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W czasach kryzysu ekonomicznego i dynamicznych zmian społeczno-kulturowych Karpaty, jak
nigdy dotąd, potrzebują spójnej wizji rozwoju. W wizji tej kluczowe jest szukanie rozwiązań przystających do miejscowych realiów, opartych na lokalnym dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym oraz zapewniających długotrwałe zachowanie tradycji, kultury i przyrody regionu. Mamy
nadzieję, że niniejszą publikacją przyczynimy się do poszukiwania takich właśnie rozwiązań,
gwarantujących dobre życie mieszkańcom Karpat i ochronę tutejszego dziedzictwa.
W Karpatach życie lokalnych mieszkańców i możliwości ich rozwoju ekonomicznego są wyjątkowo mocno związane z przyrodą. Czy sąsiedztwo człowieka i przyrody musi oznaczać konflikt? W niniejszej publikacji przekonujemy, że wysoka jakość środowiska naturalnego, oprócz
zapewnienia nam wszystkim przyjaznego miejsca do życia, może gwarantować zrównoważony
rozwój wielu gałęzi gospodarki. Skupiamy się na promocji czterech form działalności gospodarczej, szczególnie predestynowanych do rozwijania w gminach karpackich: przetwarzania biomasy, wytwarzania i promocji produktu lokalnego, działalności pasterskiej oraz zrównoważonej
turystyki. Wybrane przez nas dziedziny są mocno zakorzenione w tradycji i kulturze polskich
Karpat; bazują na tutejszych walorach przyrodniczych oraz lokalnym potencjale społecznym.
Ich wdrażanie, jeśli odpowiednio zaplanowane, może odgrywać kapitalną rolę w zapewnianiu
stabilności ekonomicznej obszarów wiejskich, aktywizacji lokalnych społeczności oraz ochronie
zabytków kultury i zasobów przyrodniczych Karpat.

Publikacja współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Wydawca:
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki
www.otop.org.pl, biuro@otop.org.pl
Małopolskie biuro OTOP
ul. Zyblikiewicza 10/1a, 31-029 Kraków
www.ptakikarpat.pl
Copyright by Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki 2013
ISBN 978-83-89830-16-6
Nakład: 1200 egzemplarzy
Projekt, skład i łamanie: Aleksandra Pępkowska-Król
Druk i oprawa: Drukarnia Leyko Sp. z o.o.
ul. Romanowicza 11, 30-702 Kraków

Fot. Tomasz Wilk

Fot. Renata i Marek Kosińscy

Streszczenie

Rozwój działalności gospodarczej przyjaznej
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Pozyskiwanie i przetwarzanie biomasy
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Karpaty ze względu na dużą powierzchnię siedlisk łąkowych oraz leśnych
posiadają znaczny potencjał do pozyskiwania i przetwarzania biomasy.
Oprócz produkcji „czystej” energii, taka działalność może aktywizować
gospodarkę rolną w miejscach, gdzie jest ona mało opłacalna, pozytywnie wpływać na zatrudnienie, jakość powietrza i wody oraz budować
wizerunek gminy jako miejsca czystego ekologicznie. Odpowiednio
zaplanowane pozyskiwanie biomasy może być elementem zarządzania
górskimi siedliskami łąkowymi w celu ich ochrony.

Środowisko naturalne pozytywnie kształtuje jakość naszego życia, dostarczając dobra i usługi będące podstawą wielu form aktywności gospodarczej. Planując rozwój społeczno-ekonomiczny w Karpatach, powinno
się więc szukać rozwiązań jak najmniej szkodliwych dla przyrody i jednocześnie kłaść nacisk na rozwój takich dziedzin działalności gospodarczej,
które w zrównoważony sposób bazują na tutejszym dziedzictwie przyrodniczo-kulturowym, promując jego zachowanie.
Fot. Marcin Stańczyk

Fot. Marcin Stańczyk

Zrównoważona turystyka w Karpatach
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Produkt lokalny jako czynnik rozwoju
lokalnego

Ze względu na specyfikę Karpat turystyka może być jednym z filarów
rozwoju tego regionu. Aby jej rozwój nie oddziaływał negatywnie na
tutejsze dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe, powinien być realizowany
poprzez koncepcję turystyki zrównoważonej, gdzie harmonizowane są
potrzeby turystów, środowiska naturalnego i lokalnych społeczności.
W szczególności powinna być tu promowana turystyka niemasowa, aktywna, wykorzystująca tutejsze walory przyrodnicze i krajobrazowe.

Fot. Tomasz Wilk
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Zróżnicowanie kultur i społeczności w Karpatach znajduje odbicie
w dużej liczbie produktów lokalnych, mogących być wizytówką wielu
karpackich gmin. Ich produkcja i sprzedaż może wzmacniać stabilność
ekonomiczną lokalnych społeczności oraz wspomagać inne sektory, np.
turystykę. Produkt lokalny pomaga zachować tutejsze dziedzictwo kulturowe, a w wielu przypadkach może wzmacniać zachowanie lokalnych
walorów przyrodniczych.
Fot. Tomasz Wilk

Działalność pasterska i wypas w polskich
Karpatach – tradycja i przyszłość

Promocja prośrodowiskowej
działalności gospodarczej na terenie
gmin karpackich – projekt OTOP
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Działalność pasterska od wieków kształtowała lokalne zwyczaje i krajobraz Karpat. Obecnie może być ona narzędziem zarządzania górskimi
siedliskami łąkowymi, pozytywnie kształtując także tutejszy krajobraz.
Realizowane inicjatywy przywrócenia wspólnotowego wypasu w Karpatach wskazują, że może on być czynnikiem aktywizującym ekonomię
gmin, stymulując przy okazji inne gałęzie gospodarki, np. turystykę,
a także pozytywnie oddziałując na społeczno-kulturowy wymiar obszarów wiejskich w Karpatach.
Fot. Aleksandra Pępkowska-Król
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Ochrona unikalnych zasobów przyrodniczych Karpat jest celem projektu
wdrażanego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w latach 2011–2015. W ramach projektu realizowana jest m.in. grupa działań
mających na celu promocję różnych form działalności gospodarczej,
które pozytywnie oddziaływałyby na życie lokalnych mieszkańców, jednocześnie przyczyniając się do zachowania tutejszego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
Fot. Grzegorz Leśniewski
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Rozwój działalności
gospodarczej przyjaznej środowisku
w Karpatach – wprowadzenie
Tomasz Wilk

Karpaty to region o unikatowej w skali całego kraju faunie,
florze, zabytkach i krajobrazach oraz wciąż żywych tradycjach i wyrazistych społecznościach lokalnych. To przyrodniczo-kulturowe dziedzictwo bez wątpienia wymaga
naszej aktywnej ochrony. Jednocześnie mieszkańcy tego
regionu mają prawo, aby ich wsie, gminy i powiaty rozwijały się gospodarczo. Poszukiwanie rozwiązań, które godziłyby te na pierwszy rzut oka przeciwstawne procesy, nie jest
łatwe. Jest jednak niezbędne, aby w długim okresie zapewnić zrównoważony rozwój, godzący potrzeby wszystkich
zainteresowanych. Celem niniejszej publikacji jest więc
zwrócenie uwagi Czytelnika na możliwość aktywizowania
tych form działalności gospodarczej, które mogą przyczyniać się zarówno do podniesienia statusu życia lokalnych
społeczności, jak i do zachowania przyrody i kultury obszaru Karpat.
Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas rozwiązania zainspirują Czytelnika do szukania własnych dróg
rozwoju i uwzględniania potrzeb ochrony przyrody zarówno w podejmowaniu codziennych decyzji, jak i w strategicznym planowaniu rozwoju przedsiębiorstwa, gminy czy
powiatu.

Rozwój gospodarczy w Karpatach
– gdzie szukać dobrych rozwiązań?
Specyfika Karpat, związana z ich topografią, klimatem, warunkami środowiskowymi czy kulturą, w znaczący sposób
determinuje możliwe kierunki rozwoju gospodarczego.
Dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i społeczne Karpat
to wciąż niedoceniany kapitał, często uważany za hamulec
rozwoju. Bez wątpienia charakterystyka regionu sprawia,
że pewne szczególne formy rozwoju (np. przemysł ciężki)
nie będą tu miały racji bytu, jednak inne gałęzie gospodarki (np. turystyka czy rolnictwo ekologiczne) mogą być
rozwijane z powodzeniem. Kluczową kwestią jest posta-

wienie na rozwój wykorzystujący lokalne, zastane warunki przyrodnicze i kulturowe oraz zrozumienie, że ochrona
tych zasobów jest niezbędna, jeśli chcemy zapewnić trwały
rozwój karpackich społeczności.
Dlaczego poszukiwanie rozwiązań bazujących
„w przyjazny sposób” na lokalnych zasobach przyrodniczych czy kulturowych jest tak istotne? Po pierwsze, wdrażanie ich jest z reguły najmniej kapitałochłonne, gwarantuje „autentyczność” produktu osadzonego w miejscowych
realiach oraz łatwiejsze zdobycie dla takich pomysłów akceptacji lokalnych społeczności. Wszystko to może znacznie podnosić szansę na realizację przedsięwzięcia i jego
długoterminową kontynuację. Po drugie, rozwiązania takie, jeśli są odpowiednio zaplanowane, w najmniejszym
stopni ingerują w dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.
Sprzyja to zachowaniu specyfiki regionu, zwyczajów i tradycji lokalnych społeczności, poniekąd gwarantując, że
rozwój ekonomiczny nie odbywa się kosztem tożsamości
lokalnych społeczności oraz nie obniża jakości życia mieszkańców. Rozwiązania bazujące na lokalnych zasobach
mają także największą szansę wchodzić w synergię z innymi formami działalności gospodarczej, w szczególności ze
zrównoważoną turystyką. Turyści, jak nikt inny, zweryfikują, czy proponowane przez nas produkty spełniają kryteria
autentyczności, naturalności i bliskości z przyrodą. Rozwiązania szanujące lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe są
także z reguły najbardziej „zrównoważone” – wiele z nich
nie przyniesie dużego zysku w krótkim czasie, ale w dłuższej perspektywie zagwarantuje większe korzyści, zarówno
ekonomiczne, jak i w sferze jakości życia.
Widok, jaki roztacza się za oknem przeciętnego karpackiego domu, to mozaika lasów, łąk i pól, wciąż noszących stosunkowo niewielkie piętno obecności człowieka.
Niezwykle istotne jest, aby w tym krajobrazie zobaczyć
potencjał dla zrównoważonego rozwoju Karpat. W takim
ujęciu zasoby przyrodnicze czy kulturowe są podstawą

Zdjęcie na poprzedniej stronie: w Karpatach znaczna część mieszkańców mieszka na obszarach wiejskich, gdzie codzienne życie dużo bardziej zależne jest od środowiska naturalnego niż w miastach.
Fot. Bogusław Czerwiński
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Jaka jest wartość
otaczającej nas
przyrody?

Różnorodność biologiczna jest ważna sama w sobie, ale jest też podstawą wielu dóbr i procesów, od których jesteśmy zależni. Wartość wielu z tych dóbr możemy oszacować, określając wymierne korzyści ekonomiczne, jakie przynosi nam zdrowe środowisko naturalne.
W Unii Europejskiej 4,4 mln stanowisk pracy jest bezpośrednio zależnych od środowiska
przyrodniczego. Wskaźnik ten jest szczególnie wysoki dla cennych przyrodniczo regionów,
takich jak np. Karpaty, gdzie życie zawodowe wielu osób (rolników, leśników, branży turystycznej i in.) opiera się na zasobach naturalnych. Przepływ ludzi szukających wypoczynku
we wszystkich obszarach Natura 2000 w UE oszacowano na 1,2–2,2 mld wizyto-dni rocznie, a korzyści wypoczynkowe z tym związane – na 5–9 mld euro rocznie. Oznacza to, że
obecność wysokiej jakości ekosystemów (leśnych, łąkowych czy morskich) bezpośrednio
determinuje możliwość zatrudnienia wielu spośród nas. Oczywiście zachowanie środowiska przyrodniczego związane jest także z kosztami, jednak liczne analizy wskazują, że
korzyści ekonomiczne, których źródłem jest „zdrowe” środowisko naturalne, zawsze przewyższają koszty jego ochrony (np. badania przeprowadzone w Szkocji wskazują 7-krotnie
wyższe zyski niż koszty). Przykładowo, gospodarcza wartość zapylania roślin przez owady w krajach UE oszacowana została na 15 mld euro rocznie. Tak więc, bez odpowiednich
działań mających na celu ochronę owadów zapylających europejskie rolnictwo poniosłoby
ogromne straty. Te zależności dostrzegane są coraz częściej przez samych przedsiębiorców i instytucje zajmujące się działalnością gospodarczą. Przykładem może być deklaracja
Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, mówiąca: „Biznes nie może
funkcjonować, jeśli ekosystemy i usługi przez nie dostarczane – jak woda, różnorodność
biologiczna, włókna, drewno lub klimat – będą niszczone bez umiaru”.

rozwoju wielu form działalności społecznej i gospodarczej – jasna staje się więc potrzeba ich ochrony.

Środowiskowe uwarunkowania rozwoju
gospodarczego – dlaczego należy o tym
pamiętać?
Wiele decyzji, które podejmujemy, prowadząc swoje gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo lub zarządzając
gminą czy powiatem, ma bezpośredni wpływ na otaczające nas środowisko naturalne. Dlaczego tak istotne jest, aby
ten wpływ umieć oceniać i w miarę możliwości minimalizować? Odpowiedzi jest wiele i obejmują one argumenty
zarówno naukowe, jak i etyczne, ale być może najważniejszym z nich jest ten, że jakość naszego życia bezpośrednio zależy od stanu środowiska przyrodniczego. Ochrona siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt,
a także krajobrazu ma bezpośrednie, mocne przełożenie
na to, jak żyje się nam i jak będzie się żyć naszym dzieciom
i wnukom. Coraz więcej publikacji naukowych podkreśla
ten związek, a stan środowiska naturalnego uwzględniany
jest m.in. we wskaźnikach jakości życia mieszkańców wielu
krajów Unii Europejskiej.
Paleta usług i dóbr, których dostarcza nam środowisko naturalne, to tzw. usługi ekosystemowe. Obejmują one

m.in. „bezpośrednie” produkty, których dostarczają nam
ekosystemy, jak żywność, czysta woda, paliwa, włókna
czy substancje czynne leków. Ekosystemy kształtują wiele
procesów wpływających na nasze życie poprzez utrzymanie jakości powietrza, regulację klimatu, kontrolę erozji
gleb, regulację przepływu i retencji wód, zapylanie roślin
itp. Środowisko naturalne wpływa pozytywnie na nasze
zdrowie i samopoczucie, zapewniając możliwość rekreacji
i spędzania czasu wolnego; jest także źródłem wartości
duchowych i etycznych. Jakość usług ekosystemowych,
„świadczonych” przez przyrodę, zależy oczywiście od stanu
środowiska – im jest on lepszy, tym wyższej jakości są usługi. Warto podkreślić, że wiele usług ekosystemowych działa
lokalnie, inne mają charakter regionalny, a nawet globalny – od tego, w jakim stanie będą łąki, strumienie i lasy za
naszym oknem, zależeć będzie nie tylko jakość powietrza
i wody w naszym miejscu zamieszkania, ale także w całym
regionie lub kraju.
W przedstawionym powyżej ujęciu przyroda to nie
hamulec rozwoju gospodarczego, ale raczej strażnik dbający o to, żeby rozwój ten uznawał nie tylko ekonomiczne
wartości. Szeroko pojmowany dobrobyt nas wszystkich powinien być mierzony nie tylko stanem posiadania, ale także
jakością naszego życia, która przecież tak mocno zależy od
środowiska naturalnego. Podsumowując, ochrona przyro-

Zdjęcie na następnej stronie: decyzje dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego powinny brać
pod uwagę długoterminowe korzyści dla lokalnych mieszkańców i społeczeństwa. Wiele z tych decyzji podejmowanych na poziomie gmin czy powiatów, będzie miało wpływ na jakość życia kolejnych
pokoleń. Fot. Tomasz Wilk
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Zachowanie walorów krajobrazowych jest niezwykle istotne, nie tylko ze względów estetycznych, ale też
dlatego, że jakość krajobrazu jest ważnym czynnikiem budowania produktu turystycznego. Fot. Tomasz Wilk

dy to nie fanaberia nielicznej grupy osób, lecz nieunikniona
konieczność. Kwestię tę trafnie podsumowuje Wizja 2050
Komisji Europejskiej: „do 2050 roku funkcje ekosystemów
i korzyści, jakich dostarczają jako naturalny kapitał, będą
chronione, docenione i odpowiednio odtworzone, zarówno dla ich wartości samej w sobie, jak i ze względu na
kluczowy wkład w jakość życia człowieka i dobrobyt
ekonomiczny, a także dla uniknięcia katastrofalnych skutków utraty różnorodności biologicznej”.

Jak planować rozwój
społeczno-gospodarczy gminy?
Jak wskazano powyżej, ochrona zasobów przyrodniczych
jest kluczowa w zapewnieniu nam wszystkim wysokiej jakości życia. Ujęcie kwestii związanych z ochroną przyrody
w planowaniu rozwoju ekonomicznego wsi, gminy lub powiatu nie przychodzi jednak łatwo. Związane jest to głównie z faktem, że korzyści płynące z zachowania środowiska
naturalnego uważane są za dobro wspólne, nieprzynoszące konkretnych korzyści. Przy podejmowaniu codziennych
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decyzji wymagających pogodzenia często sprzecznych
racji, interesy ochrony przyrody nie zawsze znajdują należyte miejsce. Jednym z największych wyzwań związanych
z ochroną przyrody na poziomie lokalnym jest trudność
w braniu pod uwagę przy podejmowaniu decyzji korzyści
długoterminowych zamiast krótkoterminowych – planowanie nie tylko na okres jednej kadencji, ale w dłuższym
czasie, przewidując, jak nasze działania mogą wpływać na
życie lokalnych społeczności w perspektywie wielu lat. Prośrodowiskowe podejście do podejmowania decyzji niesie
też ze sobą wiele praktycznych kwestii, m.in. łatwiejsze
przechodzenie przez procedury ocen oddziaływania na
środowisko, możliwość korzystania z szerokiego wachlarza
dotacji, możliwość udziału w systemach wyróżnień i nagród dla „zielonych” inicjatyw czy łatwiejsze współgranie
z innymi gałęziami gospodarki, np. turystyką. Niezwykle
istotne, wymagające osobnego podkreślenia, jest odpowiednie planowanie przestrzenne w gminie. W całej Europie coraz większy nacisk kładzie się na ochronę krajobrazu.
W skali gminy, oprócz walorów estetycznych, ochrona wybranych miejsc działa jak magnes przyciągający turystów.

Jeśli zabudujemy gminę w nieodpowiedni sposób, to możemy stracić siłę przyciągania, którą są miejsca atrakcyjne
turystycznie.
Podejmowanie prośrodowiskowych rozwiązań może
być wstępem do realizacji szerszej spójnej wizji planowania rozwoju gminy w zrównoważony sposób. Realizacja
takiej wizji, oprócz właściwego adresowania kwestii środowiskowych w zarządzaniu gminą, może także obejmować wdrażanie konkretnych projektów mających na celu
ochronę zasobów przyrodniczych czy projektów związanych z edukacją ekologiczną; dbanie o jakość wód, powietrza, odpowiednią gospodarkę odpadami i estetykę gminy,
a także promocję ekologicznego rolnictwa. Na tej bazie
promować możemy swoją „zieloną” gminę jako miejsce
wdrażania idei zrównoważonego rozwoju. Jeśli etykieta
„zielonej” gminy nie będzie jedynie etykietą, ale autentycznym produktem, w oparciu o nią będziemy mogli tworzyć
kolejne inicjatywy, związane z rozwojem zrównoważonej
turystyki, promocją produktów lokalnych czy aktywizacją ekstensywnego rolnictwa. „Zielona” gmina to nie tylko
gmina ekonomicznie stabilna, ale także dobre miejsce do

życia oraz hasło przyciągające turystów i wybranych inwestorów czy przedsiębiorców.
Informacje:
1. Nunes P. A. L. D., Ding H., Boteler B., ten Brink P., CotteeJones E., Davis M., Ghermandi A., Kaphengst T., Lago
M., McConville A. J., Naumann S., Pieterse M., Rayment
M., and A. Varma, 2011. „The Social Dimension of Biodiversity Policy: Final Report” for the European Commission, DG Environment under contract: ENV.G.1/
FRA/2006/0073 – 2nd, pages vii-205, Venice/Brussels,
February 2011.
2. Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems
and Human Well-being: Opportunities and Challenges
for Business and Industry. World Resources Institute,
Washington, DC.
3. The Economic Benefits of Natura 2000 Network. Synthesis Report. 2013. European Commission.
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Zrównoważona turystyka w Karpatach
Katarzyna Śliwa-Martinez, Robert Pawlusiński

Turystyka stanowi ważny czynnik przemian społeczno-gospodarczych, zwłaszcza obszarów wiejskich. Obszary
górskie, które cechuje dobrze zachowana przyroda, duży
udział obszarów chronionych, a także bogactwo kulturowe, są szczególnie predestynowane do aktywizacji ich gospodarki poprzez turystykę.
Korzyści z rozwoju turystyki w gminie mogą być wieloaspektowe. Obok wymiernych korzyści ekonomicznych,
jak nowe miejsca pracy, zwiększone dochody budżetu gminy, pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości, rozwój tego
sektora przynosi także pozytywne zmiany ogólnospołeczne, między innymi przy odpowiednim planowaniu może
sprzyjać zachowaniu miejscowej przyrody w niezmienionym stanie, podnosić jakość życia miejscowej społeczności,
zwiększać poczucie dumy z miejsca zamieszkania i dbałość
o nie. Dochody uzyskiwane dzięki turystyce pozwalają też
na podtrzymanie tradycyjnych kierunków gospodarki wiejskiej, w tym rolnictwa. Mówiąc o oddziaływaniu turystyki,
należy wskazać także na związane z nią pośrednie efekty
ekonomiczne. Wraz z pojawieniem się w gminie turystów,
do lokalnej gospodarki dociera pieniądz, który nie zatrzymuje się jedynie w sektorze turystyki, ale oddziałuje także
na inne sektory. Według różnych badań jedna złotówka
pozyskana z turystyki, wprowadzona do gospodarki może
wygenerować od 3 do 5 złotych dodatkowego dochodu.
Dzięki turystyce rozwijają się nowe sektory lokalnej gospodarki, jak przemysł pamiątkarski, ekologiczna produkcja
żywności na potrzeby turystów, usługi rozrywkowe itp.
Często podnosi się poziom i jakość usług publicznych, których odbiorcami oprócz turystów są także mieszkańcy.

Rozwój turystyki w Karpatach
– szerszy kontekst
Turystyka jest powszechnie akceptowanym kierunkiem
rozwoju gmin karpackich, co potwierdzają nie tylko zapisy
krajowych i regionalnych dokumentów planistycznych,
ale także strategie rozwoju wielu karpackich gmin. Wizja
rozwoju Karpat określona w konwencji karpackiej – porozumieniu międzyrządowym zawartym przez siedem krajów karpackich, w tym Polskę, wskazuje, że rozwój turysty-
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ki jest kluczowy dla przyszłości całego regionu. Wskazania
odnoszące się bezpośrednio do wspierania turystyki na obszarze Karpat zawarte zostały w regionalnych strategiach
województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego.
Działania te pozostają w ścisłym związku z założeniami
Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, gdzie przypisano turystyce jedną z podstawowych ról w przekształceniu
polskiej wsi. Zgodność celów rozwoju Karpat z polityką
regionalną, w tym Unii Europejskiej, daje szansę na wspieranie działań proturystycznych w ramach nowych programów finansowych na lata 2014–2020. W poprzednim
okresie finansowania na wsparcie rozwoju turystyki Unia
Europejska przeznaczyła 6 mld EUR.
Szereg karpackich miejscowości umiejętnie wykorzystuje swoje atuty i opierając się na nich, rozwija lokalną
gospodarkę turystyczną. Dotyczy to zwłaszcza wysokogórskiej części Karpat. Niestety, wciąż wiele rejonów Karpat nie
rozwija tkwiącego w nich potencjału turystycznego. Składa
się na to wiele czynników, m.in. tradycyjny rolniczy charakter gospodarowania, brak tradycji w obsłudze turystów,
niewiara we własne siły i posiadane zasoby, brak pomysłów
czy brak umiejętności strategicznego planowania. W dalszej części opracowania wskazano propozycje ścieżek rozwoju turystycznego gmin karpackich, zwłaszcza tych, które
dotychczas nie wykorzystywały odpowiednio posiadanych
atutów.

Jakie są kierunki rozwoju turystycznego
gmin karpackich?
Podstawową rolę w kształtowaniu potencjału turystycznego Karpat odgrywają walory środowiska przyrodniczego:
malowniczy górski krajobraz, korzystnie oddziałujący na
człowieka górski klimat, bogactwo wód mineralnych, rozległe połacie lasów, wielość gatunków świata roślin i zwierząt, a także liczne obszary chronione, w tym 6 parków
narodowych. Duże znaczenie ma także wiejski charakter
Karpat, przejawiający się w dużym udziale łąk i pastwisk,
malowniczym położeniu osad wiejskich, dobrze zachowanej wiejskiej architekturze oraz wciąż pielęgnowanych
zwyczajach i tradycjach, które dla mieszkańców tych ziem
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są ważnym elementem ich dziedzictwa. Rozwojowi turystyki sprzyjają również ponadwiekowe tradycje w zakresie
ruchu turystycznego i związany z tym turystyczno-wypoczynkowy wizerunek Karpat, bliskość dużych aglomeracji
miejskich Krakowa, Górnego Śląska i Rzeszowa. Istotnymi
barierami są natomiast nierównomierny rozwój bazy turystycznej, zwłaszcza noclegowej, wciąż zbyt słaba dostępność komunikacyjna, mało efektywna promocja i informacja turystyczna, a także brak czytelnej oferty turystycznej
skierowanej do określonych segmentów rynku. Niezbędne
są także działania inwestycyjne związane z poprawą stanu
infrastruktury technicznej, w tym wodociągów i kanalizacji,
czy poprawą estetyki przestrzeni gminy. Jakikolwiek by był
kierunek rozwoju turystyki w Karpatach, warto podkreślić,
że kluczowe jest w nim zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych, będących bazą dla rozwoju turystyki.

Czym jest zrównoważona turystyka?
Pożądanym kierunkiem dalszego rozwoju turystycznego
Karpat powinien być rozwój oparty na koncepcji zrównoważonej turystyki. Idea ta zakłada takie planowanie
rozwoju turystyki, które nie prowadzi do utraty zasobów
przyrodniczych, przy jednoczesnym ograniczaniu do minimum ingerencji turystyki w tożsamość kulturową społeczności lokalnych, ich zwyczaje, styl życia oraz dążenie
do zapewnienia mieszkańcom jak największego udziału
w dochodach z turystyki. Podstawę koncepcji turystyki
zrównoważonej stanowi osiągnięcie harmonii między potrzebami turystów, środowiska naturalnego i lokalnych
społeczności. Trudno jednoznacznie wskazać, które z form
turystyki mają cechy turystyki zrównoważonej, a które nie.
Turystyka zrównoważona jest pewną ideą, wzorcem postę-

Na obszarach górskich, o dużych walorach przyrodniczych i kulturowych, gospodarka może być aktywizowana poprzez rozwój turystyki. Promowany powinien być tu zrównoważony model turystyki, niepowodujący
niszczenia środowiska naturalnego oraz przyczyniający się do zachowania tożsamości lokalnych społeczności.
Fot. Tomasz Wilk

powania, a nie odniesieniem do określonych form aktywności turystycznej. Dlatego też w Karpatach mogą rozwijać
się różne formy turystyki, pod warunkiem że nie będą one
inwazyjnie oddziaływać na sferę przyrodniczą i społeczną.
Poniżej przedstawiono główne trendy w rozwoju turystyki w Karpatach. Nie wyczerpują one szerokiego wachlarza
możliwości. Każda z gmin może dowolnie kształtować swój
produkt turystyczny, opierając się na posiadanych zasobach i preferowanych drogach rozwoju.

Po zdrowie i spokój
Jedną z tradycyjnych form turystyki w Karpatach o dużym
potencjale rozwojowym jest wypoczynek na wsi, w tym
w gospodarstwie agroturystycznym. Dzisiejszy turysta,
pochodzący najczęściej z miasta, poszukuje możliwości
odpoczynku na łonie przyrody. Celem jego przyjazdów
są miejsca ustronne o nieskażonym środowisku, które zapewniają ciszę i spokój, możliwość kontemplacji przyrody,
a także bezpośredni kontakt z miejscową społecznością. Takie atuty posiada większość gmin karpackich. Podróże „po

Gmina Bałtów
– przykład
sukcesu
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zdrowie na wieś” powinny stać się sztandarowym produktem turystycznym tego regionu Polski. Niektóre gospodarstwa agroturystyczne zyskały już ogólnokrajową renomę,
stając się markowym produktem turystycznym regionu.
Mogą one posłużyć za wzorce dla rozwoju tego typu działalności w innych gminach, np. Zagroda Magija w Bieszczadach czy Dom na Łąkach w Beskidzie Niskim. Wiele gospodarstw agroturystycznych boryka się jednak z problemem
wyboru kierunku rozwoju, wskazując przy tym, że istotną
barierę rozwojową stanowi dla nich brak oferty uzupełniającej w miejscu ich lokalizacji. Gminy, które zamierzają rozwijać się jako wsie wypoczynkowe, powinny dążyć do urozmaicenia oferty pobytowej, nie tylko poprzez wyznaczanie
tras i szlaków turystycznych, ale także poprzez rozwój bazy
rekreacyjnej, zagospodarowanie terenów i miejsc kąpielowych czy organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych.
Ważna jest także estetyzacja przestrzeni wypoczynkowej.
Odpowiedzią gospodarstw agroturystycznych na zainteresowanie ze strony rynku może być także ich specjalizacja.
Z jednej strony dotyczyć to może oferty powiązanej z tradycjami danego regionu (np. zielarstwo, tradycyjne pro-

Gmina Bałtów stanowi przykład sukcesu odniesionego dzięki rozwojowi turystyki. Jeszcze niewiele ponad 10 lat temu gmina ta borykała się z problemami typowymi dla wielu
obszarów wiejskich. Bezrobocie sięgało tam 40 proc., młodzież uciekała do miast lub za
granicę, niewielki budżet gminy hamował jakiekolwiek inwestycje, brak było także jasnej
i długofalowej wizji rozwoju. Szansę na aktywizację społeczno-gospodarczą mieszkańcy
dostrzegli w turystyce, zakładając lokalne stowarzyszenie i pobudzając rozwój przedsiębiorczości w sektorze obsługi turystów. Obecnie Bałtów jest jednym z centrów turystycznych województwa świętokrzyskiego. Odwiedza go rocznie ponad 300 tys. turystów, dla
których przygotowano szereg atrakcji bazujących na przyrodzie i przeszłości geologicznej
tych ziem.
Wszystko zaczęło się w 2001 r., kiedy to grupa inicjatywna ok. 120 mieszkańców
powołała do życia lokalne stowarzyszenie pod nazwą „Bałt”. Było ono zalążkiem nowych
przedsięwzięć zrealizowanych w kolejnych latach. Pierwszym z nich było uruchomienie
w 2003 r. spływu tratwami po rzece Kamiennej. Następnie w 2004 r. otwarty został park
jurajski (pierwszy w Polsce), który jest do dzisiaj główną atrakcją turystyczną gminy. Mieszkańcy umiejętnie wykorzystali fakt odnalezienia na terenie Bałtowa śladów dinozaurów
i na bazie tego zbudowali lokalny produkt turystyczny. W kolejnych latach powstawały
nowe atrakcje (ośrodek jazdy konnej, zwierzyniec, stok narciarski) i podmioty gospodarcze, a rozwój turystyczny nabierał coraz większego rozpędu, angażując nowe osoby i kreując kolejne miejsca pracy.
„Energia drzemała w ludziach przez lata i nagle eksplodowała. Zaczęli pracować dla
siebie samych, dla przyjaciół i nieprzyjaciół, sąsiadów (…) Oni naprawdę wierzyli, że zmieniają świat wokół siebie” – wspomina Jarosław Kuba, dyrektor generalny stowarzyszenia.
W 2007 r. w sektorze obsługi turystów pracowało już ok. 130 osób, obecnie liczba ta
jest wyższa. Znacząco wzrosły dochody budżetowe gminy. Przed „rewolucją turystyczną”
budżet gminy kształtował się na poziomie 4,5 mln złotych, w 2007 r. wynosił już 9 mln
złotych, a w 2011 r. – 17 mln złotych. Gmina umiejętnie sięga po wsparcie z zewnątrz, także
z środków Unii Europejskiej.
Model rozwoju Bałtowa od samego początku oparto na koncepcji ekonomii społecznej. Powołane do życia podmioty korzystają przede wszystkim z miejscowego rynku pracy,
a osiągane przez nie korzyści ekonomiczne służą do pobudzania innych sfer życia społecznego w gminie. Bałtowska inicjatywa ma już wymiar ponadlokalny. W 2006 r. gmina Bałtów
wraz z innymi 10 gminami z województwa świętokrzyskiego powołała do życia Fundację
„Partnerstwo Krzemienny Krąg”, która miała na celu wspierać i rozwijać markowy produkt
turystyczny całego regionu.
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dukty rolne, hodowla koni), z drugiej – specjalizacji w obsłudze określonych grup klientów, m.in. rodzin z dziećmi,
osób starszych, osób niepełnosprawnych. Rynek agroturystyczny wykazuje w Polsce wyraźną tendencję wzrostową
i wciąż jest na nim miejsce dla wielu nowych gospodarstw
agroturystycznych.

Turystyka aktywna
Rosnąca popularność aktywnych form wypoczynku w połączeniu z górskim charakterem środowiska przyrodniczego Karpat stwarza podstawę dla rozwoju turystyki aktywnej. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie z form tzw.
turystyki kwalifikowanej pozostają bez wpływu na stan
górskiej przyrody. Do form turystyki, które z reguły nie oddziaływają w sposób negatywny na środowisko przyrodnicze, zaliczyć należy między innymi turystykę rowerową,
turystykę pieszą, turystykę konną, narciarstwo biegowe,
narciarstwo skitourowe, spływy kajakowe górskimi rzekami. Rozwój turystyki aktywnej wiąże się niejednokrotnie
z realizacją działań o charakterze inwestycyjnym i wymaga
dużych nakładów finansowych, a także przezornego planowania, które zapewnić powinno „bezpieczeństwo ekologiczne” inwestycji. Nie wszystkie gminy karpackie mają
szansę stać się centrami aktywnego wypoczynku, ale oferta z zakresu turystyki aktywnej może znacząco zwiększać
ich atrakcyjność turystyczną. Za przykład gminy, która odniosła duży sukces, może posłużyć Istebna, gdzie przygotowano narciarskie trasy biegowe na Kubalonce oraz podjęto szereg działań popularyzujących gminę jako centrum
górskiej turystyki rowerowej.

Turystyka przyrodnicza
Szansę dla gmin karpackich może stanowić również turystyka przyrodnicza. Wiąże się ona z odwiedzaniem
z pobudek poznawczych miejsc cennych przyrodniczo.
Jej celem mogą być zarówno osobliwości przyrody nieożywionej, zwłaszcza obiekty geologiczne, walory krajobrazowe, jak i świat roślin i zwierząt. Rozwojowi turystyki
przyrodniczej sprzyja wyjątkowo bogata sieć obszarów
chronionych w Karpatach. W ostatnich latach coraz większą popularnością w Europie cieszy się geoturystyka i związana z nią idea tworzenia geoparków – obszarów, na których można zapoznać się z przeszłością geologiczną danego obszaru. W Karpatach istnieje wiele obiektów i miejsc,
w których ta forma turystyki może aktywnie się rozwijać.
Popularne wśród turystów stają się także wyprawy ornitologiczne (tzw. birdwatching) i florystyczne. Opierając się na
sieci istniejących ośrodków edukacji ekologicznej, można
budować ofertę skierowaną do różnych grup wiekowych.
Obiekty takie działają przy parkach narodowych i parkach
krajobrazowych.

Turystyka kulturowa
Innym kierunkiem rozwoju turystycznego gmin karpackich
może stać się turystyka kulturowa. Popularyzacja tej formy turystyki wiąże się z wykorzystaniem dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej mieszkańców. Wiele gmin
karpackich posiada zabytki o randze ogólnokrajowej czy
międzynarodowej (drewniane kościoły czy cerkwie wpisa-
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ne na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO). Stosunkowo dobrze zachowane są
także folklor i zwyczaje miejscowej ludności czy tradycje
związane z gospodarką rolną, w tym pasterstwem. Oferta
bazująca na dziedzictwie kulturowym może być kształtowana w różny sposób, począwszy od tradycyjnych form
ekspozycji (izby regionalne) czy ekomuzea, przez szlaki kulturowe łączące w ramach tras tematycznych poszczególne
kategorie obiektów, aż po wydarzenia kulturalne, nawiązujące do lokalnych społeczności i ich życia codziennego.
Ważnym elementem kultury, w oparciu o który można budować produkt turystyczny, jest również kuchnia regionalna. Przykładem gminy w Karpatach, która opierając się na
dziedzictwie kulturowym, buduje swój produkt turystyczny, jest Lanckorona.

Jak efektywnie rozwijać turystykę
na terenie gminy?
Rozwój turystyki w gminie jest procesem złożonym o długofalowym charakterze. Z uwagi na złożoność lokalnych
uwarunkowań może on w poszczególnych gminach różnie
przebiegać. Należy jednak pamiętać, że powinien zakładać
udział wielu lokalnych interesariuszy, w tym władz samorządowych, zarządców obszarów chronionych i obiektów
kultury, a także lokalnej społeczności i jej liderów. Poniżej
przedstawiono 10 podstawowych uwag, które mogą stanowić przydatne zalecenia w zakresie efektywnego planowania i rozwoju turystyki na poziomie gminy.
1. Rozwój turystyki powinien zakładać wymierne korzyści
dla miejscowej społeczności i bazować na lokalnych
zasobach. Proces działań zmierzających do aktywizacji
turystycznej gminy powinien być poprzedzony szczegółową analizą posiadanych zasobów oraz szans i zagrożeń płynących z otoczenia zewnętrznego.
2. Cele i zadania związane z rozwojem turystyki powinny być wypracowane na drodze społecznego konsensusu i odnosić się do długiego horyzontu czasowego
(5–10 lat).
3. Wszelkie inicjatywy i działania proturystyczne powinny być poprzedzone zapewnieniem odpowiedniego
stanu infrastruktury technicznej i społecznej. Brak odpowiedniej infrastruktury drogowej, wodno-sanitarnej,
teleinformatycznej jest jedną z podstawowych przeszkód na drodze rozwoju turystyki w gminie.
4. Wdrażanie przyjętej koncepcji rozwoju turystycznego
musi wiązać się z szeregiem inicjatyw stanowiących
wsparcie dla tworzącego się sektora turystyki. Niezbędne są szkolenia skierowane do mieszkańców, w trakcie
których poznają specyfikę obsługi turystycznej, organizacji usług noclegowych, żywieniowych i innych, a także kwestie organizacyjno-finansowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych na te cele.
5. Rozwój oferty turystycznej powinien odbywać się tzw.
metodą małych kroków – powolny, ale przemyślany
rozwój turystyki jest bardziej opłacalny z punktu widzenia lokalnej społeczności niż działalność obcego
inwestora turystycznego o dużej skali oddziaływania,
który najczęściej nie korzysta z lokalnych zasobów siły
roboczej czy produktów rolnych.

Zagroda Magija
(gmina Olszanica)

Zagroda Magija w Orelcu w Bieszczadach stanowi przykład sukcesu w biznesie agroturystycznym w Karpatach. Obiekt powstał niespełna 10 lat temu i w krótkim czasie stał
się jedną z wizytówek turystycznych regionu i wzorem do naśladowania dla innych tego
typu podmiotów.
Właściciele od samego początku funkcjonowania obiektu położyli duży nacisk na
bliski kontakt z przyrodą, wiejski charakter obiektu oraz atmosferę gościnności. Zagroda korzysta z lokalnych produktów rolnych, nawiązując do regionalnych tradycji kulinarnych. Oferta obiektu jest skierowana do różnych grup odbiorców, np.:
• 
hobbistów: warsztaty fotograficzne, pomoc w poszukiwaniu śladów przodków
mieszkających w Bieszczadach, warsztaty ginących zawodów, obserwacje ptaków;
• grup: imprezy integracyjne z pakietami aktywnego wypoczynku, szkolenia wyjazdowe;
• gości aktywnie wypoczywających oraz rodzin z dziećmi: nordic walking, wycieczki
rowerowe, rakiety śnieżne.
Właściciele w celu realizacji satysfakcjonującej klienta oferty turystycznej stworzyli sieć lokalnych powiązań, zapraszając do współpracy wiele osób z okolicy: przyrodnika
i ornitologa, instruktora nordic walking, przewodnika-wędkarza, masażystę, panie z kół
gospodyń wiejskich oraz przewodników turystycznych.
Sukces tego obiektu w dużej mierze wiążę się z umiejętnością przygotowania szerokiej oferty, która pozwala mu uzyskać przewagę konkurencyjną nad innymi obiektami agroturystycznymi w tej części Karpat.

Rozwój oferty turystycznej budowany w oparciu o lokalne społeczności i ich autentyczne tradycje, w dłuższym czasie może
okazać się bardziej opłacalny niż działalność inwestora z zewnątrz, promująca pomysły nieprzystające do lokalnych realiów.
Na zdjęciu spływ tradycyjnymi tratwami flisackimi przełomem Dunajca w Pieninach. Fot. Renata i Marek Kosińscy
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6. O
 ferta turystyczna gminy powinna być powiązana
z ofertą gmin ościennych. Dla turysty nie liczą się granice gminy, ale spójność i unikatowość produktu turystycznego. Oferta gmin sąsiednich może znacząco uzupełniać ofertę naszej gminy, podnosząc tym samym jej
atrakcyjność dla turystów.
7. 
Działania promocyjne skierowane na zewnątrz powinny dostarczać kompleksowej informacji na temat
atrakcji turystycznych oraz bazy turystycznej w sposób
odpowiedni do docelowej grupy klientów. Promocja
zewnętrza jest kosztochłonna, w początkowym etapie
zaleca się więc bazowanie na elektronicznych formach
przekazu informacji (np. strona internetowa). Promocja
turystyki wśród mieszkańców ma na celu uzyskanie
powszechnej akceptacji dla turystycznego kierunku
rozwoju gminy oraz – co istotne, a wciąż niedoceniane
– przekonanie mieszkańców o walorach turystycznych
miejsca zamieszkania.
8. 
Właściwy rozwój turystyki powinien się opierać na
ciągłym monitoringu jakości usług turystycznych oraz
analizie oddziaływania turystyki na przyrodę i społeczeństwo gminy. Tylko kontrolowany rozwój turystyki
pozwoli zapobiegać jej negatywnym aspektom, a także
umożliwi podejmowanie dalszych działań, które będą
uatrakcyjniać ofertę turystyczną gminy.

9. W
 realizacji przedsięwzięć proturystycznych można wykorzystać różne źródła finansowania, w tym wiele programów finansowania zewnętrznego. Należą do nich
granty i programy wdrażane na poziomie lokalnym
przez organizacje pozarządowe, lokalne grupy działania i lokalne organizacje turystyczne, wojewódzkie
programy finansowania, ponadregionalne programy
krajowe, narodowe fundusze związane z ochroną środowiska, bilateralne programy finansowania pomiędzy
regionami europejskimi, programy operacyjne Unii Europejskiej w perspektywie 2014–2020. W zależności od
rodzaju inwestycji turystycznej warto także dokonywać
montażu finansowego, łącząc budżety osób indywidualnych, organizacji i jednostek publicznych.
10. W planowaniu rozwoju turystyki w gminie warto na
bieżąco śledzić zmiany legislacyjne i organizacyjne,
które wpływają na ten sektor gospodarki. Pomagają
w tym punkty doradztwa w urzędach wojewódzkich
i powiatowych oraz organizacje pozarządowe. W ten
sposób można znaleźć partnerów do projektu oraz inspirację dla inicjatyw w zakresie turystyki.
Celem turystyki przyrodniczej mogą być osobliwości
przyrody nieożywionej, walory krajobrazowe oraz świat
roślin i zwierząt. Czasami rzadkie gatunki zwierząt można podziwiać wprost na szlaku, jak tego drozda obrożnego w Tatrach. Fot. Tomasz Wilk

Działalność pasterska i wypas w polskich
Karpatach – tradycja i przyszłość
Józef Michałek

Karpaty w sposób trwały zostały związane z działalnością
pasterską człowieka. Rozległe hale górskie, połoniny, śródleśne polany wypasane były przez setki lat. Pasterstwo
w wielu miejscach kształtowało więc krajobraz i przyrodę,
było źródłem formowania się relacji społecznych i kultury,
która dziś przejawia się w folklorze górali. Również współcześnie w Karpatach kultywuje się tradycje pasterskie poprzez prowadzenie wypasu wspólnotowego oraz bogatą
obrzędowość pasterską, szczególnie redyk, czyli uroczyste
rozpoczęcie i zakończenie wypasu owiec. Trwałym śladem
obecności kultury pasterskiej na obszarze Karpat są też
nazwy topograficzne gór, przełęczy, grzbietów górskich
i miejscowości, takie jak: Magura, Groń, Kiczora, Muńcoł,
Kocierz, Bircza, Istebna, Zawoja. Powszechnie przyjmuje
się, że są to nazwy pochodzenia wołoskiego, należą więc
do dziedzictwa ich pasterskiej obecności w tych górach.
Ale działalność pasterska to nie tylko tradycja i historia –
to także spojrzenie w przyszłość. Działalność gospodarcza
bazująca na wypasie zwierząt może być czynnikiem aktywizującym lokalne społeczności, przynosząc miejsca pracy
i wymierne korzyści ekonomiczne mieszkańcom Karpat.
Wypas w wielu miejscach może być także sposobem na aktywną ochronę siedlisk łąkowych w górach oraz motorem
rozwoju ruchu turystycznego. Należy pamiętać, że na większości obszaru polskich Karpat intensywny rozwój wielkoskalowego przemysłu nie ma racji bytu. Społeczności
lokalne powinny więc szukać takich form działalności gospodarczej, które osadzone mocno w tradycji tego regionu
podkreślać będą jego charakter, kultywować lokalne tradycje i zapewniać stabilność ekonomiczną mieszkańcom.
Działalność pasterska jest bez wątpienia dobrą propozycją
dla wielu gmin karpackich.

Czym jest wypas kulturowy i jakie jest
obecnie jego znaczenie dla społeczności
lokalnych żyjących w Karpatach?
Wprowadzony na początku lat 80. termin „wypas kulturowy” określał organizację prowadzenia przywróconego po
okresie nieobecności wypasu owiec w Tatrzańskim Parku
Narodowym. Z czasem nazwano tak prowadzenie wspól-
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notowego wypasu owiec również w innych częściach
Karpat – od Beskidu Śląskiego po Bieszczady. Często też
określa się go mianem redyku – jako formy organizacyjnej
wypasu. Jego znaczenie dla rozwoju obszarów górskich
jest nie do przecenienia. Już bowiem od samych początków
stałego osadnictwa prawo wołoskie, które wprowadziło na
polskie ziemie sposób prowadzenia wypasu górskiego,
było motorem dynamicznego rozwoju hodowli zwierząt,
handlu i rękodzieła. Jednocześnie stosunki społeczne
kształtujące się na gruncie organizacyjnym wsi pasterskiej
sprzyjały trwałemu rozwojowi społeczności lokalnych.
Wypas wspólnotowy to taki, który angażuje do jego
przygotowania i prowadzenia wielu mieszkańców. Podstawowym założeniem jest tu prowadzenie wypasu na określonym terenie, należącym do wielu właścicieli, gdzie owce
także pochodzą od wielu hodowców. Baca przy współpracy z właścicielami ziemi (hal i polan górskich, a ostatnio
także pastwisk leżących w pobliżu wsi), samorządem i organizacjami współpracującymi (np. GOK, stowarzyszenia,
LGD) wyznacza obszar i kalendarz wypasu. Właściciele
powierzają swoje zwierzęta bacy, on zabiera je na przełomie kwietnia i maja i aż do zakończenia wypasu jesienią
opiekuje się nimi, prowadzi udój i wytwarza sery. Jest też
osobą koordynującą sprawy hodowlane i organizacyjne
tworzącej się w sposób naturalny grupy pasterskiej. Taka
organizacja wypasu zwierząt jest w sposób znaczący prospołeczna. Sprawia, że wypas angażuje współpracę wielu
mieszkańców i podmiotów wsi, gminy, a często również
powiatu czy województwa. Coraz częściej jest elementem
rozwoju lokalnej agroturystyki, turystyki kulturowej
i rynku produktów regionalnych. Jak pokazują badania
i obserwacje rynku, tak prowadzona organizacja wypasu
staje się coraz częściej źródłem dochodu nie tylko osób
bezpośrednio w nią zaangażowanych, lecz również całej
sfery usług korzystających pośrednio na funkcjonowaniu
sałaszu (czyli gospodarstwa pasterskiego) w danej wsi.
Wypas kulturowy jest często motorem podejmowanych
inicjatyw lokalnych związanych z prezentacją dziedzictwa
kulturowego (liczne imprezy odwołujące się do tradycji pasterskich, np. Spotkania Gajdoszy i Dudziarzy, Targi Produktów Regionalnych, Tatrzańskie Wici i inne).
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Rozwój
działalności
pasterskiej
w Istebnej
jako przykład
aktywizacji
lokalnych
społeczności

Jesienią 2003 r. grupa osób z gminy Istebna postanowiła przywrócić kulturowy wypas
owiec. Kilkanaście lat wcześniej przestała funkcjonować tu spółdzielnia owczarska, a lokalna ludność całkowicie wyzbyła się owiec. Pierwszym etapem odradzania działalności
pasterskiej w Istebnej był zakup pierwszych kilkudziesięciu owiec. Pieniądze pochodziły
ze składki osób chcących odtworzyć wypas. Na wiosnę kolejnego roku urządzono widowisko folklorystyczne „Mieszanie owiec”. Był to moment przełomowy projektu. Szerokie
zaangażowanie społeczności lokalnej, stowarzyszeń, samorządu sprawiło, że organizatorzy wsparci dobrym klimatem dla ich inicjatywy rozwijali swoją działalność w kolejnych
latach. Postawiono na trzy główne filary prorozwojowe: szeroką współpracę lokalnych
podmiotów gospodarczych, rynek produktów tradycyjnych i turystykę. W kolejnych latach utworzył się społeczny ruch na rzecz odtworzenia redyku jako formy organizacyjnej
prowadzenia wypasu. We współpracy ze śląskim samorządem wojewódzkim powstał program „Owca plus” (www.owcaplus.pl), zawiązała się Spółdzielnia Gazdowie (www.gazdowie.ebiznes.fm), powstały lokalne stowarzyszenia i fundacja Pasterstwo Transhumancyjne
podejmująca nowe wyzwania, m.in. organizując wydarzenie kulturowe pod nazwą Redyk
Karpacki 2013 (www.redykkarpacki.pl). Obecnie na terenie gminy Istebna prowadzone są
dwa sałasze: Ochodzita i Beskidek, na których wypasa się łącznie ok. 1000 owiec, a bacowie
wyrośli na lokalnych liderów, organizując nie tylko wypas, lecz również żywo uczestnicząc
w życiu kulturalnym wsi. Są też producentami serów tradycyjnych i regionalnych, zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia. Poprzez prowadzenie wypasu znacząco zwiększyło się
zainteresowanie walorami turystycznymi gminy, szczególnie tymi związanymi z dziedzictwem kulturowym.

Dla obszarów górskich pasterstwo jest więc jednym
ze strategicznych kierunków utrzymania i rozwoju działalności rolniczej. Widać to także w innych krajach europejskich, np. Austrii, Szwajcarii, Francji czy Włoszech, gdzie
działalność pasterska jest wciąż bardzo żywa, a w niektórych regionach jest aktywnie promowana i rozwijana.
Szczególnym przypadkiem jest stan hodowli owiec i bydła
w Nowej Zelandii. Tam na obszarze górskim wypasane jest
ponad 30 mln owiec, których mięso stanowi podstawę krajowego eksportu!

Czy wypas kulturowy i tradycyjne
pasterstwo mogą się rozwijać w gminach
karpackich?
Obecnie, w sytuacji głębokiego kryzysu rolnictwa górskiego i braku perspektyw na opłacalność produkcji rolnej na
terenach górskich, pasterstwo wydaje się jedną z najwłaściwszych form działalności gospodarczej, która ożywić
może rolnictwo obszarów wiejskich Karpat. Jednak aby
wypas owiec był w stanie zaktywizować lokalne gospodarki, musi on uwzględniać całą gamę działań związanych nie
tylko z hodowlą zwierząt i prowadzeniem wypasu.
Redyk, jako forma prowadzenia wypasu, może być
często elementem trwałości zachowania różnorodności
przyrodniczej terenów otwartych w Karpatach. Właściwie
zaplanowany wypas prowadzony w górskich siedliskach
łąkowych sprzyja występowaniu rzadkich gatunków roślin
i zwierząt, może więc stanowić podstawę programów związanych z ochroną przyrody. Produkty (sery, jagnięcina) są
towarami poszukiwanymi na rynku i uzyskują dobrą cenę,
decydującą o opłacalności tego typu działań. Są także wy-
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korzystywane jako swoista wizytówka regionów górskich.
Wełna i skóry wykorzystywane są w lokalnym rękodziele
i wzbogacają ofertę pamiątek regionalnych.
Również oferta turystyki wiejskiej coraz częściej
przedstawia wypas jako autentyczny obraz wsi karpackiej.
Powstają zagrody edukacyjne przybliżające historię i tradycje pasterskie regionu. Coraz bardziej popularne są pokazy wytwarzania serów, rękodzieła, warsztaty i prezentacje
muzyki pasterskiej. Wszystko to skłania do zainteresowania
się stworzeniem atrakcyjnej wizji rozwoju wypasu kulturowego w Karpatach oraz daje nadzieję na aktywizację społeczną regionu i podejmowanie wyzwań zmierzających do
uruchomienia tak działającego redyku. Z dotychczasowych
doświadczeń w prowadzeniu kampanii na rzecz odbudowy tradycyjnego pasterstwa wynika, że główną przeszkodą
w realizacji tego typu przedsięwzięć jest brak umiejętności
wspólnych działań, partykularne interesy i oczekiwanie natychmiastowych i bezpośrednich korzyści. Należy więc jeszcze raz podkreślić, że w obecnej sytuacji redyk jest przede
wszystkim elementem budowania więzi społecznych sprzyjających funkcjonowaniu tradycyjnego gospodarstwa pasterskiego. Podjęcie więc starań zmierzających do odbudowy wspólnotowego wypasu musi rozpoczynać się od spotkań z rolnikami, właścicielami gospodarstw agroturystycznych, lokalnych pensjonatów, ludźmi działającymi w sferze
dziedzictwa kultury lokalnej i samorządowcami, których
celem jest podejmowanie wspólnych przedsięwzięć. Tak
jest w przypadku prowadzenia spotkań pasterskich w projekcie „Karpaty łączą” i szkoleń Porozumienia Karpackiego
(www.porozumieniekarpackie.pl, www.karpatylacza.pl).
Do wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez
nieformalne grupy na rzecz dziedzictwa pasterskiego moż-

Wypas wspólnotowy angażuje wielu mieszkańców. Podstawowym założeniem jest tu prowadzenie wypasu owiec pochodzących od wielu hodowców, na określonym terenie, należącym do wielu właścicieli. Baca przy współpracy z właścicielami ziemi, samorządem i organizacjami współpracującymi wyznacza obszar i kalendarz wypasu. Taka tradycyjna
forma wypasu powoli wraca w niektóre rejony Karpat (fot. Tomasz Wilk). Na zdjęciu u dołu bacowie podczas redyku
w Leśnicy na Podhalu (fot. Józef Michałek).
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na zaliczyć organizowanie wystaw produktów tradycyjnych, w tym serów, pokazy rękodzieła opartego na wyrobach związanych z gospodarką pasterską, przegląd muzyki
pasterskiej, utworzenie w oparciu o zasoby gospodarstwa
agroturystycznego edukacyjnej zagrody pasterskiej, przygotowanie imprezy plenerowej związanej z tradycyjnym
gospodarowaniem w górach, np. zawody w koszeniu trawy
kosą itp. Te i inne działania są trwałym elementem przygotowującym podjęcie wypasu kulturowego m.in. w Ochotnicy Górnej w Gorcach czy wspominanym już Beskidzie
Śląskim i Żywieckim.

Przyszłość działalności pasterskiej
w Karpatach
Pasterstwo w tradycyjnej formie wypasu wspólnotowego
utrzymało się do czasów współczesnych szczególnie na
obszarze Podhala i Beskidu Żywieckiego. Istnieje tu ok. 100
gospodarstw szałaśniczych wypasu wspólnotowego. Ich
działalność oparta jest na produkcji serów regionalnych,
takich jak: oscypek, redykołka i bryndza podhalańska, oraz
sprzedaży eksportowej jagniąt (jagnięcina podhalańska).
Głównym filarem wypasu jest działalność baców, ich szczególna rola w organizacji i prowadzeniu bacówki. Są oni nie
tylko hodowcami zwierząt, także dobrze funkcjonującymi
menedżerami, prowadzącymi sprzedaż serów i innych produktów pochodzenia owczego. Ale potencjał dla rozwoju
działalności pasterskiej w Karpatach jest znacznie większy.
W ostatnich latach stale rośnie powierzchnia obszarów nieużytkowanych rolniczo. Zwiększa się więc dostępność terenów dla prowadzenia wypasu i rośnie potencjał pasterski.
Jednak ze względu na stosunki własnościowe, wciąż niewiele obszarów użytkowanych jest pastersko. Konieczne
jest zatem stworzenie systemu zachęt dla właścicieli ziemi,
aby przekazywali obszary nieużytkowane na działalność
pasterską. Sam obszar Beskidu Żywieckiego mógłby kilkakrotnie zwiększyć pogłowie owiec, z korzyścią dla rozwoju
gospodarczego lokalnej ludności, a także walorów przyrodniczych, kulturowych czy krajobrazowych.
Wypas wspólnotowy jest najlepszą formą prowadzenia gospodarki pasterskiej na obszarach górskich. Przemawiają za tym zarówno względy historyczne, jak i lokalna tradycja. Przykładem jest obszar Podhala, gdzie wypas kulturowy nadal jest silnie ugruntowany w życiu mieszkańców.
Niemniej doświadczenia związane z rewitalizacją wypasu
w innych terenach górskich pokazują duże poparcie dla
takich działań. Coraz częściej samorządy wojewódzkie wy-

chodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym w tym zakresie. Województwo śląskie od 2008 r. wspiera prowadzenie
wypasu na halach i polanach górskich, np. w opracowaniu
„Gospodarcze aspekty rolnictwa w Małopolsce” znalazły
się zapisy o wsparciu dla tradycyjnego pasterstwa poprzez
całą listę proponowanych działań (www.produktlokalny.pl/
media/filemanager/publikacje/gospodarcze_aspekty_rolnictwa_w_malopolsce.pdf ).
W województwie podkarpackim działa od 2012 r.
program wsparcia dla hodowców bydła i owiec: „Program
aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo
i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas” (www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/
rolnictwo/2493-hodowcy).
Takie systemowe rozwiązania dotyczące promocji
i dostarczania ekonomiczno-legislacyjnych narzędzi dla
rozwoju działalności pasterskiej są szczególnie cenne. Należy mieć nadzieję, że pobudzą one aktywność lokalnych
społeczności w tym zakresie, a prowadzenie wypasu zostanie ugruntowane na obszarach górskich Karpat.

Zdjęcie na poprzedniej stronie: ochrona ptaków terenów otwartych, takich jak derkacz, uzależniona jest od
ekstensywnej gospodarki rolnej, w tym od pasterstwa.
Fot. Jacek Drozda
Sery owcze (oscypek, bundz, redykołka) wytwarzane są w warunkach wypasu sałaszniczego. Z roku
na rok popyt na te produkty jest coraz większy.
Fot. Józef Michałek
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Program
„Owca plus”

„Owca plus”
w Beskidach
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Dla turystów przyjeżdżających jeszcze w latach 80. XX wieku w Beskidy owce wypasające
się na halach stanowiły część naturalnego krajobrazu. Na początku naszego tysiąclecia był
to już niezwykle rzadki widok. Pogłowie owiec w Polsce zmniejszyło się bowiem radykalnie. Z około 5 mln w roku 1987 spadło do ok. 249 tys. sztuk w 2012 r. (dane GUS).
W całym województwie śląskim stan pogłowia wynosi ok. 20 tys. sztuk. W Beskidach
nieliczne stada, które pozostały, wypasane były koło domów, zanikał natomiast system pasterski na górskich halach. Skutkiem tego zaczęły one zarastać najbardziej ekspansywnymi
gatunkami roślin, wysokimi trawami, samosiejkami drzew, które wypierały rzadką, specyficzną dla Beskidów roślinność. Zanik wypasu owiec na polanach wysokogórskich wynikał
ze spadku zapotrzebowania na produkty owcze – wełnę, skóry czy mięso. Teraz trudno
byłoby liczyć na zmianę tego kierunku, dlatego w celu ratowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Beskidów ustalono inne priorytety. Jednym z nich jest przywracanie
zrównoważonego sposobu gospodarowania, który, poprawiając warunki ekonomiczne
życia w górach, uwzględnia konieczność ochrony przyrody, zachowanie jej różnorodności
zarówno roślin, jak i zwierząt. Ze względów ekonomicznych zwrócono uwagę na wciąż
bardzo atrakcyjne produkty z mleka owczego, inne tradycyjne wyroby regionalne, możliwości agroturystyczne Beskidów oraz wyjątkowość tradycyjnego folkloru. Łącząc te elementy, można liczyć na podtrzymywanie, a nawet rozwój gospodarki pasterskiej na terenach do niedawna prawie całkiem pozbawionych widoku wypasających się owiec. Jednak
aby nastąpiła aktywizacja gospodarcza tych obszarów, konieczne było opracowanie strategicznego programu wsparcia.
Celem programu „Owca plus” jest zahamowanie procesów, które w niedługim czasie mogłyby doprowadzić do całkowitego zaniku na terenie Beskidów tradycyjnego sposobu wypasu owiec na stokach gór i halach. Wygaśnięcie działalności pasterskiej miałoby wybitnie
negatywny wpływ zarówno na walory przyrodnicze, jak i kulturowe czy krajobrazowe tego
regionu.
Obecnie programem „Owca plus” objęte są hale i polany na terenie wybranych gmin
woj. śląskiego: Brenna, Goleszów, Istebna, Ustroń, Wisła oraz Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Jeleśnia, Koszarawa, Ujsoły, Węgierska Górka, Lipowa. Aby osiągnąć cele
programu, upowszechnia się wśród hodowców te rasy owiec, które od wieków najlepiej
dostosowywały się do trudnych warunków górskich: były odporne, mogły poruszać się na
dużych obszarach i miały niskie wymagania paszowe. Taką rasą jest polska owca górska
i cakiel podhalański.
W ramach „Owcy plus” pasterze mogą uzyskać pomoc finansową na tworzenie systemu ochrony owiec przed drapieżnikami. Najczęściej dotyczy ona budowy wysokich płotów, ogradzania pastwisk pastuchami elektrycznymi i wykorzystania owczarków podhalańskich.
Bardzo ważną sprawą w programie jest promocja produktu pochodzenia owczego.
Zarówno oscypek, jak i inne sery: bundz, redykałka, bryndza, wytwarzane są w warunkach
wypasu sałaszniczego, ponieważ małe stada owiec nie gwarantują odpowiedniej ilości
mleka. Popyt na te produkty jest ogromny, a ich marka staje się na międzynarodowych
targach wizerunkiem dobrej jakościowo, naturalnej polskiej żywności.
Program „Owca plus” podkreśla także pozytywne skutki wypasu dla przywracania
przestrzeni otwartego krajobrazu w Beskidach i ochrony bioróżnorodności najcenniejszych przyrodniczo obszarów. Hale i łąki stanowią cenne zbiorowiska roślin, takich jak np.
różne gatunki storczyków, górskich gatunków traw czy tojadu mocnego (ten ostatni gatunek jest endemitem, co oznacza, że jego występowanie ograniczone jest do jednego,
określonego obszaru).
Warto podkreślić, że wartości, na których opiera się strategia programu „Owca plus”,
znacznie przekraczają granice objętych nim terenów. Żywotność tradycyjnego pasterstwa
w Beskidach gwarantuje bowiem zachowanie ważnej części naszego narodowego dziedzictwa, w które niewątpliwie wpisuje się oryginalna, niezwykle barwna kultura górali.
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Pozyskiwanie i przetwarzanie biomasy
Michał Wierzbicki

Realizowana obecnie polityka energetyczna Polski i UE
nastawiona jest na poprawę efektywności energetycznej
oraz ochronę środowiska, co sprawia, że dużego znaczenia
nabiera programowanie działań mających na celu popularyzację oraz wzrost wykorzystania odnawialnych
zasobów energii, w tym biomasy. Stworzenie warunków
pozwalających na osiągnięcie wyznaczonego dyrektywami
unijnymi celu 15-proc. udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii w 2020 r. nie będzie możliwe m.in.
bez inwestycji w odnawialną energetykę rozproszoną, bazującą na lokalnym potencjale biomasowym.
Rozwijanie działalności opartej na pozyskiwaniu
i przetwarzaniu biomasy może mieć szczególne znaczenie
w gminach zlokalizowanych w polskich Karpatach, z uwagi
na istniejący na ich terenie znaczący potencjał biomasowy,
dotyczący w szczególności biomasy pochodzenia rolnego
(siano, słoma) oraz drzewnego. Aktywizacja przetwarzania
biomasy może być również czynnikiem właściwego zarządzania siedliskami łąkowymi w obszarach chronionych.
Istotne jest to teraz tym bardziej, że coraz więcej terenów
łąkowych jest w Karpatach nieużytkowanych, tracąc swoje
walory przyrodnicze. Działalność gospodarcza związana
z przetwarzaniem biomasy może także oddziaływać jako
czynnik dywersyfikacji zatrudnienia miejscowej ludności
i wzmacniania stabilności ekonomicznej obszarów wiejskich, dbania o stan sanitarny wód i powietrza oraz promocji regionu jako miejsca czystego ekologicznie.

Przetwarzanie biomasy
– teraz i w przyszłości
W ostatnich latach w Polsce widoczny jest wzrost wykorzystania biomasy jako paliwa energetycznego (EurObserv-ER). Całkowita energia wytworzona z biomasy w 2011 r.
wyniosła 6,7 Mtoe (1 Mtoe – milion ton oleju ekwiwalentnego), co w porównaniu z rokiem 2010 stanowi wzrost
o ok. 30 proc. Widać również, że zwiększyła się produkcja
energii elektrycznej (o ok. 20 proc.) oraz cieplnej z biomasy
(o ponad 16 proc.).
W ocenie ekspertów współpracujących w ramach
międzynarodowego projektu SEBE (Sustainable and Inno-

vative European Biogas Enviroment), w Polsce w najbliższych latach przewiduje się najszybszy rozwój biogazowni rolniczych. Scenariusz prognozowany przez ekspertów
SEBE, a także rokowania Międzynarodowej Agencji Energii
(IAE) podwojenia łącznej ilości energii elektrycznej i cieplnej produkowanej z biomasy do 2050 r. nie będą możliwe
do zrealizowania bez właściwych rozwiązań prawnych
oraz sprawnie funkcjonującego rynku odnawialnych źródeł energii. Obszary wiejskie, w tym gminy karpackie, stoją
więc przed szansą rozwoju działalności gospodarczej, której perspektywy rozkwitu w najbliższym czasie przedstawiają się optymistycznie.
Podejmowanie działań ukierunkowanych na zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii
(OZE), w tym biomasy, na cele energetyczne zdeterminowane jest w znacznym stopniu powstaniem przejrzystego systemu wspierania tego typu działalności. Istniejący
system wsparcia OZE, tj. system certyfikatów pochodzenia energii, jest jeszcze zbyt słaby i nie różnicuje małych
i dużych odbiorców, stąd identyczny poziom wsparcia dla
małych i dużych inwestycji. Patrząc jednak na rentowność,
znaczącą przewagę mają te duże, co jest związane głównie z ich wydajnością produkcyjną. Projekt nowej ustawy
o OZE, która według zapewnień Ministerstwa Gospodarki
ma wejść w życie w 2013 r., postuluje większe wsparcie na
budowę i funkcjonowanie mniejszych instalacji o mocy od
kilkudziesięciu do kilkuset kilowatów, opartych na układach skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej,
tj. układach kogeneracyjnych (CHP).

Biomasa – szansa na aktywizację
karpackich gmin?
Region karpacki to obszar, gdzie w wielu miejscach niemożliwe jest rozwijanie przemysłu na dużą skalę. Aktywizacja lokalnej przedsiębiorczości związana z rozwojem
przetwarzania biomasy może być więc dobrym pomysłem na zrównoważony rozwój obszarów górskich. Projektowane lokalnie systemy biomasowe mogą stanowić
efektywne źródła zaopatrzenia odbiorców w energię na
cele bytowe i gospodarcze. Funkcjonowanie takich sys-
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Niewykorzystywana biomasa pochodzenia rolnego, jak siano czy słoma, może być z powodzeniem używana do produkcji
pellet lub energii elektrycznej w biogazowniach. Fot. Tomasz Wilk

Mikrobiogazownia
w gospodarstwie
rolno-hodowlanym
w Studzionce,
woj. śląskie
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Biogazownia wykorzystuje odchody kurze, gnojowicę świńską oraz kiszonkę kukurydzy
i traw o łącznej masie ok. 1500 t/rok. Moc instalacji to 30 kWe i 40 kWt. Jest to pierwsza oficjalna mikrobiogazownia w Polsce. W przypadku biogazowni rolniczo-utylizacyjnych, przeważnie całość wytworzonej w skojarzeniu energii elektrycznej i cieplnej
przeznaczona jest na potrzeby własne instalacji oraz potrzeby bytowe i gospodarcze
(uzyskiwane są oszczędności kosztowe związane ze znaczną redukcją ilości energii
elektrycznej zakupywanej od zewnętrznego jej dostawcy), a jedynie niewielki nadmiar
wytworzonej energii elektrycznej odsprzedawany jest do sieci elektroenergetycznej,
stanowiąc dodatkowy przychód właściciela.
Poniżej przedstawiono obliczenia dotyczące możliwości produkcyjnych biogazowni o zbliżonej mocy. Nakłady inwestycyjne na biogazownię o mocy 33 kW to ok.
550–700 tys. zł. Możliwe w tym przypadku do uzyskania oszczędności w skali roku to
ok. 85 tys. zł przy kosztach na poziomie ok. 40 tys. zł (obliczenia własne autora). Okres
zwrotu nakładów w przypadku finansowania inwestycji ze środków własnych to ok.
7 lat. W przypadku sprzedaży nadmiaru energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej właściciel instalacji biogazowej uzyskuje dodatkowe przychody z tytułu handlu
prawami majątkowymi do wytworzonej energii odnawialnej (zielonymi certyfikatami)
na Towarowej Giełdzie Energii, przez co okres zwrotu nakładów może się skrócić. Inwestycja zwraca się również dużo szybciej w przypadku wykorzystania dofinansowania
z funduszy strukturalnych oraz pozostałych mechanizmów finansowych EOG. Poniższe
obliczenia należy traktować wyłącznie poglądowo. Rzeczywiste parametry instalacji
w Studzionce oraz innych podobnych instalacji, z uwagi na różnorakie uwarunkowania,
mogą się różnić od podanych w przykładzie.
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temów przyczyniać się będzie także do powstawania dodatkowych źródeł dochodów dla właścicieli/użytkowników systemu, wskutek uczestniczenia w jego operacjach
lub też dzięki uzyskiwanym przy jego wykorzystaniu
oszczędnościom kosztowym. Dodatkowo wytwarzanie
energii elektrycznej i cieplnej z biomasy organicznej poprawia bilans energetyczny gmin, a także może stać się
motorem napędowym dla miejscowej przedsiębiorczości. Wykorzystanie biomasy zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej na cele energetyczne skutkuje pojawieniem się
wymiernych efektów środowiskowych. Grunty, z których
pozyskiwana będzie biomasa (głównie trwałe użytki zielone), zagospodarowane będą w sposób zrównoważony
i efektywny, zachowując swoje cenne walory przyrodnicze. Obecnie wiele siedlisk łąkowych, także tych zlokalizowanych na obszarach Natura 2000, nie jest użytkowanych
– możliwość pozyskiwania biomasy może wspomagać
czynne użytkowanie (koszenie i usuwanie biomasy) takich terenów. W przypadku odpadów biodegradowalnych uciążliwe dla środowiska odpady przemysłowe (np.
odpady poubojowe, gnojowica, osady ściekowe etc.)
mogą być z łatwością utylizowane, dzięki czemu wyeliminowany zostanie problem ich składowania. Z uwagi
na zmniejszenie ilości odpadów, poprawią się także warunki higieniczno-sanitarne w gminach. Podjęcie przez
jednostki samorządu terytorialnego przedstawionych
powyżej inicjatyw umożliwić może zapoczątkowanie
procesu wdrażania rozwiązań proekologicznych na ich
terenie, co sprawi, że postrzegane będą jako miejsca
czyste ekologicznie, przyjazne środowisku, stwarzające
korzystne warunki do zamieszkania lub inwestowania.

Zakład Produkcji
OTOPellet
w Trzciannem,
woj. podlaskie

Jednocześnie warto podkreślić, że zwłaszcza na obszarach
cennych przyrodniczo rozwiązania dotyczące pozyskiwania i przetwarzania biomasy powinny obejmować jedynie
rozwiązania nieszkodzące przyrodzie. W warunkach większości gmin karpackich oznacza to więc rezygnację z takich
źródeł biomasy, jak plantacje roślin bioenergetycznych czy
duże monokulturowe uprawy (np. buraki cukrowe). Promocja takich źródeł biomasy powodować może niszczenie
cennych siedlisk przyrodniczych oraz walorów krajobrazowych, pośrednio wpływając także negatywnie m.in. na
potencjał turystyczny gminy czy możliwość rozwijania rolnictwa ekologicznego.

Kierunki rozwoju przetwarzania biomasy
w gminach karpackich
Na terenie Karpat działalność oparta na przetwarzaniu
biomasy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego jest aktualnie słabo rozwinięta. Pozyskiwanie biomasy roślinnej najczęściej utrudnione jest przez charakterystyczne
ukształtowanie terenu (teren górski), skomplikowane stosunki własnościowe oraz duże rozdrobnienie gruntów.
Przetwarzanie biomasy bywa często nierentowne, z uwagi na słabo rozwinięty lokalny rynek odnawialnych źródeł
energii oraz niewłaściwie funkcjonujący system wsparcia
inwestycji w OZE. Jednocześnie regiony cenne przyrodniczo, jak Karpaty, ze względu na swoją specyfikę, posiadają dogodne warunki dla rozwoju działalności związanej
z przetwarzaniem biomasy organicznej oraz wykorzystania
jej na cele energetyczne. Na ich terenie występują znaczne areały gruntów rolnych oraz trwałych użytków zielo-

Zakład Produkcji OTOPellet w Trzciannem uruchomiony został przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z początkiem 2013 r. Przetwarzana w nim biomasa pochodzi
z Biebrzańskiego Parku Narodowego, gdzie kosi się corocznie około 3 tys. ha łąk. Zakład
może produkować 4,5 tys. ton pellet z biomasy pochodzącej głównie z łąk podmokłych
(turzyce, trzcina, trawy) uzupełnionej słomą i sianem. Biopaliwo stałe, jakim jest pellet,
sprzedawane jest odbiorcom, którzy wykorzystują je na cele opałowe. Zakładając cenę
agro-pellet na poziomie ok. 320 zł/t, teoretyczne przychody zakładu (sprzedaż całości wyprodukowanego, przy docelowej wydajności, w ciągu roku paliwa) to ok. 1,44 mln zł. Koszty operacyjne działalności stanowią głównie koszty pozyskania materiału biomasowego
(koszty paliw) i koszty związane z procesem produkcyjnym, tj. koszty energii, usług obcych
(konserwacja maszyn i urządzeń) oraz wynagrodzenie pracowników. Koszty pozyskania
biomasy to koszty transportu biomasy do zakładu i jej zakupu. Biomasa z łąk podmokłych
uzyskiwana jest z własnego koszenia, od innych rolników (bezpłatna biomasa słabej jakości), a w razie potrzeby zakupywana jest słoma. Szacując roczne koszty operacyjne na ok.
0,25–0,35 mln zł i zakładając, że zakład będzie w stanie sprzedać ok. 30–40 proc. planowanej produkcji, przychód wyniesie ok. 180–230 tys. zł (obliczenia własne autora). Wykorzystanie na cele energetyczne pellet w ilości 4500 t rocznie umożliwi produkcję ok. 73 TJ
(energia pozwalająca na zasilenie ok. 1000 gospodarstw domowych) energii cieplnej (przy
założeniu wartości opałowej pellet na poziomie 18 GJ/t oraz sprawności procesu spalania
w nowoczesnych kotłach biomasowych w wysokości 90 proc.). Dzięki wykorzystaniu na
cele grzewcze biopaliwa stałego w formie pellet, powstają wymierne korzyści ekologiczne
w postaci ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń spowodowanej emisją z indywidualnych systemów grzewczych, opartych na paliwach wysokoemisyjnych. W skali lokalnej
istotne jest także stworzenie miejsc pracy, zagospodarowywanie biomasy od lokalnych
rolników oraz aktywna ochrona (poprzez koszenie) siedlisk rzadkich gatunków ptaków
w Biebrzańskim Parku Narodowym i jego otulinie.

Pozyskiwanie i przetwarzanie biomasy

27

nych, z których przy stworzeniu odpowiednich systemów
można pozyskiwać biomasę oraz przetwarzać ją na cele
energetyczne. Funkcjonowanie na terenie Karpat dobrze
rozwiniętego przemysłu rolno-spożywczego, który może
być potencjalnym dostarczycielem cennej pod względem
energetycznym biomasy odpadowej, jest również mocną
stroną przy projektowaniu systemów biomasowych.
Na podstawie powyższego stwierdzić trzeba, że
głównym kierunkiem rozwoju działalności opartej na przetwarzaniu biomasy w gminach karpackich powinno być jej
efektywne zagospodarowanie w kierunku produkcji biopaliw stałych lub też wytwarzania biogazu w instalacjach
biogazowych i wykorzystywania go do produkcji energii
elektrycznej i cieplnej w układach kogeneracyjnych. Szanse powodzenia mogą mieć w szczególności:
• zakłady produkujące biopaliwa stałe z biomasy (brykiet/
pellet) oraz
• biogazownie rolniczo-utylizacyjne o mocy do 150 kW
wraz z bazami magazynowymi biomasy.

Biopaliwa stałe z biomasy

Utrzymanie walorów przyrodniczych użytkowanych ekstensywnie łąk wymaga regularnego koszenia z usuwaniem pokosu, co
sprzyjać może występowaniu rzadkich gatunków roślin, jak storczyki (zdjęcie u góry; fot. Tomasz Wilk). Pozyskiwane w ten sposób siano może być następnie wykorzystywane do produkcji pellet, tak jak to ma miejsce w zakładzie produkcji pellet Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w Trzciannem nad Biebrzą (zdjęcie u dołu; fot. Dariusz Gatkowski).
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Analizując możliwości związane z przetwarzaniem biomasy suchej, stwierdzić należy, że najbardziej efektywnym
rozwiązaniem wydaje się produkcja stałego biopaliwa biomasowego w postaci brykietów lub też pellet. Inwestycje
w budowę tego typu zakładów nie są przedsięwzięciami
ani skomplikowanymi, ani bardzo kapitałochłonnymi. Zakład produkujący biopaliwo stałe składa się zasadniczo
z magazynu materiału biomasowego oraz linii technologicznej do produkcji biopaliwa. Linia technologiczna takiego zakładu również nie jest skomplikowana pod względem
technologicznym i składają się na nią: suszarki biomasy,
rozdrabniacze, granulatory. Jako surowiec do produkcji
biopaliw stałych wykorzystuje się najczęściej słomę, siano,
trzciny, zrębki drzewne. Wytworzone stałe biopaliwo biomasowe posiada o ok. 30 proc. większą wartość opałową
niż biomasa rozdrobniona wykorzystana do jego produkcji. Brykiety oraz pellety mogą być wykorzystywane w lokalnych i/lub indywidualnych systemach grzewczych do
produkcji energii cieplnej w wysoko sprawnych, automatycznych kotłach biomasowych. Proces automatycznego
spalania paliwa biomasowego w nowoczesnych źródłach
ciepła cechuje wysoka wydajność (ok. 90–95 proc.), co powoduje, że pozyskana i przetworzona biomasa zostanie
wykorzystana w optymalnej wielkości w stosunku do uzysku energii oddanej z układu.
Projekt budowy zakładu produkcji biopaliw stałych
może być powiązany z projektem termomodernizacji systemów grzewczych w wybranych budynkach, charakteryzujących się niską efektywnością energetyczną. W pierwszej kolejności przeanalizować należy możliwości optymalizacji gospodarki energią w budynkach użyteczności publicznej poprzez wymianę źródeł ciepła na automatyczne
kotły biomasowe. Rozważyć można również projekty ekomodernizacji systemów zaopatrzenia w energię cieplną na
cele grzewcze i technologiczne w wybranych zakładach
produkcyjno-przetwórczych.
Projekt budowy zakładu produkującego brykiet/
pellety został zaproponowany do realizacji m.in. na terenie gminy Czarny Dunajec, z uwagi na charakterystykę
tego terenu, tj. dużą powierzchnię trwałych użytków zie-

lonych, gdzie zlokalizowane są cenne przyrodniczo siedliska. Istnieje tu znaczny potencjał związany z możliwością
pozyskiwania biomasy w postaci siana i traw oraz płaskie
ukształtowanie powierzchni terenu, pozwalające na bezproblemową i efektywną logistykę dostaw materiału biomasowego. Planowana roczna zdolność produkcyjna zakładu szacowana jest na 5–10 tys. t brykietu/pelletu.

Biogazownie rolniczo-utylizacyjne
Na terenie Karpat proponuje się także wykorzystanie biogazowni w modelu rolniczo-utylizacyjnym, opartych na
biomasie z niezagospodarowanych, trwałych użytków zielonych (np. siano i trawy z łąk), biomasie w postaci odpadów z produkcji rolno-spożywczej, odpadów z produkcji
zwierzęcej (odpady poubojowe, gnojowica itd.) oraz osadach ściekowych powstających w miejscowych oczyszczalniach ścieków.
Biogazownia rolniczo-utylizacyjna połączona może
być ciągiem technologicznym z zakładem przemysłowym
(ubojnia, gorzelnia, oczyszczalnia ścieków etc.). Z uwagi
na możliwość generowania darmowej (odpadowej) energii, może stać się elementem przewagi konkurencyjnej
zakładu, dla którego koszt energii jest znaczącym kosztem
operacyjnym. Ponadto tego typu instalacje cechuje duża
funkcjonalność proekologiczna. Przetwarzanie uciążliwych
dla środowiska odpadów przyczynia się do poprawy standardu życia lokalnych mieszkańców oraz ograniczenia lub
wyeliminowania potrzeby składowania szkodliwych odpadów. Biogazownia, stając się zakładem utylizacyjnym,
uzyskuje dodatkowe dochody w postaci opłat utylizacyjnych. Poza tym, biogazownie rolniczo-utylizacyjne w porównaniu z tradycyjnymi rolniczymi są bardziej odporne
na różnice w składzie wsadu do komór fermentacyjnych
i mogą przyjmować różne substraty w różnych terminach,
przez co silosy na substrat mogą być mniejsze i zajmować
mniejszą powierzchnię. Wartym uwagi atutem instalacji
biogazowych jest całkowite przetworzenie i wykorzystanie
wprowadzonej do układu masy. Oprócz energii wygenerowanej z układu powstaje tzw. sedyment pofermentacyjny, który stanowi wartościowy nawóz do roślin i może być
sprzedawany, tworząc dodatkowy strumień przychodów.
Projekt budowy biogazowni rolniczo-utylizacyjnej
o mocy 150 kW został zaproponowany do realizacji w warunkach karpackich m.in. w gminie Dobra (woj. małopolskie). Możliwe do wykorzystania kosubstraty biogazowni
to: biomasa odpadowa z trwałych użytków zielonych, tj.
siano i trawa, odpady poubojowe z funkcjonującej na terenie gminy ubojni oraz osady ściekowe z miejscowej
oczyszczalni ścieków. Biogazownia zlokalizowana może
być w pobliżu oczyszczalni ścieków i generować energię
elektryczną i cieplną głównie na potrzeby własne zakładu,
co pozwoli na zwiększenie jego rentowności i zapewni mu
bezpieczeństwo energetyczne.
Warto na koniec wspomnieć, że budowa biogazowni musi być poprzedzona odpowiednią analizą opłacalności. Znane są przypadki biogazowni nierentownych,
przynoszących straty, a główną przyczyną takiego stanu
rzeczy jest źle funkcjonujący rynek zielonych certyfikatów
(praw majątkowych do energii pochodzącej z OZE). Dużo
niższe od zakładanych ceny certyfikatów spowodowane
ich nadpodażą sprawiają, że inwestorzy ponoszą straty.
Pozyskiwanie i przetwarzanie biomasy
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Konieczne jest więc uchwalenie ustawy o OZE, określającej przejrzyste zasady dotyczące wsparcia dla budowy
i funkcjonowania instalacji wykorzystujących m.in. biogaz
rolniczo-przemysłowy.

Pozyskiwanie i przetwarzanie biomasy
– jak to zrobić w gminie?
Rozwój wykorzystania odnawialnych zasobów energii,
w tym przetwarzania i energetycznego wykorzystania
biomasy odpadowej, nie jest możliwy bez odpowiedniego planowania strategicznego w jednostkach samorządu
terytorialnego. Samo planowanie budowy infrastruktury
przetwarzającej biomasę powinno być poprzedzone analizą opłacalności oraz oparte na strategicznym programowaniu obejmującym długą skalę czasową i poprzedzonym
konsultacjami z kluczowymi interesariuszami.
Planując miejscowe zagospodarowanie przestrzenne terenu gminy, uwzględniać należy możliwość lokalizacji infrastruktury związanej z odnawialnymi
źródłami energii. W projektowanych lub aktualizowanych planach zagospodarowania przestrzennego
wyznaczone powinny być tereny pod potencjalną budowę instalacji ekoenergetycznych, np. biogazowni.
Gminy prowadzić powinny również efektywną gospodarkę
energetyczną na swoim terenie, co wynika z zapisów art.
18 i 19 ustawy Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r.,
(DzU z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zmianami). Zagregowane w przyjętych założeniach dane dotyczące istniejąLinia produkcyjna pellet w zakładzie Ogólnopolskiego
Towarzystwa Ochrony Ptaków w Trzciannem nad Biebrzą.
Fot. Dariusz Gatkowski

cego potencjału energetycznego odnawialnych zasobów
energii, posłużyć mogą bowiem potencjalnemu inwestorowi, tudzież gminie, przy programowaniu projektów inwestycyjnych dotyczących biomasy.
W odniesieniu do rozwoju działalności opartej na
przetwarzaniu biomasy, należy podjąć również wiele działań natury edukacyjno-informacyjnej oraz organizacyjnej,
które mogą zachęcić lokalnych przedsiębiorców do angażowania się w taką działalność. Gminy powinny rozpowszechniać wiedzę dotyczącą wykorzystania odnawialnych
zasobów energii poprzez organizowane warsztaty, wizyty
studyjne, szkolenia oraz sesje strategiczne z ekspertami,
mające na celu przedstawienie najważniejszych informacji
dotyczących technologii biomasowych, sposobów i metod
wykorzystania lokalnego potencjału biomasy oraz związanych z tym korzyści ekonomicznych i środowiskowych. Powoływanie w gminie grupy roboczej może wydatnie wspomóc implementację rozwiązań ekoenergetycznych na
terenie gminy i/lub terenów gmin sąsiadujących. W miarę
rozwoju lokalnego rynku biomasy, tworzone mogą być kolejne ogniwa systemu, np. nowe bazy magazynowe biomasy, nowe instalacje bazujące na biomasie itd. W celu programowania wspólnych, większych projektów inwestycyjnych
oraz efektywniejszego wykorzystania przeznaczonych na
lata 2014–2020 funduszy strukturalnych rozwiązania biomasowe warto planować w szerszej niż gmina skali, w ramach stowarzyszeń czy nieformalnych grup współpracy.
Rozwój działalności związanej z przetwarzaniem biomasy i wykorzystaniem jej na cele energetyczne na danym
terenie może stać się jego wizytówką oraz spowodować
większe zainteresowanie wykorzystaniem odnawialnych
zasobów energii w skali całego regionu, co niewątpliwie
przyczyni się do wzmocnienia jego stabilności gospodarczej, kreowania proekologicznego wizerunku oraz ochrony
zasobów naturalnych Karpat.
Przydatne linki:
1. www.neur.am.put.poznan.pl/cempel/Michal_Kaszak.
pdf – Efektywność energetyczna produkcji nośników
energii z biomasy
2. 	www.energy4farms.eu – portal poświęcony wykorzystaniu biogazu rolniczego
3. www.eurobserv-er.org
4. O niezrównoważonym wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii w Polsce i patologii w systemie
wsparcia OZE. – Propozycje zmian podejścia do promocji OZE i kierunków wykorzystania zasobów biomasy” (Raport Instytutu Energii Odnawialnej (EC BREC
IEO), Warszawa, kwiecień 2012 r.)
5. Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010–2020 – MG, Warszawa, 2010
6. www.sebe2013.eu
7. www.ebiomasa.pl
8. www.nfosigw.pl – GIS (Green Investment Scheme)
9. www.eog.gov.pl
10. www.programszwajcarski.gov.pl
11. www.biogaz.com.pl
12. www.mikrom.com.pl
13. www.veengle.com
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Produkt lokalny jako czynnik
rozwoju lokalnego
Rafał Serafin, Bożena Pietras-Goc

Polskie Karpaty to obszar bardzo różnorodny przyrodniczo,
kulturowo i etnicznie. Produkty lokalne z tego obszaru są
postrzegane zarówno przez mieszkańców, jak i turystów
jako wyraz bogactwa dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu. Kupujący produkty lokalne coraz bardziej
świadomie poszukują oscypka czy też redykołki, aby w ten
sposób wzmocnić gospodarkę lokalną zakorzenioną w poszanowaniu tradycji Karpat. Szansa poznania wytwórcy produktu lokalnego oraz walorów obszaru jego pochodzenia
przyciąga coraz więcej turystów, podnosząc atrakcyjność
regionu. Kultywowanie tradycji wyrobu produktów lokalnych oraz wzmacnianie ich konkurencyjności na rynku jest
więc szansą na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Karpat, wspierający lokalne społeczności wraz z ich kulturowym dziedzictwem oraz przyrodę tego obszaru.

Bogactwo produktów lokalnych
W Małopolsce produkty lokalne najsilniej związane z Karpatami to produkty kultury pasterskiej – wyroby mleczne
i mięsne, takie jak jagnięcina podhalańska, ser gazdowski –
gołka (pucok, kara), redykołka, bryndza podhalańska, żentyca oraz, oczywiście, oscypek (oszczypek).
Jednak produkt lokalny w Karpatach to coś więcej niż
pasterstwo i oscypek. Na Liście Produktów Tradycyjnych
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi udokumentowano
już ponad 200 produktów związanych z Karpatami w województwach: śląskim, małopolskim i podkarpackim, a każdego miesiąca dopisuje się kolejne. Wiele z nich jest jeszcze
mało znanych, jak kapusta po góralsku ze Szczawnicy, ser
kozi „wołoski” czy też fujarki pastusze z Nockowa.
Liczebność i różnorodność produktów lokalnych
świadczy o tym, że mieszkańcy regionu karpackiego coraz częściej wykorzystują je do podkreślenia wyjątkowości
swojej wsi, gminy lub powiatu. Liczne inicjatywy związane
z propagowaniem produktów lokalnych są coraz częściej
motywowane potrzebą wykreowania nie tylko nowych
i trwałych miejsc pracy, wspierania przedsiębiorczości
oraz przyciągania inwestorów, ale również możliwością
wygenerowania dodatkowych źródeł zarobkowania dla
mieszkańców małych miasteczek i wsi. Warto podkreślić,
że produkcja wielu produktów lokalnych bezpośrednio

lub pośrednio zależna jest od wysokiej jakości środowiska
naturalnego. Ochrona zasobów przyrodniczych Karpat ma
więc fundamentalne znaczenie, także jako czynnik wzmacniający jakość i autentyczność produktów lokalnych. Czyste środowisko dodatkowo wzmacnia pozytywną promocję produktów lokalnych – wyroby produkowane z miejsc
czystych ekologicznie mają szanse na lepszą sprzedaż.
Moda na produkty lokalne to szansa na propagowanie zasad ekorozwoju zarówno wśród mieszkańców, jak
i odwiedzających Karpaty, ponieważ ich unikatowość i rozpoznawalność będąca ściśle związana z określoną historią,
tradycjami oraz uwarunkowaniami przyrodniczymi, krajobrazowymi i społecznymi – idzie na przekór coraz bardziej
wszechobecnej i anonimowej gospodarki globalnej.
Rosnące zainteresowanie produktami lokalnymi zarówno wśród producentów, jak i konsumentów przekłada
się na poszukiwanie sposobów opisania i weryfikowania
ich jakości oraz autentyczności ich pochodzenia.

Produkty lokalne wiadomego
pochodzenia
Uwzględnienie produktu lokalnego jako formy działalności
gospodarczej przyjaznej dla przyrody i środowiska naturalnego wymaga doprecyzowania pojęcia „produkt lokalny”. Często pojęcia „produkt lokalny”, „produkt tradycyjny”
i „produkt regionalny” są używane wymiennie. We wszystkich tych pojęciach chodzi o podkreślenie unikatowości
produktu, wynikającej ze sposobu wytwarzania, oraz określonego regionu, z którym dany produkt jest utożsamiany.
W celu zapewnienia autentyczności produktów lokalnych
w Polsce funkcjonują dwa systemy certyfikacji produktów
lokalnych, które opierają się na prawie Unii Europejskiej:
• produkt regionalny to produkt wpisany do jednego
z rejestrów unijnych (tj. Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub
Rejestru Produktów o Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności);
• produkt tradycyjny to produkt wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Produkt lokalny jako czynnik rozwoju lokalnego
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Produkty regionalne
Podstawą prawną dla funkcjonowania chronionych nazw
pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych
w Unii Europejskiej jest rozporządzenie Rady nr 510/2006
z 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków
spożywczych.
• Chroniona Nazwa Pochodzenia (ang. Protected Designation of Origin – PDO) to nazwa regionu albo konkretnego miejsca, albo w wyjątkowych przypadkach nazwa
kraju używana do opisu produktu rolnego lub środka
spożywczego. Produkt taki musi posiadać szczególną jakość, reputację lub inne cechy przypisywane jego
pochodzeniu geograficznemu (środowisko naturalne
i czynnik ludzki, m.in. klimat, woda, jakość gleby lub lokalne know-how), a jego produkcja lub przetwórstwo,
lub przygotowanie odbywa się na ściśle określonym obszarze geograficznym.
Podstawą prawną funkcjonowania gwarantowanych tradycyjnych specjalności w Unii Europejskiej jest rozporządzenie Rady nr 509/2006 z 20 marca 2006 r. w sprawie
produktów rolnych i środków spożywczych, będących
gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.
• Gwarantowana Tradycyjna Specjalność to produkt
posiadający „specyficzny charakter”, czyli cechę lub zespół cech, które wyraźnie odróżniają go od innych, podobnych do niego. Jest on wytwarzany przy użyciu tradycyjnych surowców lub charakteryzuje się tradycyjnym
składem lub sposobem produkcji. Nazwa tego produktu
musi być sama w sobie specyficzna lub wyrażać specyficzny charakter produktu rolnego lub środka spożywczego. Ponadto, nazwa musi być tradycyjna i zgodna
z przepisami krajowymi lub przyjęta zwyczajowo.

Produkty tradycyjne
Systemem krajowym, służącym wyłącznie zbieraniu i rozpowszechnianiu informacji związanych z wytwarzaniem
produktów tradycyjnych, jest Lista Produktów Tradycyjnych prowadzona przez ministra rolnictwa i rozwoju
wsi na podstawie ustawy z 17 grudnia 2004 r. o rejestracji
i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków
spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (DzU z 2005 r.
nr 10, poz. 68). Zgodnie z tą regulacją wniosek o wpis na
Listę Produktów Tradycyjnych składa się do właściwego
marszałka województwa, który po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku przesyła go do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, dokonującego wpisu produktu na Listę Produktów
Tradycyjnych.
Produkty tradycyjne to produkty, których jakość lub
wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych, tzn. wykorzystywanych od co najmniej 25 lat,
metod produkcji, stanowiące element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane, oraz będące
elementem tożsamości społeczności lokalnej. Na Listę Produktów Tradycyjnych mogą zostać wpisane produkty rolne i środki spożywcze, o których mowa w załączniku I do
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w załącznikach do rozporządzenia nr 510/2006 lub w załączniku
do rozporządzenia nr 509/2006, oraz napoje spirytusowe,
o których mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1576/89
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z 29 maja 1989 r. ustanawiającym ogólne zasady definicji,
opisu i prezentacji napojów spirytusowych.
System „Jakość Tradycja” został stworzony w celu
wyróżniania produktów żywnościowych wysokiej jakości
z uwzględnieniem produktów tradycyjnych. Z kolei System
Integrowanej Produkcji (IP) służy zrównoważonej produkcji wysokiej jakości płodów rolnych prowadzonej w warunkach intensywnych. Metoda ta nie odrzuca chemicznej
ochrony roślin i stosowania nawozów mineralnych. Ogólną
zasadą jest stosowanie jak najmniejszej, niezbędnej ilości
środków ochrony roślin. Do systemów wspomagających
realizację produkcji żywności gwarantowanej jakości należą: GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna), GHP (Dobra Praktyka Higieniczna) oraz HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczny
Punkt Kontrolny), QACP (Punkty Kontrolne Zagwarantowania Jakości).

Wyzwania
Podstawowe wyzwanie, z punktu widzenia propagowania
produktów lokalnych jako szansy dla rozwoju przedsiębiorczości w miejscu ich pochodzenia, wiąże się z potrzebą
pokonania barier prawnych (podatkowych, sanitarnych),
które ograniczają wytwarzanie i sprzedawanie przetworzonych produktów żywnościowych z pierwszej ręki. Rynek
żywności lokalnej jest nadmiernie uregulowany, nie sprzyjając małym producentom, ponieważ:
• te same wymagania i przepisy obowiązują małych, lokalnych producentów – rolników i przetwórców, jak i duże
gospodarstwa i przetwórnie działające na skalę przemysłową;
• ramy regulacyjne są niespójne, różne instytucje stosują
różne niepowiązane interpretacje;
• regulacje zapisane są w wielu aktach prawnych różnego szczebla, są nieczytelne dla przeciętnego obywatela,
a same przepisy są często niejasne i niejednoznaczne.
Z kolei z punktu widzenia konsumentów, trudno kupić
autentyczne produkty lokalne, tradycyjne i regionalne,
w szczególności w miejscu ich pochodzenia, z uwagi na
fakt, że handel żywnościowymi produktami lokalnymi
odbywa się w dużej mierze w szarej strefie. Sytuacja ta
wynika też z faktu, że z jednej strony produkty lokalne są
– z założenia – wytwarzane w ilościach niepozwalających
na wprowadzanie ich do masowego obrotu, a z drugiej
strony nie ma stałych miejsc, w których produkty te są dostępne. Wszystko wskazuje na to, że ta sytuacja się zmieni.
W kwietniu 2013 r. Małopolska Izba Rolnicza oraz Fundacja Partnerstwo dla Środowiska przy współpracy z województwem małopolskim zainicjowali kampanię społeczną
„Legalna żywność lokalna”. Jednym z efektów jest powołanie nadzwyczajnej podkomisji ds. sprzedaży bezpośredniej w ramach sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z zadaniem wypracowania rozwiązań legislacyjnych, które
umożliwią sprzedaż bezpośrednią jakościowych produktów lokalnych wzorem innych państw Unii Europejskiej.

Produkty lokalne jako element
ochrony przyrody
Tradycyjny produkt lokalny z założenia jest bliski naturze,
a wyrób wielu produktów lokalnych wzmacnia ochronę
walorów przyrodniczych i kulturowych Karpat. Wynika to

W celu zapewnienia autentyczności produktów lokalnych w Polsce funkcjonują dwa systemy ich certyfikacji – produkt regionalny i produkt tradycyjny. Oscypek wpisany został do europejskiego rejestru produktów regionalnych
o Chronionych Nazwach Pochodzenia. Fot. Józef Michałek

TatrzańskoBeskidzka
Spółdzielnia
Producentów
„Gazdowie”

Niewątpliwie jednym z dobrych przykładów jest rejon Podhala i Beskidów – jedno z zagłębi produktów lokalnych, gdzie wprawdzie wciąż jeszcze brakuje jednolitego, wspólnego
programu w zakresie promowania produktów lokalnych i ich wprowadzania na rynek, ale
gdzie równocześnie współistnieje kilka przemyślanych i konsekwentnie realizowanych inicjatyw. Utworzona w 2007 r. Tatrzańsko-Beskidzka Spółdzielnia Producentów „Gazdowie”
zorganizowała i prowadzi sprzedaż serów górskich, w tym objętych certyfikacją oscypków
i redykołki, gromadzi ok. 20 baców od Beskidu Śląskiego i Żywieckiego poprzez Orawę,
Podhale, Gorce, Spisz po Beskid Sądecki. Współpraca baców dziś kształtuje rynek nie tylko
serów górskich wiadomego pochodzenia, ale również propaguje kulturę pasterską i związaną z nią agroturystykę. Widać, że współpraca się opłaca wszystkim zaangażowanym.
A konsumenci coraz częściej poszukują autentycznych i tradycyjnie wyprodukowanych
serów, preferując zakup z pierwszej ręki. W mniejszej skali także integrującą inicjatywą okazał się zainicjowany kilka lat temu przez starostwo powiatowe w Zakopanem Szlak Oscypkowy, w którym połączono w jeden produkt turystyczno-kulinarny ok. 30 podhalańskich
bacówek i gazdówek wyrabiających tradycyjne góralskie sery, także owcze. Przy tej okazji
udało się również baców i gazdów przekonać do przestrzegania wymogów inspekcji żywnościowych i dostosowania się do współczesnych zasad bezpieczeństwa żywności, co jest
warunkiem wstępnym legalnej sprzedaży serów.

Produkt lokalny jako czynnik rozwoju lokalnego
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m. in. z faktu, że żywnościowe produkty lokalne oraz rosnące zainteresowanie dziedzictwem kulturowym promują
ekstensywne formy rolnictwa oraz kreują popyt na rodzime (lokalne) rasy zwierząt gospodarczych, utrzymywanych
w tradycyjnych warunkach. Popyt na produkty lokalne jest
często ostatnią szansą na zachowanie lokalnych ras pszczół,
starych sadów czy małych, rozdrobnionych gospodarstw
rolnych. Produkcja rolna w takich gospodarstwach z założenia ma często charakter mniej intensywny, bardziej
proekologiczny, sprzyjający ochronie zasobów przyrodniczych, a często także bazujący bezpośrednio na tych zasobach. Małe, ekstensywne gospodarstwa rolne w krajobrazie Karpat to także większa mozaika siedlisk pozytywnie
wpływająca na lokalną różnorodność biologiczną. W wielu
przypadkach działania związane z wyrobem produktów
lokalnych bezpośrednio kształtują siedliska przyrodnicze.
Najlepszym przykładem jest wypas owiec i innych zwierząt
gospodarskich, który w większości przypadków pozytywnie oddziaływuje na utrzymanie właściwej struktury siedlisk łąkowych w górach. Wysokiej jakości środowisko naturalne i wyrób produktów lokalnych idą z reguły w parze,
będąc od siebie wzajemnie zależne. Jeśli zabraknie dobrze
zachowanego środowiska, to produkty lokalne bez wątpienia stracą na swojej jakości i autentyczności. A jednocześnie wszelkie działania promujące produkty lokalne są niezwykle pomocne także w ochronie dziedzictwa naturalnego. Dlatego też właśnie Karpaty, jako region o wyjątkowych
walorach przyrodniczych, są szczególnie predestynowane
do działań szukających wspólnych rozwiązań – aktywizujących zarówno ochronę lokalnych zasobów przyrodniczych,
jak i wyrób tradycyjnych produktów lokalnych.

Jak sprzedawać produkt lokalny?
Ogromną rolę w rozwoju systemów wytwarzania i sprzedaży produktów lokalnych odgrywają targi i jarmarki. Ich
wpływ na ekorozwój obejmował zawsze, obok sfery gospodarczej, także sferę aktywności społecznej i kulturowej.
Zmiany zachodzące w życiu gospodarczym, rozwój produkcji przemysłowej i handlu nie wyeliminowały potrzeby organizowania miejsc swobodnej wymiany handlowej
typu targowego i jarmarcznego. Wolny dostęp do tej formy handlu zapewniał zawsze konkurencyjność jakościową
i szeroką ofertę handlową, która kształtowana była pod
wpływem gustów i wyborów konsumenta.
Do dziś targi i jarmarki funkcjonują na całym obszarze
polskich Karpat, z chyba największym i najbardziej znanym
jarmarkiem w Nowym Targu, który przez cały rok, w każdą
środę i sobotę, gromadzi tysiące ludzi z obu stron granicy.
Wciąż można na nich natrafić na najbardziej tradycyjne lokalne, pochodzące z danego terenu produkty żywnościowe (sery, miody, owoce, runo leśne) czy rękodzielnicze (np.
pantofle, drobna galanteria ubraniowa). Jednak ich udział
w całej masie towarów jest niestety coraz mniejszy i mniej
widoczny, a jarmarki coraz bardziej zdominowane są przez
masowe, przemysłowe towary, które wypierają produkty lokalne. Co gorsza – znaczna część sprzedawanych na
jarmarkach towarów imituje lokalne rękodzieło, a de facto
pochodzi z masowej produkcji, realizowanej często nawet
poza granicami Polski. Na razie nie można więc wskazać
dobrych przykładów targowiska lub jarmarku, który byłby
przede wszystkim poświęcony lokalnym produktom żyw-

34

Wizja ekorozwoju gmin karpackich – dobre praktyki

nościowym i autentycznemu rękodziełu oraz dobrze działał od strony organizacyjnej i kupieckiej.
Pojawiają się jednak pierwsze ciekawe inicjatywy –
takie jak Targ Pietruszkowy na Rynku Podgórskim w Krakowie czy też Regionalny Targ Produktów Lokalnych na
terenie dawnej Tandety w Krakowie, sprzedający wyłącznie
produkty lokalne (w tym też z regionu Karpat) w konwencji sprzedaży bezpośredniej od rolnika. Jest to sposób na
związanie konsumenta z regionem pochodzenia produktu, kupowanego przez niego. Jeśli uda się takie inicjatywy
utrwalić i rozwinąć – staną się zalążkiem odbudowy legalnego handlu lokalnymi produktami i przykładami dobrej
praktyki dla kolejnych inicjatyw budujących rynek produktów lokalnych w przyszłości.
Tłem dla Szlaku Oscypkowego jest Szlak Dziedzictwa Kulturowego Podtatrza, który z kolei prowadzi po
blisko 70 pracowniach autentycznych lokalnych rękodzielników oraz twórców ludowych i naiwnych na tym samym
obszarze.
Od lat obok wszelkiego innego asortymentu funkcjonują stoiska z serami górskimi i miodami na doskonale
znanym turystom targowisku pod Gubałówką w Zakopanem, a władze miasta i powiatu pracują nad zreorganizowaniem i uporządkowaniem tego miejsca pod kątem targowiska regionalnego i tzw. targu maślanego.
Dopełnieniem tych inicjatyw spółdzielczych i sieciowych są powstałe na przestrzeni kilku ostatnich lat niezależnie działające punkty sprzedaży lokalnych produktów
nieżywnościowych, głównie rękodzieła, elementów ubioru
i wyposażenia wnętrz – w niewielkich sklepach regionalnych w Zakopanem, Czarnym Dunajcu i Nowym Targu
można się właściwie ubrać od stóp do głów w regionalny strój, buty i torby, a bazując na kilku galeriach sztuki
użytkowej w Zakopanem – urządzić w stylu góralskim cały
dom.
W kilkudziesięciu małych miastach południowej Polski lokalne targowiska zostały odnowione i unowocześnione w ramach programów publicznych współfinansowanych ze środków UE, jednak na razie trudno powiedzieć,
na których z nich znajdzie się widoczne miejsce dla autentycznych produktów lokalnych – w dużej mierze zależeć to
będzie od aktywności i inicjatywy miejscowych rolników
i wytwórców.

dostępna na rynku w legalnym obrocie, jeszcze mniejsza
część jest obecna jako produkt stały, budujący swoją markę i skierowany do stałego klienta.
Budowa potencjału wytwarzania produktów lokalnych – dzięki legalizacji wytwarzania i łączeniu się wytwórców, oraz budowa silnych marek lokalnych – dzięki organizowaniu krótkich łańcuchów dostaw i zachowaniu jawności produktów, stanowią największe pole do działania.
W tym kierunku – rynkowym i pragmatycznym – powinien
iść strategiczny rozwój działalności gospodarczej opartej
na produkcie lokalnym. Działania takie opisują między
innymi strategie ekorozwoju dla wybranych 12 gmin karpackich, przygotowane w ramach realizowanego obecnie
projektu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
Działania te można podsumować w następujący sposób:
• Integracja – dostawców, sprzedawców, lokalnych animatorów i promotorów wokół wspólnych celów;
• Partnerstwo – łączenie zasobów i budowanie wspólnych
przedsięwzięć, tak aby nie zaczynać za każdym razem od
nowa, ale wykorzystywać wypracowane już (nawet jeśli
nie nasze) efekty;
• Rynek – sama promocja produktów lokalnych nie wystarczy, jeśli mają mieć realne znaczenie ekonomiczne
– muszą trwale zaistnieć w legalnym obrocie na rynku,
w odpowiednio dużej skali;
• Opłacalność – wszystkie zasoby i środki angażowane
w rozwijanie czy promowanie produktów lokalnych warto traktować jako inwestycję – czy to publiczną, czy prywatną, która doprowadzić ma do trwałych korzyści nie
tylko kulturowych i społecznych, ale też ekonomicznych
i finansowych;
• Jawność i lokalność – wielką wartością produktów lokalnych jest ich realna lokalna tożsamość, co oznacza nie

tylko tożsamość kulturową i historyczne zakorzenienie,
ale też nieanonimowość produktu wytwarzanego dzisiaj
i jego faktyczne lokalne pochodzenie.
Decydując się na wykorzystanie produktów lokalnych
dla ożywienia gospodarki lokalnej, gmina powinna zacząć
od inwentaryzacji potencjału miejscowych wytwórców,
zachęcając najbardziej przedsiębiorczych i zdecydowanych do współdziałania w kreowaniu kanałów dystrybucji
umożliwiających sprzedaż. Nawiązanie współpracy z ponadlokalnymi organizacjami, takimi jak Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, czy też Małopolska Izba Rolnicza, które propagują sprzedaż bezpośrednią i bezpośredni dostęp
do konsumentów w Krakowie, jest niezbędnym działaniem
w celu kształtowania atrakcyjności gminy jako obszaru pochodzenia pożądanych autentycznych i jakościowych produktów lokalnych.
Informacje:
1. www.produktlokalny.pl
2. www.karpatylacza.pl
3. www.produktyregionalne.pl
4. www.potrawyregionalne.pl
5. www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych
6. www.fpds.pl/legalna-zywnosc-lokalna

Dopełnieniem oferty żywnościowych produktów lokalnych są niewątpliwie produkty nieżywnościowe wywodzące się z tego
samego regionu. Na zdjęciu tradycyjny strój górali prezentowany podczas dożynek w Kamienicy. Fot. Tomasz Wilk

Produkt lokalny w Karpatach
– kierunki rozwoju
Unikatowe dziedzictwo kulturowe i tradycje są wciąż żywe
i obecne w codzienności mieszkańców Karpat. Jednak
z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, dzisiejszy rynek produktów lokalnych stanowi margines.
Zaistniała sytuacja jest o tyle ciekawa, że skala wytwarzania produktów lokalnych nie jest mała. Wynika ona
z faktu, że większość produktów lokalnych jest traktowana
jako produkcja sezonowa, dodatkowa bądź prowadzona
w szarej strefie. W taki sposób można sobie wprawdzie
zapewnić doraźne dochody, ale nie można zbudować
trwałych marek i silnej pozycji producentów na rynku,
a tylko taka pozycja w dłuższej perspektywie gwarantuje
stabilność działalności gospodarczej i trwałość jej ekonomicznych efektów. Niewielka część produktów lokalnych,
zarówno żywnościowych, jak i nieżywnościowych, jest
Produkt lokalny jako czynnik rozwoju lokalnego
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Promocja prośrodowiskowej działalności
gospodarczej na terenie gmin
karpackich – projekt OTOP

W latach 2011–2015 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) realizuje projekt poświęcony ochronie
przyrody polskich Karpat. Jednym z jego celów jest promocja takich form działalności gospodarczej, które mogą być
ekonomicznie opłacalne dla lokalnych społeczności i jednocześnie sprzyjać zachowaniu zasobów przyrodniczych.
Niektóre z działań realizowanych w ramach tego zadania
obejmują swoim zasięgiem wszystkie gminy z regionu polskich Karpat, natomiast działania pogłębione skierowane
są do 12 gmin karpackich o wybitnych walorach przyrodniczych (mierzonych głównie kryteriami związanymi z obecnością obszarów chronionych, w tym obszarów Natura
2000). Gminy te to: Bircza, Bystra-Sidzina, Czarny Dunajec,
Dobra, Gromnik, Istebna, Komańcza, Łącko, Rymanów, Tyrawa Wołoska, Ujsoły i Uście Gorlickie.

Spotkania warsztatowe
dla lokalnych społeczności
Pierwszym etapem działań była organizacja warsztatów
promujących prośrodowiskowe gałęzie gospodarki, które
mogą być realizowane na obszarach górskich. Do udziału
w spotkaniach zaproszeni zostali przedstawiciele wymienionych powyżej gmin (urzędnicy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, leśnicy, rolnicy oraz lokalni liderzy).
Podczas 24 spotkań, które odbywały się w 2011, 2012
i 2013 r., prowadzono dyskusje nad korzyściami i problemami wynikającymi z obecności obszarów o wysokich
walorach przyrodniczych i obszarów chronionych w każdej
z gmin i związanego z tym potencjału rozwoju przyjaznej
środowisku działalności gospodarczej. Prezentowana tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem i choć idea
ochrony przyrody, w szczególności zaś kwestie związane
z siecią Natura 2000, nadal wywołuje gorące dyskusje, to
wśród uczestników warsztatów przeważało przekonanie,
że ich gminy mogą czerpać korzyści z lokalizacji w obszarach podlegających ochronie.

Strategie ekorozwoju gmin
Przygotowanie 12 strategii ekorozwoju dla wybranych
gmin było drugim etapem działań OTOP. Powstałe doku-
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menty wskazują możliwe ścieżki rozwoju gospodarczego
gmin w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju. Do ich
opracowania przyczyniły się cztery grupy specjalistów zajmujących się różnymi formami działalności gospodarczej:
zrównoważoną turystyką, wypasem owiec, produktami
lokalnymi (regionalnymi) oraz przetwarzaniem biomasy.
Publikacja „Wizja ekorozwoju gmin karpackich – dobre
praktyki” to próba podsumowania najważniejszych idei
wszystkich strategii ekorozwoju, przygotowanych w ramach projektu OTOP. Trafi ona do wszystkich urzędów
gmin i starostw z regionu polskich Karpat, tak by ich przedstawiciele mogli zapoznać się z ideą zrównoważonego rozwoju i budowania stabilnej ekonomii obszarów wiejskich
w Karpatach opartej na prośrodowiskowych podstawach.

Promocja zrównoważonych form
turystyki, gospodarki leśnej
i gospodarki rolnej
Ważnym działaniem projektu mającym na celu promocję działalności gospodarczej przyjaznej środowisku było
również przygotowanie przewodnika „Przyroda polskich
Karpat” oraz mapy „Ostoje ptaków IBA i obszary chronione
polskich Karpat”, które promują turystykę kwalifikowaną
w regionie. Publikacje te są wskazówką, jak wędrować po
Karpatach, by odkryć ich najcenniejsze walory przyrodnicze, nie szkodząc przy tym samej naturze.
Wśród planowanych działań należy także wymienić
te mające na celu poszukiwanie i promowanie prośrodowiskowych rozwiązań w ramach prowadzonej w Karpatach
gospodarki leśnej i rolnej. Działania te obejmować będą
m.in. tworzenie dokumentów pomocniczych dla karpackich nadleśnictw, wskazujących priorytety ochrony ptaków w oparciu o najnowszą wiedzę w tym temacie, a także
działania (m.in. szkolenia) zachęcające rolników do udziału
w pakietach przyrodniczych w ramach dopłat rolno-środowiskowych.
Realizacja opisanych działań możliwa była dzięki
wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
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Gminy zaangażowane w projekt OTOP
Istebna przyciąga ciekawą historią i żywą tu nadal tradycją, szczególnie mocno w ostatnich latach
rozwija się w gminie kulturowy wypas owiec. Ciekawostką jest położenie na terenie gminy beskidzkiego trójstyku.
Położona na terenie Beskidu Śląskiego gmina
może się poszczycić znaczną powierzchnią lasów
(54 proc.), które zamieszkują m.in. wilk, ryś, głuszec,
dzięcioł trójpalczasty czy kozioróg dębosz.

Ujsoły – gmina wiejska położona na terenie Beskidu Żywieckiego, Małego, Śląskiego i Makowskiego
oraz Kotliny Żywieckiej. Zajmuje powierzchnię
110 km2, a zamieszkuje ją ponad 4600 osób (2012 r.).
Największe walory przyrodnicze gminy Ujsoły
to krajobraz stosunkowo wysokich (jak na warunki
Beskidów) gór, z bogatą florą i fauną oraz dobrze
zachowanymi górskimi siedliskami. Ponad 70 proc.
powierzchni gminy stanowią lasy.

Dobra to stosunkowo duża gmina wiejska
o powierzchni 110 km2, lecz z niską gęstością
zaludnienia.
O walorach przyrodniczych gminy stanowią
m.in. położenie na terenie Beskidu Wyspowego,
duże zalesienie (niemal 50 proc.) czy obecność jaskiń będących miejscem zimowania cennych gatunków nietoperzy. Gmina ta ma bogate tradycje związane z gospodarką rolną, szczególnie pszczelarskie
(pszczoły linii Dobra).

BystraSidzina
Istebna

Łącko
Ujsoły

Bystra-Sidzina – położona na styku Beskidu

Żywieckiego i Kotliny Rabczańskiej typowa gmina
wiejska z przewagą gruntów rolnych oraz społecznością liczącą niespełna 7000 mieszkańców. Specyfiką rolnictwa jest tu duże rozdrobnienie własności
w odniesieniu do gruntów rolnych. Ważną gałęzią
gospodarki jest także przemysł drzewny.
Pod względem przyrodniczym szczególnie ważne są tu zalesione szczyty Pasma Policy – ostoja wielu cennych gatunków zwierząt, w tym wilka, rysia,
niedźwiedzia, głuszca czy sichrawy karpackiej.
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Dobra

Gromnik, położony na styku Pogórza Rożnow-

skiego i Ciężkowickiego, stanowi centrum gminy
o powierzchni 70 km², zamieszkanej przez niemal
9-tysięczną społeczność. Na terenie gminy przeważają grunty rolne (ponad 60 proc.), a lesistość jest
stosunkowo niewielka (26 proc.). Gminę wyróżniają
niewątpliwie tradycje pszczelarskie, zielarskie oraz
winiarskie.
W gminie Gromnik szczególnie cenne pod
względem przyrodniczym są naturalne ekosystemy
rzek Pogórza Karpackiego, będące miejscem życia
zagrożonych gatunków ryb.

Bircza

Gromnik
Uście
Gorlickie

Rymanów

Tyrawa
Wołoska

Czarny
Dunajec

Bircza – położona na malowniczym Pogórzu Prze-

myskiem gmina wiejska. Zajmując 254 km2, jest
jedną z większych gmin w Polsce, choć gęstość zaludnienia pozostaje na bardzo niskim poziomie.
Największym walorem przyrodniczym gminy są
lasy, które stanowią 60 proc. jej powierzchni. Ochroną w ramach sieci Natura 2000 objętych jest tu
w szczególności wiele cennych siedlisk leśnych oraz
gatunków puszczańskich. Teren gminy objęty jest
również ochroną w ramach Parku Krajobrazowego
Pogórza Przemyskiego.

Tyrawa Wołoska to jedna z mniejszych gmin
w Polsce (pow. 69 km2), którą w 2012 r. zamieszkiwało niemal 2000 osób.
Największe walory przyrodnicze gminy to
krajobraz stosunkowo niskich gór o charakterystycznej rusztowej strukturze i wysokiej lesistości,
z bogatą florą i fauną. Liczne są tu gatunki górskie
i wschodniokarpackie.

Komańcza

Łącko to gmina wiejska położona na styku Beskidu
Wyspowego i Sądeckiego oraz Gorców. Rdzenna
ludność tych ziem to górale sądeccy i Lachy. Gmina
słynie z tradycji sadowniczych – jabłko łąckie otrzymało status „Chronione Oznaczenie Geograficzne”.
Obszar gminy jest bardzo istotny dla szeregu
gatunków ptaków, w tym orła przedniego i puszczyka uralskiego. Obszary leśne gminy stanowią część
korytarza ekologicznego dużych drapieżników – wilka, rysia i niedźwiedzia.

Uście Gorlickie – położona w Beskidzie Niskim
gmina wiejska o powierzchni 287 km2. Niewątpliwym walorem turystycznym gminy jest Wysowa-Zdrój, wieś uzdrowiskowa oferująca szereg wód
leczniczych. Swoje źródła ma tu również naturalna
woda mineralna Wysowianka.
Uście Gorlickie charakteryzuje się bardzo wysokim (60 proc.) zalesieniem. Mozaika lasów i użytkowanych ekstensywnie łąk to duży walor tutejszego
krajobrazu.

Czarny Dunajec to gmina wiejska o znacznej powierzchni (218 km2) i gęstości zaludnienia
(100 osób/km2), położona na terenie Kotliny Orawsko-Nowotarskiej. Rolnictwo, przede wszystkim
hodowla bydła i owiec, jest tu ważną gałęzią gospodarki. Sztandarowym produktem jest niewątpliwie
oscypek (produkt oznaczony jako „Chroniona Nazwa
Pochodzenia”).
Gminę charakteryzuje niewielki stopień zalesienia, a szczególnym walorem przyrodniczym jest największy w Karpatach kompleks torfowisk wysokich
objęty ochroną w ramach sieci Natura 2000.

Rymanów to gmina miejsko-wiejska o powierzch-

ni 167 km2 (w tym 50 proc. to grunty rolne i niespełna 40 proc. lasy). Turystyka jest ważną gałęzią
gospodarki, a turystów do gminy przyciąga m.in.
wieś uzdrowiskowa Rymanów-Zdrój, słynąca z wód
leczniczych.
Usytuowanie gminy na granicy Beskidu Niskiego,
Pogórza Bukowskiego i Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej sprawia, że gmina posiada wyjątkowe walory
przyrodnicze. W krajobrazie wyróżnia się mozaika
lasów o charakterze puszczańskim, łąk i dolin podgórskich rzek.

Komańcza to jedna z największych gmin Polski

(powierzchnia 455 km2) o gęstości zaludnienia zaledwie 11 osób/km². Na terenie gminy odnajdziemy
cenne zabytki architektury drewnianej – m.in. cerkiew prawosławną pw. Opieki Matki Bożej.
Malownicze położenie gminy na styku Beskidu
Niskiego i Bieszczadów i znaczne zalesienie (ponad
70 proc. powierzchni) sprawiają, że gminę charakteryzują wyjątkowe walory przyrodnicze i turystyczne.
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