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„Jak dokonać rozsądnego wyboru między darami techniki, aby służyła ona wzbo- 

gacaniu życia ludzkiego, a jednocześnie nie prowadziła do degradacji jednego z naj- 

piękniejszych i przyszłościowych regionów rekreacyjnych w kraju a być może 

i w Europie?” — takie pytanie stawia P. Borowski we wstępie do swojej re- 

lacji z białostockiej sesji na temat „Człowiek i środowisko”. („Słowo Powszechne” 

z 27 lutego br. „Losy nieoskalpowanej Biatostocczyzny”). 

„Rzadko kiedy — stwierdza autor na wstępie — w tak poważnej sprawie, jak 

ochrona dóbr natury i rozwój społeczno-gospodarczy regionu padały tak kontrower- 

syjne odpowiedzi. Najbardziej skrajne i bezkompromisowe ochroniarzy i nie mniej 

twarde, broniące swych pozycji praktyków, odpowiedzialnych za postęp w produkcji 

żywności wobec stale malejącego obszaru upraw, wyżów demograficznych i rosnącego 

zapotrzebowania na coraz lepsze środki żywności (...)”. 

I dalej: 
„Naukowcy twierdzili i próbowali udowodnić, że ochrona środowiska przyrod- 

niczego nie może pozostawać w sprzeczności z rozwojem społeczno-gospodarczym i że 

nie istnieje konflikt przyroda — technika (...). Najbardziej kontrowersyjnym proble- 

mem była sprawa melioracji w ogóle, a melioracji Dolnej Biebrzy w szczególności. 

Torfowiska biebrzańskie — stwierdzają to zgodnie wszyscy naukowcy-ochroniarze 

i naukowcy-rolnicy — są naturalnym kompleksem bagiennym o ogromnej war- 

tości naukowej i biologicznej. Są one naturalną ostoją rzadkich już gatunków ptac- 

twa, terenem naturalnych zbiorowisk torfotwórczych oraz stanowią specyficzny typ 

krajobrazu, nie mającego już odpowiednika na żadnym terenie Europy Srodkowej 

i Zachodniej. (...) Zalecana więc przez naukowców cierpliwość, ostrożność i powścią- 
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gliwość w podejmowaniu decyzji odnośnie melioracji Biebrzy może okazać się spo- 
łecznie i gospodarczo bardzo opłacalna (...)”. 

Omówiwszy całość zagadnień melioracyjnych tego regionu oraz zrelacjonowawszy 
opinie naukowców różnych dziedzin w tym zakresie, autor artykułu zajmuje się 
kolejnym unikalnym bogactwem Białostocczyzny — lasami: 

„Zachowały się jeszcze mało przekształcone przez człowieka kompleksy leśne 
puszcz: Białowieskiej, Knyszyńskiej, Augustowskiej, Rominckiej i Boreckiej. Z puszcz: 
Błudowskiej, Buksztelskiej, Kurpiowskiej i Przełomskiej pozostały tylko same 
nazwy (...)”. 

„Las wprawdzie jest odnawialnym bogactwem przyrody, ale po to, by się od- 
nawiał wymaga rozsądnej, mądrej gospodarki. Sześćdziesiąt tysięcy hektarów zale- 
sionych nieużytków, odbudowa zniszczonego drzewostanu, podniesienie wskaźnika za- 
lesienia w woj. białostockim — są to konkretne dowody zamierzonego i pożytecz- 
nego kształtowania środowiska przez służbę leśną na Białostocczyźnie”. 

„Nadawanie pozostałym puszczom statusu parków narodowych byłoby w czasach 
dzisiejszych anachronizmem. I tego nie żądają naukowcy-leśnicy — podkreśla w za- 
kończeniu P. Borowski. — Podzielają oni pogląd, że potrzebne są zdrowe lasy i po- 
trzebna jest też produkcja leśna. Dla zachowania tej równowagi konieczna jest 
współpraca, współdziałanie naukowców i praktyków po to, by doprowadzić do zbież- 
ności racji ekologów i ekonomistów”.


