
n.p.m. są dominującą biocenozą i porastają 90%, jego powierzchni. Średni wiek 
drzewostanów bukowych wynosi tu 150 lat, a znaczna ich część to przeszło 200-let- 
nie starodrzewy puszczańskie, w których nie spotyka się żadnych śladów ludzkiej 
„działalności. Szczególnie interesujące są buczyny w niższych partiach rezerwatu. 
Iworzą one niezwykle wysokie drzewostany dochodzące do 48 m. Pnie buków są 
potężne, często o ponad metrowej pierśnicy, a jednocześnie proste i strzeliste. Za- 
sobność tych wysokopiennych drzewostanów przekracza nieraz 1000 m3 na jednym 
hektarze. Taka duża zasobność, a przede wszystkim wysokość drzew, jest w przy- 
padku lasów bukowych zadziwiająca. Z dotychczasowych badań przeprowadzonych 
w rezerwacie „Boatin” wynika, że wykształcił się tu szczególnie wartościowy pod 
względem gospodarczym lokalny ekotyp buka, odznaczający się wyjątkowo wysoką 
produkcją i doskonałą jakością techniczną drewna. Z tych względów boatińskie 
buczyny mają ogromną wartość dla gospodarki leśnej, dostarczając najwyższej ja- 
kości materiałów nasiennych. 

Powyżej 1500 m n.p.m. buczyny ustępują miejsca świerkowi. Piętro lasów śŚwier- 
kowych, mocno nadwyrężone wielowiekowym oddziaływaniem pasterstwa, tworzą 
niewielkie płaty zwartych drzewostanów, a ponad nimi rosną tylko grupy i poje- 

dyńcze egzemplarze niskich świerków. Wyżej rozciąga się piętro wysokogórskich 

muraw. 

Rozpoczęte w rezerwacie „Boatin” bułgarsko-polskie badania mają trzy główne 

aspekty. Pierwszym z nich jest opracowanie szczegółowej inwentaryzacji przyrod- 

niczej przy zastosowaniu standardowych metod, co pozwoli na uzyskanie wyników 

porównywalnych z innymi rezerwatami biosfery. Przewiduje się także przeprowa- 

dzenie szeregu badań ekologicznych nad dynamiką rezerwatowych biocenoz, ze 

szczególnym uwzględnieniem wspaniałych puszczańskich drzewostanów bukowych. 

Trzecim wreszcie kierunkiem badań jest analiza dotychczasowego oddziaływania 

gospodarki człowieka na środowisko przyrodnicze rezerwatu oraz ocena aktualnego 

stanu zagrożeń przez czynniki antropogenne. Tego typu badania są dziś niezbędne 

dla skutecznego zabezpieczenia obszarów chronionych (...)”. 

NIK KONTROLUJE WYKONANIE USTAWY 

O OCHRONIE ŚRODOWISKA 

Na zlecenie Marszałka Sejmu Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę 

mającą na celu ocenę realizacji przepisów ustawy o ochronie i kształtowaniu na- 

turalnego środowiska w ciągu 3 lat od wejścia jej w życie. Wyniki kontroli — 

podobnie zresztą jak raporty opracowywane ostatnio przez wiele placówek nauko- 

wych — okazały się alarmujące. Zapoznajmy się tylko z danymi na temat zanie- 

czyszczenia powietrza. Wszelkie rekordy w tym zakresie biją 3 województwa: ka- 

towickie, krakowskie i legnickie. Najbardziej niepokojące jest to, że w niektórych 

zakładach legitymujących się i tak już rażącym zatruciem atmosfery ilość emitowa- 

nych zanieczyszczeń rośnie nadal. Działo się tak np. w Zakładach Górniczych LU- 

BIN (78-procentowy wzrost emisji popiołów lotnych w roku 1982 w porównaniu 

z r. 1981), i w Zakładach Włókien Chemicznych Chemitex — Celwiskoza w Jeleniej 

Górze (18-krotne przekroczenie dopuszczalnej emisji dwusiarczku węgla i 20-krotne 

siarkowodoru w I kw. 1983 r.). Nadal lekceważone są przepisy ustawy zobowią- 

zujące zakłady do ustawiania stref ochronnych. Na 1603 kontrolowane zakłady 

strefę taką miało tylko 98 przedsiębiorstw. Wokół 700/, przedsiębiorstw w strefie 
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do 500 m mieszkają ludzie, jednak na ich przekwaterowanie brak jest odpowied- 

nich budynków mieszkalnych. Zdaniem NIK, organa administracji państwowej nie 

egzekwują konsekwentnie przepisów ustawy. Chociaż zwiększyła się liczba kontroli 

przeprowadzanych w przedsiębiorstwach przez terenowe organy, nie są one sku- 

teczne. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest brak odpowiedniej aparatury kon- 

trolno-pomiarowej i środków transportu („Aura” nr 2/84). 

GORZKIE SŁOWA 

W obszernym artykule o klęsce ekologicznej w lasach sudeckich zamieszczonym 

w „Walce Młodych” (nrze z 29 04 84) autor sporo miejsca poświęca przyczynom 

jej powstania. Uogólnia swoje spostrzeżenia na teren lasów całego kraju i stwierdza 

„(...) o ile do 1979 roku przez szkodniki pierwotne zagrożone było przeciętnie w kra- 

ju 0,3 procent powierzchni leśnej, to z początkiem bieżącego roku — już blisko 

jedna trzecia. Zatem nastąpił w tak krótkim okresie 10-krotny wzrost zagrożenia. 

Dramatyczna sytuacja w lasach wymagała podjęcia zdecydowanych działań. Nie- 

stety, resort działał opieszale. W komisji sejmowej ówczesny minister leśnictwa 

tłumaczył posłom, że owszem, docenia powagę zagrożenia, ale przede wszystkim 

brak resortowi środków, niezbędnych do usunięcia chorego drzewostanu, a więc 

pił motorowych, transportu, robotników oraz wielu innych rzeczy koniecznych do 

wykonania wyrębów. (...) W dyskusji jeden z posłów zapytał, jak to jest właściwie 

z gospodarką w lasach? Resort wykonał przecież plan produkcji papierówki na 

eksport, kraj zarobił sporo dewiz, a potem ministerstwo nie może kupić za granicą 

podstawowych narzędzi. W tym miejscu należy wyjaśnić, że jedynym źródłem 

zaopatrzenia pracowników leśnictwa w pilarki od lat pozostaje import, gdyż próby 

opanowania produkcji tych podstawowych narzędzi przez przemysł krajowy nie 

powiodły się, zaś jakość owych nielicznych pił motorowych jest zdecydowanie 

zła. 

Gdybyśmy natomiast posiadali te „armaty” i w porę zdecydowali się na spro- 

wadzenie z zagranicy sprzętu dla leśników, to nie tylko udałoby się powstrzymać 

gradację, brudnicy mniszki i uchronić powalone wskutek wiatrołomów drzewa przed 

szkodnikami wtórnymi, ale co najistotniejsze — udałoby się uratować przed bez- 

powrotnym zniszczeniem miliony metrów sześciennych drewna! 

Wystarczyło przecież wydać tylko niewielką część dewiz zarobionych uprzednio 

na eksporcie papierówki, aby pracownicy leśni mieli czym ściąć, wywieźć i zabez- 

pieczyć przed marnotrawstwem cenny surowiec. Tak po gospodarsku postąpili nasi 

sąsiedzi zza Odry i Nysy, kiedy im przed kilku laty wiatrołomy poczyniły znaczne 

spustoszenia w lasach. Mieli w przeciwieństwie do naszych bezradnych leśników 

niezbędne środki. Skoro więc nasz kraj miał ograniczone możliwości, nie stać nas 

było na dewizowe wydatki, to może w tej nadzwyczajnej sytuacji należało uciec się 

do pomocy społeczeństwa? Na przykład do rolników, którym drewno zawsze się 

może przydać w gospodarstwie lub młodzieży, która z pozyskanego surowca mia- 

łuby potem prawo do nabywania taniej drewnianych domków. Słowem, sposobów 

ratowania naszych lasów byłoby wiele i dlatego z całą odpowiedzialnością kieruję 

pod adresem resortu leśnictwa zarzut nieudolności i niekompetencji. Nie podjęto 

niezbędnych kroków na czas. Bardzo długo trwało, zanim ogłoszono stan klęski 

w lasach, przez co dopuszczono do marnotrawstwa drewna. 
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