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Strażnicy Puszczy Karpackiej

Radosław Michalski

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Leszczawa Dolna 16, 37-740 Bircza
spk@dziedzictwoprzyrodnicze.pl

W ostatnim czasie powstała interesująca inicjatywa dla osób zainteresowanych skuteczną ochroną 
przyrody na Pogórzu Przemyskim, w Bieszczadach i we wschodniej części Beskidu Niskiego. Fundacja 
Dzika Polska z Warszawy oraz Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze z Leszczawy Dolnej (gmina Bircza)  
z finansowym wsparciem tzw. grantu blokowego polsko-szwajcarskiego programu współpracy oraz Fundacji 
WWF Polska, rozpoczęły wspólną realizację projektu watchdogowego „Strażnicy Puszczy Karpackiej”. Celem 
projektu jest wzrost zaangażowania społeczeństwa w kontrolę instytucji publicznych szczebla lokalnego, 
odpowiedzialnych za stan i ochronę przyrody Puszczy Karpackiej. 

W ramach projektu podjęto szereg działań. Odbyła się seria warsztatów prawniczych dla przyrodników 
pod hasłem „Jak skutecznie używać obowiązującego prawa dla ochrony przyrody?”. Ponadto, uruchomiono 
tzw. „zielony telefon”, pod którym można uzyskać pomoc prawną w sprawach związanych z ochroną przyrody 
Puszczy Karpackiej (tel. +48 609 008 039) oraz stworzono geoportal strażniczy – www.straznicypuszczy.pl. 

Geoportal ten oferuje wiele aplikacji użytecznych w pozyskiwaniu informacji o przyrodzie Puszczy 
Karpackiej oraz planowanych działaniach gospodarczych. Zawiera on m.in.:

• lokalizacje planowanych cięć na terenie Puszczy Karpackiej, z podaniem masy do pozyskania  
i rodzaju zabiegu; obecnie dostępne są informacje za lata 2013 oraz 2014

• warstwy podkładowe; mapy topograficzne w skalach od 1:10 000 do 1: 100 000, ortofotomapę, 
działki ewidencyjne

• warstwy przyrodnicze; informację przestrzenną z Banku Danych o Lasach (dominujący składnik 
danego wydzielenia leśnego, wiek dominującego składnika, rodzaj zabiegu z Planu Urządzenia 
Lasu), informację przestrzenną z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (granice rezerwatów, 
parków narodowych, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000).

Istnieje też wersja mobilna geoportalu, możliwa do odczytania na smartfonach, z dodatkową funkcją  
w postaci lokalizacji użytkownika na mapie.

Z geoportalu można pobrać dość obszerny podręcznik prawny dla osób działających na rzecz ochrony 
przyrody, z licznymi wzorami pism, użytecznymi w komunikacji z instytucjami publicznymi, na których 
spoczywa odpowiedzialność za stan i ochronę przyrody. 

Portal stale się rozwija, można więc spodziewać się nowych warstw tematycznych, dotyczących m.in. 
realizowanych i planowanych inwestycji na terenie Puszczy Karpackiej.

Ryc. 1. Widok geoportalu www.straznicypuszczy.pl (fot. R. Michalski). 

Uwaga: Artykuły publikowane na FORUM nie są recenzowane, a jedynie poddawane ogólnej korekcie 
redakcyjnej. Publikacja artykułu nie oznacza, że wyrażone w nim opinie Autora prezentują oficjalne 
stanowisko Instytutu Ochrony Przyrody PAN lub Zespołu Redakcyjnego dwumiesięcznika „Chrońmy 
Przyrodę Ojczystą”.


