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O  NASZYM  PROJEKCIE

     W ramach kursu “Wyzwania dla demokracji w dobie zmian
klimatycznych: perspektywa interdyscyplinarna” prowadzonym na
Uniwersytecie Jagiellońskim postanowiliśmy dołączyć do akcji “Ratujmy
Kleszczowskie Wąwozy”. Zajęliśmy się poznaniem, filmowaniem
iafotografowaniem lasu między Zabierzowem a Krzeszowicami oraz
przeprowadzeniem wywiadu ze wspaniałymi osobistościami
zaangażowanymi na rzecz ochrony tego kompleksu leśnego - mgr. inż.
Anną Treit, profesorem Piotrem Łukasikiem oraz profesorem Jerzym
Szwagrzykiem. W trakcie realizacji projektu staraliśmy się zdobyć wiedzę
oraz uchwycić spostrzeżenia i emocje towarzyszące nam w trakcie wizyt w
podmiejskim lesie Krakowa. 

     Zapraszamy do lektury.



W Ą W O Z Y  K L E S Z C Z O W S K I E
     Projekt "Ratujmy Kleszczowskie Wąwozy" postuluje ochronę kompleksów
leśnych, które znajdują się między Zabierzowem a Krzeszowicami. Mimo, iż są
one niezwykle cenne z przyrodniczego punktu widzenia, grozi im wycinka na
ogromną skalę. Projekt prowadzi różnorodne inicjatywy, takie jak dialog
społeczny, dokumentacja gatunków zagrożonych i cennych występujących na
tych terenach, monitoring odbywających się prac leśnych oraz organizacja
wydarzeń szerzących wiedzę na temat walorów przyrodniczych
iakrajobrazowych. Nadrzędnym celem jest ochrona terenu, którą gwarantować
powinno utworzenie rezerwatu "Mała Puszcza Kleszczowska". 

     Nasza przygoda rozpoczęła się od poznania naukowców badających
wartości biologiczne tego obszaru. Wzięliśmy udział w spotkaniu "Leśna
Majówka" prowadzonym przez organizację "Wspólny las". Spotkaliśmy osoby
lokalnie zaangażowane w popularyzację lasu z okolic Kleszczowa.
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     - Trudne pytanie. Decyzję o wstrzymaniu wycinki
mogą podjąć Lasy Państwowe. Jako społeczeństwo
możemy apelować i wywierać nacisk na decydentów.
Pod koniec 2020 roku złożyliśmy wniosek o utworzenie
rezerwatu „Mała Puszcza Kleszczowska”. Niestety
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
rozpatrzyła nasz wniosek negatywnie. Naszej inicjatywie
udało się z pomocą naukowców pro bono tylko
częściowo zbadać teren pod kątem przyrodniczym.
Uważamy, że teren wymaga pogłębionych badań.

Zachęcamy do włączania się amatorsko oraz
profesjonalnie w dalsze odkrywanie przyrodniczych
walorów tego terenu. Warto bywać w tym lesie,
odkrywać go, zaprzyjaźniać, dokumentować
fotograficznie, patrolować czy nie ma prac
gospodarczych. 

W tym roku kończy się dziesięcioletni Plan Urządzenia
Lasu (PUL). Jeszcze w tym roku zostanie wyłożony do
konsultacji nowy PUL na lata 2022-2031. Warto wziąć
udział w konsultacjach i wnioskować o ograniczenie do
minimum wycinek w lasach podmiejskich Krakowa, a
zwłaszcza o wyłączenie z gospodarczego użytkowania
terenów Małej Puszczy Kleszczowskiej. Będziemy
informować na naszej stronie kiedy będzie czas na
zgłaszanie uwag. Trzeba być czujnym, bo to tylko trzy
tygodnie raz na dziesięć lat kiedy Lasy Państwowe
pytają się o opinię społeczeństwa.

Zachęcamy do podpisania się
również pod naszą petycją: 

https://www.petycjeonline.com/rezerwat_pod_krakow
em?u=814702

 JAKIE DZIAŁANIA MOŻEMY PODJĄĆ PRZECIWKO WYCINCE
MAŁEJ PUSZCZY KLESZCZOWSKIEJ? 

 MGR. INŻ. 
ANNA TREIT



     - Każdy kto kocha las, kto chce
chronić las. Zapraszamy do
kontaktu przez Facebooka lub
stronę www, a także na wspólny
spacer. Lubię „chwalić się”
kleszczowskim lasem. Wiele osób,
przyrodników i naukowców
odwiedziło projektowany rezerwat
i nie kryło zachwytu...

     Szczególnie warto wybrać się do nas
podczas wydarzeń, które organizujemy.
W marcu z okazji Międzynarodowego
Dnia Lasów odbyły się spacery
przyrodnicze dla dzieci i dorosłych,
warsztaty muzyczne i plastyczne, biegi
na orientacje, chodzenie na linie,
leżenie w hamaku i leśne zbieractwo. 

KTO MOŻE ZAANGAŻOWAĆ SIĘ W DZIAŁANIE NA RZECZ
OCHRONY MAŁEJ PUSZCZY KLESZCZOWSKIEJ? 

     Podczas majowego pikniku
dzieciaki wzięły udział w
mikrowyprawie do Entowego Lasu z
drem Kasprem Jakubowskim, a
dorośli do dzikiego wąwozu z drem
hab. Piotrem Łukasikiem. Wiosenne
rośliny można było odbić na
glinianych płytkach w leśnej
pracowni ceramicznej Tośki
Robotyckiej. Na zakończenie
poczęstowała nas pysznościami
2Okna Cafe w wydaniu leśnym, bo
na co dzień funkcjonuje na
krakowskim Kazimierzu. W jesieni
planujemy spacer geologiczny z
drem hab. Janem Urbanem "Skałki,
kras i jaskinie Małej Puszczy
Kleszczowskiej" w ramach obchodów
Międzynarodowego Roku Jaskiń i
Krasu.



     - Niecałe dwa lata temu znaleźliśmy
porzuconego psa w górach i spacery w
lesie stały się codziennością. Najchętniej
wybierałam się do Kleszczowa, w którym
mamy letni domek. Podczas jesiennego
spaceru natrafiłam na wycinkę w
miejscu, w którym jeszcze w lecie
bawiłam się z córką i psem w
chowanego. Rozpłakałam się i
zadzwoniłam do sąsiadki Kai, która jest
członkinią rady sołeckiej. Kiedy
natrafiłam na kreski i kropki na
najstarszych drzewach w okolicy - ponad
200 letnich bukach - zaalarmowałyśmy
innych mieszkańców Kleszczowa. Wtedy
skrzyknęliśmy się przez Facebooka,
założyliśmy grupę i zaprosiliśmy na
spotkanie w wiejskiej świetlicy
przedstawicieli Nadleśnictwa
Krzeszowice. Chcieliśmy dowiedzieć się
więcej o zamierzeniach Lasów
Państwowych dotyczących okolic
Kleszczowa. Na spotkanie przyszło około
trzydziestu mieszkańców Kleszczowa,
przyjechało kilka osób z Krakowa i
trzech przedstawicieli Lasów
Państwowych. 
Potem było kolejne spotkanie, tym
razem w lesie pod starymi bukami z
udziałem przedstawicieli Regionalnej
Dyrekcji LP. 

     Pomimo naszych protestów i
apeli leśnicy dali nam jasno do
zrozumienia, że oznaczone stare
drzewa zostaną wycięte.

   Zdecydowane stanowisko leśników
zmobilizowało naszą grupę do
aktywnych działań na rzecz ocalenia
cennego starodrzewu:
zorganizowaliśmy „Kolędowanie pod
bukami” z Cecylią Malik i spacery
przyrodnicze, napisaliśmy petycje,
wnioski o ustanowienie pomników
przyrody, wniosek rezerwatowy.
Tematem zainteresowaliśmy media
iasamorządowców. 
Na początku czyliśmy się bezradni
wobec potężnej instytucji. Gdy jednak
zaczęliśmy działać, kolejne pomysły
same się nasuwały, a wiele osób
bezinteresownie oferowało pomoc.

JAKA JEST HISTORIA POWSTANIA PROJEKTU “RATUJMY
KLESZCZOWSKIE WĄWOZY”?



     Dzięki temu, że spory kawałek
lasu od dawna nie był
gospodarowany rośnie tam wiele
wiekowych buków, powyginanych
grabów, rzadkich jaworów,
miejscami las jest zachowany w
stanie zbliżonym do naturalnego.

     W lesie można spotkać wiele
rzadkich gatunków roślin, zwierząt i
mchów. Potwierdzają to opinie
iaaaekspertyzy naukowe. Niewiele
już takich starych lasów jest pod
Krakowem, a coraz mniej również
w innych rejonach Polski. 

DLACZEGO TE KLESZCZOWSKIE WĄWOZY SĄ DLA PANI
TAK SZCZEGÓLNE?

 
FACEBOOK: RATUJMY KLESZCZOWSKIE WĄWOZY 
WWW: HTTPS://WWW.RATUJMY.ORG.PL/WAWOZY/

 - Kleszczów jest malutką
miejscowością położoną blisko
Krakowa, w którym od piętnastu lat
spędzam z rodziną połowę roku.
Można nas nazwać kleszczowskim
letnikami. Prawdopodobnie tej
jesieni nie wrócimy już na zimę do
miasta. Zaadaptowaliśmy nasz letni
domek tak, aby można w nim było
mieszkać całorocznie.
Lasy położone wokół Kleszczowa są
bardzo malowniczo położone na
Garbie Tenczyńskim, którego strome
północne zbocza są gęsto
poprzecinane głębokim wąwozami.
Panuje tam swoisty wilgotny i
chłodny mikroklimat. Można poczuć
się jak w górach. 

https://www.ratujmy.org.pl/wawozy/


DR HAB. PIOTR ŁUKASIK

CZY MÓGŁBY NAM PAN
POWIEDZIEĆ JAKIE JEST

ZNACZENIE LASÓW
PODMIEJSKICH DLA

ZACHOWANIA
BIORÓŻNORODNOŚCI? 

     Wśród lasów podmiejskich
zdarzają się perełki – obszary takie
jak Mała Puszcza Kleszczowska,
których walory przyrodnicze, mimo
braku ochrony, mogą konkurować z
wieloma okolicznymi rezerwatami.
Lasy pełnią również istotne funkcje
wodochronne, stanowiąc pewnego
rodzaju bufor dla otaczających
ekosystemów przed ekstremami
pogodowymi. Chronią też gleby.
Natomiast uważam, że znaczenie
większości lasów podmiejskich wynika
nie tyle z ich szczególnych walorów
przyrodniczych, ale raczej z bliskości i
dostępności dla mieszkańców miast w
coraz większym stopniu zalewanych
betonem. Ich dogodna lokalizacja
zapewnia społeczeństwu okazje do
poznania dzikiej przyrody w trakcie
odpoczynku na łonie natury.
Wykazano, że ma to istotne znaczenie
dla naszego zdrowia, w tym
psychicznego. W obliczu nasilającego
się kryzysu klimatyczno-
ekologicznego, znaczenie społeczne
tych zacienionych, zacisznych, łatwo
dostępnych oaz bioróżnorodności
będzie rosło. 

- Lasy podmiejskie często są
przedstawicielami siedlisk typowych
dla danego obszaru, stanowiąc dom
dla wielu gatunków roślin i zwierząt
występujących lokalnie. Choć te lasy
zostały w znacznym stopniu
okrojone i zmienione przez
działalność człowieka na przestrzeni
wieków, często zachowują stan i
zajmują wystarczająco duże obszary
by umożliwić długotrwałe
przetrwanie populacji wielu cennych
i ciekawych gatunków. Stanowią też
ważny korytarz dla gatunków
wędrownych. 



JAKIE ORGANIZMY WYSTĘPUJĄCE W MAŁEJ PUSZCZY
KLESZCZOWSKIEJ MOŻE PAN ZALICZYĆ DO

WYJĄTKOWO CENNYCH? 

     Natomiast dla mnie, naukowca
specjalizującego się w biologii owadów,
szczególnie fascynująca i niezwykle cenna
jest całkowita różnorodność organizmów,
owadów w szczególności, które można
tam spotkać. Choć dla tego obszaru
brakuje formalnych ekspertyz
dotyczących grup takich jak owady, nie
mam wątpliwości że różnorodność
terenu, duża ilość starych drzew i
martwego drewna zapewnia środowisko
życia dla wielu organizmów które trudno
spotkać w innych okolicznych lasach, w
większym stopniu zmienionych przez
gospodarkę leśną.

     Uważam, że należy dołożyć
wszelkich starań by tą leśną
bioróżnorodność właściwie ochronić,
ale też by ułatwić społeczeństwu
zapoznanie się iabliski kontakt z tymi
organizmami. 

-  „Wyjątkowo cenne organizmy” to
określenie subiektywne! Istniejące
ekspertyzy, stanowiące istotne
argumenty za objęciem tego obszaru
ochroną, podkreślają znaczną
różnorodność i wysokie zagęszczenie
ptaków gniazdujących na tym obszarze,
w tym sześciu gatunków które zgodnie z
umowami międzynarodowymi
(Dyrektywa Ptasia) powinny być
chronione poprzez ochronę siedlisk:
siniaka, muchołówki małej i białoszyjej,
oraz dzięciołów czarnego, zielonosiwego
iaśredniego. Na tym obszarze występuje
także szereg gatunków roślin
naczyniowych objętych ochroną ścisłą
lub częściową (m.in. lilia złotogłów,
storczyki) oraz liczne chronione mszaki i
wątrobowce, szczególnie wrażliwe na
zaburzenia warunków środowiskowych.



JAKIE KONSEKWENCJE MIAŁABY WYCINKA LASÓW
PODMIEJSKICH DLA EKOSYSTEMU? 

     Następuje to, między innymi, poprzez
zmniejszanie powierzchni dostępnej dla
populacji, czasem poniżej poziomu
krytycznego niezbędnego dla ich
przetrwania, zmianę warunków
mikroklimatycznych (nasłonecznienia,
temperatury, wilgotności), ułatwienie
wnikania gatunków inwazyjnych, czy
zwiększenie ekspozycji na niekorzystne
czynniki zewnętrzne, takie jak skażenie
środowiska. Szkodzi też innym ważnym
funkcjom lasów, w tym wodochronnym  
 iaglebochronnym. W oczywisty sposób
wpływa też negatywnie na ich
atrakcyjność społeczną. Ilu z nas będzie
chciało spędzać czas na porębie, albo
przy drodze szybkiego ruchu która
przetnie niewielki lasek?

-   Lasy podmiejskie są pod silną presją,
między innymi ze strony deweloperów.
Ostatnio, oburzenie wielu osób wzbudziły
plany budowy nowych obwodnic wielu
miast przez lasy zamiast przez tereny już
wylesione, generalnie droższe w
pozyskaniu. Natomiast szczególnie
kontrowersyjne wydaje się prowadzenie
na obszarach wielu z tych lasów
intensywnej gospodarki leśnej, czyli
produkcji drewna. Prowadzi to do
przekształcania różnorodnych
ekosystemów leśnych w uproszczone
systemy hodowlane, maksymalizujące
przyrost surowca drzewnego ale dużo
mniej dostępne i atrakcyjne zarówno z
perspektywy leśnych organizmów, jak
iaspołeczeństwa. 

     Niszczenie, degradacja i
fragmentacja ekosystemów
leśnych prowadzi do utraty
bioróżnorodności leśnych
organizmów.



 DLACZEGO MAŁA PUSZCZA KLESZCZOWSKA
WZBUDZIŁA U PANA SZCZEGÓLNE ZAINTERESOWANIE? 

 

   Nagromadzenie martwego drewna
zapewniają środowisko życia dla wielu
fascynujących organizmów. Elementy
przyrody ożywionej i nieożywionej
składają się na bardzo ciekawą scenerię,
czyniąc ten las świetnym miejscem
odpoczynku i wytchnienia od cywilizacji  
 i codziennej gonitwy. Kolejnym ważnym
argumentem jest korzystna lokalizacja
Małej Puszczy Kleszczowskiej z punktu
widzenia mieszkańca Krakowa. Mogę
tam dojechać z centrum w nieco ponad
godzinę na rowerze. Mogę tam
podjechać autobusem komunikacji
miejskiej i np. pieszo wrócić do miasta. 
Jestem przekonany że to połączenie
wartości przyrodniczych z dogodną
lokalizacją otwierają możliwości by Mała
Puszcza Kleszczowska stała się jedną z
większych atrakcji przyrodniczych okolic
Krakowa, i w pełni uzasadnia objęcie go
ochroną. 

- Od pierwszej, dość przypadkowej
wizyty na terenie proponowanego
rezerwatu na początku stycznia
wracałem tam wielokrotnie, obserwując
jak pojawiają się coraz to nowe kwiaty i
owady! W mojej opinii, wyróżnia się on
szeregiem cech które czynią go
szczególnie ciekawym i dogodnym celem
regularnych odwiedzin.

     Po pierwsze, obszar charakteryzuje go
wyjątkowa rzeźba geologiczna – głębokie
wąwozy, ciekawe skałki – przez co
spacerowanie po tym obszarze jest
wyjątkową frajdą, ale też nieraz
wyzwaniem! Po drugie, duże znaczenie
dla mnie ma jego wartość biologiczna:
znaczna liczba drzew o wymiarach
pomnikowych, zróżnicowanie formacji
roślinnych,



PROF. JERZY SZWAGRZYK 

CZY WEDŁUG PANA LASY PODMIEJSKIE ZASŁUGUJĄ NA 
SZCZEGÓLNĄ OCHRONĘ? 

       Lasy podmiejskie mają pełnić
przede wszystkim funkcje rekreacyjne;
nie musi to oznaczać ochrony w sensie
braku użytkowania czy ochrony prawnej
w formie rezerwatu. Wiele zależy od
lokalnego kontekstu; jak duże jest to
miasto i ile lasów jest wokół? W
niektórych sytuacjach - kiedy miasto jest
niezbyt duże, a okolica mocno zalesiona
- część lasów podmiejskich może też
pełnić funkcję produkcji drewna bez
powodowania większych konfliktów. Ale
w wielu przypadkach; kiedy miasto jest
duże, a lasów w okolicy mało (tak jest w
przypadku Krakowa) produkcja drewna
wchodzi w konflikt nie tylko z funkcją
ochronną lasu, ale i z funkcją
rekreacyjną. 

 

     Gospodarowanie w lesie nie wygląda
już tak jak wyglądało dwadzieścia czy
dziesięć lat temu. W lesie pracują teraz
ciężkie maszyny,  a  nie  ludzie  z  piłą
i koniem do pomocy. Ciężkie maszyny
potrzebują dobrych dróg i gęstej sieci
szlaków zrywkowych; las zaczyna się
upodabniać do placu budowy. Drogi
leśne są coraz lepiej utrzymane, ale
szlaki zrywkowe zwykle są mocno
rozjeżdżone przez ciągniki, zwłaszcza,
kiedy ziemia jest mokra. Tu dochodzimy
do kolejnego aspektu współczesnej
gospodarki leśnej. 

   Teraz tnie się i wywozi przez
cały rok, często bez względu na
pogodę; stąd te głębokie koleiny i
błoto na leśnych drogach. Budzi
to sprzeciw tych, dla których las
jest miejscem rekreacji iakontaktu
z przyrodą. Konflikt między
produkcją drewna a funkcją
rekreacyjną i ochronną jest zatem
nieunikniony iapewnie będzie
narastał.

     Dawniej ścinano drzewa w zimie
iawyciągano je z lasu po śniegu lub po
zamarzniętej ziemi. Uszkodzenia
roślinności i gleby były niewielkie.



CZYM WYRÓŻNIA SIĘ MAŁA PUSZCZA KLESZCZOWSKA
SPOŚRÓD INNYCH LASÓW?

     Tak zwana "Mała Puszcza
Kleszczowska", czyli las na północnych
stokach Garbu Tenczyńskiego między
wąwozem Kochanowskim a Nielepicami
to teren bardzo urozmaicony pod
względem rzeźby i geologii, z głęboko
wciętymi wąwozami, efektownymi
wychodniami skalnymi i jaskiniami.
Trudna dostępność terenu sprawiła, że
w wielu miejscach przetrwały stare,
bardzo okazałe drzewa, jest też spore
nagromadzenie martwych pni. Lokalne
zagęszczenie tak zwanych drzew
biocenotycznych, szczególnie ważnych
dla wielu grup rzadkich organizmów
żyjących w lasach,  jest tutaj większe niż
w wielu obszarach chronionych.
Ocienione skały i pnie drzew są
porośnięte przez mszaki, wśród których
są też gatunki rzadkie.  Do tego
dochodzi szereg chronionych roślin
naczyniowych, takich jak śnieżyczka
przebiśnieg, lilia złotogłów czy
wawrzynek wilczełyko. Bytują w tym lesie
rzadkie gatunki ptaków, jak muchołówka
mała czy gołąb siniak.

 

W lasach Polski takie nagromadzenie
walorów przyrodniczych na niewielkim
obszarze jest rzadkością.

     Na Wyżynie Krakowsko-
Częstochowskiej miejsc o
porównywalnym bogactwie
iazróżnicowaniu jest więcej, ale
większość z nich jest już chroniona w
formie rezerwatów. Właśnie przed
paroma tygodniami kolejny taki obszar -
Stołowa Góra koło Jaroszowca w
nadleśnictwie Olkusz - został objęty
ochroną rezerwatową. To piękny
kawałek lasu porastającego wapienne
ostańce, ze stanowiskami jaworzyny
górskiej oraz z dużą obfitością
wczesnowiosennych gatunków roślin
typowych dla żyznych buczyn. Ale "Mała
Puszcza Kleszczowska" w niczym mu nie
ustępuje; jest inna, ale walory
przyrodnicze są porównywalne. Dlatego
dziwnie brzmią opinie próbujące
podważać zasadność utworzenia w tym
lesie rezerwatu. 



CO WEDŁUG PANA PRZECIĘTNY OBYWATEL MÓGŁBY
ZROBIĆ, BY POMÓC CHRONIĆ LASY?

     Najlepszą metodą jest organizowanie się
ludzi, którzy chcą chronić las przed
wycięciem. Do niedawna obserwowaliśmy
olbrzymią dysproporcję; z jednej strony
duża,  dobrze zorganizowana i bogata
instytucja, czyli Lasy Państwowe, a z drugiej
strony poszczególne jednostki lub małe
grupki ludzi, próbujące dochodzić swoich
racji. Zwykle się to nie udawało. Z chwilą,
kiedy obrońcy lasu zaczynają się
organizować, sytuacja radykalnie się zmienia.
Mają możliwość wymiany doświadczeń,
wspierają się nawzajem, ale przede
wszystkim bardzo szybko się uczą.
Obserwuję niektóre osoby bez wykształcenia
przyrodniczego, jak po kilku miesiącach
rozpoznają już prawie wszystkie gatunki
roślin, które spotykają w lesie. Mnie to
ogromnie cieszy, bo od dziesiątków lat uczę
tego młodych ludzi studiujących leśnictwo, a
tutaj pojawiają sie amatorzy, którzy uczą się z
czystej pasji poznawczej. Leśnicy też powinni
się z tego cieszyć, wszak od co najmniej
kilkunastu lat Lasy Państwowe mocno
angażują sie w edukację przyrodniczą.
Pewnie wielu się cieszy, ale nie wszyscy. 

     Dla niektórych leśników człowiek
nie związany z leśnictwem, który
potrafi rozpoznawać rośliny i ptaki, a
w dodatku przeczytał lokalny Plan
Urządzania Lasu, jawi się jako
potencjalnie trudny przeciwnik.

     Dla ludzi chcących przyczynić sie do
ochrony leśnej przyrody jest bardzo dużo do
zrobienia, Wiele ciekawych miejsc i zjawisk
nie jest zinwentaryzowanych i mało kto wie o
ich istnieniu. Na przykład niewielkie
fragmenty starych lasów o charakterze
zbliżonym do naturalnego; nikt ich nie
zlokalizował na mapach i nie pomierzył, bo
osób zajmujących się tym zawodowo nie
mało i nie wszędzie trafią.



CZY PANA ZDANIEM LASY PODMIEJSKIE SĄ 
WŁAŚCIWIE CHRONIONE?

     Brakuje rozwiązań systemowych.
Teoretycznie rzecz ujmując, niemal 9%
lasów w Polsce jest sklasyfikowanych
jako lasy podmiejskie. To pewnie tyle, ile
powinno być - ale niech ktoś pokaże
mapę lasów podmiejskich w Polsce? Ja
do tej pory takiej mapy nie widziałem.
Ale to nie tylko brak jasnego wskazania,
o które lasy chodzi. Problem polega na
tym, że funkcja produkcji drewna jest
realizowana praktycznie we wszystkich
lasach w Polsce; pozostałe funkcje są
realizowane niejako przy okazji, nawet
jeżeli formalnie jest to nazwane inaczej.
Działa tutaj złożony mechanizm. Po
pierwsze, większość zabiegów hodowli
lasu jest ustawiona pod kątem produkcji
drewna. Nie ma praktycznie wskazówek,
co i jak robić w lesie, gdzie się drewna
nie produkuj. Widać to na przykład w
parkach narodowych, gdzie produkcja
drewna nie jest celem, ale zabiegi temu
służące są nadal wykonywane. Po drugie,
rozpowszechniana jest opinia, że
wypracowane niegdyś w celu
produkowania drewna zabiegi muszą
być prowadzone w lesie po to, aby ten
las przetrwał.  

     Trzeba to powiedzieć wyraźnie;
opina, że las potrzebuje leśnika do
tego, żeby przetrwać, jest jednym z
mitów polskiego leśnictwa. 

     Zresztą nie tylko polskiego. Uparte
powtarzanie tej opinii szkodzi leśnikom
w ich dyskusji z przedstawicielami reszty
społeczeństwa; zamiast mówić o faktach
i o konkretnych rozwiązaniach, forsują
uparcie tę pozbawioną naukowych
podstaw narrację. Zamiast dyskutować
o tym, co leśnicy mieliby robić w lasach,
w których nie będzie się produkowało
drewna, słyszymy opowieści o tym, że
leśnicy przede wszystkim utrzymują las
przy życiu. Temu jakoby służy wycinanie
drzew iawyciąganie ich z lasu; bo z tego
są pieniądze, żeby następne drzewa
sadzić, a las pielęgnować.

     Sadzenie drzew i pielęgnowanie
drzewostanów jest bardzo ważne dla
produkcji drewna, a produkcja drewna
jest bardzo ważna dla gospodarki. W
przyszłej walce o zrównoważenie emisji
dwutlenku węgla jego pochłanianiem
produkcja drewna będzie pewnie
jeszcze ważniejsza. Nikt rozsądny tego
nie kwestionuje. Zamiast skoncentrować
się na tych ważnych iakonkretnych
sprawach - gdzie produkować drewno,
żeby zminimalizować konflikty z funkcją
ochronną i rekreacyjną -  brniemy w
dyskusję na temat tego, czy wycinanie
drzew i ich wyciąganie z lasu jest formą
ochrony przyrody. 



LAS  I  MY
ZDJĘCIA I SŁOWA 



"Więź z lasem jest  instynktowna.
Przebywanie w nim napawa mnie
całą gamą emocj i ,  od radości  aż
po spokój  czy melanchol ię.
Poznając las ,  poznajemy samych
siebie,  w końcu wszyscy jesteśmy
częścią natury.  To właśnie tam
odkrywamy nasze granice,  s i łę
naszych instynktów czy s łabości .
Ważne by nauczyć s ię żyć z nim w
symbiozie i  świadomie korzystać z
jego piękna."

Karol ina Góra
  

"W życiu szukam głównie
spokoju.  To paradoks,  że
gubienie s ię w lesie pozwala mi
odnaleźć s iebie.  Śpiew ptaków,
szum l iśc i ,  zapach mchu po
deszczu to pobudzenie ale
jednocześnie relaks dla
zmysłów, pozwalający zwolnić
na chwi lę i  odpocząć od
szybkiego tempa życia
miejskiego.  Pozbywając s ię
przyrody,  zabieramy sobie
kluczową dla funkcjonowania
przestrzeń ty lko po to,  by
stwarzać świat  w którym jeszcze
bardziej  je j  potrzebujemy.

Jakub Ćwięka
 





"Gdy jestem w lesie napawa mnie
uczucie spełnienia. Jest to
duchowy moment, w którym łączę
się z czymś większym niż ja sam,
czymś idealnie harmonijnym, o co
muszę dbać i traktować z
szacunkiem. Człowiek z czysto
egoistycznych pobudek w ciągu
jednego stulecia był w stanie
zaburzyć tę równowagę. Nasze
działania stały się bezpośrednią
przyczyną zmian klimatycznych.
My, jako ludzie musimy wreszcie
zrozumieć, że gdy zabijamy
naturę, zabijamy część siebie."

Tomasz Pokutycki

"Las niezwykle imponuje mi swoim
spokojem. Zachowuje go nawet w
najtrudniejszych sytuacjach, nawet,
gdy grozi mu niebezpieczeństwo,
takie jak wycinka. Niezmącone niczym
opanowanie wciąż mu towarzyszy.
Dzięki temu jest on jednym z tych
miejsc, w którym, praktycznie od razu  
czuję wyciszenie, spokój. Wartość lasu
jest niezwykle cenna dla każdego, a
niezwykle cenna dla niego byłaby
sytuacja, w której jak najwięcej osób
najzwyczajniej zauważyłoby jego
nieocenioną wartość."

Agnieszka Kuhny





"Będąc w lesie nie widzi się jego granic, nie da się
poznać go w całości. Mógłby kończyć się za
najbliższym zakrętem lub ciągnąć się w
nieskończoność. Wchodząc w głębszy las nie słychać
nic oprócz samego lasu. Daje to poczucie
nieskończoności, a jednocześnie poczucia porządku
i jedności z otaczającym środowiskiem"

Natalia Szwedowska

"Gdy wchodzę do lasu napełnia mnie
jednoczesne poczucie pełnego spokoju oraz
szczęścia ale i również przenikliwego smutku.
Do lasu uciekam w każdej wolnej chwili. W
momentach kryzysu zawsze znajduje tam
swoje miejsce, na refleksje, na wyciszenie, na
pobycie z samym sobą. W takich chwilach las
pozwala mi zauważyć jakie wartości są
naprawdę ważne, ponieważ daje mi chwile
żeby zwolnić, dostrzec prawdziwy urok życia i
tego co nas otacza. Smutek przychodzi w
chwili, gdy zauważam jak łatwo można to
wszystko stracić."

Jan Książek



NASZE FILMY Z
KLESZCZOWSKICH WĄWOZÓW 

https://www.youtube.com/watch?v=dYb8B5gk4t4

https://www.youtube.com/watch?v=wwjhnqmDKZY




