
O ZAGROŻENIU PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ 

Podkrakowska Puszcza Niepołomicka ginie w coraz szybszym tempie, przyczynia 
się do tego przede wszystkim człowiek ze swoim przemysłem i penetracją turystycz- 
ną. Alarmująco o Puszczy pisze W. Stańczykowa w „Kurierze Polskim” (nrze 
z 101083 r.) „(...) Dobrze, że puszcza zasłużyła na naszą pamięć. Bo już tylko w jej 
zakamarkach za kilkanaście lat ma szansę przetrwać ta wspaniała oaza zieleni. 
W rzeczywistości bowiem drzewa tu umierają stojąc... Przemysł a szczególnie Kom- 
biniat Metalurgiczny Huta im. Lenina niosą zagładę wspaniałemu darowi natury. 
Igły, liście, ziemia nie dla przyrodników są istną gratką, ale dla ... chemików, którzy 
mogliby tu otworzyć swoje laboratoria pod chmurką. Dość wspomnieć, że na Pusz- 
czę Niepołomicką spada rocznie od 55 do 85 ton pyłów, w tym ponad 6 ton siarki, 
ponad 4 tony pyłów metalurgicznych metali ciężkich. Ten wspaniały przyrodniczy 
obiekt gromadzi rocznie w I m kw swego obszaru aż 30 kg ołowiu, 1,6 kg kadmu, 
T kg niklu, 130 kg cynku, miedź, ogromne ilości żelaza. To jednak — jak się rzekło 
— to tylko dawka roczna, która miesza się z nagromadzonymi w glebie truciznami. 
Przyroda broni się jak może przed powolnym umieraniem, ale opór nie na wiele 
się zdaje. Sterczące kikuty zamiast zielonych gałęzi to nie wyjątek w niepoło- 
mickim gąszczu. Zaobserwowano tu zahamowanie wzrostu drzew o ok. 20 proc. 
Dalej — sosny zwykle w zdrowych warunkach utrzymują igły 5—6 lat. Tutaj 
w puszczy igły żyją najdłużej 3 lata, a dużo sosen gubi je już po roku. I pomyśleć, 
że w takich warunkach żyje tu jeszcze ok. 1500 saren, 200 jeleni, ok. 100 dzików 
i wiele innych gatunków fauny. Od 2 lat pod kierunkiem prof. Władysława Gro- 
dzińskiego z Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie prowadzi się doświadczenia w wybranych rejonach puszczy. Wyniki 
badań mają powiedzieć m.in. o możliwościach przeżycia przyrody narażonej na 
trujące pyły. Puszcza zajmuje 11 tys. ha, z czego 9 tys. ha powierzchni porastają 
bory sosnowe z domieszką dębu. Reszta obszaru charakteryzuje się przewagą drzew 
liściastych. Poletka doświadczalne zlokalizowano w obu częściach. Wydzielone ob- 
szary „wzbogacono” potężną dawką kadmu. To trujące nawożenie przeprowadzono 
w 4 turach. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Nagie drzewa, naga ziemia, 
z której całkowicie wyginęła roślinność. Szczegółowa analiza doświadczeń pozwala 
stwierdzić, iż w dotychczasowych warunkach iglasta część puszczy zginie za 15—20 
lat. Kompleksy liściaste mają przed sobą do 22 lat życia. Czy można jednak żyć 
wyłącznie taką katastroficzną wizją? pyta — autorka i odpowiada — (...), że nau- 
kowcy i praktycy leśnicy wyczerpali już możliwości swojego działania (...) reszta 
zależy od przemysłu. Rzecz w tym, żeby przyspieszyć tempo wyposażenia kombinatu 
w nowoczesny zestaw urządzeń do ochrony środowiska”. 
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