
POSZUKIWACZE BURSZTYNU 

Na około 200-hektarowym pasie łasów nadmorskich pomiędzy Portem Północ- nym a dzielnicą Stogi znajdują się pod warstwą piachu i gliny złoża bursztynu. Tym naturalnym skarbem zwanym „złotem Bałtyku” zainteresowane są od dawna zarówno przedsiębiorstwo „Polsrebro” jak i prywatni poszukiwacze, którzy od "kilku już lat prowadzą rabunkowe prace wydobywcze. Ponieważ dotarcie do po- kładów możliwe jest przez wypłukiwanie ziemi strumieniami wody, ogromnej de- wastacji ulega środowisko tych obszarów. Akcja na rzecz zaprzestania tej niszczy- cielskiej działalności trwa już kilka lat, a notatka w „Głosie Wybrzeża” z 14 sty- cznia 1981 nosi optymistyczny tytuł „Koniec gdańskiego eldorado”. Być może ura- towane zostaną resztki tego nadmorskiego lasu. 
(..) Teren, którym biegną „jantarowe szlaki” poszukiwaczy, tych legalnych 

i nie, przedstawia żałosny widok. W pogoni za zyskiem nie znalazło się miejsce na racjonalną gospodarkę. „Polsrebro” nie dotrzymywało warunków, na jakich udzielono mu zezwolenia na poszukiwanie i eksploatację bursztynowych złóż. Dzicy 
bursztyniarze dokończyli dzieła zniszczenia. 

Podczas wypłukiwania bursztynu nastąpiło nie tylko zniszczenie runa leśnego, 
ale przy większej liczbie otworów praktycznie całkowita likwidacja warstwy gle- 
bowej na skutek erozji. Ogromne doły, o głębokości od 5 do 10 m, podmyte skarpy, 
odsłonięte korzenie drzew, osunięty piasek z wydm — oto obraz niemal totalnej 
zagłady lasów w rejonie Stogów, Górek Zachodnich i Sobieszewa. Straty w drze- 
wostanie na obszarze zaledwie 20 ha oszacowano na 16 mln zł (...) 

Nie pomagają doraźne akcje milicji, chociaż tylko w ciągu trzech . kwartałów 
ub. r. przeprowadzono ich ponad 80, konfliskując 40 pomp silnikowych oraz węży 
strażackich, wartości 800 tys. zł. Wszystko na nic. „Bursztynowy gang” stać na po- 
niesienie pewnych strat. Szybko je sobie nadrobi (...) 

Ostatni dzień starego roku przyniósł nareszcie postęp w walce z wandalami. 
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w 
Gdańsku wydał decyzję nakazującą wstrzymanie poszukiwań i eksploatacji burszty- 
nu, przez „Polsrebro” z nakazem natychmiastowej wykonalności ze względu na 
ważny interes społeczny. Z pomocą obrońcom gdańskich lasów przyszła nowa 
ustawa o ochronie środowiska, która szczegółny nacisk kładzie na ochronę walo- 
rów krajobrazowych i wypoczynkowych. 

Jednocześnie konieczne jest wydanie stosownych decyzji, które pozwclilyby 
na skuteczną walkę z dzikimi bursztyniarzami. Nie wystarczają kary nakładane 
w oparciu o kodeks wykroczeń. Ponadto postuluje się zorganizowanie specjalnej 
grupy MO, która podjęłaby walkę z niszczycielami lasów (...)


