
Stefan Myczkowski — CZŁO- ZASOBÓW PRZYRODY ORAZ 
WIEK — PRZYRODA — CYWI- OCHRONA BIOSFERY. PWN, 
LIZACJA. KSZTAŁTOWANIE Warszawa 1976, s. 384. 

Nie możemy namzekać ma bwak publikacji z zakresu ochrony przy- 
rody. W ciągu ostatnich lat ukazało się dużo książek na ten temat. Wiele 
z nich to przykłady najlepszych tego rodzaju pozycji zagranicznych. Nie 
znaczy to jednak wcale, by zaspokojone zostały wszystkie potrzeby. 

O książce Myczkowskiego można z pewnością powiedzieć, że wypełnia 
istotną lukę w zakresie zwięzłych podręczników uniwersyteckich. Napi- 
sama przystępnie, stanie się na pewno lekturą szerokich nzesz społeczeń- 
stwa, którego zainteresowanie sprawami ochrony i kształtowania środa- 
wiska zostało przecież moano rozbudzone. O sprawach tych pisze się i mó- 
wi w ostatnich latach dużo. Weszły na szpalty gazet, zajmują sporo miej- 
sca w programach radiowych i telewizyjnych. Poczynania te pnzyniosły 
elekt: społeczeństwo zostało uczulone na problemy ochrony przyrody, 
w światopoglądzie pnzecięinego obywatela znozumienie komieczności 
ochrony przynody i racjonalnego kształtowania środowiska znalazło trwa- 
łe miejsce. Jest to wielkie osiągnięcie, nie wystarcza ono jednak do reali- 
zacji związanych z tym zadań. Zadania zaś spadają na wszystkich nie- 
mal, bo nie ma takich dziedzin życia współczesnego, w których bez znaczenia 
byłaby nasza postawa wobec problemów ochrony przyrody. Jak słuszmie 
stwierdza Autor, trudno omzec „,,(...) kto jest ważmiejszy, kto cenniejszym 

sprzymierzeńcem, czy uczony — specjalista, konstruktor elektrofiltrów 
zabezpieczający komimy ziejące ma nas i przyrodę fluorem lub siarką, czy 
utalentowany działacz społeczny, który potrafi przekonać i połączyć 14ео- 
logicznie tysiące ludzi w dążeniu do zawarcia paktu człowieka z przyro- 
dą (...) Całe społeczeństwo jest wykonawcą zadań, odbiorcą i adresatem. 
A więc nie tylko uświadomienie, ale i konkretna wiedza w tym zakresie 
jest komieczna. Wiedza powinna trafiać do wszystkich na kolejnych eta- 
pach edukacji. Pod tym względem jesteśmy jeszcze zaniedbani. Toczą się 
dopiero dyskusje nad sposobem i formą wprowadzenia ochrony pnzyrody 
i kształtowania środowiska do programów nauczania począwszy od szkoły 
podstawowej (a nawet przedszkola) do wyższych uczelmi, a nawet studiów 

podyplomowych. 

Prof. Myczkowski położył wielkie zasługi w dziedzinie realizacji tego 

podstawowego zadania, jakim jest nauczanie ochrony pmzywody i kształ- 
towania środowiska. Już od kilkumastu lat prowadzi On wykłady w rózż- 
nych wyższych uczelniach. Jest też jednym z imicjatorów i wykładow- 
ców pierwszego w kraju Podyplomowego Studium Ochrony Pnzynody. 
Omawiana tu książka powstała właśnie na podstawie długoletnich wy- 
kładów. Została ona wydana bardzo starannie, na ładnym papierze. Jest 
bogato ilustnowama oryginalmymi przeważnie fotografiami. 

Autor zawarł w książce niemal całość zagadnień z zakresu ochrony 
przyrody i kształtowania środowiska, dyscypliny, która przyswaja sobie 
w kraju nazwę sozologiii. Omówiona została ochrona gatunkowa i rezer- 
watowa, kształtowanie krajobrazów i pnzywody w ogóle, ochrona poszcze- 
gólnych zasobów przynody i ochrona człowieka. W osobnych nozdziałach 
przedstawione zostały historia i prawne podstawy ochrony przymody, eko- 
logiczne podstawy i edukacja ochrony przyrody. 

Można mieć pewne zastrzeżenia co do układu książki. Może „Ochronę 
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prawną pnzyrodniczego otoczenia człowieka” mależało umieścić na końcu. 
Ochronę zasobów pnzymody umieściłbym przed podstawami ekologicznymi 
(rozdziały: 8, 9, 10) i kształtowaniem przyrody (wozdz. 11) i krajobrazu 
(rozdz. 12). Rozdział 7 zatytułowany „Ideologia współczesnej ochrony 
przymody” widziałbym tuż przed rozdziałem 21 („Polityka ochrony przy- 
rody i człowieka ). Rozdział 13 „„Dnzewo*” umieściłbym wśród rozdziałów 
obejmujących zagadnienia zasobów przyrody i ich ochrony, albo po pro- 
stu włączył do rozdziału 19 „Zasoby roślinne”. Są to jednak sprawy dy- 
усивуле, a przyjęty przez Autora układ bynajmniej nie utrudnia od- 

oru. 
Autor oparł się na ponad 50 pozycjach literatury, głównie polskiej, 

które posłużyły jako źródło pnzykładowych faktów, nzadziej poglądów, 
idei. Całość jest niewątpliwie dziełem oryginalnym, w którym z każdej 
niemal strony przebija własny, głęboko przemyślany stosunek do poru- 
szanych spraw. To zaangażowanie Autora stanowi największą wartość 
książki i sprawia, że czyta się ją z prawdziwą przyjemnością. 

W krótkim, bardzo ogólnie potraktowanym „Rysie historycznym 
ochrony przyrody” Autor słusznie opiera się na sprawach dotyczących 
naszego kraju, powołując się na polskich „klasyków sozologii. Może zbyt 
słabo uwypuklony został majbamdziej nowoczesny nurt ochrony, planowa- 
nia i kształtowania środowiska. Wiąże się on niewątpliwie z nurtem „,bio- 
cenotycznym”, amówiomym dostatecznie szeroko, stanowi jednak niewąt- 
pliwie cos odrebnegio, na co pnzecież w Polsce zwrócono uwagę wcześniej 
niż gdzie indziej, bo już w latach trzydziestych. 

Ochronę prawną potraktował Myczkowski zdawkowo. Chyba słusznie. 
Może w następnym wydaniu, gdy sprawy te zostaną w Polsce ugrunto- 
wane, celowe będzie dokładniejsze ich przedstawienie i zinterpretowanie. 

Trzy rozdziały książki poświęcone są ochronie gatunkowej. Ten temat 
ujęty został bardzo mowocześnie. Słusznie podkreślone zostały ewolucyj- 
ne, biocenotyczne i gospodarcze aspekty ochrony gatunkowej. Wstępne 
rozważania na ten temat wykorzystał Autor, by podkreślić tak nie docenia- 

ną dziś rolę znajomości żywej przymody, znajomości pospolitszych gatun- 
ków roślin i zwierząt. Czytamy ma s. 28: „Ludzie zmający mośliny i zwie- 

rzęta należą dziś do comaz to nzadszych wyjątków. W ten sposób tracą 

sposobność głębszego wazumienia przyrody, jej złożonych procesów, któ- 

rych umiejętne „odczytywanie”, m.in. oparte ma znajomości gatunków, 
można uznać za jedną z dróg prowadzących do racjonalnego gospodamo- 

wania zasobami przyrody. Nie chodzi tu bymajmmiej o to, żeby każdy 
technik, hutnik, gómik czy historyk stał się biologiem. Wystarczy, jeżeli 

będzie współpracował z biologami i okaże zrozumienie dla spraw ochrony 

przyrody, wiążące się z realizacją powierzonych sobie prac. Jednakże są 

takie zawody, w których powszechna i możliwie szeroka znajomość ga- 
tunków, także i niepnodukcyjnych jest niezbędna. Mam na myśli działal- 
ność rolników, leśników, mauczycieli, projektantów, urbanistów”. 

Powyższe rozdziały książki Myczkowskiego pełne są starannie dobra- 

nych i szeroko omówionych przykładów zagrożeń i potmzeb w zakresie 
ochrony gatunkowej. W każdym przypadku Autor stara sle uzasadnic 

przycezyny zagrozen od strony ekologicznej, podkreślając konieczność łą- 
czenia wiedzy ekologicznej z postulatami ochrony przyrody. ,,Ekologia bo- 
wiem jest dziedziną wiedzy, bez której ochrona przyrody ożywionej w ja- 
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kimkolwiek ujęciu staje się pustym dźwiękiem” (s. 51). Dodajmy od sie- 
bie, że i nieożywionej. 

Rozdział poświęcony ochronie rezenwatowej zawiera wiele interesu- 
jących zestawień dotyczących parków nanodowych i rezerwatów na świe- 
cie i w Polsce. Polskie parki zostały krótko omówione. | 

Wysoko oceniam rozdział 7: „Ideologia współczesnej ochrony przyro- 
dy'. Przede wszystkm dlatego, że w ogóle został przez Autora wyodreb- 
niony. Jedyne zastnzeżenia budzić może szerokie omówienie programu 
Klubu Prasowego , Krajobrazy”. Co innego artykuł, co innego książka, 
której żywot i oddziaływanie trwa przecież lata. W książce powinno być 
jak najmniej informacji o sprawach szybko dezaktualizujących się, czy 
już nieaktualnych w chwili, gdy się ona ukazuje. 

O rozdziałach poświęconych ekologicznym podstawom ochrony przy- 
rody wspomniałem już omawiając środowisko życiowe człowieka. Autor 
oparł się tu w dużej mierze na wywodach i poglądach zawartych w zna- 
nej książce Dubos (1971). 

Rozdział 11 książki nosi tytuł „„Kształtowanie przymody”. Ten tytuł 
wprowadza trochę w błąd czytelnika. Sugeruje bowiem, że znajdzie on 
tam informacje, jak się kształtuje przyrodę, oczywiście kształtuje racjo- 
nalnie, korzystnie z punktu widzenia potrzeb człowieka. Faktycznie w noz- 
dziale tym nagromadził Autor wiele interesujących przykładów nie tyle 
kształtowania, co odkształcania przyrody i to odkształcania często nieza- 
mienzonego, nie zaplanowanego, często też niekorzystnego. Takim przy- 
kładem jest inwazja stonki ziemniaczanej na kontynent europejski. Na- 
tomiast zasadnicze problemy, których czytelnik mógł się spodziewać 
w mozdziale 11, zawarte są w następnym mozdziale: „Ochnona i kształto-. 
wanie krajobrazu”. Jest to jeden z najkrótszych rozdziałów książki, co 
wymownie świadczy o tym, że do realizowania tej pięknej idei brak nam 
jeszcze pełnych podstaw naukowych, że zadanią nauki na tym odcinku 
są ogromne. 

Rozdziały od 13 do 21 poświęcone są zasobom przynody i ich ochro- 
nie. Jedyna krytyczna uwaga, zresztą już wyżej wysunięta, dotyczy po- 
zycji mozdziału 13: „Drzewo”. Rozumiem, że zasoby dnzewne zasługują па 
osobne omówienie, ale jako część nozdziału „Zasoby moślinne”. Zresztą 
omawiając zasoby roślinne Autor oczywiście wiele miejsca (s. 315—327) 
poświęca zasobom -drzewnym. 

Ziasobom przyrody i ich ochronie poświęcił Myczkowski dużo miejsca 
(s. 169—349). Cały materiał przedstawiony został w sposób pnzystępny 
i ciekawy. Czytelnik otrzymuje wiele interesujących informacji, często 
w postaci pnzejrzystych zestawień tabelarycznych. 

Stosunkowo krótki jest rozdział poświęcony „Ochronie człowieka”. 
Szczegółowe omówienie zagadnienia wymagałoby przecież napisania osob- 
nej książki. Dobnze, że rozdział ten znalazł się w książce, bo pomoże to 

Ww utrwaleniu świadomości, że człowiek jest jednym z elementów przy- 
rody, a jego ochrone należy rozpatrywać zarówno na tle całości proble- 
matyki ochrony pnzyrody, jak i zagadnień społecznych. 

Dobrze tez, ze Autor nie pominął sprawy edukacji w zakresie ochrony 
przyrody, ukazując potrzeby i niektóre sposoby realizacji. Jest to prze- 
cież problem niezwykle ważny. „Edukacja ochrony przyrody może być 
najpoważniejszą szansą na zjednoczenie ludzkości w ogólnoświatowym, 

92 

 



mądrym traktowaniu naturalnych i ukształtowanych środowisk życia na 
Ziemi” (s. 380). 

Książka Myczkowskiego dobrze będzie służyć nauczaniu i krzewieniu 
nowoczesnej idei ochnony przyrody i kształtowaniu środowiska. 

Henryk Sandner


