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Abstract: Podkarpackie Voivodeship belongs to one of the most attractive touristic regions of Poland, what is proved 
by the researches led in 2007 by Polish Tourism Development Agency S.A (it takes the second place after pomorskie 
voivodeship). Unique and valuable nature regions deserve special attention. Among protected areas there are 94 
nature reserves. Special attention deserves geological reserve ‘Przadki’, which is the most often visited by tourists in 
podkarpackie voivodeship. The reserve is 13,63 ha in area and it was created in 1957 through a directive issued by 
Ministry of Forestry and Timber Industry. The aim of its creation was: “preservation, for scientifi c and scenic reasons, 
of the group of sandstone rocks marked by characteristic forms created by wind erosion”. The area of the reserve is 
situated in district Korczyna, on the border of Czarnorzeki village and Korczyna, by the road Krosno- Rzeszów. It is 
in the Dynowskie Foothills on the eastern part of the ridge being a watershed for Marcinek and Black streams. The 
highest point in the reserve reaches 520 m above sea level. The reserve is situated in the area of Czarnorzecko- 
Strzyżowski Landscape Park and it is its one of the most signifi cant attractions, the group of unique rocky inselbergs 
altogether with the nearby forest belong to them. Developing tourism industry in a regional aspect, it is necessary to 
discern the infl uence of tourists on the natural environment, as well as the control of effects in environmental changes 
caused by tourism. 
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Wstęp

Województwo podkarpackie należy do najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów Polski, tak wyni-
ka z przeprowadzonych badań w 2007 roku przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki S.A. (zajmuje ono 2 
miejsce po woj. pomorskim). Na szczególną uwagę zasługują unikalne i niezwykle wartościowe pod wzglę-
dem przyrodniczym oraz krajobrazowym tereny, s ą to: 2 parki narodowe (Bieszczadzki i Magurski) przy 23 
w Polsce, 10 parków krajobrazowych przy 120 w Polsce, 94 rezerwaty przyrody przy 1407 w Polsce i inne 
formy ochrony. Spośród rezerwatów przyrody na terenie województwa podkarpackiego na szczególną 
uwagę zasługuje rezerwat geologiczny „Prządki”. Rezerwat istnieje od 52 lat i jest najczęściej odwie-dza-
nym przez turystów obiektem w woj. podkarpackim.
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Ryc. 1. Zagospodarowanie Rezerwatu „Prządki”
Ryc. 1. Implements of the Reservation „Prządki”

Rezerwat geologiczny „Prządki” im. Prof. H. Świdzińskiego – 
jako atrakcja turystyczna

Rezerwat położony jest w środkowej części mezoregionu Pogórze Dynowskie, należącego do makroregio-
nu Pogórze Środkowobeskidzkie (Kond racki 2002), zajmuje szczytowe partie grzbietu górującego nad kotli-
ną Jasielsko-Krośnieńską od południa i obniżeniem Czarnorzek od północy. Wyniesienie to, zbudowane jest 
z szeregu poziomów piaskowcowych przedzielonych łupkami. 

Rezerwat geologiczny „Prządki” (o pow. 13,63 ha) utworzony został w 1957 roku Zarządzeniem Ministra 
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w celu „zachowania ze względów naukowych i krajobrazowych grupy 
skał piaskowcowych wyróżniających się charakterystycznymi formami wytworzonymi wskutek wietrzenia 
i korazji eolicznej” (ryc. 1). Teren rezerwatu leży na północ od Krosna w gminie Korczyna, na pograniczu 
wsi Czarnorzeki i Korczyna, tuż przy drodze Rzeszów-Krosno. Grunty wchodzące w skład rezerwatu są 
własnością Skarbu Państwa i zarządzane są przez Nadleśnictwo Dukla, podległe Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Krośnie. Leży on na Pogórzu Dynowskim, zajmując wschodnią część grzbietu 
będącego działem wodnym dla potoku Marcinek i Czarnego Potoku. Najwyżej położony punkt rezerwatu 
znajduje się na wysokości 520 m n.p.m. Rezerwat położony jest na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego 
Parku Krajobrazowego i stanowi jedną z największych jego atrakcji. Obejmuje on przepiękne grupy ostań-
ców skalnych wraz z przylegającym do nich lasem. 
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Już w latach dwudziestych XX wieku, skałki te zostały objęte ochroną przez lwowskiego wojewódzkiego 
konserwatora przyrody, w związku, z czym starostwo krośnieńskie wydało rozporządzenie zabraniające 
eksploatowania skał. Zakaz ten jednak nie odniósł pożądanego skutku i materiał skalny nadal był stąd 
pozyskiwany przez okoliczną ludność, głównie do celów budowlanych. W wyniku tego ówczesny powiat 
krośnieński rozpoczął starania o wykupienie skał i stworzenie tu rezerwatu, jednakże brak pieniędzy unie-
możliwił sfi nalizowanie tego przedsięwzięcia. W okresie tym „Prządkami” zainteresował się również Hen-
ryk Świdziński, profesor geologii AGH w Krakowie, członek PAN, którego badania skupiały się na dwóch 
regionach Polski; Górach Świętokrzyskich i Karpatach. Na łamach „Ochrony Przyrody” (1932 r.) ukazał się 
szczegółowy projekt rezerwatu, stanowiący niejako kontynuację ochroniarskich działań władz lokalnych. 
Przewidywał on objęcie ochroną 4 najciekawszych grup skałek, na powierzchni 2,55 ha, w tym las należą-
cy do gen. Szeptyckiego, ówczesnego właściciela tych ziem. W ten sposób powstawał rezerwat o łącznej 
powierzchni 2,55 ha, z czego las o pow. 2,25 ha był własnością gen. Szeptyckiego, a pozostały teren 0,30 
ha należał do gruntów wiejskich (Wnuk, Śmiały 2002).

Obecnie istniejący rezerwat, obejmuje wszystkie zaproponowane przez prof. H. Świdzińskiego, do 
objęcia ochroną grupy skałek wraz z kilkoma innymi, znacznie mniej efektownymi, położonymi w jego 
wschodniej części. W 1957 roku, utworzono rezerwat geologiczny o nazwie „Prządki”. Historia własno-
ści „Prządek” leżących na gruntach korczyńskich od najdawniejszych czasów powiązana była z dziejami 
„Kamieńca” zwanego również Zamkiem Odrzykońskim. Kolejni właściciele zamku stopniowo powiększali 
swoje włości, poprzez zakup sąsiednich wsi, jak też przez zawieranie sąsiedzkich związków małżeńskich 
(Wnuk, Śmiały 2002).

Rezerwat obejmuje grupę  ostańców skalnych, o wysokości do ponad 20 m, zbudowanych z gruboziar-
nistego piaskowca ciężkowickiego, który pod wpływem erozji przybrał oryginalne kształty. Poszczególne 
skały posiadają własne nazwy, a m.in.: Prządka-Matka, Prządka-Baba, Herszt, Zbój Madej. Skały te od 
lat stanowią wielką atrakcję turystyczną, a w ostatnim okresie rezerwat odwiedza kilkadziesiąt tysięcy 
turystów rocznie (fot. 2 i 3). 

Grupa I – zwana „Prządką-Matką”, występuje w tej grupie jedna z najwyższych skałek w całym rezer-
wacie, która ciągnie się na przestrzeni około 30 m i ma 18 m wysokości. Zbudowana jest z piaskowca gru-
boziarnistego z dużymi otoczakami kwarcu. W całej grupie na powierzchni skał spotkać można różnorodne 
struktury wietrzeniowe, głównie są to struktury komórkowe i różnego rodzaju kuliste zagłębienia.

Grupa II – z najbardziej charakterystyczną skałą na terenie rezerwatu, noszącą nazwę „Prządki-Ba-
by”. Grupa ta to ciąg skał, na przestrzeni około 50 m. Od strony zachodniej wysokość ich wynosi od 6 do 8 
m, a od wschodniej od 3 do 4 m. Formy wietrzeniowe nie są zbyt dobrze wykształcone – spotkać tu można 
struktury komórkowe, jamki oraz kociołki wietrzeniowe, rozwinięte w szczytowych partiach skałki. 

Grupa III – mniejsza od poprzedniej, nosząca nazwę „Herszt”, rozciąga się na długości od 60 do 70 
m. Rozpoczyna się wysoką 18-metrową skałką, za którą znajduje się szereg pociętych szczelinami bloków 
skalnych, obniżających się ku południowi, o wysokości od 8 do 3 metrów.

Grupa IV – „Zbój Madej” rozciąga się na przestrzeni około 80 m i w zasadzie w całości ukryta jest 
w lesie. Jej północno-wschodnia część, stanowi zwarty fragment wychodni, od północy wznoszący się na 
wysokość 15 metrów. W partiach szczytowych spotkać można głównie pojedyncze okazy brzóz i sosen.

Grupa V – stanowi grzęda skalna, licząca przeciętnie wysokość od 2 do 5 metrów, ciągnąca się na 
przestrzeni około 150 m. 
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Pozostałe grupy skalne są mniej atrakcyjne i w znacznym stopniu zalesione oraz zasłonięte przez 
roślinność wkraczającą na nieużytkowane od dawna łąki. Ogranicza to w znacznym stopniu walory wido-
kowe najbardziej malowniczych elementów wychodni (Wnuk, Śmiały 2002).

Fot. 1. Fot. 2.

Fot. 3. Fot. 4.
Fot. 1-4. Rezerwat geologiczny Prządki w województwie podkarpackim Fot. Z. Wnuk 2009
Phot. 1-4. Geological reserve „Prządki” in the Podkarpackie Voivodeship Phot. Z. Wnuk 2009

Budowa geologiczna

Rezerwat leży w obrębie fl iszowych Karpat Zewnętrznych, wytworzonych w czasie orogenezy alpej-
skiej. Podłoże geologiczne stanowią utwory kredowe i trzeciorzędowe, tzw. fl iszu karpackiego, którego 
serie są płaszczowinowo nasunięte na siebie. Najstarszymi utworami budującymi północną część oma-
wianego obszaru są łupki czarnorzeckie, wydzielone, jako końcowe ogniwo sedymentacji warstw isteb-
niańskich górny paleocen. Górna część tej serii, zbudowana jest wyłącznie z łupków, mających charakter 
przejściowy do eocenu. 

Skałki te w granicach rezerwatu stanowią środkową część znacznie szerszej, ciągnącej się z zacho-
du na wschód na przestrzeni około 3,5 km strefy występowania wychodni gruboławicowego piaskowca 
ciężkowickiego. W jej obrębie najwyższe formy zajmują centralną część pasma, natomiast ku zachodowi 
i wschodowi wychodnie stopniowo maleją. 
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Wietrzenie powierzchni skałek jest uzależnione od rodzaju, ilości i rozmieszczenia spoiwa, wielkości 
składników detrytycznych oraz od gęstości spękań, a procesy chemiczne zachodzące w ich strefi e przypo-
wierzchniowej polegają głównie na ługowaniu spoiwa, jego przemieszczaniu i wtórnej nierównomiernej ce-
mentacji. Dzięki tym procesom, powierzchnia skałek pokryła się różnorodnymi formami wietrzeniowymi jak:

1. struktury komórkowe – system okrągławych jamek oddzielonych od siebie wąski-
mi żeberkami, bądź połączonych ze sobą w większe nieregularne zagłębienia. W ich po-
wstaniu główną rolę odgrywają: rozmieszczenie spoiwa, procesy jego ługowania 
i strącania, system spękań skały oraz procesy krystalizacji minerałów wtórnych;

2. zagłębienia wielkości od kilku centymetrów do metra średnicy, powstałe w miejscach skały słabo spo-
jonej, bądź po wypadnięciu toczeńców ilastych i otoczaków;

3. żłobki typu rynien, biegnące zwykle od szczytu skałki w dół do miejsca jej przewieszenia. Powstają 
na skutek działalności wody opadowej, powodującej rozpuszczanie i odprowadzanie spoiwa piaskow-
ców;

4. struktury arkadowe-łukowato sklepione jamki, porozdzielane żeberkami bądź kolumnami, wykształ-
cone wzdłuż powierzchni oddzielności. Powstają dzięki wodzie krążącej w skale i wysiąkaniu jej na 
granicy nieciągłości warstw;

5. bruzdy biegnące wzdłuż uławicenia piaskowców, powstałe w wyniku chemicznego działania wody 
i zmian termicznych;

6. kociołki wietrzeniowe – miskowate zagłębienia o asymetrycznych ściankach. Powstają dzięki che-
micznemu i fi zycznemu działaniu wody opadowej na skałę, a zwłaszcza jej spoiwo, przy współudziale 
kwasów organicznych;

7. powłoki (skorupy) żelaziste, wytworzone wskutek migracji związków żelaza 
ku powierzchni skałki;

8. formy związane z procesami łuszczenia się (eksfoliacji) powierzchni skałek. W ich wyniku odsłania się 
piaskowiec mało zwięzły, który stopniowo ulega cementacji, dzięki przemieszczaniu i wytrącaniu na 
powierzchni rozpuszczonych przez wodę składników piaskowca (Świdziński 1933).

Świat roślin i zwierząt

Niewielką rolę w szacie roślinnej tego terenu odgrywa buczyna karpacka dolnego regla oraz zajmująca 
znacznie uboższe siedliska kwaśna buczyna górska wyróżniona na terenie rezerwatu. Rzadkie są również 
zbiorowiska acidofi lne, wśród których najbardziej rozpowszechnionym zbiorowiskiem jest bór mieszany. 
Obok niego sporadycznie spotkać tu można również fragmenty jodłowego boru mieszanego. W rejonie 
źródliskowym potoku rozwija się zbiorowisko z olszą czarną (Towpasz 1990).

Flora rezerwatu liczy 80 taksonów, w tym jest 13 gatunków górskich, co stanowi 16% fl ory. W ubogiej 
fl orze rezerwatu brak jest znaczących osobliwości fl orystycznych. Wyjątek stanowi rzadka na tym terenie 
paproć – podrzeń żebrowiec. Niestety, w trakcie ostatnich badań terenowych nie została ona odnaleziona. 
Wśród gatunków objętych ochroną prawną należy wymienić: paprotkę zwyczajną, kruszynę pospolitą – 
stanowi ona jeden z głównych składników warstwy podszytu na terenie rezerwatu oraz pierwiosnek wynio-
sły – gatunek stwierdzony na jednym stanowisku, na najdalej na południe wysuniętym krańcu rezerwatu. 
Ponadto, obok wymienionych powyżej gatunków w zachodniej części rezerwatu, rosnie tu pomnikowy okaz 
buka o obwodzie 320 cm. Na piaskowcach żyją naskalne porosty 46 gatunków, a łącznie z naziemnymi 
i nadrz ewnymi jest 95 gatunków (Olaczek 2008). 
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Spośród dużych ssaków można spotkać przedstawicieli jeleniowatych, głównie jelenie europejskie 
i sarny. Natomiast małe ssaki dość licznie reprezentowane są przez gryzonie (myszy, wiewiórki, nornice, 
popielicowate), owadożerne (ryjówki, jeże, rzęsorki) oraz zajęczaki i łasicowate. Najliczniejsza jest ornito-
fauna, a wśród niej drobne ptaki śpiewające jak np.: zięba, strzyżyk, pierwiosnek, piecuszek, świstunka 
leśna, rudzik oraz muchołówki, sikory, dzięcioły, drozdy i wiele innych. Tutejsze lasy zamieszkują również 
duże ptaki drapieżne jak np.: jastrząb, kania ruda, myszołów i inne. Spotkać tu można: salamandrę plami-
stą – reprezentującą górski element fauny, natomiast pospolicie występują: żaby, ropuchy, traszki, padalce, 
jaszczurki oraz zaskroniec (Witkowska-Wawer i inni 1998). 

Zasady udostępnienia turystycznego

Głównym zadaniem rezerwatu jest zabezpieczenie istnienia przepięknych skał, dla których został on 
utworzony. Ten najciekawszy fragment Pogórza Dynowskiego jest jednym z najczęściej odwiedzanych 
zakątków województwa podkarpackiego. 

Na terenie rezerwatu i przyległych obszarach aktywną formą wypoczynku połączoną z edukacją może 
być zwiedzanie ścieżek przyrodniczych: „Czarnorzeki-Dział”, „Przy Zamku Kamieniec”, „Zamek Kamie-
niec-Prządki” (fot.4), tras rowerowych oraz szlaków turystycznych. Krzyżują się tu ze sobą trzy szlaki tu-
rystyczne, udostępniające najpiękniejsze miejsca tego terenu. W bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu 
przechodzi szlak czarny („Kamieniec”), rozpoczynający się na stokach Czarnego Działu i dochodzi do 
Zamku Odrzykońskiego („Kamieniec”). Tu łączy się on ze szlakami zielonym biegnącym z Dukli, przez Kro-
sno, Węglówkę, Bratkówkę do Strzyżowa, oraz szlakiem niebieskim prowadzącym przez Górę Królewską, 
Czarnówkę i Herby w kierunku Wiśniowej.

Ruch turystyczny powinien zostać tak skanalizowany, aby nie zagrażał trwałości skałek ani występującej 
tu roślinności, mającej glebochronną rolę (fot.2). Największym zagrożeniem dla rezerwatu jest wchodzenie 
na skałki, co jest zabronione na terenie rezerwatu – gdyż powoduje to zbyt intensywną penetrację, bardzo 
szybkie niszczenie skał, zwłaszcza tych, które buduje podatny na wietrzenie piaskowiec cienkoławicowy, 
jak również niszczenie rosnących na nich porostów. Długotrwałe i intensywne działanie antropogeniczne 
może doprowadzić do nadmiernego zwężenia podstawy niektórych skał i zachwiania ich stabilności (fot. 3).

Ważnym powodem zabezpieczenia skał jest bezpieczeństwo turystów. Najwyższa, 18-metrowa skał-
ka pomimo tego, że zbudowana jest głównie z grubych ławic, posiada jednak szereg wkładek drobniej 
uławicowanych piaskowców, co nadaje jej bardzo zróżnicowaną strukturę, zwiększającą pole działania 
procesów wietrzenia. Miejscami jest silnie spękana, a kilka fragmentów grozi runięciem. Wskazane było-
by mechaniczne wzmocnienie bądź inne skuteczne zabezpieczenie, np. wybudowanie podestu dla prze-
mieszczania się turystów na najbardziej uczęszczanym odcinku trasy.

Ostateczny zasięg otuliny powinien również umożliwić wycięcie drzew i krzewów, które zasłaniają widok 
na Suchą Górę i sąsiadujące z nią wzgórza oraz utworzenie tu punktu widokowego, jak również usunięcie 
roślinności zasłaniającej skały. Im większe zróżnicowanie środowiska naturalnego danego obszaru, tym 
większa jego atrakcyjność turystyczna i większe możliwości uprawiania turystyki aktywnej.

Podsumowanie

Rozwijając gospodarkę turystyczną w wymiarze regionalnym konieczne jest dostrzeganie wpływu tury-
stów na środowisko przyrodnicze, jak też kontrola skutków zmian w środowisku wywołanych przez turysty-
kę. Rezerwat przyrody nieożywionej „Prządki” jest jednym z najliczniej odwiedzanych tego typu obszarów 
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w województwie podkarpackim. Położenie jego przy drodze Rzeszów – Krosno odgrywa znaczącą rolę 
w masowym ruchu turystycznym. Istniejąca presja ruchu turystycznego ogranicza się głównie do sezonu 
letniego i koncentruje na niewielkim obszarze wokół skałek, co znacznie przekracza pojemność ekolo-
giczną terenu, powodując zagrożenie dla ich istnienia. Konieczne jest jego ukierunkowanie przestrzenne 
za pomocą planowania odpowiedniej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, zapewniającej jego recepcję. 

Proponuje się utworzenie geoparku na ciągu „Prządki-Odrzykoń”, według kryteriów UNESCO ta nowa 
forma ochrony ma realizować założenia ochrony przyrody nieożywionej i walorów historyczno-kulturowych 
zgodne z rozwojem zrównoważonym regionu (Aleksandrowicz 2006). Proponowany obszar geoparku za-
wiera stanowisko geologiczne o znaczeniu naukowym, dydaktycznym i turystycznym – rezerwat „Prządki”, 
zaś ruiny zamku „Kamieniec” w Odrzykoniu są cennym elementem uzupełniającym wartości historyczno-
-kulturowe na tym terenie. Odpowiedni plan zagospodarowania może łączyć interesy władz, społeczności 
lokalnej jak również inicjatyw prywatnych, wspierać ekoturystykę oraz rozwój społeczno-gospodarczy.

Głównym celem utworzenia geoparku jest wykorzystanie tej formy ochrony w edukacji, turystyce a idea 
zrównoważonego rozwoju turystyki w harmonii ze środowiskiem, zapewni ochronę przyrodniczych jego 
walorów oraz zachowa dziedzictwo geologiczne i historyczno-kulturowe dla przyszłych pokoleń. 

Należy rozważyć zatrudnienie osoby dozorującej rezerwat oraz limitowanie liczby turystów przebywa-
jących jednorazowo w rezerwacie. 
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