
Z PRASY 

„ROZMOWY PRZY WYCINANIU LASU” 

W „Kierunkach” (nr 4 z 23.1.1977 r.) opublikowano rozmowę zatytułowaną „Czy 
wytrwa Niepołomna”, w trakcie której próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie: 

„A więc co robić, żeby Puszcza (nie tylko Niepołomicka) trwała przez następne 

pokolenia i żeby choć do prawdziwej puszczy była podobna?”. 

„W rozmowie wzięli udział: doc. dr hab. Władysław Grodziński — kie- 

rownik Zakładu Ekologii Zwierząt i dyrektor Instytutu Biologii Środowiskowej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr inż. Stanisław Majewski — dyrektor Okręgo- 

wego Zarządu Lasów Państwowych w Krakowie, mgr inż. Michał Sudoł — dy- 
rektor krakowskiego Oddziału Biura Urządzania Lasu oraz Główny Inżynier Ochro- 

ny Środowiska w Hucie im. Lenina, doc. Edward Garścia. Redakcję reprezen- 

towała Wiesława Lewandowska (leśniczka!). 

Prologiem do dyskusji było stwierdzenie: „Działacze FJN, naukowcy i gospo- 
darze Krakowa wystąpili ni mniej ni więcej tylko z żądaniem: natychmiast zmniej- 

szyć wyrąb w Puszczy Niepołomickiej! Takoż gospodarz Puszczy, nadleśniczy 

mgr inż. Tadeusz Irzabek zwierzając się gościom (a w konferencji brali udział 
również przedstawiciele centralnych władz) ze swoich trosk, zwracał uwagę na to, 
że w Puszczy tnie się za dużo. Ponad jej możliwości przyrodnicze, ograniczone wy- 

datnie chorobą przemysłową, ponad możliwości techniczne Nadleśnictwa”. „Doc. Gro- 
dziński — (..) Dzisiaj jest Puszcza wielkim lasem produkcyjnym. Jako ekolog uwa- 
żam, że powinna ona z czasem nabierać większego znaczenia pozaprodukcyjnego. 
Poza tym wprost fatalne jest położenie Puszczy. (Czy aby napewno Puszczy? A mo- 
że jest Ona złośliwa i wybrała takie położenie aby zwrócić na siebie uwagę?). Roz- 

pościera się ona dokładnie w polu rażenia zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, nie- 
sionych zachodnim wiatrem od aglomeracji krakowskiej i od Huty "Lenina. Zwa- 
żywszy na ubóstwo zieleni w Krakowie, widziałbym lasy niepołomickie jako ochron- 
пе 1 rekreacyjne przede wszystkim. W tej chwili są one lasami produkcyjnymi 
o wielkim znaczeniu ekonomicznym! A przecież lasy niepołomickie są już teraz 
bardzo chore. Jakie są objawy skażenia Puszczy? — Proszę bardzo. Tak się zło- 

żyio, że Puszcza Niepołomicka była od dawna ulubionym poligonem badań nau- 

kowców. Oto obserwuje się bardzo duże zakwaszenie i zasiarczenie środowiska. Np. 

kora drzew posiada tutaj odczyn wysoko kwaśny. Wymierają w Puszczy porosty, 
mchy zawierają pięć razy więcej metali ciężkich, niż powinny (...) Najistotniejszą 

jednak sprawą jest to, że sam las jest biologicznie głodny. Ograniczona fotosynteza 

— intensywne opadanie szpilek, które w tych warunkach żyją bardzo krótko, ogra- 

niczone pobieranie soli mineralnych z gleby — mikroorganizmy glebowe bardzo 

słabo pracują i słabo rozkładają materię organiczną. Dlatego las nie przyrasta, 

wydziela się tzw. posusz. O ile wiem, leśnicy zastosowali nawożenie minęralne 

z powietrza. Jest to leczenie słuszne, jednak tylko objawowe (...). 

Dyr. Majewski — Przedstawił Pan czarno obraz działalności leśników w Pu- 

szczy, tak samo jak czarno przedstawia Pan wpływ przemysłu na nasz las (...) No 

cóż, Huta jest, pracuje i pracować musi, a my musimy się z tym pogodzić. 

Doc. Garścia — (..) Według mnie zasadniczy konflikt wynika stąd, że produku- 
jąc nie powodujemy przekroczeń dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza 

w obrębie Puszczy, a jej lasy zamierają. 

Doc. Grodziński — Zdaje się, że jednak przekraczacie! Czy potrafi Pan po- 
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równać polskie normy (dla dwutlenku siarki) z normami radzieckimi na przykład? 

Otóż nasze są znacznie bardziej tolerancyjne. Dopuszczają pięciokrotnie większe 

zanieczyszczenia powietrza! A jednak je przekraczacie (...). 

„Kierunki” — Reprezentuje Pan w naszej rozmowie interesy Huty. Co z po- 

czuciem winy „zatruwającego”? 

Doc. Garścia — Technicy wykonują tylko swoje zadania, tak samo, jak leśni- 

cy. Jeżeli jest taki model konsumpcyjny, że każdy chce mieć samochód, a FSO nie 

potrafi wyprodukować „czystego samochodu”, to nie narzekajmy, że jest dużo spa- 

lia! Stali potrzebuje cała gospodarka kraju. Wykonujemy więc nałożone zadania (...). 

Doc. Grodziński — A mnie się wydaje, że powinniśmy być bardziej daleko- 

wzroczni. Ludzie przemysłu nie powinni mówić tak, jak powiedział to Pan przed 

chwilą, że technik musi robić to, co mu kazano, byle tylko wyprodukować. Od sa- 

mych ludzi wiele zależy. Stawiam na ekologiczne spojrzenie na rzeczywistość, na 

świadomość, która może czasem nie mieścić się w przepisach (...). 

Dyr. Sudoł — Mówi się, że cel uświęca środki. Takie, wydaje się, jest stano- 

wisko doc. Garści. Protestuję. Przecież nawet leśnik tylko do pewnego stopnia 

może ingerować w prawa przyrody. Nadmieme złamanie tych praw absolutnie nie 

daje mu możliwości naprawy zła wyrządzonego w lesie (...). 

„Kierunki” — Czy wobec tego to nadmierne użytkowanie Puszczy Niepołom- 

nickiej (...) 

Dyr. Majewski — Nie ma madmiernego użytkowania Puszczy Niepołomnickiej. 

Oświadczam to z całą odpowiedzialnością. Użytkujemy zgodnie z obowiązującymi 

planami urządzania gospodarstwa leśnego, które były zatwierdzone przy szerokiej 

konsultacji z nauką i praktyką. 

Doc. Garścia — A ja chciałbym tylko przypomnieć, że Huta również nie prze- 

kracza żadnych norm (...). 

„Kierunki? — A czy Puszczę Niepołomicką da się jeszcze uratować? 

Doc. Grodziński — Ja myślę, że gdyby te trzy strony, które zasiadły dziś razem 

przy stole, tzn. przemysł, lasy i uczeni (którzy jednak mogą tylko doradzić), dążyły 

wytrwale do jednego celu, to chyba byłbym umiarkowanym optymistą. 

Dyr. Majewski — A ja jestem optymistą. Wierzę, że przemysł w niedługim 

czasie udoskonali swoje technologie. A ponieważ las rośnie długo, sto lat, więc je- 

stem głęboko przekonany, że jeżeli przetrzyma to pierwsze uderzenie, a my mu 

przetrwać pomożemy, to będzie dobrze”. 

Między umiarkowanym optymizmem a optymizmem różnica jest (..), ale skoro 

zapewniają nas, że będzie dobrze to musimy wierzyć. Dokładniej, wierzymy, że 

wreszcie rozsądek i sądy dalekowzroczne przeważą. Dlaczego? Dlatego, że każde 

nasze działanie ma adresata (...). Społeczeństwo! Przyszłe pokolenia! Plany i prze- 

pisy, to sprawy na dzisiaj — jutro mogą ulec zasadniczym zmianom. A myśleć 

i wyobrażać sobie konsekwencje naszego postępowania musimy zawsze, a przynaj- 

mniej powinniśmy.


