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Wstęp

Celem obszarów chronionych jest zachowanie cennych ekosystemów, gatunków roślin, 
zwierząt i grzybów oraz ochrona krajobrazu. Obiekty te powinny być teoretycznie wolne 
od ingerencji człowieka, zwłaszcza te o najwyższej formie ochrony – parki narodowe, 
rezerwaty przyrody. Tymczasem niemal każdy obiekt chroniony jest w jakimś stopniu 
zagospodarowany i objęty gospodarczą działalnością człowieka, która powoduje mniej 
lub bardziej trwałe zmiany w przyrodzie tych obszarów. zagadnieniom tym była po-
święcona konferencja „Granice ingerencji człowieka na terenach chronionych. zasady 
i modele gospodarowania” organizowana w Ojcowskim Parku Narodowym w dniach 
17–19 czerwca 2010 r. 

Celem konferencji była prezentacja opracowań oraz forum dyskusyjne na temat gra-
nic ingerencji w środowisko przyrodnicze i kulturowe obszarów chronionych, objętych 
różnymi formami ochrony. Konferencja miała ukazać stopień ingerencji człowieka na 
obszarach chronionych, określić granice tych ingerencji i zaproponować optymalne spo-
soby użytkowania obszarów chronionych w sytuacji, kiedy uwolnienie ich od gospodarczej 
presji praktycznie jest niemożliwe. 

Na miejsce konferencji nieprzypadkowo został wybrany Ojcowski Park Narodowy 
– najmniejszy w kraju i jeden z najbardziej uwikłanych w różne problemy związane  
z konfliktowymi formami użytkowania ziemi, a z drugiej zaś strony, zagospodarowany 
w ciągu dziesięcioleci przez człowieka wykształcił osobliwy krajobraz zasługujący na 
ochronę. w ostatnich latach szczególną groźbą dla zachowania tego obszaru w randze 
parku narodowego jest napór osadnictwa widoczny w strefie ochronnej, w tym także  
w bezpośrednim sąsiedztwie granic OPN. 

w konferencji brały udział 53 osoby z 24 placówek naukowych. zaprezentowano wiele 
różnych wystąpień w formie referatów, komunikatów i posterów dotyczących obszarów 
chronionych i ich otulin. Niniejszy 20. tom pisma „Prądnik” stanowi pokłosie tej kon-
ferencji i zawiera pełne teksty wszystkich prezentacji, dotyczących przyrody ożywionej, 
nieożywionej i krajobrazu.

Należy mieć nadzieję, że oddawane do rąk czytelników opracowanie zbiorowe ukaże 
skalę problemów wiążących się z ingerencją człowieka w środowisko przyrodnicze i zwróci 
uwagę na granice tej ingerencji, której przekraczanie może wywoływać nieodwracalne 
zmiany w przyrodzie. 

         Redakcja



Foreword

Protected areas are established to preserve treasured ecosystems and plant, animal 
and fungus species, and to protect scenic landscapes. Such areas, especially those covered 
by the highest forms of protection, that is national parks and nature reserves, should in 
theory be free from human interference. In actual fact, almost every protected object is 
to some extent a developed area and remains subject to human economic activity that 
brings about more or less irreversible changes in its environment. The key issues rela-
ting to this problem were examined at the conference entitled “Boundaries of human 
Interference in Protected Areas: Management Principles and Models” held in the Ojców 
National Park on 17–19 June 2010.

The conference that was aimed at the presentation of relevant papers provided  
a forum for the discussion of the issues concerning the boundaries of interference in the 
natural and cultural environment of protected areas covered by various forms of pro-
tection. The goal of the meeting was to demonstrate the extent of human interference 
in protected areas, establish the boundaries of this interference, and show the optimal 
ways of protected land use in the situation when it is practically infeasible to reduce the 
economic pressures on such areas.

It was not accidental that the Ojców National Park became the conference venue – the 
country’s smallest national park is at the same time one of the most seriously embroiled in 
various land use conflict-related problems, and, on the other hand, long years of human 
activity have contributed to the development of its unique and thus deserving protection 
landscape. Currently, the very existence of the Park as a protected area is severely thre-
atened by the increasing within recent years development pressure that can be observed 
both in its buffer zone and in the immediate neighbourhood of its boundaries.

The conference brought together 53 researchers from 24 scientific institutions. The 
results of their studies were presented in forms of papers, reports and posters that focused 
on the topic of protected areas and their buffer zones. The present 20th volume of the 
journal “Prądnik” is the outcome of the meeting and contains the complete texts of all 
presentations concerning animated and inanimate nature and the landscape.

It is to be hoped that the joint publication now presented to Readers will demonstrate 
the scale of problems relating to human interference in the natural environment and will 
emphasize the fact that without adequate limitations this impact can lead to irreversible 
changes in the nature.

Editors


