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Co dla nas oznacza pojęcie „Wilczych Gór”?

• transgraniczny obszar na trójstyku Słowacji, 
Ukrainy i Polski

• wspólne dziedzictwo przyrodnicze i 
historyczne

• obszar z jednym z największych w Europie 
potencjałem turystycznym, z dobrym 
dojazdem, w sercu Europy 





• puszcza karpacka z fragmentami starodrzewu
• obecność wszystkich dużych drapieżników
• jeden z najważniejszych w Europie korytarzy ekologicznych
• powtórne dziczenie na znacznym obszarze
• krajobraz górski
• czyste powietrze i woda
• tradycje kulinarne
• wielokulturowość
• po polskiej stronie dość dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna
• najniższa w Polsce gęstość zaludnienia

= wyjątkowy potencjał dla rozwoju zrównoważonej turystyki

Jakie są dla nas główne walory obszaru „Wilczych Gór”?
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Powiększenie terenu objętego ochroną (dążenie do ochrony 
wielkoobszarowej):

• Powstanie Turnickiego PN 

• Poszerzenie Bieszczadzkiego PN

• Powstanie nowych rezerwatów przyrody i pomników przyrody

• Wprowadzenie stref ochronnych wzdłuż potoków

Jaka jest perspektywa ochrony przyrody na obszarze Wilczych Gór  
w ciągu najbliższych 10 lat?
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Największą szansą na trwały rozwój obszaru jest turystyka:

• Stworzenie wielkoobszarowych form ochrony przyrody z pełnym dostępem 
dla eksploracji turystycznej

• Rozwój ilościowy i jakościowy bazy noclegowej oraz gastronomicznej

• Rozwój usług dodatkowych w miejscu noclegu i w okolicy noclegu

• Produkty regionalne, tradycyjne, warsztaty przyrodnicze, kulinarne

• Ekomuzea

• Turystyka przyrodnicza, rodzinna

• Koordynacja rozwoju turystycznego: IT, informacje, aplikacje, promocja

Jak wyobrażamy sobie rozwój obszaru w przyszłości? 
Na czym powinien być zbudowany?







• Brak realnej strategii rozwoju zrównoważonej turystyki jako priorytetu dla 
rozwoju regionalnego

• Brak skutecznej ochrony przyrody na większości obszaru z zachowaniem 
pełnego dostępu dla turystyki

• Niewystarczająca liczba danych nt. ekonomicznych rezultatów tworzenia 
nowych obszarów chronionych

• Niska świadomość wyjątkowości i potencjału turystycznego obszaru wśród 
lokalnej społeczności

• Niechęć przedstawicieli lokalnych nadleśnictw do tworzenia parków 
narodowych i rezerwatów przyrody

Jakie są największe bariery w trakcie realizacji ochrony i rozwoju obszaru?









• Stworzenie wielkoobszarowej ochrony przyrody przy równoległym braku 
ograniczeń dla eksploracji turystycznej

• Stworzenie i wdrożenie regionalnej strategii rozwoju turystyki opartej o 
walory przyrodnicze i kulturowe obszaru

• Program pomocy mieszkańcom w rozwoju działalności turystycznej – np. 
warsztaty, doradztwo i pomoc w planowaniu biznesowym, podróże 
studyjne, wsparcie finansowe  

• Edukacja ekologiczna najmłodszych – wycieczki terenowe, warsztaty, 
zjazdy, ciekawe wydarzenia

Jakie może być rozwiązanie tych problemów?













Dziękuję za uwagę


