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Z inicjatywy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 2 czerwca 2015 r. odbyło się
spotkanie, podczas którego dyskutowano na temat możliwości udostępnienia rezerwatu przyrody Prządki dla
zwiedzających. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Nadleśnictwa Kołaczyce i Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Krośnie, Wójt Gminy Korczyna oraz Dyrektor Zespołu Karpackich
Parków Krajobrazowych w Krośnie reprezentujący Urząd Marszałkowski.
Uczestnicy spotkania dokonali wspólnej lustracji terenu rezerwatu, po czym udali się do siedziby Urzędu Gminy
Korczyna, gdzie odbyła się dyskusja na temat udostępnienia rezerwatu turystom.
Podjęto następujące decyzje:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie przygotuje tablice informacyjne na temat
rezerwatu oraz zakazów obowiązujących w jego granicach, aby właściwie kanalizować ruch turystyczny
oraz eliminować przypadki zejścia w miejscach mogących powodować ryzyko wypadku,
w trzeciej dekadzie czerwca br. Wójt Gminy Korczyna po ustaleniu wspólnie z Nadleśnictwem przez
czyje nieruchomości przebiega obecny szlak turystyczny, spotka się z ich właścicielami celem ustalenia
jego docelowego przebiegu,
Wójt Gminy Korczyna zadeklarował podjęcie działań zmierzających do pozyskania środków
ﬁnansowych na udostępnienie walorów rezerwatu przyrody Prządki im prof. Henryka Świdzińskiego,
zaplanowano kolejne spotkanie, które skonkretyzuje możliwości ekspozycji Prządek.
Rezerwat przyrody Prządki odznacza się dużymi walorami krajobrazowymi ze względu na malownicze grupy skałek górujące ponad wzgórzem. Z tego względu jest on jednym z głównych
punktów dla uprawiania indywidualnej i grupowej turystyki. Na terenie rezerwatu nie ma wyznaczonego szlaku ruchu pieszego, stąd też przebywanie osób w jego granicach jest
niezgodne z prawem. Ruch pieszy powinien odbywać się po szlaku wyznaczonym przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Krośnie, tzw. czarnym szlaku, biegnącym w
sąsiedztwie północnej granicy rezerwatu. Niestety malownicze skałki przyciągają zwiedzających, którzy wchodząc do rezerwatu naruszają obowiązujące prawo oraz narażają się na
wypadek z uwagi na trudne warunki terenowe.
Wizja terenowa przeprowadzona 2 czerwca 2015 r. wykazała, że szlak turystyczny przebiega przez działki prywatne, a istniejąca infrastruktura turystyczna (kamienne schodki, tablica
urzędowa z nazwą obiektu oraz tablice informacyjne Nadleśnictwa Kołaczyce) ustawione przy wejściu od strony drogi wojewódzkiej, mylnie sugerują zwiedzającym kierunek wędrówki
wprost do rezerwatu. Ponadto brak tabliczek kierunkowych, tablicy z obowiązującymi zakazami oraz wydeptane ścieżki wokół skałek sprawiają, że ruch pieszy kanalizuje się nie na szlaku
turystycznym, lecz przy skałkach w rezerwacie.
Wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili chęć podjęcia działań w ramach swoich kompetencji zmierzających do udostępnienia rezerwatu.
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