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Szanowny Panie Dyrektorze, 
 
w związku z otrzymaną przez nas informacją o planowanych w 2022 roku pracach gospodarczych w 
Nadleśnictwie Andrychów na terenie planowanego poszerzenia rezerwatu przyrody „Madohora”, tj. 
źródliska Wieprzówki o pow. 29,24ha obejmujące część wydzielenia 154a, 155 a i b (wniosek burmistrza 
Andrychowa z 28 października 2019 r.) oraz źródliska Pracicy pow 10,5 ha wydzielenia 156 b i c (propozycja 
RDOŚ w Krakowie w piśmie z 6 lutego 2020) wnosimy o zawieszenie prac gospodarczych na terenie 
wnioskowanego poszerzenia rezerwatu przyrody „Madohora” do czasu wykonania waloryzacji przyrodniczej 
tego terenu i rozpatrzenia przez RDOŚ w Krakowie wniosku o poszerzenie rezerwatu. 
 
Uzasadnienie 
 
W piśmie z dnia 06.02.2020 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie (dalej RDOŚ) 

poinformowała Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach (dalej RDLP) o otrzymaniu od 

Burmistrza Andrychowa wniosku o poszerzenie obszaru rezerwatu przyrody „Madohora”, o powierzchnię 

29,24 ha obejmującą część wydzielenia 154a, 155 a, b Leśnictwo Rzyki (pismo z dnia 28.10.2019). Pan 

Tomasz Żak – Burmistrz Andrychowa uzasadnił swój wniosek koniecznością podjęcia działań zwiększających 

ochronę źródlisk Wieprzówki, z której pobierana jest woda do wodociągów zaopatrujących w wodę 

mieszkańców Gminy Andrychów. Innym wskazanym przez Burmistrza powodem poszerzenia rezerwatu jest 

potrzeba zachowania starodrzewów ze względu na ich walory turystyczne i edukacyjne, udostępnionych do 

zwiedzania na wyznaczonych szlakach turystycznych, a także zachowania siedlisk chronionych gatunków 

zwierząt. 

W ww. piśmie RDOŚ przedstawił stanowisko, że „w związku z drastycznie pogłębiającym się deficytem wody, 

należy stwierdzić, że propozycja Burmistrza Gminy Andrychów rozszerzenia celów ochrony rezerwatu o 

ochronę terenu źródliskowego Wieprzówki i przyłączenie do rezerwatu fragmentu obszaru źródliskowego 

Pracica, będącego lewobrzeżnym dopływem Wieprzówki wydaje się uzasadniona. Przy tej okazji Regionalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska proponuje rozważenie możliwości objęcia ochroną większego fragmentu 

obszaru źródliskowego Pracicy, bogatego w liczne dopływy, po wschodniej stronie rezerwatu nad najniżej 

położonym punktem załamania granicy rezerwatu. Część tego terenu należała do rezerwatu w latach 1960-

1967, a pozostała część pozostaje w gospodarczym użytkowaniu i należy do wydzieleń 156 b, c. Zwiększenie 

powierzchni rezerwatu przyrody „Madohora” byłoby także korzystne dla dziko występującej fauny, ponieważ 

powstałby obszar, gdzie wpływy antropogeniczne zostałyby znacząco ograniczone. Dzikie zwierzęta, a 

szczególnie duże drapieżniki poszukują takich miejsc „spokoju” do rozrodu i wychowu młodych, a jest ich 

coraz mniej wobec nasilającej się antropopresji”. 

W piśmie RDOŚ do Burmistrza Andrychowa z dnia 23.12.2021, poinformowano, że waloryzacja przyrodnicza, 
która warunkuje rozszerzenie rezerwatu „Madohora” będzie mogła być przeprowadzona najwcześniej w 
latach 2023-2024, co wynika z procesu pozyskania funduszy na zadania: „Sporządzenie projektu planu 
ochrony dla rezerwatu przyrody »Madohora«” oraz „Inwentaryzacja i waloryzacja potencjalnych rezerwatów 



przyrody w województwie małopolskim”. Mając na celu realizację tych projektów RDOŚ zwrócił się o 
dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, które zostały przekazane 
do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Ministerstwa Środowiska. W ww. piśmie RDOŚ zaznaczył 
również, że w chwili obecnej nie ma gwarancji, że powyższe projekty otrzymają finansowanie. 
 
Biorąc pod uwagę, że wydzielenia, na terenie których postulowane jest rozszerzenie rezerwatu zgodnie z ich 
opisami taksacyjnymi pełnią funkcje glebochronne i wodochronne, a także stanowisko RDOŚ potwierdzające 
zasadność argumentów wnioskodawców rozszerzenia rezerwatu „Madohora” wnosimy o wstrzymanie prac 
gospodarczych (pozyskania drewna) na tym terenie do czasu uzyskania przez RDOŚ możliwości 
przeprowadzenia stosownych waloryzacji przyrodniczych i podjęcia decyzji w sprawie ewentualnego 
rozszerzenia rezerwatu. Równocześnie jako strona społeczna deklarujemy gotowość włączenia się w proces 
waloryzacji przyrodniczych poprzez przeprowadzenie niektórych z zasadnych inwentaryzacji i opracowań. 
 
Pragniemy również podkreślić, że brak alokacji funduszy niezbędnych dla realizacji zadań RDOŚ (m.in. 
waloryzacji przyrodniczej) nie powinien uzasadniać realizacji przez Nadleśnictwo Andrychów prac mających 
negatywny wpływ na walory przyrodnicze, społeczne i wodochronne, przed właściwą oceną zasadności 
objęcia tego terenu ochroną w formie rezerwatu przyrody. 
 
Jednocześnie zwracamy uwagę, że stanowisko RDOŚ jakoby podjęcie prac gospodarczych „nie pogorszy 
funkcji wodochronnych i glebochronnych lasu“ nie zostało w żaden sposób uzasadnione i przeczy ogólnie 
dostępnej wiedzy, a także wcześniejszym stanowiskom krakowskiej dyrekcji ochrony środowiska. 
Podkreślenie, że cięcia mają wpływ na zachowanie trwałości lasu i poprawę warunków wzrostu młodego 
pokolenia drzew jest stwierdzeniem z zakresu hodowli lasu, a nie ochrony przyrody i zasobów wodnych, a 
więc pozostaje poza zakresem merytorycznym wniosku o poszerzenie rezerwatu. 
 
Jednocześnie przypominamy, że pod petycją wspierającą wniosek lokalnej społeczności o ochronę zasobów 
wodnych poprzez poszerzenie rezerwatu przyrody „Madohora” podpisało się prawie 6 tysięcy osób. 
Wstrzymanie prac do czasu podjęcia decyzji na bazie merytorycznych argumentów będzie świadczyć o 
poważnym potraktowaniu głosu społeczeństwa w zakresie zarządzania lasami publicznymi w Polsce. 
 

Z poważaniem 
w imieniu sygnatariuszy  
 
Radosław Ślusarczyk  
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz  

        Wszystkich Istot 
 

 
 
 

1. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot 
2. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze 
3. Wspólny Las 
4. Ratujmy Kleszczowskie Wąwozy 
5. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Lasów i Zwierząt „Duchy Lasu” 
6. Nasza Ziemia Mysłowice 
7. Akcja Ratunkowa dla Krakowa 
8. Lasy i Obywatele 
9. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody 
10. Extinction Rebellion Kraków 
11. Extinction Rebellion Śląsk 
12. Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Środowiska „Montanum“ 



13. Mieszkańcy dla Katowic 
14. Dzieci w Naturę 
15. Siostry Rzeki 
16. CSW Wiewiórka 
17. Fundacja Las Naturalny 
18. Towarzystwo na rzecz Ziemi  
19. Stowarzyszenie Okolica 
20. Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki 
21. Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA 
22. Green REV Institute 
23. Ratujmy Las Mokrzański 
24. Fundacja Zielone Światło 
25. Zielone Wiadomości 
26. Fidelis Siluas 
27. Jaki będzie las 
28. Obóz dla Puszczy 
29. Inicjatywa Dzikie Karpaty 
30. Stowarzyszenia MODrzew – Monitoring Obywatelski Drzew 
31. Stowarzyszenie Nasz Bór 

 

 
W załączeniu: 

1. Pismo RDOŚ Kraków do RDLP Katowice z dnia 06.02.2020 
2. Pismo RDOŚ Kraków do Burmistrza Andrychowa z dnia 23.12.2021 

 
 
Do wiadomości: 
Burmistrz Gminy Andrychów 
Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
Ministerstwo Środowiska 
Nadleśnictwo Andrychów 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie 


