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STRATOWANA BIAŁOWIEŻA 

Rzeczowe wywody CC. Okołowa, zamieszczone w ostatnim (8) numerze „„Kon- 
trastów' powinny zainteresować wszystkich miłośników przyrody ojczystej, zaś kie- 
rownictwo Białowieskiego Parku Narodowego i organizacje turystyczno-krajoznaw- 
cze — w szczególności: 

„„...Rocznie Białowieżę odwiedza ponad 100 tysięcy osób, w tym prawie 35 tysięcy 
młodzieży szkolnej. W dniach szczytu przebywa tu ponad 2 tysiące osób dziennie* — 
przypomina na wstępie autor, po czym formułuje pytania: 

„Jaki jest program pobytu większości wycieczek w Białowieży? Czy jest on zróż- 
nicowany w zależności od charakteru wycieczki i jej poziomu? Czy zadowala jej 
uczestników ? Czy spełnia założenia dydaktyczne ?* 

‚М sezonie wiosennym, letnim i jesiennym — odpowiada — prawie wszystkie 
wycieczki zwiedzają rezerwat ścisły w Białowieskim Parku Narodowym, zadowalając 
się z reguły najkrótszą trasą do „Dębu Jagiełły* i z powrotem (...) Trasa ta przypo- 
mina wydeptane klepisko, na którym gromadzą się w okresie deszczów kałuże wody, 
sprzyjające dalszemu poszerzaniu i tak już szerokich ścieżek. Drzewa wokół (...) obu- 
mierają, gdyż ich korzenie są stale ranione przez zwiedzających. Całość ulega dewa- 
stacji w coraz szybszym tempie. Badania prowadzone przez Białowieską Stację Greo- 
botaniczną Uniwersytetu Warszawskiego potwierdziły, że lasy, a zwłaszcza lasy grą- 
dowe, przeważające na wspomnianej trasie, są mało wytrzymałe na wydeptywanie. 
Przekroczony już został próg pojemności turystycznej trasy do „Dębu Jagiełły ; za- 
czyna się coraz poważniejsza dewastacja środowiska parku narodowego. Ruch tury- 
styczny zagraża istnieniu BPN, obiektu przyrodniczego o bezcennej wartości dla nauk 
przyrodniczych i unikalnego w skali europejskiej..." 

„zastanowić się trzeba — pisze dalej autor artykułu — nad sposobami ochrony 
i konserwacji najczęściej uczęszczanej trasy w Białowieskim Parku Narodowym. Może 
należałoby wykonać sztucznie wymoszczony drewnem pomost, po którym poruszaliby 

się turyści? Gleba nie ulegałaby wówczas zbiciu, opady mogłyby swobodnie wsiąkać 

a korzenie drzew oddychać...* 

Wskazawszy na potrzebę jak najszybszego zreformowania programów wycieczek 
szkolnych (m. in. powołanie tu specjalnego ośrodka dydaktyczno-krajoznawczego), 
właściwe wykorzystanie obiektów puszczańskich itp. — autor artykułu podkreśla 
w zakończeniu: 

„Właściwe zagospodarowanie turystyczne lasów Puszczy Białowieskiej oraz 
usprawnienie pracy dydaktycznej z młodzieżą przysporzy Białowieży z pewnością 
wielu sympatyków i da im szanse lepszego wypoczynku oraz możliwości pogłębiania 
wiadomości przyrodniczych. Chodzi również o to, by zachować w jak najlepszym 
stanie dla przyszłych pokoleń najcenniejszy klejnot naszej przyrody (...) o którego 
znaczeniu dla nauki i kultury pisano już wielokrotnie*.


