znajdował się piec – początkowo bez komina – 
centralny punkt izby, skrzynie przeznaczone na żarno 
i  miejsce do spania, stół, stołki oraz tzw. „polednia” 
czyli dwie belki zawieszone pod sufitem, wykorzysty-
wane do suszenia drewna na opał, konopi oraz jako 
miejsce na bochenki chleba. Układ sprzętów w izbie 
lasowiackiej wyznaczało położenie pieca, zwykle za 
nim znajdowało się łóżko lub prycza, gdzie spali go-
spodarze i małe dzieci. Starcy oraz większe dzieci spali 
na dużym piecu chlebowym, dorastająca młodzież na 
szerokich ławkach, a latem poza izbą (w zagrodzie lub 
na strychu). W późniejszym okresie chałupy wyposa-
żone były w ozdobnie rzeźbione meble, wykonywane 
przez miejscowych stolarzy. 

5. Strój

Ludzie lasu żyli prosto i  skromnie i  tak też wy-
glądał ich ubiór. Kobiecy strój Lasowiacki niemal  
w całości wykonany był z niebarwionego płótna lnia-
nego i  składał się z  koszuli, spódnicy zwanej fartu-
chem oraz zapaski. Uzupełnieniem podstawowego 
stroju były: rańtuch na głowę (chusta), płótnianka 
zwana kamizelką, „łoktusa” czyli lniana, biała chusta 
zakładana na ramiona oraz „kwiatula”, czyli wełniana 
chusta zdobiona kwiatami. Odświętny strój zdobio-
ny był pięknymi haftami, przeważnie z  motywami 

roślinnymi, okalającymi pas u dołu spódnicy i zapa-
ski oraz koszulę: mankiety, ramiona, kołnierz i listwę 
przy zapięciu. Duże znaczenie miał kolor haftu – czer-
wony był kolorem przeznaczonym dla panny młodej, 
brązowy dla mężatek, a czarny dla starszych kobiet. 
Mężatki dodatkowo ubierały lniane chusty czepco-
we, czyli duże kwadratowe chusty z trzema narożami 
bogato ozdobionymi haftem, które były wiązane na 
głowie w specjalny sposób – jeden róg o najpiękniej-
szym hafcie opadał na plecy, dwa pozostałe wisiały 
ozdobnie po bokach głowy, natomiast węzeł umiesz-
czano nad czołem. Do tego Lasowiaczki zakładały 
4-6 sznurów korali. Istotnym elementem stroju ko-
biety lasowiackiej była kolorowa krajka, czyli szeroki 
pas w kolorze czerwonym, brązowym lub zielonym/
błękitnym, o  długości umożliwiającej dwukrotne 
opasanie talii. Krajkę zakładano od tyłu, na przodzie 
krzyżowano i zawiązywano z tyłu. 

Męski strój składał się z lnianych portek wiązanych 
na troki, koszuli wypuszczonej na wierzch, przepa-
sanej sznurkiem lub pasem oraz płótnianki, również 
przewiązanej pasem i  słomianego kapelusza. Od-
świętny strój męski składał się dodatkowo z sukma-
ny wykonanej z brązowego sukna, zdobionej siwymi 
sznurkami z siwą stójką zapinaną na haftki oraz ma-
gierki zakładanej na głowę, również z brązowego suk-
na zdobionej kocutkami lub czerwoną „kukurydzą”. 
Zarówno kobiety jak i mężczyźni nosili czarne buty  
z wysokimi cholewkami. 

Fot . 7 . „Gruba” – piwnica w ziemi. Skansen 
w Kolbuszowej. (fot. S. Tomala)

Fot . 8 . Chałupa z Żołyni Dolnej z 1810 r. Skansen 
w Kolbuszowej. (fot. S. Tomala)

Fot . 9, 10 . Haft lasowiacki. (fot. S. Tomala)
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Strój Lasowiaków ciekawie opisał Franciszek Ko-
tula: „Byli to bardzo śmieszni, bo jacyś inni ludzie, inni 
ze względu na ubiór, jak i mowę. Mieli więc na nogach 
sznurowane chodaki, a  na głowach wysokie czapy  
z „kukurydzami”, spod których jakby uciekały dłu-
gie włosy. Ubrani byli w bielutkie płótniaki lub brą-
zowe sukmany, a tak zwane sumienie mieli zawsze 
gołe” (F. Kotula, Z Sandomierskiej Puszczy . Gawędy 
kulturowo-obyczajowe).

 

6. Obrzędy

Najbardziej znane zwyczaje kultury lasowiackiej 
to śmiecenie słomą (w  okresie bożonarodzenio-
wym), Turki (Wielkanoc) oraz chodzenie po sco-
drakach w Nowy Rok. 

Śmiecenie słomą, „chodzenie na śmiecie”. 
W wieczór wigilijny we wsiach i siołach na obszarze 
Puszczy Sandomierskiej gospodarze przynosili do 
izby, poza snopem zboża, jedną lub dwie wiązki sło-
my, którą kładziono na klepisku (ubitej glinie). Po 
wieczerzy wigilijnej słoma służyła do odpoczynku, 
a  następnie po Pasterce do spania. Jeżeli w  domu 
było kilku chłopców słoma łamała się i  kruszyła 
w  tzw. śmiecie. Podczas świąt Bożego Narodzenia 
Lasowiacy powstrzymywali się od wszelkiego ro-
dzaju prac, w tym porządków domowych, więc izby 
nie sprzątano tylko nogą zsuwano słomę w kąt lub 
pod łóżko. Dopiero następnego dnia tj. w św. Szcze-
pana można było „śmiecie” pozamiatać. Wówczas 
młodzi mężczyźni rozpoczynali tzw. „chodzenie na 
śmiecie”, co oznaczało ogłosić sympatię do wybranej 
dziewczyny. Zazwyczaj „pójść na śmiecie” było rów-
noznaczne z oświadczynami, wskazaniem podwór-

ka na które inny mężczyzna nie może wchodzić. 
Z  kolei dla młodej kobiety punktem honoru było 
nie dać złapać się „na śmieciach” czyli w nie poza-
miatanej izbie, ponieważ to oznaczałoby, że nie na-
daje się ona na żonę–gospodynię. Zwyczaj sypiania  
w  Wigilię na słomie rozłożonej na klepisku po-
wszechny był na terenach Puszczy jeszcze w okresie 
międzywojennym. 

We wsiach w widłach Wisły i Sanu, szczególnie 
w  okolicach Leżajska i  Grodziska oraz Raniżowa 
i  Dzikowca, straże przy grobie Pańskim w  okresie 
Wielkanocy nazywane są «Turkami». Według badań 
z ostatnich lat można stwierdzić, iż straże grobowe 
są obecnie najbardziej barwnym i żywotnym prze-
jawem dorocznej obrzędowości Lasowiaków i  sta-
nową rozwijającą się tradycję, co jest ewenementem 
w  skali krajowej – w  południowo-wschodniej czę-
ści kraju „Turki” występują w ok. 40 parafiach (stan 
na 2004 r. źródło: Źródła kultury ludowej Puszczy 
Sandomierskiej). Niektóre oddziały nie tylko trzy-
mają wartę przy Grobie Chrystusa, ale w ciągu roku 
uczestniczą również w  innych ważnych wydarze-
niach w życiu miejscowej społeczności. Każdy od-
dział ma swój specyficzny strój galowy, a skład jest 
różny w poszczególnych miejscowościach, jednakże 
do najważniejszych postaci należą: Basza–dowód-
ca, Komendant, dwóch Doktorów, Chorąży, dwóch 
Podchorążych oraz żołnierze. Wojska tego typu 
określa się wspólnym mianem „turków wielkanoc-
nych”, ponieważ według podań stroje te są wynikiem 
obecności na tych terenach jeńców przywiezionych 
spod Wiednia. Według innych podań „Turki” to pol-
scy żołnierze wracający z łupem, którzy aby odciążyć 
ładunki – nałożyli na siebie stroje tureckie. Ludność, 
kiedy zobaczyła tureckie wojska uciekła w Wielka-

 Ryc . 2 . Lasowiacy na obrazie pędzla Zygmunta Ajdukiewicza.
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noc z kościołów i wówczas wracający żołnierze sami 
wystawili wartę przy grobach Chrystusowych. 

Nazwa scodraki lub szczodraki pochodzi od 
małych bułeczek, które otrzymywali chłopcy za 
kolędowanie. W Sylwestra gospodynie piekły bułki 
z pszennej lub razowej mąki zmielonej w żarnach, 
do których często wkładały kapustę lub ser, a także 
buraki cukrowe zmieszane z kaszą jaglaną. Obecnie 
pieczenie szczodraków i  dzielnie się nimi jest kul-
tywowane w święto Trzech Króli m.in. w powiecie 
tarnobrzeskim i kolbuszowskim.

7. Kultura lasowiacka dziś…

Tradycje i zwyczaje Lasowiaków dzisiaj podtrzy-
mują zespoły ludowe, a wytwory tej kultury można 
podziwiać przede wszystkim w  Muzeum Kultury 
Ludowej w Kolbuszowej wraz ze skansenem, a także 
w Muzeach Regionalnych w Stalowej Woli i Rzeszo-
wie. Najbardziej znanymi zespołami ludowymi w re-
gionie są: Zespół Obrzędowy „Lasowiaczki” z Bara-
nowa Sandomierskiego oraz Zespół Pieśni i  Tańca 
„Lasowiacy” ze Stalowej Woli. Dużą rolę w kultywo-
waniu tradycji lasowiackich, zwłaszcza kulinarnych, 
odgrywają koła gospodyń wiejskich oraz Lokalne 
Grupy Działania (m.in. LGD „Siedlisko”, LGD Laso-
via, Stowarzyszenie  Lasowiacka Grupa Działania).

Na zakończenie trzeba wspomnieć o najsłynniej-
szej Lasowiaczce w regionie, wielkiej znawczyni tej 
kultury, wspaniałej gawędziarce, śpiewaczce, haf-
ciarce, współzałożycielce i  liderce Zespołu Obrzę-

dowego „Lasowiaczki”, osobie niezwykle gościnnej 
i  życzliwej – Pani Annie Rzeszut. Dzięki niezwy-
kłemu czarowi, charakterystycznemu wyłącznie dla 
opowieści Pani Anny, słuchacze mogli przenieść się 
do krainy przodków zamieszkujących tereny Pusz-
czy Sandomierskiej w  widłach Wisły i  Sanu, po-
znać ich życie codzienne, zajęcia, gwarę i obrzędy. 
Pani Anna Rzeszut zwana po prostu Babcią Hanią, 
odeszła w  2017 roku, a  region stracił najbarwniej-
szą postać kultury lasowiackiej. A  tak gwarą la-
sowiacką łączącą cechy dialektu małopolskiego  
i mazowieckiego, „babcia Hania (Hanka)” opowia-
dała o obróbce lnu:

„No a babcia miondlyła, to była miondlyca i z jed-
no dziuro. A potem, jak już wymiondlyła, to była cier-
lyca . To jus, bo to miondlyca to wymiondlyła z grub-

Fot . 11 . Plan skansenu w Kolbuszowej zawieszony na chałupie. 

Fot . 12 . Zespół Obrzędowy „Lasowiaczki” z Baranowa Sandomierskiego podczas festynu, w tradycyjnych strojach 
lasowiackich ozdobionych haftami. W środku odziana w „kwiatulę” siedzi „Babcia Hania” – śp. Anna Rzeszut. (S. Tomala)
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szego paździrza, a cierlyca miaa dwie dziurki takie . 
To, tam już paździrz był wybity juz z  tych włókien. 
A natomiast jeszcze były szczotki i sie czesało ten len 
i takie zostawały, takie pakuły to mówiły . To, to jest 
właśnie z tego, z tych pakuł, bo to ten len musioł być 
wyczesany jak dziewcyna mo warkocz włosy wycze-
sane . I z tego przendły, przedły wrzecionem, była tako 
prześlyca z gronzlem . To sie łowijało ten, to to, na ten 
gronzel, siadała na prześlycy i wrzecionamy przendły . 
Wieczoramy to przendły i to nie w każdem domu, tyko 
jak był numer lampy tak już ósemka czy dziesiontka. 
To wtedy tam przendły to, te pamientom tu nos był 
taki numer łosiem, to juz była wienkszo lampa . To 
sie schodziły tam, te sołsiadki i przendły co wieczór . 
To przendły, ino furgały te motacki, jak to było piek-
nie, późni motowidła motały . No ji na snowadła, na 
spórlorz, na snowadła i na warstat . I w moim domu 
był robiony materioł . A s tych pakuł, jak mówie cyli 
paceśne, zgrzebne, to róźnie mówii, albo paceśne albo 
zgrzebne, to znowu przendziono i znów robiono ta-
kie grubsze płótno . Takie grubsze płótno to było na 
płachty, co sie spało na słomie . ( . . .) Na portki chłopom 
w pole, na koszule babskie tysz jak w pole szły, to nie 
cza było sie dropać, bo łony jak ino sie poruszoł, to 
cłowieku podropały po plecach, a nie cza było dropać 
sie . I płótno sie robiło cały, wszystkie warstaty, jak na 
przykład u nos w domu, to przez Post Wielki robione 
było płótno. Jak już trawa wyrosła troche na łogródku 
to był cebrzyk pod studnio i tam w tem cebrzyku był 

popiół wirzbowy albo gruszkowy albo jabłonkowy, 
z tych dżew. I  tam była wlono woda pod to studnio 
i to płótno sie zbirało, moczyło i na te, na jedne strone 
sie go bielyło. Ono tak sie wybielyło, że było bielusień-
kie . I  z  tego, mówie szyto, szyto wszystko, cały, cały 
strój, czy to w pole, czy do kościoła . Do kościoła to był 
z tych nici cienko uprzendzionej – jak mówie – hafto-
wany, no strojny . A na codzień, to troche były węsze 
spódnice, koszule były bes mankietów, takie były pro-
ste”. (źródło: Dialekty i gwary polskie) 
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Kartki z kalendarza Puszczy Sandomierskiej
Łukasz Milanowski
Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki

A  gdyby tak uciec dziś w  zapomnienie? Usiąść 
gdzieś na skraju łąki, na granicy trzcinowiska, pod 
krzaczkiem, bądź skryć się pod konarem wielkiej, 
zwalonej lipy, ubranej w  zielone palto mchów?  
A gdyby tak ubrać się w kolory natury, różne odcie-
nie brązu i  zieleni, siedzieć w bezruchu i przykryć 
się siatką maskującą aby czerpać naturę? Tak po 
prostu, zupełnie nie zuchwale być malutką częścią 
niej, być w centrum wydarzeń ale w stu procentach 
niezauważalnym. Zająć miejsce niczym w kinie 3D 
i z pierwszego rzędu obserwować otaczający świat, 
zmiany zachodzące w  przyrodzie i  niczego się nie 
bojących dzikich przyjaciół? Dojrzeć prawdę ukrytą 
w rytmie natury, prawdziwe zachowania nie skrępo-
wane obecnością człowieka, czuć powiew wiatru we 
włosach, promyk słońca na policzku i napawać się 
tym pozornym spokojem. Tylko upływający czas, 
my i natura z pełną jej dzikością…

Kwiecień

Dziki las ma w  sobie klimat, zagadkowość i  tę 
jakże nieznaną do końca historię, która zapisu-
je się każdego dnia, często tuż obok nas nieświa-
domych. Zazwyczaj historia ta skryta jest gdzieś 
w  świerkowym gąszczu i  niedostępna dla zuchwa-
łych, innym razem jej karty zapisują się gdzieś na 
naszych oczach, wynagradzając cicho spacerujące-
go wędrowca złaknionego przyrodniczych doznań. 
W naszej Puszczy nigdy nie wiadomo co spotkamy 
za kolejnym zakrętem, czy za kilkanaście metrów 
na drodze nie spotkamy śladów wilka, czy z  gąsz-
czu obok nie wyskoczy biały daniel, a  może nad 
koronami drzew przeleci majestatycznie bielik, za-
chwycając nas swoją dostojnością, wdziękiem i po-
kaźnymi rozmiarami? Nie inaczej było wczorajszego 
dnia. Leżąc zamaskowany pod siatką, gdzieś nad 
leśnym potokiem, spokojnie czekałem na swoje-
go bohatera, nieśpiesznie zachwycając się szumem 
wody i  śpiewem ptaków... Zimorodek, bo o  nim 
mowa pokazał się 2 czy 3 razy ale tylko pośpiesz-
nie przeleciał obok, nie przystając na patyku przy-
gotowanym specjalnie dla niego. A miejsce to lubi 
nad wyraz dobrze o czym świadczy warstwa łusek, 
które oklejając gałąź mienią się w  słońcu niczym 

tysiące perełek. Tym razem wybrał inne miejsce 
gdzieś w dole strumyka o czym wciąż przypominał 
swoim magicznym ,,zii-ti” powtarzanym nerwowo  
w  nieregularnych odstępach. Puszcza jednak ma 
to do siebie, że potrafi wynagrodzić i  tak było tym 
razem, choć zimorodek wciąż polował gdzieś z bie-
giem rzeczki, to przez dziurki w siatce dostrzegłem 
dziwny kształt zaglądający mi w  obiektyw... jakie 
było moje zdziwienie i radość kiedy to ok. 7 metrów 
ode mnie pojawił się gość równie piękny i  istotnie 
całkowicie niespodziewany. Jakże pięknie kroczą-
cy dostojnym krokiem, ostrożnie stawiając kolejne 
susy swoimi długimi, blado czerwonymi nogami... 
o to jest Czarna Tęcza Puszczy...

Sierpień

Dotąd cicha i na pozór martwa. Całą swą mocą 
chowająca największe tajemnice jak najdalej od 
ludzkich spojrzeń... Nieśmiało pierwsi kawalero-
wie zaczynają stroić struny przed spektaklem, któ-
ry rozegra się w połowie września i już dziś słychać 
było nocnych rycerzy. Nocna puszcza gdzieś w swej 
najgłębszej głuszy pomału zaczyna rozbrzmiewać 
miłosnym śpiewem. Zaczyna grać magiczną pieśń 
niosącą się w bezkres bezksiężycowej nocy. Po dłu-
giej przerwie znów mogę usiąść na leśnej drodze 
i delektować się zewem natury, tak długo wyczeki-
wanym. Znów uszy radośnie wsłuchują się w prze-
strzeń wokół, a w głowie tylko jedna radosna myśl 
– zaczynamy ,,show”. Rozgwieżdżone niebo wraz ze 

Fot . 1 . Bocian czarny Ciconia nigra (fot. Ł. Milanowski)
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,,spadającymi gwiazdami” przy akompaniamencie 
ryczących jeleni po raz kolejny odsłania rąbek pusz-
czańskiej tajemnicy. Nocna puszcza jest niesamo-
wita i wyjątkowa. Tylko wziąć aparat, zapolować na 
perseidy i słuchać jak śpiewają ,,misie”.

Jesień – Rykowisko 

Pierwsze opadające liście szeleszczące na wie-
trze, chłodne noce i  zamglone poranki corocznie 
przypominają czas najwyższej gotowości. To pusz-
cza szykująca się wielkimi krokami do odegrania 
najpiękniejszego koncertu natury w tej części kraju. 

To swego rodzaju leśne walentynki. Już niebawem 
niemal na wyciągnięcie ręki swe muskularne ciała 
zaprezentują pewni siebie, pełni ambicji i woli walki 
kawalerzy tak zuchwale walczący o aprobatę swych 
Pań. To czas gdzie liczyć się będą tylko i wyłącznie 
łanie. Nic innego nie będzie ważniejsze jak zdobycie 
i  utrzymanie przy sobie ukochanej. W  nogach już 
czuć długie godziny leśnej tułaczki, głowa domaga-
jąca się snu po nieprzespanych nocach spędzonych 
na słuchaniu niezmordowanych rycerzy strojących 
swe aksamitne struny. Rykowisko to czas długich 
kilometrów leśnymi duktami, ciemność, zawołania 
puszczyków, spotkania z  wilkami i  jelenie. To ich 
czas, to ich moment chwały... po prostu uwielbiam 
kiedy ,,misie” śpiewają. Zanim jednak znów oddamy 
się magicznym chwilom jest jeszcze czas na przygo-
towanie się do tego niesamowitego widowiska, po-
szukiwania nowych tajnym miejsc z dala od świsz-
czących za uchem myśliwskich kul. 

Ach..., jak ja uwielbiam te chłodne poranki, kie-
dy ciemną nocą jadę z wolna leśnym utwardzonym 
duktem i wsłuchuję się w muzykę września. Symfonii 
jakiej nie nagłaśnia żadna stacja radiowa, a  oferuje 
mi Puszcza. W  głębi lasu, swym basowym głosem, 
odzywa się nocny rycerz, przerywający głuszę ciszy. 
Organista, bębniarz i  solista zarazem... mocny byk 
rozpoczynający rykowisko, dał sygnał i wskazał kie-
runek. Odegrał swój rytualny hejnał i czeka na ripo-
stę. Po chwili ze wszystkich stron słychać odpowiedzi 
kolejnych... orkiestra gra. Zaczęła się walka na gło-
sy, która nie raz przerodzi się w siłowe starcie, gdzie 
zwycięzca wygra najcenniejsze laury – Możliwość 
przedłużenia gatunku. Po potędze ryku, po sposobie 
wydobywanych z gardzieli byków dźwięków, można 
przypuszczać, że gody sięgnęły szczytu. Jestem tutaj  
w  odpowiednim czasie, pośród tych jeleni, wokół 
,,kino live”, a w ręku bilet z miejscem w pierwszym 
rzędzie. Jeszcze chwila i  całym sobą upajał się będę 
tą melodią, tym przekazem na wielkim ekranie Pusz-
czy... muszę tylko dojechać i  zająć swoje miejsce. 
Mgły przykrywające powierzchnię łąk zamieniają 

Fot . 2 . Puszcza nocą (fot. Ł. Milanowski)

Fot . 3 . Jeleń szlachetny Cervus elaphus (fot. Ł. Milanowski) Fot. 4. Jeleń szlachetny Cervus elaphus (fot. Ł. Milanowski)
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zwykłą dotąd trawę w morze milionów kropelek rosy. 
W promieniach wschodzącego słońca mienią się ni-
czym brylanty, które co jakiś czas przecina ciemna, 
tajemnicza postać skryta głęboko we mgłach. To wła-
śnie bohaterowie, dla których tu jestem...

Zima

Przyszła nieśmiało, zapukała lekkim mrozem 
w  szyby domów. Pomimo swojej zimnej natury nie 
wkroczyła z przytupem. Pomału, z dystansem, stawia-
ła niepewnie pierwsze kroki w coraz dalsze zakamar-
ki Puszczy. Dzień po dniu była coraz dalej jednak nie 
chciała się pozbyć swej szaty. Wstydziła się nagości, 
nie chciała być jak drzewa, które ukazały swe słabości 
i niedoskonałości. To ułamany konar, to dziuplę wy-
kutą przez dzięcioła czy też gniazdo uwikłane z wielką 
precyzją przez jakiegoś ptaszka. Mroźna księżniczka za 
wszelką cenę broniła się walcząc z dodatnimi tempera-
turami, aż nagle uległa i pozostawiła swą białą suknię 
na koronach drzew, na porośniętym mchem obumar-
łym pniu i  każdym niemal centymetrze znanej mi 
Puszczy. Jej urokowi jeszcze przeciwstawiły się jedynie 
leśne strumyki i kanały, które były skrzętnie pilnowane 
przez błękitne zimorodki. Ich barwa jeszcze mocniej 
kontrastowała z zalegającym świeżym puchem, dając 
niezapomniane wrażenia. I  tak z dnia na dzień Saga 
Prastarej Puszczy zaczęła się zapisywać tropami zwie-
rząt... długo czekałem na moment gdy znak po znaku, 
literka za literką podążam w nieznanym kierunku. Ślad 
w ślad, krok za krokiem śledząc nieuchwytnego króla... 
Ducha lasu. I oto nadszedł ten dzień... 

Przedwiośnie

Pierwsze, słoneczne dni z  temperaturami po-
wyżej zera, przyniosły nam natychmiastową re-
akcję dzikiego świata. Wystarczyło zaledwie kilka 
ciepłych promieni aby przyroda zaczęła radośnie 
zapowiadać nadchodzącą wiosnę. Wystarczy spojrzeć 

Fot . 5 . Wilk szary Canis lupus (fot. Ł. Milanowski)

Fot . 6 . Kuna leśna Martes martes (fot. Ł. Milanowski)

Fot . 7 . Myszołów zwyczajny Buteo buteo (fot. Ł. Milanowski)
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na karmnikowych gości, którzy wciąż chętnie sto-
łują się na wysypywanym ziarnie, jednak ich głos 
ze zwykłego smutnego ćwierkania zamienia się 
w nieśmiałe trele i podśpiewywania. Przemierzając 
Puszczę wystarczy spojrzeć pod nogi aby dopatrzeć 
się ,,niedźwiedzich” łapek, których do tej pory nie 
było sposób uświadczyć. To borsuki wybudzone 
z  zimowego snu przemierzają swoje ścieżki w  po-
szukiwaniu jedzenia w  zimowym jeszcze bezkre-
sie. Nieliczne drzewa, choć wciąż pozbawione liści 
i  pączków też ukazują objawy wiosny. Starta kora 
niedużych drzewek i  krzewów to nieomylny znak, 
że nocni rycerze z okresu rykowiska szykują się do 
zrzucenia ciężkiej i nieporęcznej zbroi, którą dziel-
nie dźwigali przez całą zimę. Pierwsze mocne byki 
próbują pozbyć się swojego okazałego poroża. Nad-
chodząca wiosna zdradza swoje nadejście nie tylko 
za dnia, ale także pod osłoną nocy, kiedy to możemy 
usłyszeć wiosenne przesłanki. Coraz częściej Pusz-
cza rozbrzmiewa terytorialnym głosem sów. W tym 
momencie już pięknie pohukują puszczyki, które 
mają szczyt swojej aktywności głosowej. Taki noc-
ny spektakl potrwa jeszcze kilka tygodni gdyż nie-
bawem dołączą do nich pierwsze sóweczki, uszatki 
i być może inne gatunki jeszcze nie odkryte w na-
szych lasach. Zanim jednak przywitamy wiosnę, 
pożegnajmy tych najwytrwalszych zimowych gości, 
dzięki którym czas spędzony na łonie natury nie był 
tak monotematyczny.

 
Marzec

Tylko minuty dzielą nas od 1 kwietnia. Marzec 
mija wielkimi krokami. Był to dobry miesiąc obfi-
tujący w  liczne spotkania, niestety zabrakło spoj-

rzenia sobie w  cztery oczy z  wilkiem. Mimo to 
przyroda wynagrodziła czas spędzony w  Puszczy. 
Nowe, fajne miejsca z każdym dniem stają się jesz-
cze fajniejsze i  jeszcze bardziej ciekawe. Kolejne 
przypuszczenia i nasłuchy czekają na potwierdze-
nie, nowe gatunki ustawiają się w kolejce do zdjęcia 
lecz zanim to nastąpi czeka mnie wiele trudów do 
pokonania. Lada moment wszystko zatonie w zie-
leni, peleryna z liści zmieni oblicze lasu, który bar-
dziej przypominał będzie zieloną ścianę bez drzwi 
wejściowych z  zakazem wstępu do puszczańskich 
rewirów. Ja jednak wiem doskonale, że pośród tych 
wszystkich znaków zakazu jakimi są kleszcze, ko-
mary, gzy czy choćby zwykły rów z wodą lub krzak 
jeżyn niemiłosiernie ciągnący za nogawkę i bronią-
cy dostępu do ostatnich enklaw prawdziwej Pusz-
czy Sandomierskiej jest ukryta mała furtka z nieli-
mitowanymi wejściami do serca natury. Właśnie tę 
furtkę pomału staram się odnaleźć i otworzyć bym 
mógł w niekolidujący z przyrodą sposób egzysto-
wać przez kolejne lata.

Fot . 8 . Jemiołuszka zwyczajna Bombycilla garrulus (fot. Ł. Milanowski)

Fot . 9 . Żuraw zwyczajny Grus grus (fot. Ł. Milanowski)
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Oblicza puszczy 

Puszcza nocą jest równie ciekawa jak za dnia. Jesz-
cze bardziej tajemnicza i nieodgadniona, niesamowi-
cie ekscytująca i momentami paraliżująca. Nigdy nie 
wiadomo co skrywa pod ciemną kopułką mroku, 
często sprawia wrażenie martwej. Jest to jednak tylko 
wrażenie złudne, gdy nagle z  łomotem przypomina 
nam, że po zachodzie słońca również tętni w niej ży-
cie chyba nawet bogatsze niż za dnia? To właśnie nocą 
zwierzęta ośmielone zapadającym mrokiem, brakiem 
przypadkowych przechodniów i  głęboką ciszą uak-
tywniają się na całego. Wychodzą z zielonej plątani-
ny traw i krzaków, leśne zarośnięte bagniska z chęcią 
zamieniają na otwarte przestrzenie, aby paść się na 
świeżych pędach ziół. Jest jednak gość, niesamowicie 
skryty za dnia, którego niemal nie sposób dostrzec. 
Siedzący w bezruchu, przytulony gdzieś do drzewa, 
zasłaniający swoim ciałem dziuplę, zdaje się być nie-
widoczny. Dopóki się nie poruszy jest jak duch. To 
właśnie nocą wychodzi na łowy, by siać spustoszenie 
wśród baraszkujących w  runie leśnym gryzoniach. 
Jego czarne oczy niczym perły mienią się delikat-
nym blaskiem w gwieździstej poświacie, wypatrując 
zdobyczy na dnie lasu. Nienaganny słuch wskaże mu 
każdy poruszony suchy listek, najmniejszą nawet 
myszkę czy zbliżającego się intruza. Niczym zjawa 
bezszelestnie penetruje swój rewir czekając cierpliwie 
na fałszywy ruch swych ofiar, który bez skrupułów 
wykorzysta by wykarmić swoje młode. Właśnie teraz 
młode puszczyki swym nawoływaniem przerywają tę 
nocną ciszę, żebrząc rodziców o kolejne upolowane 
gryzonie...

Jest ciemna noc, tak wcześnie, że ptaki jeszcze 
odpoczywają przed wspaniałym koncertem, który 
odegrają jeszcze na długo przed pojawieniem się 
słońca na horyzoncie. To dopiero przed nami, to nie 
ich czas, o życiu w lesie przypomina tylko rytmiczne 
granie cykad i  chóralne rechotanie żab wspartych 
przez szwadron kumaków zamieszkujących Stary 
Staw. Czasem gdzieś w oddali, spośród drzew i ota-
czającego mroku słychać przenikliwe ,,kełik” lub ,,hu-
uuuuh.......hu,hu’hu’hu’huuuuuh” to puszczyk swym 
przerażającym głosem daje znać o swojej obecności. 
I tak w tym całym mroku najmocniej słychać szum 
opon pędzących po szutrowej drodze i  stukanie 
błotnika o  bagażnik wraz z  każdą najechaną dziu-
rą. I tak pędzę na wyznaczone miejsce dobrze znaną 
trasą, przecież jestem tu kilka razy w tygodniu znam 
niemal każde drzewo... jadę i świecę sobie latareczką 
po lesie ... są!!! Zielone, wyłupiaste, wpatrzone pro-
sto we mnie, jedna para, druga para... trzecia... to 
tylko łanie posilające się zaraz przy drodze. Mijam je 
w pogoni za czasem, aby zdążyć się rozstawić na łące 
jeszcze przed wschodem aby już w półmroku obser-

wować wychodzące z lasu zwierzęta. Jadę dalej, na-
gle w blasku latarki kilkanaście metrów przede mną 
mignęły dwa blade czerwono-pomarańczowe punk-
ty, złowrogie spojrzenie zatrzymało się na środku 
drogi i  skupione tylko na mnie nieruchomieje. Na 
rękach pojawia się gęsia skórka, a  w  głowie tylko 
jedna myśl – uciekaj... sarenka równie przestraszona 
co ja dała długiego susa przez przydrożny rów. Mija-
ją kolejne minuty, a z nimi kolejne leśne km, Jestem 
coraz bliżej celu. Już prawie, jeszcze tylko 300-400 
metrów przez ciemny las wąską ścieżką i  będę na 
miejscu. Te ostatnie metry już bez zapalonej latar-

Fot . 11 . Młody puszczyk zwyczajny Strix aluco  
(fot. Ł. Milanowski)

Fot . 10 . Puszczyk zwyczajny Strix aluco (fot. Ł. Milanowski)
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ki. Szybko byle po cichu pokonuję dystans dzielący 
mnie do łąki... w pewnym momencie czuję dziwne 
uczucie jakby coś mnie obserwowało, z każdym ko-
lejnym krokiem odczuwam coraz bardziej wbijające 
się we mnie spojrzenie mrożące nieco krew. Powoli  
z naprzeciwka nieco z lewej widać dziwny nieforem-

ny niewyraźny kształt, nie rusza się, obserwuje. Ci-
cho szepczę pod nosem, po kilku krokach coraz gło-
śniej by spłoszyć tajemniczą postać. Staję... iść czy 
nie iść? Może lepiej zawrócić? Serce dość mocno już 
kołata, a cień stoi w bezruchu i wbija we mnie swój 
wzrok. Idę dalej, twardym trzeba być!!! Przecież 
nic nie może mi się stać, to mój las… Obejdę ,,go” 
bokiem i nic się nie stanie. Idąc łukiem staram się 
przejść jak najdalej od tego stwora tak aby nie zbo-
czyć ze ścieżki, by żaden suchy trzask złamanej ga-
łązki nie wystraszył wszystkiego w koło, wszystkiego 
poza tym czymś. Jestem coraz bliżej tajemniczej po-
staci, niemal na równo, już ją zaczynam mijać, mi-
nąłem, a ta wykonuje delikatny ruch w moją stronę 
i nie wytrzymuję i strzelam .... latarką po ,,oczach” 
... UFF...!!! To tylko podrośnięty krzaczek nieznane-
go mi krzewu, który muśnięty wiatrem poruszył się 
nieznacznie...Rzucam całą wiązankę gorzkich słów 
i  mogę odetchnąć, jednak sytuacja dość stresująca 
i emocje jeszcze długo się we mnie kotłują.

Fot . 12 . Fragment Puszczy Sandomierskiej (fot. Ł. Milanowski)

Fot . 13 . Księżyc (fot. Ł. Milanowski)
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Modliszka zwyczajna Mantis religiosa L .  
– podkarpacki powiew egzotyki
Łukasz Lis

„O  Matko! Co to jest?!”, „Łał, ale fajny robak!”, 
„Łeee, jaki dziwny pasikonik!”. Pomimo że jest sta-
łym elementem naszej krajowej fauny, spotkanie 
z  tym owadem budzi zazwyczaj nie lada emocje, 
często biegunowo odmienne. Niewątpliwie modlisz-
ka – bo o niej mowa – jest owadem, który zwraca na 
siebie uwagę, bo jest … inny? Niepospolity? A może 
egzotyczny? To dość trafne określenie, bo nasza, 
polska modliszka, jest jedynym przedstawicielem, 
liczącego ponad 2000 gatunków, tropikalnego rzędu 
Mantodea (modliszkowate). 

Nadmienić należy, że z uwagi na „pasikonikopo-
dobność”, modliszki były w pewnym okresie „przy-
garnięte” do rzędu prostoskrzydłych (Orthoptera). 
Nazwa nadana temu owadowi przez Karola Linne-
usza to Gryllus mantis religiosus (gryllus to nic in-
nego jak świerszcz!). Jednak modliszkom bliżej do 
karaczanów (Blattodea), aniżeli do pasikoników. 

Choć pierwsze wzmianki o jej występowaniu na 
terenie Polski pochodzą z XVIII wieku, to dopiero 
w  latach 50. ubiegłego wieku, dzięki pracom Pana 
prof. Władysława Bazyluka, modliszka „zagościła” 
w naszej faunie. Należy dodać, że występująca u nas 
populacja, to podgatunek modliszki zwyczajnej: 
Mantis religiosa polonica (Bazyluk 1960), więc użyte 
wcześniej określenie „polska modliszka” nie jest na-
zbyt patetyczne. 

Głównym, historycznym, obszarem jej występo-
wania jest centralna część Kotliny Sandomierskiej, 
a  więc północna część województwa podkarpac-
kiego. Jednak od jakiegoś czasu, z  różnych stron 
województwa, ale też kraju – nawet Szczecina (!) 
– docierają informacje o  stwierdzeniach modliszki 
zwyczajnej. Świadczy to o ekspansji gatunku, co jest 
następstwem wyższych temperatur jakie notujemy 
od kilku lat. Tak czy inaczej, za sprawą tych licznych 
obserwacji, modliszka zyskuje na popularności. 
W ślad za tym rośnie zainteresowanie tym owadem. 
Można pokusić się o  stwierdzenie, że „trafiła pod 
strzechy”. A bywało również – jak to miało miejsce 
w  przypadku autora niniejszego tekstu – że był to 
parapet mieszkania w bloku… 

Co o modliszce wiedzieć należy? Przede wszyst-
kim, że jest to gatunek objęty w Polsce ochroną i to 
nie byle jaką, bo ścisłą! Stąd też rekomendowaną 

drogą percepcji pozostaje wzrok. Wszelkie inne, 
bliższe doznania sensoryczne, mogą skutkować 
postępowaniem o wykroczenia. Dodatkowo jest to 
gatunek wpisany do „Polskiej czerwonej księgi zwie-
rząt” w kategorii EN (ang. endangered – zagrożony).

Modliszka nie jest groźna dla człowieka, chociaż 
zdenerwowana może wystraszyć. Wówczas owad 
ustawia się bokiem, rozpościera swoje skrzydła 

w wachlarz, rozkłada odnóża pierwszej pary ukazu-
jąc czarne plamy imitujące oczy i pocierając skrzy-
dła, wydaje syczące dźwięki. Robi to wrażenie! A je-
śli nie zrobi – ratuje się ucieczką. Zdolność lotu mają 
samce (są lżejsze), samice (jako że cięższe) zmykają 
zazwyczaj „na piechotę”…

Modliszka jest owadem stosunkowo dużym, 
przy czym samica jest większa i  masywniejsza od 

Fot . 1 . Modliszka zwyczajna Mantis religiosa (fot. M. Soja)
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samca – jest to tzw. dymorfizm płciowy. Stąd, o ile 
samica może mierzyć nawet do 7,5 cm (zazwyczaj 
koło 6 cm), to smuklejszy samiec od 4 cm do 6 cm 
(zazwyczaj nie więcej niż 5 cm). 

Kolor tych owadów zależy od warunków środowi-
skowych otoczenia. Zazwyczaj są one zielone, jednak 
na terenach bardzo suchych, mogą wybarwiać się na 
kolor słomkowy lub brązowy. Wynika to ze strategii 
polowania – owad „wtapia się w  otoczenie” i  czeka 
w bezruchu. Modliszka, jak przystało na „tropikalne-
go owada” lubi wysokie temperatury, jej optimum ter-
miczne wynosi ok. +20°C, natomiast już przy +10°C 
jest niezdolna do ruchu. Stąd spotkać ją można u nas 
na nasłonecznionych polanach, suchych kserotermicz-
nych łąkach, obrzeżach borów sosnowych (szczególnie 
na młodych nasadzeniach), wrzosowiskach i  mura-
wach psammofilnych (tzn. napiaskowych). 

Budowa ciała nie odbiega od standardów przyję-
tych w świecie owadów. Jest głowa, tułów i odwłok, 
z  których wyrastają skrzydła, sześć nóg, a  ściślej 
odnóży i  czułki. W  wyglądzie modliszki zwracają 
uwagę jednak dwa elementy. Trójkątna, ruchliwa 
głowa i ogromne oczy złożone z charakterystyczną 
źrenicą rzekomą, dzięki której modliszka tak „mą-
drze patrzy”… Ponadto, odnóża chwytne, nazywane 

niekiedy rozbójniczymi. To dzięki tym specjalnie 
zmodyfikowanym odnóżom modliszki nazwano 
modliszkami. Dlaczego? Ponieważ czekając na ofia-
rę, sprawiają wrażanie rozmodlonych (łacińska na-
zwa rodzajowa Mantis oznacza wieszcza, wróżbitę, 
natchnionego przez boga). Kiedy ta „modlitwa” zo-
staje wysłuchana i w zasięgu ramion zjawi się „po-
siłek”, modliszka błyskawicznym ruchem, chwyta go 
i konsumuje na żywca. Ofiarami są zazwyczaj inne 
bezkręgowce, bywa jednak że łupem padnie mały 
kręgowiec – płaz czy gad.

Samica modliszki – nie do końca słusznie – po-
strzegana jest jako owadzia femme fatale (kobieta fatal-
na). Ma to podłoże w kanibalistycznych skłonnościach 
tych owadów, które charakteryzują obie płcie. Stąd też 
bywa tak, że w trakcie miłosnych uniesień, samiec – za 
sprawą wprawnych odnóży samicy – może stracić gło-
wę… dosłownie! Nie jest to zjawisko tak powszechne, 
jak to się zwykło uważać. Dzieje się tak, kiedy samica 
jest głodna. Taka ofiara nie jest bez sensu, bo samiec 
– stając się „źródłem białka” dla matki swoich dzieci – 
zapewnia przetrwanie swoim genom.

Po kopulacji samica składa jaja (od 100 do 200) 
otoczone pergaminowym kokonem, który przy-
twierdza do łodyg roślin. W naszych warunkach kli-
matycznych przechodzi tzw. diapauzę zimową. 

Młode klują się – w  zależności od warunków 
pogodowych – od maja do czerwca. Po wyjściu 
z kokonu i pierwszym linieniu, rozbiegają się, roz-
poczynając samotne życie. Modliszki jak wszystkie 
bezkręgowce rosną skokowo, zrzucając zbyt cia-
sny, chitynowy pancerz, pod którym znajduje się 
nowy. Zjawisko to nazywane jest właśnie linieniem. 
W przypadku modliszki zwyczajnej jest to 6 linień 
u  samicy i  5 u  samca (dlatego jest mniejszy). Mo-
dliszki przechodzą przeobrażenie niezupełne, tzn. 
że młode są podobne do dorosłych – z  tą różnicą, 
że nie mają skrzydeł. Dorosłe, uskrzydlone formy 
(tzw. imagines) pojawiają się po jakiś dwóch miesią-
cach od wyklucia, pod koniec lipca lub na począt-
ku sierpnia. Giną wraz z pierwszymi chłodami. Co 
ciekawe na jesieni obserwowane są również samce, 
więc nie taka modliszka straszna…

Modliszka zwyczajna jest swego rodzaju perełką 
w naszej faunie, bo jedyną i niepowtarzalną. Miesz-
kańcy północnej części województwa podkarpac-
kiego mogą uważać się za szczęściarzy, bo tutaj wy-
stępuje ona nadal najliczniej. Spotkanie „oko w oko” 
z tym owadem jest nie lada przeżyciem, jednak nie 
zapominajmy w swoim szczęściu, że jest to gatunek 
chroniony. Nie chwytajmy go, nie zabierajmy do 
domu. Niech ten tropikalny akcent naszej entomo-
fauny (fauny bezkręgowców) cieszy i zachwyca na-
stępne pokolenia.  

Fot . 2 . Modliszka zwyczajna Mantis religiosa (fot. M. Soja)
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Strojniś nadobny (Philaeus chrysops)  
– perła Kotliny Sandomierskiej
Grzegorz Kilijański
Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki

Podróżując po łąkach Kotliny Sandomierskiej, 
przy odrobinie szczęścia, można natknąć się na pięk-
nie ubarwionego pająka z  rodziny Skakunów (Sal-
ticidae) – Strojnisia nadobnego Philaeus chrysops. 
Jest to rzadko spotykany gatunek, który w Europie 
Środkowej ma północną granicę zasięgu. Wybiórcze 
wymagania środowiskowe sprawiają, że w  Polsce 
można go obserwować tylko na kilku stanowiskach, 
a najbardziej na północ wysuniętym miejscem, jest 
Kotlina Toruńska (Mapa 1). 

Jest gatunkiem zasiedlającym otwarte środowi-
ska: głównie miejsca piaszczyste, naskalne. Uwielbia 
ciepłe, nasłonecznione miejsca: murawy kseroter-
miczne, stoki o  południowej ekspozycji. Spotykany 
w górskich dolinach rzecznych, na skrajnie suchych 
wydmach, oraz silnie nasłonecznionych skałkach 
i rumowiskach wapiennych. Uwielbiają przesiadywać 
na roślinności i młodych krzewach. Ja najczęściej wi-
dywałem je na młodych sosnach oraz krzewach cze-
remchy amerykańskiej. Największą aktywność gatu-
nek ten przejawia od czerwca do sierpnia. 

W  kraju jest objęty ochroną gatunkową ścisłą 
i  widnieje w  Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt 
z kategorią EN (gatunki bardzo wysokiego ryzyka, 
silnie zagrożony wyginięciem w kraju). 

Ostatnio skakun ten był w Puszczy Sandomierskiej 
stwierdzony w  1998 roku (Rozwałka R. – mat. nie-
publ.). Tym bardziej po moich trzech stwierdzeniach 
w  latach 2012–2015 w  okolicy Tarnobrzega, ważne 

było, aby odnaleźć większą populację, ponieważ zani-
kające tereny kserotermiczne oraz ekspansja roślinno-
ści wysokiej prowadzą do wypierania tego gatunku. 

Fot . 1 . Philaeus chrysops – Kotlina Sandomierska 2018  
(fot. G. Kilijański)

Mapa 1 . Lokalizacja stwierdzeń strojnisia nadobnego

Fot . 2 . Samica, Kotlina Sandomierska 2018)  
(fot. G. Kilijański)

Fot . 3 . Samiec, Kotlina Sandomierska  
(fot. G. Kilijański)
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Przez kolejne dwa lata starałem się być jak najczę-
ściej w terenie, ale nie udało mi się odnaleźć ani jed-
nego osobnika z tego gatunku. Dopiero w 2018 roku 
sprawa nabrała tempa, gdy przez przypadek na krze-
wie czeremchy amerykańskiej wypatrzyłem piękną 
samicę. Po 4 tygodniach udało mi się stwierdzić  
8 samic, 3 samce i kilka młodych pajączków. Praw-
dopodobnie jest to dość duża populacja, bo zazwy-
czaj spotykane były pojedyncze osobniki, prócz 
miejsca w Pieninach, gdzie odnaleziono 20 osobni-
ków (Staręga 1976). 

Strojnisie nadobne są jednymi z  największych 
przedstawicieli skakunów w Polsce. Osiągają rozmia-
ry od 8 do 12 mm. Samice brązowe z dwoma podłuż-
nymi białymi paskami na tułowiu, samce zaś mają 
brązowo-czarny głowotułów z białymi włoskami oraz 
czerwone odnóża i krwiste odwłoki z czarną plamą  
w kształcie grotu włóczni. To nasze najpiękniejsze pa-
jąki z tej rodziny. 

Pająki te, jak wszystkie skakuny, są aktywnymi 
łowcami (nie budują sieci). Żywią się małymi bez-
kręgowcami i bez problemu mogą upolować zdobycz 
większą od siebie. Są bardzo szybkie i doskonale ska-
czą. W polowaniach pomaga im bardzo dobry wzrok, 
możliwościami porównywalny do wzroku człowieka.

Ofiarę siedzącą bez ruchu mogą wypatrzyć nawet 
z  odległości dwóch metrów. Ciekawostką jest to, że 
widzą one w kolorze, a przednia para oczu ogniskuje 
jak teleobiektywy. Reszta oczu, a jest ich sześć, to oczy 
pomocnicze. 

Obecnie, tereny na których można go spotkać są 
zagrożone z kilku względów. Po pierwsze jest to za-
niechanie wypasu bydła, co sprzyja bardzo ekspan-
sywnemu zakrzewianiu i  zarastaniu siedlisk prefe-
rowanych przez ten gatunek. Po drugie intensywny 
rozwój budownictwa powodujący przekształcanie te-
renów pod zabudowę. Trzecim powodem jest sztucz-
ne zalesianie nieużytków. Dlatego bardzo ważna jest 
ochrona czynna siedlisk tego gatunku, poprzez ogra-
niczanie sukcesji roślinności drzewiastej. 
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Fot . 4 . Strojniś w roku 2018 (fot. Grzegorz Kilijański)   

Fot . 6 . Strojniś w roku 2012 (fot. Grzegorz Kilijański  

Fot . 5 . Strojniś w roku 2018 (fot. Grzegorz Kilijański)

Fot . 7 . Strojniś w roku 2018 (fot. Grzegorz Kilijański)
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Natura 2000 w północnej części województwa 
podkarpackiego – wybrane obszary
Janusz Wepsięć
Wiceprezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu

„Strach ma wielkie oczy” lub „nie taki diabeł 
straszny jak go malują” te dwa przysłowia doskonale 
obrazują klimat jaki towarzyszył wyznaczaniu i po-
woływaniu obszarów Natura 2000 na terytorium Pol-
ski. Czym tak naprawdę jest Europejska Sieć Ekolo-
giczna Natura 2000 i dlaczego wywołuje taki lęk i opór  
w części społeczeństwa oraz w jednostkach samorzą-
du terytorialnego? Czy obszary Natura 2000 to tylko 
zło, które niesie zakazy, nakazy i ograniczanie rozwo-
ju? A może to w pewnym sensie szansa dla dziedzin 
gospodarki takich jak rolnictwo czy turystyka? Może 
to też ochrona nie tylko dziedzictwa przyrodnicze-
go, ale również nas ludzi przed totalną degradacją 
środowiska, w którym przyszłoby nam żyć? Ta teza  
z pewnością znajdzie zwolenników jak i przeciwni-
ków, jednak faktem jest, że obszary Natura 2000 zo-
stały wyznaczone i świat się nie zawalił. Czy ta forma 
ochrony przyrody funkcjonuje zgodnie z jej założe-
niami to już inna kwestia. Warto jednak zacząć od 
poznania czym jest Natura 2000 i jakie wartości ma 
za zadanie chronić, na przykładach obszarów poło-
żonych w północnej części naszego województwa. 

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to swo-
ista sieć obszarów cennych przyrodniczo, które wy-
stępują na terenie całej Unii Europejskiej. Wszystkie 
państwa członkowskie są zobowiązane do wyzna-
czenia takich obszarów na swoim terytorium, w celu 
stworzenia – w skali europejskiej – systemu obsza-
rów, gwarantujących zachowanie trwałości zagro-
żonych w skali Europy siedlisk i gatunków zwierząt  
(w szczególności tych, które odbywają okresowe wę-
drówki). Od roku 2004 Polska rozpoczęła wdraża-
nie sieci Natura 2000, która równocześnie stała się 
jedną z dziesięciu form ochrony przyrody w kraju. 
Wdrażanie sieci obszarów Natura 2000 określa usta-
wa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Wyznaczone obszary stanowią w  Polsce niespełna 
20% powierzchni kraju. Europejska Sieć Ekologicz-
na Natura 2000 opiera się na dwóch Dyrektywach 
Unii Europejskiej, tzw. Dyrektywie ptasiej i Dyrek-
tywie siedliskowej. Dyrektywa ptasia – Dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i  Rady 2009/147/WE 
z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzi-
kiego ptactwa. Dokument ten określa kryteria wy-

znaczania ostoi dla gatunków ptaków zagrożonych 
wyginięciem. Dyrektywa siedliskowa – Dyrektywa 
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 
i flory, której celem jest ustalenie zasad ochrony po-
zostałych gatunków zwierząt, a także roślin i siedlisk 
przyrodniczych oraz procedury ochrony obszarów 
szczególnie ważnych przyrodniczo. 

Do sieci Natura 2000 włączono różne obszary, 
zarówno istniejące Parki Narodowe czy Parki Kra-
jobrazowe jak również gospodarstwa rolne, lasy 
a nawet tereny poprzemysłowe. Kwestia ustanawia-
nia i funkcjonowania poszczególnych obszarów po-
zostaje w  interesie wielu grup społecznych, jednak 
u części z nich temat ten powoduje niechęć i prze-
konanie o licznych ograniczeniach. Faktycznie, na-
rzuca on pewne ograniczenia i procedury, mające na 
celu ochronę najbardziej wartościowych przyrodni-
czo terenów przed ich degradacją. Rygor ochronny 
jest tutaj jednak zdecydowanie mniejszy niż w wy-
padku rezerwatów, czy parków narodowych. Poni-
żej krótki opis trzech wybranych obszarów „naturo-
wych” w północnej części województwa.

PUSZCZA SANDOMIERSKA
PLB180005 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków 
(OSOP)

Obszar Natura 2000 powołany z tzw. Dyrektywy 
Ptasiej zastał zatwierdzony w 2007 r. W całości poło-
żony jest w województwie podkarpackim, obejmu-
jąc powiaty tarnobrzeski, mielecki, kolbuszowski, 
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stalowowolski, niżański, rzeszowski i  ropczycko-
-sędziszowski na powierzchni 129 115,60 ha. Ce-
lem utworzonego obszaru jest ochrona i utrzymanie 
stabilnych populacji gatunków ptaków uznanych za 
przedmiot ochrony dla obszaru. 

Puszcza Sandomierska stanowi jeden z  więk-
szych kompleksów leśnych w  Polsce i  pomimo że 
brak jej dziewiczego charakteru to jej lasy są rozle-
głe i stosunkowo bogate gatunkowo. Do ciekawych 
i rzadkich roślin występujących na terenie puszczy 
należy zaliczyć następujące gatunki: długosz królew-
ski, mącznica lekarska, zimoziół północny, lilia zło-
togłów, knieć błotna, wawrzynek główkowy, widłak 
goździsty, grzybienie białe, rosiczka okrągłolistna, 
bagno zwyczajne, czosnek niedźwiedzi, wełnianka 
pochwowata. Łąki pokryte są zwartymi dywanami 
traw, a  ich ozdobą są liczne polne kwiaty. Tereny 
podmokłe porastają trzcinowiska tworząc niekiedy 
połacie, wydawałoby się nie mające końca. W lasach 
zwłaszcza w okolicach stawów hodowlanych w Bu-
dzie Stalowskiej licznie występują dorodne, zdro-
we i sędziwe dęby szypułkowe, a często towarzyszą 
im niewiele młodsze lipy i klony. Okazy potężnych 
olch, brzóz czy sosen również nie należą do rzadko-
ści. Tereny leśne mocno zabagnione z powalonymi 
drzewami tworzą atmosferę ostępów niedostępnych 
i dzikich, gdzie da się odczuć ducha pra-puszczy.

Tak ciekawy skład gatunkowy drzewostanu spra-
wił, że swoje stanowiska mają tu chronione gatunki 
grzybów, porostów i mszaków takich jak: chrobotki, 
podgrzybek pasożytniczy, smardz stożkowaty, sro-
motnik bezwstydny, szmaciak gałęzisty, torfowce, 
rokiet pospolity, płonnik pospolity. Tutejsze lasy 
znane są z  bogactwa borowików, kozaków, pod-
grzybków, kań i innych gatunków pospolitych.

Królestwo zwierząt w  Puszczy Sandomierskiej 
jest bardzo bogate i  wartościowe, zasługujące na 
pełną ochronę. Ssaki to grupa zwierząt, która licznie 
występuje na terenie puszczy. Duży i  zwarty kom-
pleks lasów rudnickich, rozwadowskich, nowodęb-
skich i mieleckich daje schronienie dla największych 
przedstawicieli ssaków, jakimi są: jelenie, sarny, 
dziki, a  niekiedy łosie. Stałą obecnością wykazuje 
się wilk, a być może w rozległych lasach nadal swą 
ostoję ma nie tak dawno występujący tu ryś. Pola 
i  łąki zamieszkują zające, lisy, bażanty, czajki, der-
kacze i coraz mniej spotykane kuropatwy. Rzadkimi 
gatunkami ssaków występujących na terenie Pusz-
czy są: orzesznica, popielica i  chomik europejski. 
Zachowała swoje stanowiska również wydra, a rein-
trodukowany bóbr skutecznie zasiedlił nowe tereny. 
Ważną rodziną ssaków zamieszkujących puszczę 
są nietoperze, których w  okolicy Budy Stalowskiej 
stwierdzono 7 gatunków.

Ryc 1 . Lokalizacja obszarów Natura 2000 w północnej części województwa. 
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Gady, dzięki urozmaiconemu środowisku, repre-
zentowane są przez licznych przedstawicieli  takich 
jak: jaszczurka zwinka i żyworodka, zaskroniec zwy-
czajny, żmija zygzakowata, padalec zwyczajny i bar-
dzo rzadkiego gniewosza plamistego. Do niedawna 
podawano żółwia błotnego jako stałego bywalca 
wodnych rejonów puszczy, lecz obecnie jego wystę-
powanie wymaga potwierdzenia.

Również płazy występują dość licznie na terenie 
puszczy, dzięki dużej ilości terenów podmokłych. 
Rzeki, stawy i moczary zamieszkują tu wszystkie ro-
dzime gatunki żab oraz ropuch, ponadto występuje 
tu kumak nizinny, rzekotka drzewna, traszka zwy-
czajna i grzebieniasta.

We wszystkich wodach puszczy dotąd stwierdzono 
ponad 30 gatunków ryb. Leszcz, krąp, płoć, brzana, lin, 
kiełb, szczupak, sum, sandacz, okoń to niektóre gatun-
ki, które zamieszkują wodne akweny terenu puszczy. 
Stawy hodowlane specjalizują się w hodowli karpi, ale 
również i tam duży swój udział mają inne gatunki im 
towarzyszące, które dostały się na teren stawów choć-
by dzięki ptakom. Częstym zjawiskiem są też ucieczki 
karpi ze stawów do połączonej sieci kanałów melio-
racyjnych, w skutek czego karpia można łowić w ma-
łych rzekach jak i w samej Wiśle i Sanie. Natomiast do 
najrzadszych gatunków ryb występujących na terenie 
puszczy należą minóg strumieniowy, piskorze, różan-
ki, kozy, ślizy i cierniki. Leśne rzeczki, które zachowały 
naturalny charakter stały się ostatnią ostoją rzadkiego 
i zagrożonego wyginięciem raka szlachetnego.

Rozległe tereny lasów, łąk i pól to prawdziwy raj 
dla entomologów, gdyż można spotkać tu wiele inte-
resujących i rzadkich gatunków owadów takich jak 
chrząszcze, liczne motyle, pajęczaki i  inne owady. 
Sztandarowym przedstawicielem świata owadów 
w  Puszczy Sandomierskiej jest niewątpliwie mo-
dliszka. Jej liczne stanowiska są dokumentowane na 
całym terenie Puszczy Sandomierskiej jak i poza nią.

Wyprawa na tereny w widłach Wisły i Sanu dla 
ornitologa to prawdziwa uczta. Liczebność i wyjąt-

kowość gatunkowa ptaków nadaje wysoką rangę eu-
ropejską dla tego rejonu. Lasy, łąki, pola, nieużytki, 
a przede wszystkim stawy, tworzą tereny siedliskowe 
dla całej palety gatunkowej ptaków, które odnajdują 
tu dogodne miejsca do gniazdowania i zdobywania 
pokarmu. Blisko 180 gatunków ptaków lęgowych 
i przelotnych można spotkać na terenie samych sta-
wów hodowlanych. Największa liczba gatunków re-
prezentowanych jest przez ptaki wodno-błotne. Bie-
lik, orlik, błotniaki, sowy, dzięcioły, żuraw, bocian 
biały i czarny, kraska, bąk, perkozy, kaczki i czaple 
to pierwszorzędni przedstawiciele ornitofauny tego 
bogato przyrodniczo terenu.

Walory przyrodnicze Puszczy Sandomierskiej są 
wyjątkowe i coraz bardziej unikatowe. Dorodne lasy 
z  pomnikowymi przedstawicielami drzew, pełne 
runa leśnego to raj dla grzybiarzy i zbieraczy jagód. 
Rozległe lasy o cichych uroczyskach to miejsce gdzie 
można odpocząć. Pola i łąki pełne bujnej roślinności 
to krajobraz, który koi duszę zmęczonego człowieka.

Obszar Natura 2000 dla pełnej możliwości ochro-
ny i  jej prawidłowego funkcjonowania potrzebuje 
Planu Zadań Ochronnych, który to z trudem został 
wypracowany i zatwierdzony, a następnie uchylony 
po oprotestowaniu go przez Lasy Państwowe. Na 
chwilę obecną realną ochronę najcenniejszych frag-
mentów Puszczy Sandomierskiej można zapewnić 
jedynie poprzez rezerwaty przyrody. Niestety na 
terenie obszaru Natura 2000 Puszcza Sandomierska 
jest ich zaledwie trzy tj. „Pateraki” i „Jaźwiana Góra” 
w zachodniej części oraz „Zabłocie” w części połu-
dniowej o łącznej, znikomej powierzchni mniej niż 
0,5% w skali całego obszaru. Projektowany Rezerwat 
Stawy w  Budzie Stalowskiej pomimo opracowanej 
dokumentacji nie doczekał się zatwierdzenia i  po-
przez prowadzoną przez Nadleśnictwo Nowa Dęba 
wycinkę najstarszych drzewostanów obszar utracił 
najcenniejszy, poza samymi stawami, walor.

Należy pamiętać, że to napływ człowieka i  cią-
gła jego presja oraz towarzyszący mu przemysł, 

Fot . 1 . Rzekotka drzewna Hyla arborea (fot. J. Wepsięć) Fot. 2. Grzybień biały Nymphaea alba, na stawach 
w Budach Stalowskich (fot. J. Wepsięć)
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Fot . 3 . Łąka wilgotna z ostrożeniem łąkowym Cirsium rivularena, na terenie obszaru Natura 2000,  
Puszcza Sandomierska (fot. J. Wepsięć)

Fot . 4 . Fragment już nieistniejącego lasu Puszczy Sandomierskiej w granicach projektowanego  
rezerwatu przyrody „Stawy” w Budach Stalowskich (fot. Janusz Wepsięć, 03.2009 r.)
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a  w  szczególności prowadzone niegdyś wylesianie, 
doprowadziło do zaniku dziewiczego lasu, a miesz-
kająca niegdyś w  nim zwierzyna zanikła. Obecnie 
przemierzając tereny wideł Wisły i Sanu trudno so-
bie nawet wyobrazić, że jeszcze 500 lat temu niepo-
dzielnie rządził tu niedźwiedź, żubr czy już całkiem 
wymarły tur i  tarpan, wyparty został ryś i  rzadko 
spotykany dziś łoś. Zaniknęły rozległe bagna i rozle-
wiska. Ostatnie stare i wiekowe dęby, lipy i klony pa-
dają pod naporem pił łańcuchowych, pozostawiając 
po sobie na zaoranych plantacjach jedynie ogromne 
pniaki jako ostatnie świadectwo puszczy. Smutna 
i zatrważająca jest historia Puszczy Sandomierskiej, 
która poprzez działalność człowieka straciła swój 
naturalny charakter na praktycznie całym obszarze.

TARNOBRZESKA DOLINA WISŁY
PLH 180049 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk 
(SOOS)

Obszar, który zajmuje Tarnobrzeska Dolina Wi-
sły to międzywale rzeki Wisły w całości położony na 
terenie Kotliny Sandomierskiej, Niziny Nadwiślań-
skiej, na styku dwóch województw: podkarpackiego 
i świętokrzyskiego. Powierzchnia zajmowana przez 
obszar wynosi 4056,7 ha i  rozciąga się od ujścia 
Wisłoki poniżej Połańca, dalej biegnąc w dół rzeki 

pomiędzy powiatami prawego i  lewego brzegu tj. 
mieleckim, staszowskim, tarnobrzeskim i  sando-
mierskim, aż do samego miasta Sandomierz, gdzie 
swoją granicę opiera o Góry Pieprzowe.

Tarnobrzeska Dolina Wisły została powołana 
jako „obszar naturowy” ze względu na szczególnie 
cenne walory przyrodnicze tego terenu – głównie 
występowanie wodno-błotnych zbiorowisk roślin-
nych, które tworzą coraz rzadsze w  naszym kraju 
typy siedlisk ale również gatunki zwierząt, zarówno 
wodnych jak i lądowych.

Typy siedlisk jakie występują i stanowią przed-
miot ochrony Tarnobrzeskiej Doliny Wisły to:
•	 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 

wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Pota-
mion, 

•	 zalewane muliste brzegi rzek, 
•	 łąki selernicowe (Cnidion dubii), 
•	 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane eksten-

sywnie (Arrhenatherion elatioris), 
•	 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alne-
nion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe). 
W  korycie rzeki obserwować można stałe wy-

spy piaszczyste, często porośnięte krzewami i drze-
wami. Sama rzeka ciągle uznawana jest za jedną 
z  najdzikszych dużych rzek Europy. Po wielu la-
tach nieobecności do wód wiślanych powrócił bóbr  

Fot . 5 . Wielogatunkowa łąka świeża w międzywalu rzeki Wisły (fot. J. Wepsięć)
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i wydra, stałym bywalcem tego terenu stał się tak-
że bielik i  bocian czarny. W  łęgach i  zagajnikach 
spotkać można sarny, jelenie, lisy i zające. Otwarte 
tereny w dolinie rzeki szczególnie upodobały sobie 
sowy: uszatki – jako teren do polowań na gryzonie. 
Pokaźna ostoja tych sów obecnie utrzymuje się na 
jednym z  osiedli tarnobrzeskich bloków mieszkal-
nych, położonych na skarpie nadwiślańskiej. Łąki, 
koszone zgodnie z wymogami pakietów rolno-śro-
dowiskowo-klimatycznych, stają się bardziej atrak-
cyjne dla ptaków i są zasiedlane przez czajkę, rycyka 
i derkacza. Licznie występują tu przepiórki, nierzad-
ko spotkać można małe stadka kuropatw. 

Piaszczyste wyspy stają się miejscami kolonii lę-
gowych rybitwy zwyczajnej i białoczelnej, sieweczki 
rzecznej, brodźca piskliwego oraz mewy śmieszki 
i  srebrzystej. Przy odrobinie szczęścia zaobserwo-
wać można również zimorodka. Ciekawostką tej 
części Wisły jest obecność od kilku lat gniazdują-
cych ostrygojadów.

Szczególnie bogatymi enklawami są łachy i sta-
rorzecza, gdzie obserwować można kumaka nizin-
nego i rzekotkę drzewną, a w okolicy dopatrzeć się 
można ropuchy szarej, żaby trawnej i wodnej oraz 
zaskrońca. Tereny bardziej otwarte, piaszczyste 
i dobrze nasłonecznione szczególnie upodobały so-
bie jaszczurki i liczne owady. Ciekawostką w świe-
cie owadów z pewnością jest występująca na tym 
terenie modliszka, która preferuje suche i ciepłe 
stanowiska. 

Wody rzeki choć znacznie oczyszczone nie są 
szczególnie zasobne w ryby. W wodach występuje 

większość pospolitych gatunków ryb tj. sum, szczu-
pak, sandacz, okoń, leszcz, karp, karaś, krąp, kleń, 
brzana, certa, świnka, ukleja, płoć, boleń. W muli-
stym dnie dopatrzeć się można szczeżui, licznych 
mięczaków oraz owadów wodnych. Łachy stały się 
również ostoją roślin wodnych – grzybienia białe-
go, grążela żółtego i kotewki orzech wodny. 

Bardzo istotną rolę, jaką pełni dolina Wisły to 
rola korytarza ekologicznego i migracyjnego – naj-
ważniejszego w skali Polski i jednego z ważniejszych 
w  skali Europy. Dolina to swoista „autostrada” dla 
setek tysięcy ptaków, migrujących niemalże przez 
cały rok. Klucze żurawi, stada gęsi, kaczek, czapli, 
kormoranów, czajek i ptaków z rodziny siewkowa-
tych to widok coraz bardziej powszechny w dolinie 
Wisły.

Cała Dolina Wisły jest mocno zróżnicowana, dzię-
ki czemu nadal charakteryzuje się dużymi walorami  
i bogactwem przyrodniczym. Wisła to również do-
skonałe miejsce do turystyki i  aktywnego wypo-
czynku. Rozsądne wędkarstwo, spacery, wycieczki 
konne i rowerowe oraz niektóre sporty wodne, np. 
kajakarstwo to sposób na miłe spędzenie czasu na 
łonie natury, bez szkody dla niej. Dolina rzeczna to 
również skarbnica wiedzy, która ciągle skrywa wie-
le tajemnic. Umiejętne podglądanie przyrody może 
dostarczyć obserwatorom niezapomnianych przy-
gód i wrażeń podczas których poznać można liczne 
gatunki zwierząt i roślin, ich zachowania i preferen-
cje siedliskowe.

Niegdyś dzika, majestatyczna, szeroko rozlewa-
jąca swoje wody rzeka Wisła została uregulowana 

Fot . 6 . Piaszczyste wyspy miejscem odpoczynku i żerowania ptaków podczas wędrówek. Na zdjęciu czajki, mewy oraz kormorany 
(fot. R. Rozmus)
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i obsadzona w wąskim gardle wysokich wałów. Do 
największych zagrożeń istniejącego obszaru Tar-
nobrzeskiej Doliny Wisły należy zaliczyć przede 
wszystkim regulacje rzeki, chęć budowania zapór, 
nadmierną eksploatację kruszywa z  jej dna oraz 
degradację łęgów poprzez ich wycinanie. Regulacja 
Wisły na tym obszarze odbywa się przede wszyst-
kim poprzez budowę i  utrzymywanie ostróg brze-
gowych. Powodują one przyspieszenie nurtu, erozję 

denną oraz zwężanie koryta rzeki – zanikają więc 
niezwykle cenne przyrodniczo łachy śródkorytowe. 
Regulacje te przyczyniają się także do zwiększenia 
zagrożenia powodziowego w Dolinie Wisły. Ciągle 
istotnym problemem pozostaje nadmierne zanie-
czyszczenie wód, zaśmiecanie międzywala i kłusow-
nictwo. 

Pomimo ludzkiej presji, chęci dominacji i ujarz-
miania na siłę tego co natura stworzyła, Wisła nadal 

Fot . 7 . Tarnobrzeska Dolina Wisły jako korytarz ekologiczny (fot. R. Rozmus)

Fot. 8. Grupa czapli siwych Ardea cinerea, lecących wzdłuż doliny rzeki Wisły (fot. J. Wepsięć)
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w  dużym stopniu pozostaje piękną rzeką. Dlatego 
Tarnobrzeska Dolina Wisły to bogactwo przyrodni-
cze, które zostało nam ofiarowane z myślą o przy-
szłych pokoleniach, aby i one mogły podziwiać jej 
piękno.

DOLINA DOLNEGO SANU 
PLH 180020 – Specjalny Obszar Ochrony  
Siedlisk (SOOS) 

Obszar obejmuje ponad stukilometrowy odcinek 
rzeki San wraz z  jej tarasami, starorzeczami i stro-
mymi zboczami, o łącznej powierzchni 10 176,6 km. 
Dolina rozciąga się pasem od Jarosławia aż do ujścia 
rzeki pod Sandomierzem przemierzając przez pod-
karpackie powiaty tj. jarosławski, leżajski, niżański, 
przeworski, stalowowolski i tarnobrzeski. Rzeka San 
częściowo uregulowana, ciągle zachowuje swój cha-
rakter, na pewnych odcinkach jej koryto meandru-
je. Okresowo tworzą się odsypiska, łachy czy plaże 
piaszczyste. Znaczna część obszaru w  pobliżu ko-
ryta porośnięta jest lasem łęgowym z dominujący-
mi wierzbami i  topolami. Pozostałą część obszaru 
zajmują tereny w  większości użytkowane rolniczo 
z  charakterystycznymi łąkami świeżymi i  trzęśli-
cowymi. Urokliwym wzbogaceniem krajobrazu są 
oczka wodne i zarastające starorzecza. 

Dorzecze Sanu jest bardzo ważnym miejscem re-
stytucji ryb wędrownych tj. certy, troci, łososia i jesio-
tra. Sama dolina pełni istotną rolę w migracji zwierząt, 
nie tylko ryb, ale również ssaków a przede wszystkim 
ptaków, które to w okresie przelotów licznie przemie-

rzają dolinę korzystając z niej jako miejsca żerowania 
i odpoczynku. Obszar Natury 2000 został zatwierdzo-
ny w 2011 roku, a jego celem ochrony jest zachowanie 
różnorodności i mozaiki siedlisk rzeki z jej starorzecza-
mi, łęgami, ziołoroślami wraz z gatunkami zwierząt.

Do najcenniejszych i  najrzadszych gatunków 
roślin występujących w  obszarze można zaliczyć: 
skrzyp olbrzymi, kotewkę orzech wodny, salwinię 
pływającą, czosnek kątowaty, grzybieńczyk wodny, 
storczyk cuchnący, różę francuską. Występuje tu 
19 gatunków zwierząt z załącznika II: bóbr, wydra, 
traszka grzebieniasta, kumak nizinny, minóg stru-
mieniowy, kiełb białopłetwy, kiełb Kesslera, piskorz, 
boleń, różanka, głowacz białopłetwy, brzanka pelo-
penska, trzepla zielona, koza pospolita, modraszek 
telejus, modraszek nausitous, czerwończyk niepa-
rek, pachnica dębowa, zgniotek cynobrowy.

Aby zachować to bogactwo przyrodnicze należy 
dołożyć wszelkich starań w zachowanie naturalnego 
charakteru doliny Sanu. Niewątpliwym zagrożeniem 
dla obszaru jest, podobnie jak w przypadku Wisły, 
regulacja koryta, pobór kruszywa, wycinka łęgów, 
wprowadzanie monokultur i wkraczanie obcych, in-
wazyjnych gatunków. Negatywne następstwa mogą 
nieść za sobą działania człowieka prowadzące do 
ograniczenia drożności korytarza ekologicznego, 
przekształcanie terenu, włącznie z  jego zaśmieca-
niem, wprowadzanie ścieków, jak również kłusow-
nictwo wodne i lądowe. 

Aby zrozumieć Naturę i to nie tylko tę spod zna-
ku „2000” pierw należy ją poznać. Mity o obszarach  
Natury 2000 jako systemie zakazów i ograniczeń blo-
kujących rozwój gospodarczy wynika z  niewiedzy, 

Fot . 9 . Dolina rzeki San (fot. P. Bednarek)
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braku zrozumienia skutków programu dla narodu 
polskiego i  obywateli UE, nieświadomości szans, 
korzyści i  możliwości dla lokalnego społeczeństwa 
wynikających z  włączenia terenu do sieci Natura 
2000. Z  pewnością obszary Natura 2000 są szansą 
na promocje gmin i  terenów o  niezwykłych walo-
rach przyrodniczych, gdzie z powodzeniem można 
prowadzić agroturystykę, gospodarstwo ekologicz-
ne oraz w pełni korzystać z pakietów rolno-środo-
wiskowo-klimatycznych. Wiele projektów i  pro-
gramów finansowych jest skonstruowana w  taki 
sposób, aby miejscowości i gminy leżące na obsza-
rach Natura 2000 były preferowane i miały większą 
szansę na pozyskanie środków zarówno krajowych 
jak i unijnych. Natura 2000 to zazwyczaj wielkopo-
wierzchniowe obszary, często zróżnicowane, skupia-
jące różne grupy interesów, również te z dziedziny 
przemysłu i budownictwa. Aby unikać niepotrzeb-
nych konfliktów, istotną sprawą jest poznanie terenu 
poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji przyrod-
niczej a jej wyniki uwzględnić w Planach Zagospo-
darowania Przestrzennego. Obszary Natura 2000 
w  Polsce istnieją już od 14 lat, przez ten czas po-
wstało wiele konfliktów i nieporozumień ale jeszcze 
więcej mamy dobrych przykładów gdzie udało się 
pogodzić interes człowieka i dobro nas wszystkich 

czyli piękną i  czystą przyrodę. Bądźmy mądrzejsi 
o tę wiedzę i korzystajmy z dobrych praktyk płyną-
cych z całego kraju. 
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Fot . 10 . Łęgi w dolinie rzeki San (fot. P. Bednarek)
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