
CO CHRONI SYLWAN? 

Tytułem „Po skarby Sylwana” opatrzył swój artykuł zamieszczony w „Słowie 
Powszechnym” 4 lipca br. A. Czarski. 

Wspomniawszy na wstępie o czasopiśmie „Sylwan”, które założone w 1820 roku 
„ przetrwało wszelkie burze i wojny”, autor wylicza skarby ukryte w leśych ostępach, 
których zgodnie ze starorzymskimi wierzeniami strzeże Sylwan — bożek leśny: 

„Uczeni uwzględnili w swoich pracach około 150 gatunków, przy czym szczegółową 
inwentaryzacją objęli co najmniej 33 gatunki. Przeciętny zbieracz-amator sięga po 
osiem-dziesięć rodzajów owoców leśnych”. 

Wyraziwszy pogląd, że kulturalne, zorganizowane zbieractwo oraz specjalne upra- 
wy plantacyjne, nie szkodząc lasom, dadzą mieszkańcom miast rozliczne korzyści ze 
zdrowiem i nerwowym relaksem na pierwszym miejscu, autor rzuca pytanie: 

„Dlaczego 'w szkołach nauczyciele biologii nie uczą, jak się zachowywać w lesie? 
Dlaczego przed wyjazdem do lasu własnym autokarem zakładowym nikt nie poinfor- 
muje wycieczkowiczów, co charakteryzuje kulturalnego człowieka w kontaktach z przy - 
гоаа ?” 

„..a las nie znosi wrzasków. Krzyki płoszą ptactwo, dezorientują innych. Krzycz 
tylko wówczas, gdy w lesie wybuchnie pożar!.. Las nie znosi ludzi, którzy śmiecą: jed- 
na butelka rzucona bezmyślnie może wywołać straty milionowe, cderwać tysiące ludzi 
od pracy i wypoczynku... Las nie znosi bezmyślności: niszczenia muchomorów i innych 
grzybów, których wartości dla leśnej biosfery ludzie nie znają, łamania drzew i krze- 
wów, wyrywania ziół, rozsypywania mrowisk.. Las nie znosi bezmyślnej działalności 
„inwestycyjnej”, coraz częściej, niestety, mającej miejsce: każde obozowisko „chce być 
w lesie”, każda wycieczka „spać w szałasie”, każdy mieszczuch „złapać sarnę w obiek- 
tyw”. 

I wreszcie konkluzja: 
„Sylwan, jak to bożek, jest bezsilny wobec ludzkich mas. Strażnicy leśni nie są 

w stanie upilnować milionów wchodzących do lasu... Bądźmy dla nich bardziej wyro- 
zumiali i ludzcy — przestrzegajmy obowiązujących zasad i przepisów. Wówczas na- 
stępne wyprawy do skarby Sylwana będą tak samo owocne jak pierwsza. Pamiętajmy 
bowiem, że las regeneruje się, ale w przypadku pożaru — niestety dopiero po ćwierci 
wieku”...


