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Dotyczy: Planowanej wycinki drzew na terenie proponowanego powiększenia rezerwatu
Madohora.

Szanowny Panie Nadleśniczy,

W imieniu niżej podpisanych, w związku z informacją o niezmienionych planach wycinki
drzew na terenie proponowanego powiększenia rezerwatu Madohora przekazaną na
spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Andrychowie w dn. 07.02.2023 w obecności
przedstawiciela Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Andrychowie wnioskujemy o
wstrzymanie wycinek do momentu objęcia obszaru ochroną rezerwatową1. Dostęp do czystej
wody to jedno z podstawowych praw każdego człowieka. Apelujemy więc do Lasów
Państwowych o podjęcie działania w interesie publicznym i jednoznaczne poparcie planów
powiększenia rezerwatu Madohora.

Jednocześnie informujemy, że przygotowywane są opinie hydrogeologiczna i przyrodnicza.
Zostaną one dołączone do ponownego wniosku o powiększenie rezerwatu Madohora, który w
najbliższym czasie zostanie złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Krakowie.

Zgodnie z argumentacją przedstawioną przez prof. Mariusza Czopa na spotkaniu w Urzędzie
Miejskim w Andrychowie w dn. 7.02.2023, Gmina Andrychów, i Rzyki już obecnie są
narażone na poważne niedobory wody. Świadczy o tym m.in. sytuacja z 2012 roku, kiedy to
wyschła większość lokalnych cieków wodnych. Ciągle też dla zaopatrzenia w wodę pitną
mieszkańców gminy Andrychów konieczne są awaryjne zakupy wody dostarczanej spoza
terenu gminy od dostawców zewnętrznych. Społeczność gminy Andrychów nie ma żadnej
alternatywy dla ujęć z wód ze zlewni Wieprzówki i Targaniczanki, w tym z Pracicy. Bez
kosztownych inwestycji nie dałoby się bowiem zastąpić tego strategicznego źródła wody
przez dostawy od zewnętrznego dostawcy, którego rezerwy zasobów wodnych też podlegają
ograniczeniom.

Liczne publikacje naukowe potwierdzają, że pozyskanie drewna, również w sytuacji kiedy
nie jest ono prowadzone za pomocą zrębów zupełnych, wpływa negatywnie na stosunki
wodne zwiększając zarówno ryzyko okresowych powodzi jak i niedoborów wody. Jest to

1 Dotyczy granic postulowanego rezerwatu zgodnych z mapą z załącznika do tego pisma



skutkiem zarówno wycinania drzew, jak również naruszania stosunków wodnych na gruncie
wskutek wykonywania dróg i szlaków zrywkowych powstających, aby te drzewa wywieźć z
lasu. Co więcej, wycinka drzew negatywnie wpływa na stabilność podłoża i może prowadzić
do powstawania lub aktywizacji osuwisk. Zagrożenie to jest bardzo realne, gdyż na terenie
Gminy Andrychów, szczególnie na terenie zlewni Wieprzówki do ujścia Targaniczanki,
zlokalizowanych jest łącznie kilkadziesiąt osuwisk i obszarów zagrożonych ruchami
masowymi. Ich aktywizacja mogłaby destrukcyjnie wpływać na znaczne połacie lasów,
zaburzać spływ wód a nawet niszczyć infrastrukturę ujęć. Najlepszym zatem scenariuszem
dla ochrony ujęć wód, z których korzysta cała społeczność gminy Andrychów, jest jak
najmniejsza ingerencja w lasy porastające źródliska Wieprzówki czy nawet całą górną część
zlewni Wieprzówki do ujścia Targaniczanki.

Wierzymy, że możliwości uzgodnienia kompromisu godzącego interesy Lasów Państwowych
i zwolenników powiększenia rezerwatu z uwagi na ustalenia opinii hydrologicznych nie
zostały jeszcze wyczerpane.

Dlatego prosimy o wstrzymanie zabiegów gospodarczych, co pozwoli podmiotom
ubiegającym się o stworzenie obszaru chronionego na dokończenie procesu
przygotowywania opinii i wniosków. Prosimy również o ponowne spotkanie z udziałem Pana
Nadleśniczego, aby umożliwić rzeczowe przedyskutowanie argumentów wielu stron, z
udziałem ekspertów.

Z poważaniem

Z upoważnienia Burmistrza Andrychowa - Z-ca Burmistrza Wojciech Polak
Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Andrychowie Jan Mrzygłód
Prezes Spółki Wodnej nr 1 w Rzykach Tomasz Guzdek
Prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot Radosław Ślusarczyk
Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Na Rzecz Środowiska „Montanum”
Jan Zieliński
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego - Z-ca Dyrektora Marek
Kroczek
Ekspert merytoryczny z dziedziny hydrogeologii prof. Mariusz Czop
Ekspert merytoryczny z dziedziny leśnictwa i siedlisk przyrodniczych dr Jerzy Parusel

Do wiadomości:

- Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach,
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie


