
Z PRASY 
CZY PARKI NARODOWE 

POWINNY BYĆ MIEJSCEM REKREACJI? 

Za miesięcznikiem „Aura”, nr 3/1980 cytuję kilka fragmentów artykułu prof. 
Tadeusza Bartkowskiego podejmującego problem konieczności wyłączenia terenów 
parków narodowych z wypoczynkowych i turystycznych funkcji: 

„Według ustaleń X Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Unii Ochrony 
Przyrody i Jej Zasobów w New Delhi w r, 1969, wśród walorów, które uzasadniają 
ustanowienie parków narodowych, oprócz szczególnych względów naukowych i dy- 
daktycznych wymienia się (...) również i wypoczynkowe. 

Mimo istnienia aprobaty tak wysokiej instancji, jak Zgromadzenie Ogólne Mię- 
dzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów, wydaje się konieczne pod- 
danie pod dyskusję funkcji rekreacyjnej (wypoczynkowej) parków narodowych 
z uwagi na jej niewątpliwie szkodliwe oddziaływanie na przyrodę tak martwą, jak 
i żywą w tych chronionych terytoriach. Budowanie wyciągów narciarskich, ułat- 
wiających masową penetrację do samego serca parku narodowego (parki Tatrzański 
i Karkonoski) setkom tysięcy ludzi (np. w r. 1977 — 0,7 mln na Kasprowy Wierch 
i 03 mln wyciągami „Goryczkowa” i „Gąsienicowa ) i następnie niekontrolowane 
„puszczanie ich w park” albo też budowanie nowych dróg o nawierzchni asfalto- 
wej, otwierających Ścianę lasu dla ataków wiatru (wiatrołomy) i poddających lasy 
górskie działaniu spalin samochodowych, instalowanie wielkich obiektów gastrono- 
micznych (ścieki komunalne i odpady stałe) itd. — wiedzie do coraz to większej 
degradacji przyrody parków i do ubożenia czy wręcz niszczenia różnych ekosyste- 
mów leśnych, łąkowych, górskich, turniowych. Dyrekcje parków narodowych są 
bezradne na skutek braku podstawy prawnej do zabraniania instalacji urządzeń 
infrastruktury obsługi rekreacji. Moim zdaniem, 34 wszystkich kłopotów w dzie- 
dzinie ochrony przyrody w parkach narodowych zniknęłoby automatycznie z chwilą 
przypisania parkom jedynie funkcji obsługi badań naukowych i turystyki kra- 
joznawczej (...). 

Czy usunięcie funkeji rekreacyjnych z parków będzie połączone ze szkodą tak 
dla gospodarki narodowej, jak i dla samego rozwoju społecznego kraju? (...). 

Same tylko parki narodowe stanowią zaledwie od 1,5% do 2,2%, powierzchni 
tych obszarów, na których można uprawiać i planuje się rozwijać rekreację, a gdyby 
włączyć do kategorii parków narodowych i rezerwaty, i parki krajoznawcze, sto- 
sunek ten wyrażałby się wartością od 9,4 do 13.0%%. Tak więc wykluczenie funkcji 
rekreacyjnych z obszaru stanowiącego drobną w gruncie rzeczy część terytorium, 

przewidywanego dla rozwoju rekreacji w Polsce, wydaje się być całkowicie do 
przyjęcia. Nawet gdyby przyjąć tezę, że właśnie rekreacja w obszarach o najwyż- 
szych walorach rekreacyjnych winna być zagwarantowana sportowcom (szczególnie 
wyczynowcom!), to i wtedy obszary chronione (parki i rezerwaty) stanowilyby 
zaledwie od około 1/4 (26%) do 1/9 (4,70%) terenów pierwszej kategorii atrakcyj- 
ności (...). — 

Ponieważ obszary parków narodowych stanowią we wszystkich przedziałach 
długości zalegania pokrywy śnieżnej, z wyjątkiem przedziału 200 dni, niewielkie 
odsetki całej powierzchni nadającej się do uprawiania sportów zimowych (od 
2,70 w Karpatach do 16%, w Sudetach). W przedziale 200 dni parki narodowe zaj- 
mują 100%% jego powierzchni, co znaczy, że nie ma na obszarze Polski obszarów 
zastępczych, o długości zalegania pokrywy Śnieżnej przewyższającej o co najmniej 
50 dni inne tereny atrakcyjne dla sportów zimowych. 

. Powstają więc pytania, które poddaję pod dyskusję, a mianowicie, czy fakt, 
ze w Tatrach i na Babiej Górze pokrywa śnieżna zalega co najmniej o 50 dni 
dłużej niż na innych terenach karpackich, na których można uprawiać sporty 

zimowe, wystarcza już do tego, aby obydwa te parki obarczyć funkcją obsługi 
sportu kwalifikowanego (wyczynowego)?, jaka jest przydatność sportowa tak długo 

zalegającej pokrywy śniegowej?, czy musi to być sport masowy, dla którego obsługi 
sala ci być budowane dodatkowe urządzenia ułatwiające penetrację w najwyższe 

ie gór? (...). | 
Odpowiedź na te pytania będzie miała decydujące znaczenie, jakkolwiek tylko 

w odniesieniu do dwóch unikatowych w Polsce parków narodowych. W odniesie- 
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niu do innych parków wniosek jest oczywisty: nie ma potrzeby lokowania w nich funkcji rekreacyjnych, skoro istnieje wiele obszarów nie chronionych jako parki, które mogą te funkcje z powodzeniem pełnić. Oczywiście oznacza to konieczność rozwijania nowej infrastruktury obsługi rekreacji w nowych terenach, ich adapta- cji do nowych funkcji i oddania dotychczasowej infrastruktury w parkach naro- dowych na obsługę ruchu tylko Krajoznawczego. Jest więc zrozumiałe, że wymagać to będzie nowych i to znacznych nakładów inwestycyjnych, ale trzeba tutaj zaraz dodać, że kultura kosztuje i że na kulturę fizyczną, a także na wczasy społeczeń- stwo zawsze znajdowało środki, i wreszcie, że właśnie na cele rekreacji, rozumianej jako regeneracja sił do pracy (wypoczynek urlopowy) i jako rozwój fizyczny i umysłowy, pracuje całe społeczeństwo i słusznie nie żałuje nakładów. Rozwijając więc infrastrukturę obsługi rekreacji w nowych rejonach turystyczno-wypoczyn- kowych, ratujemy parki narodowe przed degeneracja, dewastacja, a nawet przed zagładą”.


