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Karpaty łączą - mechanizm konsultacji  

i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO 

PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ  

Rola pasterstwa w zachowaniu 
różnorodności biologicznej w Karpatach 
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Pasterstwo  
to  wspólnota 
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Wspólnota  
z ludźmi, ziemią,  

 
„to se szanuj, o to se dbej”  
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Wspólnota  
Wołoskiej Watry 
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Tradycyjne pasterstwo 
i wypas kulturowy 

Czym jest? 
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- Tradycyjne użytkowanie ziemi 

 
Ziemia matka, rodzi, karmi, dba o nas 
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Hodowla jest naturalnym sposobem  
użytkowania obszarów górskich 
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NIEMATERIALNE  DZIEDZICTWO  KULTURY  KARPAT 
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- Bioróżnorodność 

Według jednego z plemion południowoamerykańskich, 
każda odmienność jest wartością. 
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Rada Unii Europejskiej – deklaracja: 2050 Vision 

 

„…do 2050 roku funkcje ekosystemów i korzyści, 

jakich dostarczają jako naturalny kapitał, będą 

chronione, docenione i odpowiednio odtworzone, 

zarówno dla ich wartości samej w sobie, jak i ze 

względu na kluczowy wkład w jakość życia 

człowieka i dobrobyt ekonomiczny, a także dla 

uniknięcia katastrofalnych skutków utraty 

różnorodności biologicznej… 



Zachowanie bioróżnorodności przyrodniczej hal i polan 

górskich będące elementem czynnej ochrony przyrody. 
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Bioróżnorodność można chronić w ujęciu globalnym, kontynentalnym 

czy krajowym, jednak najskuteczniejszym sposobem ochrony jest 

ochrona bioróżnorodności w ujęciu regionalnym albo wręcz lokalnym. 

Idea ochrony małych ojczyzn znakomicie wpisuje się w ramy 

ekorozwoju. U podstaw tej idei leży odrębność i różnorodność 

przyrodniczo-kulturowa poszczególnych regionów, a także budowa 

emocjonalnych więzi i tożsamości ich mieszkańców ze środowiskiem 

przyrodniczym i kulturowym małej ojczyzny. Rzetelna ochrona tej 

odrębności wymaga poznania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 

danego regionu, popularyzację tych wartości wśród mieszkańców 

poprzez ich edukację oraz wypracowanie skutecznych środków ochrony.                                                                   
Michał Gwóźdź 

Zachowanie bioróżnorodności 
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• Wraz z osadnictwem wołoskim na obszarze Karpat polskich rosło 
znaczenie zwierząt hodowlanych przystosowanych do trudnych 
warunków pasterstwa transhumancyjnego, stałych wędrówek na 
letnie pastwiska położone w górach czasem na znacznych 
wysokościach, skąpych użytkowo łąk górskich i wypasów leśnych. 
Prymitywne warunki bytowania, skąpa pasza, ostry klimat górski 
wytworzyły, poprzez naturalną selekcję, rasy zwierząt wytrzymałych 
kondycyjnie i odpornych na niekorzystne warunki środowiskowych: 
opady atmosferyczne, niskie temperatury, wiatr i choroby, stanowiące 
jednocześnie dużą i wszechstronną wartość użytkową dla 
samowystarczalnych społeczności górskich. 

Rodzime rasy zwierząt hodowlanych w Karpatach  
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Owce elementem krajobrazu 
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Krajobraz kulturowy 

 



Pasterskie Karpaty 
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Folklor 
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Folklor 
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Zrównoważona turystyka 



www.konwencjakarpacka.pl 

Produkt 
regionalny 
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Dziś jako ważny element ekonomiczny 
tradycyjnego pasterstwa w polskich  

Karpatach i podstawowy czynnik rozwoju 
rynku produktów regionalnych takich jak 

oscypek, redykołki, sery gazdowskie, 
bryndza. 
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Kapitał społeczny 
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Debata publiczna 
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Idea tworzenia ekosystemu innowacji 

Innowacja 
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Perspektywa ekosystemu oznacza: wzajemne kształtowanie się 
procesów, generowanie rozwiązań nie wyodrębnionych pod 
względem funkcji lecz naturalnie przenikających się w układach 
tematycznych oraz współistnienie i współdziałanie aktorów 
budujących relacje w różnych konfiguracjach w zależności od ich 
wspólnych aspiracji oraz uwarunkowań płynących z otoczenia. 
Ekosystem cechuje się atmosferą i warunkami do tworzenia 
innowacji oraz zdolnością do samodoskonalenia. Generuje 
skoordynowane działania wzmacniające elementy i powiązania 
wewnętrzne, a z drugiej strony pozyskuje zasoby i rozwija 
powiązania na szerszą skalę, umiejętnie wykorzystując swoje 
atuty i przewagi względem innych.  
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Wypas kulturowy 
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Sekretariat projektu: 
Centrum UNEP/GRID-Warszawa  
Ul. Sobieszyńska 8; 00-764 Warszawa 
Tel.: 22 840 66 64; e-mail: sekretariat@karpatylacza.pl   

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ  W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z 
NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dziękujemy za uwagę. 
Zapraszamy ponownie.  
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