
REFLEKSJE NAD STANEM 
OCHRONY PRZYRODY W POLSCE 

Na marginesie decyzji o utworzeniu nowego, czternastego z kolei Parku Nar 
dowego w Polsce, który będzie zlokalizowany w Gorcach Iwona Jacyna w „Życiu 
Warszawy” z 23 X 1980 r. (dodatek „Życie i Nowoczesność”) rozważa sytuację w. ah 
Kresie ochrony przyrody. Zwraca uwage, ze na skutek nie zawsze przemyślany” 
zmian i decyzji zdecydowanej dewaluacji uległy nawet instytucjonalne czynni 
powołane do czuwania nad ochroną przyrody. | nog (..) Projekt parku powstał z górą 10 lat temu, a od kilku lat gotowa by! niezbędna dokumentacja. Jednakże decyzja nie zapadła. I choć domagali Się utw . 
rzenia parku uczeni i działacze ochrony przyrody, a także opinia publiczna,. W 
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jątkowo długo nie udawało się przekroczyć feralnej liczby 13. Mówiło się, że to ze względów finansowych. 
Mimo tych trudności, gdzieś przed pół rokiem dowiedziałam się o przygoto- wywaniu innego parku narodowego — parku partyzanckiego w Lasach Janow- skich na Lubelszczyźnie. Zaświtała wówczas w Departamencie Ochrony Przyrody Ministerstwa Leśnictwa nadzieja, że może przy tej okazji uda się przepchnąć rów- nież Gorce. 
Sama wielokrotnie upominałam się w artykułach o utworzenie Parku Gorczań- skiego, zanim eksploatacja lasów nie pozbawi tego terenu jego głównego waloru. Takich niezmienionych lub mało zmienionych działalnością ludzką obszarów przy- rodniczych przetrwało w naszym kraju już bardzo niewiele i trzeba się spieszyć, aby te resztki ochronić (...} | Właśnie te sprawy, te trudności i sposoby ich pokonywania, a także leżąca przede mną mapka Gorczańskiego Parku przypominająca ni to liść koniczyny, ni to figowy listek nasunaę:'y mi pewne refleksje na temat rangi ochrony przyrody w Polsce. Mamy na świecie pod tym względem dobrą opinię, która utrwaliła się sporo dziesięcioleci wstecz. W ostatnich latach jednak ranga ta wyrażnie spada. Dzieje się to jednocześnie z rosnącą społeczną potrzebą wypoczywania wśród zdrowej nieskażonej przyrody, z dala od różnych uciążliwości, a także udogodnień cywilizacji. A więc w miarę jak w społecznym odczuciu rośnie wartość naturalnej przyrody — maleje ranga i autorytet jej urzędowych i społecznych obrońców (...) Ochrona ta — również tradycyjnie — powierzona była Ministerstwu Leśnictwa przede wszystkim dlatego, że naturalną formacją roślinną w naszej strefie ge0- palicznej jest las, toteż nasze parki narodowe obejmują w większości obszary eśne. | 
Jeszcze kilka lat temu w Ministerstwie Leśnictwa istniał wyodrębniony De- - partament Ochrony Przyrody. Istniało wówczas stanowisko Naczelnego Konser- watora Przyrody, zajmował je naukowiec przyrodnik — prof. dr Tadeusz Szczęsny. Przez więle lat był on dyrektorem departamentu, później został zastępcą dyrek- tora. Gdy proł. Szczęsny przeszedł na emeryturę, przed paroma laty, przez pewien czas stanowisko generalnego konserwatora było nieobsadzone, ale wymieniało się nazwiska różnych naukowców — leśników. Później sprawa ucichła i okazało się, te generalnym konserwatorem mianowano dyrektora Departamentu Ochrony Przy- 

rody, który powinien być dobrym organizatorem — administratorem, nie musi na- tomiast być — i nie jest uczonym. 
Minęło jeszcze trochę czasu, umarł dyrektor Departamentu Lasów Nadzoro- 

wanych i Łowiectwa. Połączono więc osierocony departament z Departamentem chrony Przyrody. Łowiectwo to nie tyle zagadnienie gospodarcze co bardzo eks- 
Kluzywny sport, związany z wieloma wysokimi stanowiskami, a uczestnictwo rol- ników w kołach łowieckich nie powinno nikogo w błąd wprowadzać. Lasy nad- Zorowane (głównie lasy prywatne, a także należące do innych resortów) to ważny 1 bardzo złożony problem, ogromnie rozdrobniona własność prywatna przyspiesza dewastację lasów. W tej sytuacji w połączonym departamencie ochrona przyrody 
Przestaje być problemem głównym. Przy Ministerstwie Leśnictwa — wciąż zgodnie że starą tradycją — istnieje Państwowa Rada Ochrony Przyrody, do niedawna, CZy może nawet dotychczas formalnie najwyższa instancja w dziedzinie ochrony 
brzyrody w Polsce. Instytucja ta ma piękną przeszłość. Przewodniczącym jej był ulegdyś światowej sławy uczony — prof. Władysław Szafer. Państwowa Rada istniąłą już przed wojną, a rola jej znacznie wykraczała poza funkcje opinio- 
dawcze i; doradcze (...) , . .. taka sytuacja: na górze nie może pozostać bez wpływu na to co się dzieje 
1146}. Wojewódzcy Konserwatorzy przyrody podlegają zarówno wojewodom jak | Konserwatorowi naczelnemu. To pewne, że w różnych województwach różne są „Tanga, i rola, i efekty pracy konserwatorów przyrody, że zależy to od nich samych 0d ich bezpośrednich zwierzchników. Ale również od tego — jak często daje się 
słyszeć l co ma do powiedzenia konserwator naczelny. A tego głosu nie słychać. 

Woski kierowane przez konserwatorów do Dep. Ochrony Przyrody o utworzenie 
"czerwatów czy parków krajobrazowych czekają miesiącami, a nawet latami na ‘узде. Dlaczego? 
Wa We wszystkich województwach istnieją Komitety Ochrony Przyrody. Konser- 
ator jest urzędnikiem, natomiast komitet jest organem społecznym. Powoływany 

przez wojewodę lub prezydenta miasta, komitet jest formalnie jego organem do- tadeżym. Od dwóch kadencji należę do Stołecznego Komitetu Ochrony Przyrody. 
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Jednakże ten organ doradczy nie był prezydentowi potrzebny ani razu, choć władze 

miasta podejmowały w tym czasie bardzo dyskusyjne i krytykowane przez przy- 

rodników decyzje lokalizacyjne (choćby lokalizacja fermy kurzej na torfowisku 

Całowanie) i choć komitet usiłował zwrócić uwagę prezydenta na niektóre szcze- 

gólnie ważne sprawy. | 

Wymieniłam tu kilka instytucji zajmujących się z urzędu czy z dobrowolnie 

przyjętego obowiązku ochroną przyrody. Nie są to wszystkie instytucje; oprócz 

nich są jeszcze instytucje zajmujące się ochroną środowiska, a granica między 

zakresami ich działania zazębia się i jest bardzo niewyraźna. Jedne coś robią, 

inne zachowują tylko pozory działania (...) Czy wykrojony z Gorców figowy listek 

nie świadczy właśnie o malejącej randze ochrony przyrody, o tym, że zdanie spe- 

czalistów w tej dziedzinie nie zyskuje aprobaty?” 

Poparciem dla słusznych spostrzeżeń red. Iwony Jacyny jest List Otwarty 

Go Sejmu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wystosowany przez obywateli miasta 

Krakowa, zamieszczony w „Życiu Literackim” z 19 X 1980 r. 

‚Му (...} przedstawiciele nauki, kultury, związków twórczych, działacze ochrony 

przyrody — zebrani w dn. 23 września 1980 roku na spotkaniu dyskusyjnym, po- 

święconym sytuacji ekologicznej kraju — pragniemy wystąpić w obronie praw 

człowieka do życia w nie skażonym środowisku. Zdajemy sobie sprawę, że rozwój 

cywilizacji przemysłowej powoduje niekorzystne zmiany w przyrodzie. Nie możemy 

jednak pogodzić się z faktem, iż gwałtownie i niewspółmiernie pogarszający się 

w Polsce stan środowiska zagraża biologicznemu i kulturowemu bytowi Narodu (..) 

Stwierdzamy zatem, że dotychczasowa — pełna błędów — działalność w zakresie 

uprzemysłowienia, polityki rolnej, gospodarki komunalnej oraz koncepcji, a także 

praktyka rekreacji i turystyki masowej — stoją w sprzeczności ze zdrowym го7- 

sądkiem, zasadami racjonalnej i efektywnej gospodarki, jak również z obowiązu- 

jącymi, chociaż nie zawsze wystarczającymi aktami prawnymi. Postępowanie takie 

przynosi ogromne — wymierne 1 niewymierne — straty. Stwierdzamy, że istnie- 

jące dotychczas stowarzyszenia, instytucje i inne organa działające na polu ochrony 

natury i kultury nie zdały egzaminu, bowiem pozbawione były: możliwości egzekwo- 

wania prawa, niezależności działania i skuteczności spełniania swoich społecznych 

i zawodowych obowiązków, a także możliwości przekazywania opinii publicznej 

prawdy o ustawicznym łamaniu zasad racjonalnej gospodarki zasobami przyro- 

dy (...) Postulujemy: 1. Przestrzeganie w Polsce — przez wiadze wszystkich szczebli, 

instytucje, zakłady pracy, obywateli — powinności i praw ochrony przyrody, ŚTO- 

dowiska, zdrowia, naturalnego i kulturowego krajobrazu. 2. Nadanie polityce środo- 

wiskowej należnej rangi. W związku z tym przeprowadzenie w najbliższym czasle 

rewizji wszystkich planów gospodarczo-społecznego rozwoju kraju zgodnie Z zasa- 

dami ochrony środowiska i przyrody. Jednocześnie wprowadzenie w skali całego 

kraju racjonalnego rolnictwa, uwzględniającego wskazania ekologli, przy jedno” 

czesnym zahamowaniu rabunkowej gospodarki zasobami leśnymi (...) 4. Szybkie 

ogłoszenie i opracowanie raportów o stanie zdrowia oraz środowiska naturalnego 

j kulturowego w Polsce wykorzystując do tego celu istniejące, a dotąd przemilczanć 

wyniki badań (...) 5. Utworzenie najwyższego urzędu ochrony środowiska — na 

wzór Najwyższej Izby Kontroli — jako organu podległego Sejmowi, którego zada- 

niem byłoby współdecydowanie, koordynacja i kontrola w skali kraju wszelki” 

poczynań odnośnie polityki środowiskowej (...) 6. Wprowadzenie do szkolniciw 

wszystkich szczebli i kierunków — oraz przestrzeganie realizacji — progray 

wychowania i edukacji ekologicznej (...) 7. Opracowanie nowej formuły dla pe j 

i skutecznej ochrony parków narodowych rezerwatów, systemów parków kra 

obrazowych, polskich rzek, obszarów chronionego krajobrazu oraz zabytkowy” 

struktur miejskich i wiejskich — jako wartości dla kultury społeczeństwa an 

wyzszej miary, wymagajacych zatem szczególnej troski. 8. weryfikację kadr a 

rowniczych dotąd bezpośrednio odpowiedzialnych za ochronę środowiska oraz (72 

gospodarkę zasobami przyrody (...).” W obliczu tego memoriału wszelkie komenta 

wydają się być zbyteczne. 

Opracowals 

Maria Szajewska-Urdani’ 
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