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Temat 1.2: Infrastruktura ochrony środowiska 

 

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego : 4 789 805,25 € 
 

Opis: Lasy górskie odgrywają szczególnie ważną rolę w środowisku. 

To one chronią glebę przed erozją, magazynują bardzo duże ilości 

wody  spowalniając  jej  spływ,  łagodzą  fale  powodziowe  i  klimat, 

to siedliska i miejsca występowania wielkiego bogactwa flory i fauny, 

w nich przetrwało wiele rzadko występujących roślin i zwierząt. 

Pogarszające się warunki klimatyczne, postępujący rozpad 

drzewostanów świerkowych zagrażający katastrofą ekologiczną, 

zmusiły partnerów projektu do wspólnego rozwiązywania problemów. 

Las nie zna granic, więc przebudowa zamierających drzewostanów 

świerkowych musi być  realizowana  po  obu  stronach  jednocześnie, 

by pozytywnie oddziaływać na środowisko naturalne. Projekt zakłada 

przebudowę 1970 ha drzewostanów po polskiej i słowackiej stronie. 

Główne działania polegają na założeniu nowych upraw, ich pielęgnacji 

i  ochronie  przed  zwierzyną.  Celem  tych  działań  jest     zachowanie 

i ochrona bogatego dziedzictwa przyrodniczego po obu stronach 

granicy poprzez wyhodowanie lasu o budowie wielogatunkowej, 

różnowiekowej i kilkupiętrowej, spełniającej funkcje retencyjne, 

przeciwpowodziowe, glebochronne i klimatotwórcze. Przebudowane 

drzewostany   spowodują   poprawę    stanu    środowiska   naturalnego 

i obniżenie zagrożeń mogących mieć negatywny wpływ na środowisko 

naturalne jak i jakość życia ludzi zamieszkujących obszar pogranicza. 

W ramach projektu powstała transgraniczna ścieżka edukacyjna - 

"Beskidzka zielona ścieżka", przy której, oprócz standardowych 

urządzeń turystycznych (takich jak ławy czy zadaszenia) usytuowane 

zostaną jednolite graficznie dwujęzyczne  tablice  informacyjne. 

Ścieżka jest elementem dostępności tego terenu. Ścieżka  jest 

nośnikiem informacji o realizowanym projekcie oraz o walorach 

przyrodniczych pogranicza dla mieszkańców oraz turystów 

odwiedzających te tereny. 
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Fotografie: Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych  w Katowicach 

Vedúci   partner:   Regionalna    Dyrekcja    Lasów    Państwowych 

w Katowicach 

 

Projektový partneri: Lesy Slovenskej Republiky, Obec Stara 

Bystrica, Nadleśnictwo Jeleśnia, Nadleśnictwo Ujsoły, Nadleśnictwo 

Wisła 

 

Oblast` podpory 1.2: Infraštruktúra  životného prostredia 

 

Hodnota dofinacovania z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja: 4 789 805,25 € 
 

Popis projektu: Horské lesy odohrávajú zvlášť dôležitú úlohu pre 

prostredie. Však one chránia pôdu pred eróziou, skladujú veľké množstvo 

vody, spomaľujúc jej stekanie, zjemňujú povodňové vlny a klímu, sú 

miestom výskytu bohatej fauny a flóry, v nich pretrvalo podstatné množstvo 

vzácnych rastlín a zvierat. Zhoršujúce sa klimatické podmienky, postupujúci 

rozpad smrekových porastov, ktorý hrozí ekologickou katastrofou, prinútili 

projektových partnerov k spoločnému riešeniu problémov. Les nepozná 

hranice, preto obnovenie smrekových porastov musí prebiehať paralelne na 

obidvoch  stranách  hranice,   aby   kladne   ovplyvniť   životné  prostredie. 

V projekte   sa   predpokladá   obnovenie   1970   ha    porastov   na poľskej 

a slovenskej strane. Hlavné opatrenia sú založené na utvorení nových kultúr, 

ich pestovaní a ochrane pred zvieratami. Cieľom týchto opatrení je 

zachovanie a ochrana bohatého prírodného dedičstva na obidvoch stranách 

hranici pomocou vypestovania viac druhového lesu, s viacstupňovou 

štruktúrou rastlín v rôznym veku, ktorý bude plniť  retenčné, 

protipovodňové, klimotvorné funkcie a funkciu ochrany pôdy. Obnovené 

porasty zlepšia stav životného prostredia a znížia ohrozenia, ktoré môžu 

mať negatívny vplyv na životné prostredie a kvalitu života ľudí,  ktorí 

bývajú na prihraničnom území. V rámci projektu vznikol cezhraničný 

náučný chodník - „Beskydský zelený chodník“, pri ktorom, okrem 

štandardných turistických zariadení (ako lavice a prístrešky) budú 

namontované graficky jednotné dvojjazyčné informačné tabuľky. Chodník 

je prvkom sprístupnenia územia. Chodník je tiež nosičom informácií o 

realizovanom projekte a prírodných atraktivitách pohraničnej oblasti pre 

miestnych obyvateľov a taktiež turistov, ktorí navštevujú túto oblasť. 

 

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou 

z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 

Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 


