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SZKLARKA TAKŻE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Aldona Zyśk

Jednym z najważniejszych zadań parków narodowych jest, obok ochrony unikatowej przyrody, edukacja przyrodniczo-ekologiczna. Edukację tę prowadzi się na różne sposoby, stosując różne formy, najlepsze efekty uzyskuje się jednak prowadząc zajęcia w terenie. 
Wraz z Arturem Pałuckim, kierownikiem Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, wyruszamy na ścieżkę „Wodospad Szklarki” znajdującą się na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Gdy wchodzimy na wyznaczoną trasę, od razu rzucają nam się w oczy barierki biegnące wzdłuż ścieżki.
– Jesteśmy na ścieżce dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, dla osób na wózkach inwalidzkich z ograniczeniami ruchowymi. Dlatego umieszczono tu barierki, poręcze, specjalne siatki zabezpieczające przed wyjechaniem poza ścieżkę, przewidziano możliwości mijania się wózków inwalidzkich. Ścieżka jest stosunkowo krótka, ma około kilometra. Chcieliśmy stworzyć osobom niepełnosprawnym możliwość podziwiania tego wspaniałego krajobrazu – mówi Artur Pałucki. 
Autorem ścieżki jest Leszek Skrętkowicz, specjalista od edukacji w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej.
Idąc mijamy tablice edukacyjne, umieszczone na takiej wysokości, aby mogły je przeczytać także osoby na wózkach.
Wszyscy z zachwytem wpatrujemy się w piękne buki.
– Mamy tu świetnie wykształcone ekosystemy leśne, typowe dla regla dolnego i strefy pogórza. Rośnie tu kwaśna buczyna sudecka, możemy obserwować różne fazy jej wieku, są młodsze i starsze drzewostany. Rosną też pojedyncze okazy jodły sudeckiej, niewielka liczba sosny naskalnej wdziarowej. Jest to modelowy przykład, jak wyglądało piętro regla dolnego zanim zostało wycięte na potrzeby hut, przemysłu drzewnego. Takich obszarów jest bardzo mało – mówi Artur Pałucki i dodaje, że zwiedzający mogą zaobserwować także dużo martwych drzew leżących w lesie, jest to okazja, by przybliżyć rolę martwych drzew w parku, by dzieci zrozumiały, że martwe drzewo oznacza życie dla setek bezkręgowców, mszaków, porostów i innych gatunków. 
Idąc wzdłuż szumiącego potoku podziwiamy też wielkie grupy skalne porośnięte porostami. Można tu zobaczyć wiele ptaków, ale usłyszeć śpiew tylko dwóch – pliszki górskiej i pluszcza. 
– Śpiew obydwu tych gatunków jest dość nietypowy, bo charakteryzuje się bardzo wysokimi tonacjami przebijającymi szum wody. Innych gatunków ptaków tu nie usłyszymy, bo ich glosy zagłusza potok – mówi Artur Pałucki.
Pluszcz to bardzo ciekawy ptak typowy dla górskich warunków, a jego cechą charakterystyczną jest... fruwanie pod wodą, bo ptaszek nurkuje i jednocześnie macha skrzydełkami, szuka pod kamieniami bezkręgowców. Gniazduje pod mostami, w szczelinach skalnych, ale również pod wodospadami. 
Spacerujący ścieżką dziwią się, że pluszcz nagle znika w wodospadzie, a on ma pod nim wielkie kuliste gniazdo. Gniazdo pluszcza jest bardzo bezpieczne, bo żaden drapieżnik tam nie trafi. Często to nie jest jedyne gniazdo samca pluszcza, bo zdarza się, że zakłada gniazda z dwiema lub trzema partnerkami, bardzo sprytnie oszukując każdą z nich np. potrafi inaczej śpiewać w innym miejscu.
Zimą pluszcze bardzo niechętnie migrują, poruszają się w dół potoków. Jeżeli rzeka nie zamarza zostają, a jeżeli zamarznie, sfruwają niżej, aż znajdą niezamarznięty ciek. 
Dochodzimy do wodospadu Szklarki, jednego z czterech wodospadów w Karkonoskim Parku Narodowym po naszej stronie granicy. 
Z zachwytem przyglądamy się jednemu z najczęściej fotografowanych miejsc. 
Spływająca spod Śląskiego Grzbietu Szklarka tuż przed swym ujściem do Kamiennej rozcina tektoniczny próg skalny malowniczym ok. 400-metrowym skalistym wąwozem. Rygiel skalny tworzy ponad 13-metrowej wysokości malowniczy wodospad.
Spotykamy grupę dzieci, które mają zajęcia z pracownikiem parku. Zajęcia kończą się krótkim występem dla przechodzących akurat turystów. W dowcipny sposób przypominają o poruszaniu się po parku tylko wyznaczonymi trasami, o nieniszczeniu roślin i nieśmieceniu. 
– Staramy się uczyć dzieci, jak należy chronić przyrodę, co same mogą zrobić. 
Podstawowa informacja, jaką im przekazujemy to, aby trzymać się wyznaczonych szlaków turystycznych. Dzieci poznają procesy przyrodnicze, jakie zachodzą w Karkonoszach. Stale współpracujemy z dziećmi i młodzieżą z okolicznych szkół, powstały tam kluby dla zainteresowanych. Wiosną np. podczas migracji płazów część klubowiczów bierze udział w ich liczeniu, przenoszeniu w bezpieczne miejsca, rozpoznawaniu gatunków. Pomagają w tzw. inwentaryzacji gatunkowej i siedliskowej. Dzieci biorą też udział w akcji sadzonka, jadą razem z nami do wyznaczonych obwodów ochronnych, gdzie z leśniczym sadzą sadzonki dowiadując się co to jest las, jak się go sadzi, pielęgnuje i chroni – mówi Leszek Skrętkowicz podkreślając, że znaczna część projektów realizowana jest we współpracy z edukatorami z czeskiej strony Karkonoszy.
Jeden z projektów to „Dzieci Karkonoszy”, w ramach którego kolejne roczniki dzieci poznają park narodowy. Jest to bardzo istotne, ponieważ dzieci te są mieszkańcami terenu parku lub terenów przyległych i jeżeli poznają i pokochają park, to z pewnością będą o niego dbać. 
– Polecamy zajęcia prowadzone przez naszych pracowników, są specjalnie przygotowani do ich prowadzenia, mają sprzęt i mogą atrakcyjnie przygotować te zajęcia – mówi Artur Pałucki.
W parku wytyczono także wiele innych ścieżek, podobnie jak ta, na której byliśmy, wymagają często dużych nakładów na ich modernizację i naprawę. Na szczęście te potrzeby rozumie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
– Na terenie naszego działania znajdują się dwa parki narodowe Gór Stołowych i Karkonoski Park Narodowy, obydwa są największymi beneficjentami, jeśli chodzi o wsparcie finansowe w dziedzinie ochrony przyrody. Wspieramy bardzo różne formy tej ochrony. Karkonoski park jest dość specyficzny, bo z jednej strony obszarowo zajmuje niezbyt dużą powierzchnię, ale z drugiej strony przyjmuje ogromne rzesze zwiedzających. Nękany jest także przez bardzo surową przyrodę, występują tu np. deszcze nawalne, niszczące ścieżki, szlaki,  przejścia, drogi dojazdowe. Latem tego roku tereny te nawiedziła powódź, a zniszczenia, których dokonała, pochłoną ogromne środki  – mówi Ewa Mańkowska, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Ścieżki edukacyjne to nie jedyna forma edukacji prowadzona w Karkonoskim Parku Narodowym. Prowadzi się ją także w bardzo nowocześnie, dzięki wsparciu wojewódzkiego funduszu, wyposażonym Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie.
– W Centrum odbywają się na razie tylko zajęcia dla grup zorganizowanych, kończymy już wyposażanie ośrodka i w najbliższym czasie planujemy otwarcie go również na potrzeby indywidualnych mieszkańców i turystów – mówi Artur Pałucki.
Jak mówi Artur Pałucki, w Centrum każdy sam będzie mógł określić poziom informacji, jaka go interesuje. Różnorodne i bardzo nowoczesne formy przekazu pozwolą korzystać z informacji zarówno dzieciom, młodzieży, jak i ich rodzicom. Ośrodek przystosowany jest także dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Przed udaniem się na wycieczkę do Karkonoskiego Parku Narodowego dobrze zajrzeć do Centrum Edukacji Ekologicznej. Dowiemy się tam, jakie rzadkie gatunki roślin i zwierząt występują w parku, zapoznamy z historią Karkonoszy, obejrzymy interesującą wystawę w galerii, a w razie potrzeby skorzystamy z bogato wyposażonej biblioteki. 
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