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WSTĘP 

W "a wietnamska zapisana zostanie po raz pierwszy w historii jako 
wojna, w której zastosowano w celach militarnych defolianty i ar- 

borycydy do niszczenia ogromnych połaci lasu i pól uprawnych dla zdła- 
wienia ruchu oporu i walk wyzwoleńczych. Przyznać trzeba, że i na te 
środki partyzanci wietnamscy znaleźli skuteczną taktykę, przenosząc czę- 

ściowo bezpośrednie walki do miast, co uniemożliwia wykorzystanie 
środków chemicznych. 

Stosowanie arborycydów i defoliantów będzie miało wieloletnie skut- 

ki ekologiczne i poważnie osłabi rozwój gospodarczy tych rejonów kraju, 

które doświadczają chemicznych metod walki, hamując rozwój rolnictwa, 

leśnictwa i rybactwa. W krajach rozwijających się te dziedzinv życia 

mają o wiele większe znaczenie niż w Europie czy Stanach Zjednoczo- 

nych AP, zwłaszcza dla uboższych warstw ludności. Środki chemiczne 

stosowane w Wietnamie zagrażają też w poważny sposób zdrowiu lud- 

ności tego kraju. | 

W krajach Trzeciego Świata po drugiej wojnie światowej pojawiły 

się nowe jakościowo, pod względem strategicznym wojny narodowo-wy- 
zwoleńcze. Są to mianowicie rewolucyjne walki partyzanckie, skupiające 

w swych szeregach przede wszystkim chłopstwo występujące masowo, 
choć często niezbyt dobrze uzbrojone i źle zorganizowane, przeciw wszel- 
kiego rodzaju zaborcom. Ostatnie dwudziestolecie dostarcza na to wiele 
dowodów — Chiny Ludowe, Algeria, Wietnam (już po raz drugi), Kuba, 
kolonie portugalskie Afryki. Wojna stwarza specyficzną atmosferę: 
„wróg” jest wszędzie i zawsze zdąży się wycofać zanim dotrze armia. 

Takiej wojny nie można wygrać konwencjonalnymi metodami walki 

frontalnej. Stosuje się więc coraz częściej masowe środki zagłady, dzia- 

łające często jedynie pośrednio — przez głód i gospodarcze wyniszczenie 
całych obszarów rolniczych. , , 

Drugim istotnym powodem rozwoju broni chemicznych 1 biologicz- 

nych jest osiągnięta wzgledna równowaga w broni atomowej i zakaz pro- 
wadzenia dalszych prób. Toteż mocarstwa bloku NATO starają się uzys” 
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kać przewagę przez rozwój broni chemicznych i biologicznych. Wietnam 
jest swego rodzaju poligonem doświadczalnym tych nowych sposobów 
riszczenia ludności. Defolianty i arborycydy zajmują już tak poczesne 
miejsce wśród arsenału broni chemicznych, iż warto bliżej zapoznać się 
ze sposobami ich stosowania, rodzajami chemikalii oraz ich skutkami 
ekologicznymi. 

SRODOWISKO PRZYRODNICZE WIETNAMU 

Zanim szczegółowo przejdziemy do omawiania metod walki chemicz- 
nei w Wietnamie, warto opisać krótko, czym jest pod względem przy- 
rodniczym miejsce, gdzie ta wojna się toczy. Wietnam w około 85% to 
ciagnące się wyżyny, dochodzące miejscami nawet do 2500 m wysokości. 
Wyższe partie masywów górskich przechodzą łagodnie, przez skały 
piaskowców lub wawieni, w doline aluwialną rzeki Mekong na południu 
kraju. Tak więc jedvnie kraniec Wietnamu na południe od Sajgonu po- 
kryty jest rozległą doliną z licznymi rozgałęzieniami rzek. Klimat Wiet- 
namu jest tropikalny, z deszczowym latem od kwietnia do października 
oraz suchą bezdeszczową zimą w pozostałych miesiącach. W czasie desz- 
czowego lata spada 2000—2500 mm opadów. W górach opady są jeszcze 
wieksze. 

Wietnam pokryty jest w około 300%/ lasami, z których połowa to gę- 
ste, tropikalne puszcze wilgotne; jedynie tam, gdzie opady są nieco 
mniejsze i pora bezdeszczowa iest nieco dłuższa, rosną rzadsze lasy zrzu- 

cające liście na porę sucha. Główne typy lasu, jakie spotykamy w Wiet- 

namie, to przede wszystkim tropikalne puszcze wiecznie zielone z cha- 
rakterystycznymi szerokimi, dużymi Jiśćmi, pokrywające przeważnie nie- 
co niższe partie gór. Wyższe partie gór pokrywają lasy górskie z dębami 
l gatunkami iglastymi. Niektóre z wyżyn pokrywają zwarte lasy iglaste, 
z sosną jako podstawowym gatunkiem. Wzdłuż brzegów rzek ciągną się 
szerokie pasy wiecznie zielonych lasów z drzewami jednak nie tak gęsto 
zwartymi jak w wilgotnej tropikalnej puszczy, są one natomiast gęsto 

podszyte krzewami. Niższe partie gór oraz miejscami doliny pokryte są 
wiecznie zielonymi lasami, lecz o nieco innym składzie niż lasy górskie 
i charakteryzujące się większym zróżnicowaniem liści pod względem 
kształtu i wielkości; wiele drzew ma liście podzielone typu Legumino- 
seae. Niektóre partie lasu w dolinach są dość rzadkie i przejrzyste na 
skutek intensywnego wycinania. Nad wybrzeżem morskim rozciągają się 
typowe lasy mangrowowe o zwartych gęstych drzewostanach oraz syste- 
matycznie zalewanym podłożu lasu przybływami morskimi; lasy te 
wchodzą głęboko w górę rzek; tam zaś, gdzie nie ma juz mangrowow, 
rozciągają się bagniste lasy tropikalne, szczególnie ciężkie do przebycia 
ala człowieka i sprzętu. W wielu miejscach rozciągają się też gęste, czę- 
sto o kolczastych krzewach zarośla, a bambusy rosnące z rekordową 
szybkością zwiększają gęstość zarośli, pnąc się pędami w górę ponad 
gęstwinę krzewów. Wśród lasów Wietnamu można znaleźć ponad 1500 
gatunków samych drzew, które tworzą mniej lub bardziej złożone typy 
szaty roślinnej. Lasy te od tysiący lat były pod silnym wpływem czło- 
wieka, który ścinał drzewa, wypalał polany na uprawę pólek z roślinami 
rolniczymi, lub polował w nich na zwierzynę łowną. 
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Gleby, jakie można znaleźć w Wietnamie, to w miejscach niezalesio- 
nych głównie zdegradowane lateryty. Wysoka temperatura i obfite opady 
na tym terenie powodują ciągły ruch wody od powierzchni w dół, wy- 
mywając wszelkie związki odżywcze, pozostawiając w wierzchnich par- 
tiach czerwone lub żółte gleby bogate bardzo w tlenki żelaza (FeO 
i Fe,Os) i tlenek glinowy (AlsO3). Na skutek takiego składu odkryta gle- 
ba pod wpływem wysokiej temperatury wysycha bardzo szybko i spieka 
się w twardą czerwoną skałę zwaną laterytem. Lateryzacja gleby nie za- 
chodzi pod osłoną drzew wskutek nieco kwaśnego odczynu i ciągłej akcji 
ich korzeni, a przede wszystkim osłony przed wysokimi temperaturami. 
Lateryty są praktycznie nieużyteczne rolniczo, gdyż nie sposób jest upra- 
wiać tak twardej skały. W dolinie Mekongu gleby są inne, tutaj wystę- 
pują przede wszystkim gleby aluwialne; co roku duze partie tej cze- 

ści kraju zalewane są powodziami. Jedynie miejscami spotyka się tutaj 

lateryty. Gleby te jednak odwodnione na dłuższy czas także mogą zmie- 

nić się na lateryty. Fauna południowo-wschodniej Azji jest bardzo boga- 

ta, a jednocześnie unikalna. Występują tu tygrysy, słonie, nosorożce, róż- 

ne gatunki jeleni oraz wiele gatunków małp, wśród nich rzadki gibbon 
i małpy jedwabiste Dauc Langur. W wodach rzek oraz przy wybrzeżu 
morskim żyją setki gatunków ryb, krabów, mięczaków i raczków, które 

często są podstawą utrzymania się i wyżywienia milionów Wietnamczy- 

ków żyjących na wybrzeżu. 

OGÓLNY WPŁYW WOJNY NA ŚRODOWISKO 

Cały ten złożony, lecz do wojny zrównoważony ekologicznie, zespól 

organizmów został wytrącony z równowagi przez wojnę i w dużej części 

zniszczony całkowicie bezpośrednimi akcjami militarnymi. Zniszczenie 

idzie dwoma torami; z jednej strony zrzuca się na lasy miliony ton bomb 

i napalmu (do końca 1968 r. na Wietnam zrzucono więcej bomb niż ich 

zużyto na wszystkich frontach europejskich i froncie azjatyckim — II 

Wojny Światowej), które zmieniają puszcze w martwe pustynie; z dru- 
giej zaś strony zrzuca się na lasy i pola uprawne tysiące ton środków 

chemicznych, systematycznie niszczących wszystko co żywe. Ten drugi 

zespół środków taktycznych został w Wietnamie użyty po raz pierwszy 

na świecie i nikt nie stara się zapewnić, że nie będą ona miały daleko 

idących skutków ekologicznych na wiele lat po zakończeniu wojny. 

Trzeba podkreślić, że środki chemiczne są używane w bardzo dużej ilości 

j czesto wielokrotnie na tym samym terenie. Oficjalne raporty rządowe 

USA podają, że jedynie do końca 1967 r. 16% ogólnej powierzchni leśnej 

lub też 5% ogólnej powierzchni Wietnamu traktowano środkami che- 
micznymi. Wiadomo jednak, że rok 1968 przyniósł duże nasilenie w sto- 
sowaniu tych środków zagłady oraz że już od 1962 r. stosuje się te środki 

nie tylko przeciw lasom, ale także do niszczenia zasiewów rolniczych 

(tabela 1). „New York Times” 13 września 1968 roku pisał ,,.. całe po- 

łacie lasu zostały zmiecione z powierzchni ziemi atakami bombowców 
B52.. Zarówno specjaliści amerykańscy, jak i południowo-wietnamscy 

за zgodni, że wojna może całkowicie zmienić ekologiczne środowisko tego 

raju...” 
Trudno sobie nawet wyobrazić, jak totalne są zniszczenia. W rejonie 

Khe San zielone niegdyś, pokryte lasem wzgórza zmienione zostały 

w księżycowy krajobraz kraterów. Samoloty bez przerwy zrzucają ty” 
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Tabela 1 

Szacunkowa powierzchnia, jaką traktowano środkami 
chemicznymi w Południowym Wietnamie ! 

wg Pfeiffera, 1969 
  

  

      
  

  

Ilość hektarów traktowanych środkami 

chemicznymi 

Rok $285 н | zniszczenie 
defoliacja | plonów roś- | ogólna po- 

lasów lin rolni- wierzchnia 

czych 

1962 6 844 287 7 131 

1963 13 807 119 13 926 

1964 21 550 4 055 25 605 

1965 37 890 19 855 57 745 

I— VI 1966 — — (202 255) 

1966 310 358 45 071 355 429 

I — IX 1967 337 442 48 560 386 002 

Ogółem od 1962 do 

sierpnia 1967 r. 727 891 117 947 845 838 

1 Powierzchnię tę obliczono na podstawie ilości 
lotów samolotów oraz ich zasięgu przy opryskiwaniu, 
gdyż dokładnych pomiarów nikt nie prowadzi. Po- 
wierzchnia ogólna podana w liczbach zawiera rów- 
nież te tereny, które były opylone dwu czy trzykro- 
tnie w ciągu tych 6 lat. 

siące ton bomb na puszcze, gdzie już dawno wymarło wszelkie życie 
oprócz oczywiście domniemanych partyzantów. Lasy mangrowowe na po- 
łudnie od Sajgonu zostały kompletnie zniszczone, gdyż podobno dawały 

schronienie partyzantom. 

Na północ od Sajgonu ogromne maszyny, zwane rzymskimi pługami, 

systematycznie niszczyły puszcze jak kosiarka trawnik. W puszczy 

strzela się zarówno z helikopterów, jak i z samolotów, strzelają też pa- 

trole naziemne do każdego napotkanego zwierzęcia, a przede wszystkim 

do słoni, gdyż one podobno przenoszą broń i zaopatrzenie partyzantów. 

Oprócz konwencjonalnych środków niszczenia, jakimi są bomby róż- 

nego rodzaju oraz napalmu stosowanego w bardzo dużych ilościach, do 

masowego użycia weszły nowe środki pacyfikacji całych obszarów Wiet- 

namu, przede wszystkim na północ od Sajgonu. Ogółem powierzchnia ta 

dochodzi do miliona hektarów, w tym prawie 120 tysięcy ha upraw 

rolnych. 

HERBICYDY, DEFOLIANTY I ARBORYCYDY 

Herbicydy wprowadzono do użytku przed co najmniej 50 laty do 
niszczenia chwastów w roślinach uprawnych. Związki te mają bardzo 

długą historię. Już od setek lat stosuje się praktycznie różne sole mine- 
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ralne, a przede wszystkim odpadki przemysłu hutniczego, do niszczenia 
roślinności wzdłuż dróg i ścieżek, a już przed 250 laty Evelyn 
w swym „Traktacie filozoficznym o ziemi” (1706) przewidział możliwość 
niszczenia jednych gatunków roślin przez substancje wydzielone przez 
inne. Lecz dopiero w 1896 r. francuski hodowca winogron Bonnet za- 
obserwował, że mieszanka bordoska stosowana do opryskiwania winorośli 
jako środek zapobiegający chorobie zwanej mączniakiem rzekomym, po- 
woduje obumieranie liści pospolitego chwastu ognichy (Sinopsis arvensis). 
Ten pomysłowy ogrodnik stosował też 60/, siarczan miedziowy (CuS0O4). 
jako środek niszczący chwasty, o czym doniósł związkowi rolniczemu 

w Reims na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 1896 r. Siarczan miedzi został 
wprowadzony jako selektywny związek do niszczenia ognichy na polach 

obsianych zbożami. Inni rolnicy francuscy już w następnym roku stoso- 
wali do niszczenia chwastów takie związki, jak: kwas siarkowy (HSO), 
siarczan żelazawy (FeSO,) czy azotan miedziowy (CuNO3) (Audus, 1964). 

W pierwszych latach naszego wieku, szybki rozwój produkcji nawo- 

zów mineralnych oraz badania nad nimi wykazały, że wiele z nich działa 

jako chomiczne środki niszczenia chwastów i w tym też kierunku rozpo- 

częto badania nad syntezą związków do walki z chwastami. W 1932 r. 

wprowadzono na rynek pierwszy związek organiczny niszczący chwasty 

„wany DNOC, a w kilka lat później odkryto, że związki chemiczne zbli- 

zone do auksyn roślinnych lub też same substancje wzrostowe mogą być 
wykorzystane jako środki przeciw chwastom. Wiele z tych związków 

działa selektywnie — jedne mogą nb. niszczyć ognichę w życie czy psze- 

nicy, nie szkodzac zbożom, a inne niszczyć perz w polu buraczanym czy 

ziemniaczanym. Warto też dodać, że już w 1926 r. Aslander za- 

domonstrował, że można przez zastosowanie do gleby chloranu sodowego 
(NaC1O;) niszczyć głęboko korzeniące się wieloletnie chwasty. Zaledwie 

3 kg kwasu 2,3,6-trójchlorofenolooctowego może zapobiec wzrostowi 

chwastów rocznych i perzu przez cały rok na 1 hektarze, a taki związek 

jak 2,6-dwuchlorobenzonitryl w ilości około 5—10 kg/ha niszczy wszel- 

kie chwasty, takie jak paprocie, dzikie trawy czy chwasty roślin dwu- 

liściennych, nie szkodząc roślinom uprawnym takim, jak ryż, kukurydza 

czy orzeszki ziemne, a więc jest uniwersalnym związkiem dla rolnika. 

Rolnictwo oszczędza przy tym ogromne ilości robocizny użyte do ręcz- 

nego czy mechanicznego niszczenia chwastów, a oprócz tego zwiększają 

sie plony roślin uprawnych pozbawionych konkurencii chwastów. Szcze” 

gólnie w ostatnim dwudziestoleciu rozpowszechniło się na całym świecie 

stosowanie chemikalii niszczących chwasty zielne — herbicydów. 

Niektóre z tych związków, podawane roślinom zanim je zabiją, nisz- 

czą liście; są to tak zwane defolianty. 

Związków chemicznych używanych jako defolianty est bardzo 

wielo, dla przykładu można przytoczyć takie, jak: cyiamid wapniowy 
(CaN/CN), chloran magnezu Mg(C103)., chloran sodowy NaC1lO; czy ami- 
trol CsH»N;HN>, chlorek cynku ZnCl; czy też jodek cynku ZNJo. Związki 

te zwykle powodują początkowo niewielkie uszkodzenia roślin prowadzą- 

co następnie do dużych zmian fizjologicznych i opadnięcia liści, a w osta- 

tecznym efekcie da obumierania roślin. Defolianty również wykorzystane 
bvć mogą z korzyścią dla rolnictwa. Często przed mechanicznym zbiorem 

owoców opryskuje się rośliny defoliantami, aby pozbawić je liści, żeby 
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Tabela 2 

Charakterystyka mieszanek herbicydowych, używanych przez 
wojska amerykańskie w Wietnamie do niszczenia zasiewów 

oraz defoliacji drzew 
wg Pfeiffera, 1969 

  

Ilość 

użyta 

Wagowy | przy 

udział | opryski- 

                
  

  

  

  

Mieszanka Skład chemiczny stance w fun. Cel opryskiwania 

tach na 

galon 

A TOZpusz- 

czalnika 

Pomarań- Ester n-butylowy 50 4,2 Defoliacja lasów, za- 

czowa kwasu 2,4-D rośli krzewiastych i ro- 

Ester n-butylowy ślin uprawnych o sze- 

kwasu 2,4,5 T 50 3,7 rokich lisciach 

7,9 

Purpurowa Ester n-butylowy Defoliacja; środek ten 

kwasu 2,4 D 50 4,2 jest stosowany pośred- 

Ester n-butylowy nio na zmianę z mie- 

kwasu 2,4,5-T 30 2,2 szanką Pomarańczową 

Ester izobutylowy 

kwasu 2,4,5-T 20 1,5 

7,9 

Biała Sól izopropanolamino- Defoliacja lasów; śro- 

(Tordon 101) wa kwasu 2,4-D ? 2,0 dek niszczący puszczę 

Sól trój-izopropanola- na długie okresy 1 ha- 

minowa pikloramu ? 0,54  mujący wzrost krzewów 

2,54  podszycia 

Niebieska Sól sodowokakodylo- Szybka, krótkotrwała 

wa 27,7 defoliacja, niszczy ro- 

(Phytar kwas kakodylowy 4,8 Ślinność trawiastą oraz 

560-G) sól kuchenna NaC pozosta- uprawy ryżu 

i woda łość 3,1 

nie przeszkadzały w zbiorach. W ten sposób traktuje się bawełnę, której 

po spryskaniu defoliantami opadają liście i nie przeszkadzają przy zbio- 

rze mechanicznym nasion otoczonym puchem, oddzielając je od suchych 

torebek owoców i pędów krzewów. e 
Idealne defolianty powinny się tym charakteryzować, że bardzo 

szybko, już po 24 godzinach, powodują opadanie liści, nie zabijając 

jednak roślin, które po pewnym czasie zdolne będą do ponownego wy- 
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tworzenia liści. Takie defolianty stosuje się na przykład przed mecha- 
nicznym zbiorem owoców z drzew cytrusowych. Naturalne opadanie liści 
spowodowane jest działaniem substancji wzrostowych, które powodują 
wytwarzanie się warstwy izolacyjnej, usychanie liści i ich opadnięcie. 
Te same, lub podobne substancje podane w odpowiednich dawkach mogą 
przyspieszać lub hamować opadanie liści drzew lub płatków kwiatów 
1 szeroko stosowane są w przemysłowych metodach sadownictwa i kwia- 
ciarstwa. Wśród związków stosowanych do hamowania opadania owoców, 
liści i płatków kwiatów należą takie, jak 2,4-D (kwas 2,4-dwuchlorofeno- 
ksyoctowy — C4ĘCI,H;3OCH>COOH); NAA- (kwas I-naftalenooctowy — 
C;9H7CHoCOOH) czy 4-CPA (kwas 4-chlorofenoksyoctowy) i podobne im 
związki. 

W ostatnim dziesięcioleciu rozpowszechniło się wykorzystanie związ- 

ków chemicznych grupy herbicydów, jak i defoliantów w leśnictwie. Wy- 
korzystuje się tutaj jednak znacznie większe dawki i w silniejszych kon- 
centracjach niż w rolnictwie. Najczęściej stosuje się je do niszczenia 
krzewów i podrostu gatunków liściastych w uprawach gatunków iglas- 
tych. W USA wykorzystuje się najczęściej pikloram; 2,4-D; 2,4,5-T; mo- 
nuron oraz fenuron, stosowane bądź jako granulowane środki sy- 
pane na glebę między krzewami, bądź do opryskiwania w roztworach 
olejów lub wody w ilościach 1—5 kg/ha uprawy. Jak wykazały doświad- 
czenia, najskuteczniejsze okazało się opryskiwanie 2,4,5-T stosowane 
w maju, w ilościach około 4 kg/ha. Emulsja estrów 2,4,5-T w roztworze 
wodnym bywa najskuteczniejsza (12), zaś roztwory w olejach pędnych 
okazały się mniej selektywne w działaniu; powodują większe szkody 
w gatunkach iglastych. 

Preparat 2,4,5-T w ilościach około 5 kg czystego kwasu na hektar 
plus 2,4-D w ilościach również około 5 kg czystego kwasu na hektar, 
stosowane w różnych warunkach, bądź to jako mieszanina z wodą, bądź 
też olejem pędnym, spowodowały zniszczenie krzewów i siewek drzew 
w ilości około 950% oraz znacznej części dużych drzew znajdujących się 
w drzewostanie (15). Jednakże zdarza się często, że arborycydy, stoso- 
wane w nieodpowiednim czasie (wrzesień) lub też w zbyt dużych daw- 
kach, powodują częściowe uszkodzenie gatunków iglastych (6). Walka 
chemiczna z gatunkami liściastymi powoduje zazwyczaj zwiększone przy- 
rosty gatunków iglastych oraz często zwiększony udział traw w runie 
leśnym. 

Związki chemiczne, stosowane do zabijania drzew — arborycydy — 
wstrzykiwane do pni drzew za pomocą specjalnych siekierek, czy też 
innych urządzeń do nacinania drzew, w postaci granulowanej roz- 
kładane dokoła pni, powodują ich szybkie obumieranie. W ten sposób 
w niektórych krajach prowadzi się doświadczalne czyszczenie i trze- 
bieże (1), przyczyiając się tym samym nawet do hamowania in- 
wazji chorób grzybowych rozszerzających się przy stosowaniu klasycz- 
nych metod ścinki (9). Zazwyczaj jednak metody chemiczne powodują 
również obumieranie drzew w najbliższym sąsiedztwie, co nie jest zja- 
wiskiem zamierzonym ani pożądanym. Związki chemiczne takie, jak 
pikloram czy monuron, utrzymują się dłużej w glebie niż tego życzyłby 
sobie leśnik i wywierają ujemne skutki na rozwój młodych siewek. Ba- 
dania Kozłowskiego i współpracowników (8) wykazały, że takie herbicy- 
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dy, jak pikloram czy monuron, już w ilościach około 1 kg/ha wywierają 
zdecydowanie szkodliwy wpływ na rozwój siewek sosnowych. Wątpliwa 
też jest opłacalność stosowania środków chemicznych w czyszczeniach 
młodników i trzebieżach drzewostanów i to nawet w takim kraju jak 
USA, w którym tanie są środki chemiczne i sprzęt, a bardzo droga robo- 
cizna; praca robotników z piłami motorowymi kosztowała mniej niż za- 
biegi chemiczne (9). Liczyć należy jednak na to, że z czasem również 
w leśnictwie opracowane zostaną metody i znalezione odpowiednie środki, 
które skutecznie zwalczać będą „chwasty” leśne, przynajmniej w inten- 
sywnie zagospodarowanych drzewostanach, stanowiących zaplecze celulo- 
zowni lub innych zakładów przemysłu drzewnego. 

Jednakże to, co jest w pokojowych warunkach wykorzystywane do 
podwyższania produkcji, zostało przez Amerykanów obrócone przeciw 
ludzkości. Wielu tych związków używa się w celu ogołocenia całych 
puszcz i zarośli z liści, aby w ten sposób odkryć teren i utrudnić ruch 
partyzantów w Wietnamie oraz do całkowitego zniszczenia upraw roślin 
rolniczych, aby na terenach, gdzie jest szczególnie silny ruch partyzancki, 
zniszczyć źródła żywności i głodem zdławić ruch oporu przeciw okupan- 
towi. Tak więc opryskiwania roślin defoliantami i arborycydami w Wiet- 
namie mają dwa cele, z którymi nie kryją się Amerykanie: zniszczenie 
szaty roślinnej i pozbawienie ruchów partyzantów naturalnej okrywy 
oraz zniszczenie rolnictwa. 

STOSOWANIE DEFOLIANTÓW W WIETNAMIE 

W Wietnamie wykorzystuje się głównie różne związki chemiczne (sole 
lub estry) czterech preparatów chemicznych: kwas 2,4-dwuchlorofeno- 
ksyoctowy (CGCIoH30OCHoCOOH) znany pod skrótem 2,4-D; kwas 2,4,5- 
trójchlorofenoksyoctowy  (CGHoCl3OCH2COOH) znany pod skrótem 
2,4,5-Т; kwas kakodylowy (CH3/9As/O/OH); oraz pikloran czyli kwas 
4-amino- 3,5,6-trójchloropikolinowy (C6H5NoCls). Związki te wykorzysty- 
wane są w różnych mieszaninach i stosunkach, których skład i cel użycia 
podano w tabeli 2. 

Jak dużo Stany Zjednoczone wykorzystują tych związków, świadczyć 

może następujący wyjątek z czasopisma amerykańskiego „Chemical and 

Engineering News” z 27 maja 1968 r.: „W 1967 r. samoloty USA zużyły 

50 milionów funtów (około 23 mln kg) herbicydów na około 1 000 000 
akrów (400 tys. ha) w Wietnamie Południowym. Siły powietrzne 
USA potrzebują dalszych 10 000 000 galonów (ok. 38 mln 1) herbicydów 

do dalszych opryskiwań w Wietnamie w najbliższych miesiącach”. Zaś 

drugie pismo amerykańskie „Scientist and Citizen” z października 1968 г. 

podało, że w 1967 r. w Wietnamie Południowym Amerykanie zuzyli 

11000 ton preparatu 2,4-D, podczas gdy na użytek krajowy w całych 

Stanach Zjednoczonych wykorzystano 4500 ton na pola obsiane kuku- 

rydzą do niszczenia chwastów oraz 6000 ton na pola obsiane zbozami. 

Oszacowano, że w 1968 r. w Południowym Wietnamie zrzucono na pola 

i lasy przeszło 2 250 ton pikloramu. J esli by te ilość zużyto w jednolity 

sposób na całej powierzchni Południowego Wietnamu (to jest około 17 

milionów hektarów), to na każdy hektar przypadałoby dwa razy tyle, ile 

można użyć w granicach bezpieczeństwa dla dalszego rozwoju rolnictwa 

(11). Należy jednak dodać do tego, że tenże sam środek został ostatnio 
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(już po 1968 r.) wycofany z rynku Wielkiej Brytanii, z użytku rolnicze- 
go, ze względu na niebezpieczną akumulację w glebie i na skutki ujem- 
ne, jakie powodował w roślinach uprawnych w następnych latach na 
tych polach, na których był stosowany poprzedniego roku (4). 

Chemikaliami spryskuje się puszczę w Wietnamie tak blisko jak tylko 
się da. Normalnie samoloty lecą na wysokości 50 m nad koronami drzew 
i utrzymują szybkość około 240 km na godzinę. Rozpryskiwany środek 
wyrzucany jest ze specjalnych opryskiwaczy i rozbijany na aerozol, któ- 
rego kropelki są wielkości 100—400 mikronów, przy średniej wielkości 
około 300 mikronów. Rozpryskiwana ciecz osadza się na powierzchni 
koron drzew za samolotem w pasie szerokości około 75 metrów. Oczy- 
wiście wiatr, temperatura i ruchy powietrza mają ogromny wpływ na 
efektywność opryskiwania. Opryskiwanie jest najbardziej efektywne, 
jeśli dokonywane jest wczesnym rankiem, gdy wiatry są zazwyczaj sła- 
be i chemikalia mogą osiąść bezpośrednio na drzewach. 

Badania przeprowadzone nad osadzaniem się aerozolu na liściach 
w różnych warstwach koron drzew opryskiwanego drzewostanu, wyka- 
zały, że w tropikalnym lesie wilgotnym, składającym się z 4—5 pięter 
drzew, około 800% cieczy zatrzymuje się na warstwie koron najwyższych 
drzew, 140/, osadza się na liściach koron warstw średnich, a pozostałe 
6%. dociera do dna lasu, do roślinności zielnej i krzewów. Dużą rolę od- 
grywa tu zboczenie, jakiemu ulegają kropelki rozpryskiwanej cieczy pod 
wpływem prądów powietrza. I tak kropelka aerozolu o wielkości 200 
mikronów przesunie się na 3 metry w bok, spadając 6 metrów w dół przy 
wietrze bocznym, wynoszącym tylko 1,6 km na godzinę. A więc im wyżej 
znajdują się samoloty przy opryskiwaniu i im silniejsze są ruchy powie- 
trza, tym większym odchyleniom ulega rozpryskiwana ciecz. Często też 
aerozol przedostaje się na odległe nawet pola uprawne i osiedla ludzkie, 
niszcząc tam całkowicie rośliny rolnicze. 

Głównymi obiektami stosowania defoliantów w Wietnamie jest kilka 
określonych typów szaty roślinnej, zdaniem sztabu armii amerykańskiej, 

szczególnie niebezpiecznych, w taktyce walki partyzantów, dla sił inter- 

wehtów i armii reżymowej. Usilnie spryskuje się roślinność wzdłuż wy- 
brzeża morskiego oraz wzdłuż ujścia rzek do morza. Tutaj głównie rozcią- 

gają się mangrowy oraz zarośla palmowe typowej karłowatej palmy Ni- 

pa, która ma bardzo krótki pień, ale bardzo długie liście. Drzewostany 
mangrowów nie są też wysokie, osiągają bowiem 20—30 metrów wyso- 
kości, ale są dość gęste i trudne do przebycia wskutek splątanych korzeni 
szczudłowatych. Brzegi morza i rzek spryskuje się na 200—800 m od 
brzegu wody w głąb lądu. Po takim opryskaniu wszelka roślinonść zo- 
staje zabita i przez wiele lat nie jest w stanie się odnowić. Jednakże ze 
względu na ważność strategiczną dróg wodnych opryski powtarza się co 
pewien okres. W czasie takich opryskiwań wiele herbicydów dostaje się 

do wody, niszcząc glony w rzekach i tym samym pozbawiając pokarmu 
ryby i inne drobne zwierzęta roślinożerne. Zmniejsza się tym samym 

ilość ryb, które dla wielu Wietnamczyków stanowią podstawę egzystencji. 

Drugim bardzo ważnym celem opryskiwań są puszcze wilgotne i wie- 

cznie zielone lasy podgórskie. Tutaj taktyka opryskiwania defoliantami 
polega na tym, wokół domniemanych ośrodków umocnień partyzantów 
wietnamskich tworzy się szerokie pasy pozbawione roślinności, aby 
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można było bez przeszkód obserwować i zapobiegać wszelkiemu ruchowi 
wojsk partyzanckich i zaopatrzeniu w sprzęt i żywność. Ten typ operacji 
militarnej wymaga bardzo szybkiego zniszczenia roślinności, a przede 
wszystkim opadnięcia liści z drzew. 

Irzecim typem defoliacji są gęste krzewy i wtórne zarośla podrostu 
drzew i wysokich traw, które bardzo szybko w tropikalnych warunkach . 
rozwijają się na wyciętych pasach lub polanach. Tego typu roślinność 
jest szczególnie korzystna dla partyzantów dla urządzania zasadzek na 
drogach wiodących do baz umocnień amerykańskich lub reżymowych. 
Aby pozbawić tej możliwości, opryskuje się silnymi defoliantami pas ro- 
ślinności około 400 metrów szerokości wzdłuż obu stron dróg tak, aby 
można było z powietrza kontrolować transporty i w razie zasadzek par- 
tyzantów szybko spieszyć z odsieczą. 

W rejonie delty Mekongu partyzanci zakładają bardzo dobrze zama- 
skowane schrony oraz magazyny z bronią i innym sprzętem oraz żyw- 
nością. Schrony te są tak dobrze zamaskowane, że armia amerykańska 
i reżymowa nie jest ich w stanie wykryć ani z lądu ani z powietrza. 
Więc Amerykanie rozpryskują w takim rejonie defolianty, które niszczą 
całkowicie roślinność, drzewa, krzewy i rośliny zielne, aby w ten sposób 
lepiej rozpoznać miejsce schronów, i kryjówek. 

Wreszcie w miejscach, gdzie zakłada się posterunki wojskowe reży- 
mowe lub amerykańskie, czy stanowiska umocnień nawet trawa może 
stanowić osłonę dla czołgających się partyzantów w stronę stanowisk 
wroga. Aby zapobiec niespodziewanemu atakowi partyzantów, niszczy 
się na ogromnym pasie dokoła bazy wojskowej każdą trawkę, nie mó- 
wiąc już o krzewach czy drzewach. Te wszystkie więc szczególne miejsca 
obrócone są za pomocą defoliantów w gołe pustynie przesycone herbi- 
cydami, które na wiele lat trudno będzie przywrócić do stanu produk- 
cyjnego. 

WPŁYW DEFOLIANTÓW NA SZATĘ ROŚLINNĄ I FAUNĘ WIETNAMU 

Środki chemiczne stosowane w Wietnamie wywierają doniosłe skutki 
ekologiczne na cały układ przyrodniczy. Ze względu na liczne głosy pro- 

testu w samych Stanach Zjednoczonych, jak i innych krajach na świe- 

cie, od paru lat prowadzi się pewne obserwacje i badania nad wpływem 

herbicydów na układ ekologiczny. Ze względu na coraz szersze stosowa- 

nie takich związków, w ilościach oczywiście bardzo niewielkich, w nor- 

malnej produkcji rolniczej, badania nad herbicydami są prowadzone już 

od tak dawna, że wiadomo, jak szybko się one rozkładają w glebie 

i w jakim stopniu są akumulowane przez żywe organizmy w ich obiegu 

w cyklu ekologicznym. 
Wprawdzie dr Fred H. Tschirley, jeden z głównych rządowych 

autorytetów w sprawie defoliacji w Wietnamie, twierdzi, że do tego aby 

można było bezsprzecznie ocenić wpływ defoliantów w Wietnamie, na- 

leżałoby dokładnie przestudiować cały ekosystem. Jednakże takie bada- 

nia, jak na razie, są niewykonalne. Inni uczeni uważają, że jeśli są nawet 

wycinkowe obserwacje dotyczące reagowania roślin na herbicydy w in- 

nych rejonach tropikalnych, to te doświadczenia można z powodzeniem 

przenieść na Wietnam. Wiadomo, że nie wszystkie rośliny reagują jedna- 

kowo na herbicydy. W Wietnamie okazało się, że las mangrowowy jest 
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niezwykle czuły na środki chemiczne, gdyż wszelka roślinność tego typu 
lasu jest w jednakowym stopniu zabijana bez względu na gatunek i to 
zarówno przez Mieszankę Pomarańczową, jak i Białą (tab. 2). Wszelkie 
drzewa nie tylko zrzucają liście, ale są całkowicie zabijane. Aby zespół 
taki mógł być odbudowany, trzeba na to ponad 20—30 lat. Lecz zanim 
dojdzie do zupełnej regeneracji, w środowisku może zajść wiele zmian. 
Przede wszystkim dotyczy to takiego środowiska ekologicznego, jak man- 
growy, w którym korzenie odgrywają doniosłą rolę w ochronie gleby 
przed rozmyciem przez fale morskie. W okresie zniszczenia roślinności 
gleba przybrzeżna może być spłukana do morza. 

Niewiele wiadomo, jaki wpływ ma zniszczenie roślinności mangro- 
wów na populację zwierząt. Ptaki, które gnieżdżą się i żywią w magro- 
wach, zostały znacznie zredukowane. Również, zgodnie z raportem dra 
Ischirley'a, została bardzo zredukowana ilość bezkręgowców: kra- 
bów, raczków i mięczaków, chociaż, jak twierdzi raport, nie zanosi się 
na to, aby któryś z tych gatunków wymarł całkowicie. 

Niewiele wiadomo na temat reakcji różnych gatunków drzew i krze- 
wów lasu tropikalnego, zrzucających liście na okres suszy. Jednakże 
w oparciu o badania z innych obszarów tropikalnych, np. Porto Rico, 
Tschirley oszacował, że około 650%, drzew tego typu lasów w Wiet- 
namie zostanie zniszczonych całkowicie w około 6 miesięcy po zabiegu. 
Przy powtarzaniu zabiegu jeszcze więcej drzew zostanie zniszczonych nie 
tylko w głównym drzewostanie, ale także w podszycie. Jeśli zostaną 
w trakcie defoliacji zniszczone również wszelkie siewki drzew leśnych, 
to wtedy las nie będzie mógł być zregenerowany 'do pierwotnego składu 
gatunkowego. 

Wprawdzie do dziś nieznana jest dokładnie naturalna sukcesja ty- 
pów lasów w Wietnamie Południowym, po zniszczeniu typu klimaksowe- 
go, lecz rajprawdopodobniej sukcesja zaczyna się od roślinności trawia- 
stej, następnie wchodzą tam krzewy, następnie drzewa aż do ustalenia 
się lasu wtórnego; po wielu latach może dojść z powrotem do składu ga- 
tunkowego podobnego do klimaksowego lasu naturalnego. Lecz jeśli na 
olbrzymich obszarach zostaną zniszczone całkowicie podstawowe gatunki 
drzew, wtedy nie będzie naturalnego odnowienia. Jednym z największych 
niebezpieczeństw dla leśnictwa Wietnamu i całego układu ekologicznego 
jest bambus. Tereny, które zostaną pozbawione lasów klimaksowych i nie 
będzie tam regeneracji z braku drzew matecznych, zostaną opanowane 
przez zarośla bambusowe. 

Wraz z wpływem na roślinność, defoliacja będzie miała także zasa- 
dniczy wpływ na faunę. Te gatunki zwierząt, które żywią się określo- 

nymi gatunkami roślin, często zaledwie kilkoma, lub też tylko liśćmi 
lub owocami jednego tylko gatunku drzew, wyginą wraz z tymi gatun- 
kami roślin. Tschirley stwierdza: „Jest z całą pewnością możliwe, 
że takie rzadkie gatunki bydła, jak Kouprey, Gaur i Banteng, zostały 
wyeliminowane całkowicie z terenów objętych defoliacją. Lecz, moim 
zdaniem, bombardowanie, ostrzeliwanie artyleryjskie oraz obecność lu- 
dzi i polowanie miały jeszcze większy wpływ na jej wyniszczenie niż 
defoliacja”. (11). 

Wiele południowo-wschodnich gatunków azjatyckich zostanie bezpo- 
wrotnie wyniszczonych i skreślonych raz na zawsze z listy fauny kuli 
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ziemskiej. Należą do nich rzadkie małpy jedwabiste żywiące się roślin- 
nością, jak Dauc Langur; to samo dotyczy jednego z najpiękniejszych 
ssaków świata Pygathric nemeus. Również indochiński gibbon, który nie 
schodzi prawie wcale na ziemię, jest na liście zwierząt, które zginą wraz 
z defoliacją ogromnych połaci lasów Wietnamu. Nawet dzikie bydło 
dżunglowe np. bawół (Bos sauveli), odkryty dopiero w 1936 r. reprezen- 
towany przez około 800 sztuk, zginie, zanim poznana będzie jego biolo- 
gla. To samo dotyczy drugiego bawołu — gaura — poprzednika naszego 
bydła domowego, który w chwili obecnej liczony jest na około 300 sztuk 
(M.R.I. report, 1967). Prawie że całkowitemu zniszczeniu ulegną słonie, 
strzelane z lądu i powietrza ze szczególnym upodobaniem żołdaków, 
a wyniszczenie ich będzie miało duże znaczenie gospodarcze, zwłaszcza 
w górach, gdzie do dziś jest to podstawowe zwierzę robocze i transpor- 
towe, nie tylko w leśnictwie, ale także w rolnictwie i budownictwie. 

Należałoby dodać także, że wyniszczenie cennych biologicznie zwie- 
rząt przyniesie nie tylko straty z punktu widzenia ochrony przyrody, ale 
przede wszystkim rolnictwa, a rolnictwa tropikalnego w szczególności. 
Bowiem dzikie gatunki bydła domowego mogłyby w bardzo istotny spo- 
sób wzbogacić genetycznie rasy bydła hodowanego obecnie w krajach 
tropikalnych, co przy ogromnym niedoborze białka w tych rejonach 
świata ma decydujące znaczenie. Zmiszczenie tych i innych kilkudzie- 
sięciu gatunków zwierząt dzikich może poważnie odbić się na rozwoju 
rolnictwa tropikalnego z punktu widzenia rozwoju nowych ras zwierząt 
domowych. 

Duże znaczenie będzie miało w Wietnamie zanieczyszczenie wód. Jak 
wykazały badania amerykańskie (5), nawet po bardzo niewielkich iloś- 

ciach pikloramu, jakie użyto do zniszczenia krzewów w Arizonie, w wo- 
dach dorzecza tego rejonu wykryto znaczne ilości pikloramu (0,37 p.p.m.). 
Dopiero po 16 miesiącach i sumie opadów około 1000 mm zanikł ten 

związek w ilościach wykrywalnych chemicznie. 

WPŁYW DEFOLIANTÓW NA GLEBY 

Defolianty mogą potencjalnie wpływać na gleby w bardzo różnorodny 

sposób: przyspieszając lateryzację gleby; zwiększając erozję; wpływając 

bardzo istotnie na życie bakterii oraz hamując ponowne zarastanie przez 

krzewy i drzewa terenów traktowanych defoliantami. Co do wpływu de- 

foliantów na proces lateryzacji, to już sami eksperci amerykańscy, pra- 

cujący dla amerykańskiego ministerstwa obrony, nie są zgodni w swych 

opiniach. Tschirley uważa, że defoliacja nie będzie miała zasadni- 

czego wpływu na przyspieszenie procesu lateryzacji, gdyż ten sposób de- 

gradacji gleby zachodzi przede wszystkim pod glebami pozbawionymi 

w ogóle roślinności, zaś defoliacja w zasadzie zazwyczaj jakąś roślinność 

pozostawia. Natomiast Instytut Naukowy Środkowego Zachodu (The 
Midwest Research Institute —— MRI), pracujący dla Ministerstwa Obrony 

(US Department of Defense), ostrzega w swym raporcie, przygotowanym 

na temat wpływu defoliantów na przyrodę Wietnamu, że ich wpływ na 

przyspieszenie lateryzacji gleby „zasługuje na dalsze badanie”. Również 

oficjalne raporty departamentu obrony USA stwierdzają, że nie zauwa- 

żono, aby defoliacja miała wpływ na zwiększoną erozję gleby lub by 

niszczyła mikroorganizmy glebowe, gdyż, jak twierdzą oficjalne doku- 
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imenty rządowe, wiele mikroorganizmów glebowych jest zdolnych do 
hamowania w glebie aktywności 2,4-D oraz że liczba takich mikroorga- 
nizmów zwiększa się nawet w glebie wraz ze zwiększeniem ilości tego 
preparatu. To samo według tych dokumentów dzieje się z preparatem 
2,4,0-Т, а także ma dotyczyć pikloramu, który może być powoli rozkła- 
dany przez mikroorganizmy. 

Jednakże wielu wybitnych uczonych niezależnych od Departamentu 
Obrony USA nie zgadza się z tymi oficjalnymi dokumentami. Zaprzecza 
temu również praktyka stosowania herbicydów w samych USA oraz wy- 
niki doświadczalne wielu badań, jakie na te tematy przeprowadzono 
gdziekolwiek na świecie. 

Ostatnie doniesienia wskazują, że pikloram jest stokrotnie aktywniej- 
szy niż preparat 2,4-D, a jego aktywność jest niezwykle czuła na wszel- 
kie zmiany klimatyczne i glebowe, tak że granica bezpieczeństwa stoso- 
wania go na rośliny jadalne jest bardzo niewielka. Toteż amerykańska 
służba zdrowia (US Federal Drug Administration) nie zezwala stosować 
w USA pikloramu na jakiekolwiek rośliny uprawne. Puszcze, na które 
stosowano pikloram w Porto Rico, pozostały całkowicie bez drzew i krze- 
wów przez dwa lata. A nawet ostatnio wydany raport jednego z oficjal- 
nych organów rządowych (The Advanced Research Project Agency of 
the US Department of Defense) stwierdza, że: „wyraźnie stwierdzalne 
analitycznie ilości pikloramu wykrywa się nawet po roku przy wszelkich 
temperaturach i różnej wilgotności gleby bez względu na jej typ, nawet 

przy dawkach, wynoszących pół funta na jeden akr” (to jest około 0,6 kg 

na hektar). Dr Arthur Galston, profesor fizjologii roślin uniwersytetu 
w Yale stwierdza, że zazwyczaj bardzo małe dawki herbicydów znikają 
z gleby po 2—15 tygodniach, lecz wiele związków zalega po roku, a na” 

wet dłużej — oczywiście chodzi tu o bardzo małe dawki, nie takie, jakie 
stosuje się w Wietnamie do defoliacji puszcz i niszczenia zasiewów, gdzie 
na 1 akr przypada około 50 funtów defoliantów (około 50—60 kg/ha). 

Warto też dodać, że w ostatnich tygodniach jeden z preparatów pi- 

kloramu stosowany w Wietnamie a używany w niektórych krajach do 

zwalczania chwastów został w Wielkiej Brytanii wycofany z użycia. Pod- 
stawowym powodem wycofania tego herbicydu było utrzymywanie się go 
w glebie przez wiele lat, nawet przy bardzo małych dawkach. W latach 

następnych pikloram miał silny wpływ na rośliny uprawne siane na tych 

polach. Badania polowe nad tym preparatem rozpoczęto w Wielkiej Bry- 

tanii w 1963 r. Początkowo preparat okazał się bardzo obiecującym 

„chwastobójcą”. Wprowadzano go w mieszaninie z preparatami 2,4-D lub 

2,4,5-T. Szczególnie nadawał się do niszczenia chwastów w zbożach: psze- 

nicy jarej, owsie i jęczmieniu. Opracowano specjalną mieszaninę Tordon 

350, składającą się z pikloramu i preparatu 2,4-DP (kwas 2,4-dwuchloro- 

fenoksypropionowy). Ale już w połowie 1965 r. okazało się, że miesza” 

nina ta jest bardzo silnym środkiem hamującym wzrost roślin motylko- 
wych np. grochu i fasoli. Środek ten używany jednego roku w zbożach 

działał na te rośliny w latach następnych. Jednakże, pomimo tego, firma 
Dow Chemical Company — uzyskała zezwolenie z organu zatwierdzają- 

cego środki chemiczne (Agricultural Chemical Approval Scheme) Bry- 
tyjskiego Ministerstwa Rolnictwa, Rybactwa i Żywności na dalszą pro- 
dukcję tego środka pod warunkiem umieszczenia na opakowaniu ostrze- 
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żenia o ujemnych skutkach działania preparatu. W 1966 r. wprowadzonó 
go na rynek brytyjski i sprzedawano przez 3 lata, lecz każdego roku 
wzrastały zażalenia rolników, iż w latach następnych na tych polach, 
na których używano preparatu, rośliny miały zahamowany wzrost. Firma 
zwalała w takich przypadkach winę na rolników, którzy podobno mieli 
Źle stosować herbicydy. 

Dalsze badania nad rozkładem pikloramu w glebie wykazały jego 
ogromną różnorodność w zachowaniu się i tak badając jego rozkład 
w dziesięciu typach gleby spotykanych w USA stwierdzono, że stopień 
jego rozkładu wahał się od 7,6 do 82,5% po 423 dniach. Ma tu także 
duży wpływ koncentracja tego środka w roztworze glebowym i jeśli od- 

powiadała ona 1 części na milion części gleby, to po 467 dniach uległo 

rozkładowi aż 24,2%, zaś jeśli było aż 1000 części preparatu na milion 

części gleby, to wtedy po 467 dniach uległo rozkładowi tylko 0,91%. Tak 

więc wraz ze stężeniem maleje szybkość rozkładu pikloramu. Wyniki 

tych badań przeczą gołosłownym stwierdzeniom czynników oficjalnych 

USA o nieszkodliwości preparatów stosowanych w Wietnamie w bardzo 

dużych koncentracjach oraz temu, że wraz z koncentracją związku w gle- 

bie zwiększa się ilość bakterii, które ten związek rozkładają, a tym 

samym szybkość rozkładu przy różnych stężeniach jest podobna. 

Ciekawa jest reakcja firmy kapitalistycznej, zajmującej się produkcją 

tego preparatu, Dow Chemical Co. Gdy dyrektor Rolniczej Rady Nau- 

kowej Organizacji Badań nad Chwastami J. D. Fryer na konferencji 

prasowej, którą poprzedziła kongres tej organizacji w Brighton, podał 

do publicznej wiadomości decyzję zakazu używania pikloramu na rynku 

brytyjskim, główny agronom firmy na Wielką Brytanię D. G. Clare 

ocenił tę wypowiedź następująco: „Oświadczenie to było zdradą tajem- 

nicy firmy handlowej przez urzędnika państwowego”. Na artykuł pod 

tytułem „Pikloram w Wietnamie” (Picloram in Vietnam) zamieszczony 

we wrześniowym numerze w 1968 r. pisma „Scientist and Citizen” 

(Uczony i Obywatel), w którym wybitni chemik-organik i fizjolog roślin 

opisują wyniki badań nad tym związkiem i jego skutkami w Wietnamie, 

Dow Chemical Co. odpowiedziała oświadczeniem, że jest to „zła nauka” 

pełna nieścisłości i niedomówień, i aby rzeczywiście nie pozostawić cie- 

nia wątpliwości firma oświadcza, że dla każdego z takich uczonych będzie 

stratą czasu szukać w przyszłości zatrudnienia w firmie Dow Chemi- 

cal Co. (4). 

Jeśli chodzi o związki 2,4-D i 2,4,5-T, to mikroorganizmy mogą zmie” 

nić ich budowę chemiczną. Nieznany jest jeszcze proces rozkładu, jaki 

zachodzi w tych związkach, jednakże jest bardzo prawdopodobne, że są 

w trakcie tego procesu produkowane związki fenolowe. Zaś substancje 

fenolowe mogą działać destrukcyjnie na substancje wzrostowe roślin, 

tym samym wpływając zasadniczo na ich wzrost. Choć oryginalna sub- 

stancja podana roślinom jako defoliant może ulec rozkładowi, to zostaną 

związki pochodne, które także będą działać ujemnie na rozwój roślin. 

Wieloletnie zaś działanie związków. chemicznych o dużej koncentracji 

w glebie będzie skutecznie hamować rozwój szaty roślinnej, przyczynia- 

jąc się w zasadniczy sposób zarówno do przyspieszenia lateryzacji gleby, 

jak i erozji, niszcząc przyrodnicze podstawy produkcji rolnictwa i leś- 

nictwa Wietnamu. 
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Następny związek, kwas kakodylowy, posiada w sobie arsen, który 

jest szczególnie niebezpieczną trucizną dia wszelkich kręgowców, a szcze- 

gólnie ssaków i człowieka. Co gorsze, arsen bandzo długo pozostaje w gle- 

bie a jego toksyczność może być akumulowana w organizmach. Rośliny 

mogą tez gromadzić związki arsenu w swych tkankach. Tak więc związki 

detoliacyjne, stosowane przez Amerykanów w Wietnamie, mogą stać się 

bezpośrednio i pośrednio truciznami dla człowieka. 

Defolianty wywołują łańcuchową reakcję w całym środowisku. Te 

wtórne zmiany ekologiczne mają bardzo istotne znaczenie. Związki te 

bowiem dostają się do gleby i tutaj mogą często przelegiwać nawet ca- 

łymi latami powodując łańcuchowe zmiany, zabijając jedne bakterie 

i stymulując rozwój innych, co w konsekwencji zmienia całkowicie bio- 

logię gleby. I choć trudno jest w chwili obecnej przewidzieć zmiany eko- 

logiczne na wiele lat po zakończeniu wojny, gdyż Wietnam .jest pierw- 

szym krajem na świecie, w którym używa się masowo defolianty w, ce- 

lach militarnych, jedno jest pewne, że zmiany takie będą i Wietnam 

przez wiele lat po zakończeniu akcji militarnych będzie płacił ujemnymi 

konsekwencjami w produkcji rolniczej za chemiczną wojnę Ameryka- 

now. 

Władze wojskowe oświadczają oficjalnie i publicznie, że defoliacja 

i niszczenie roslinności na dużych obszarach kraju nie będą miały ujem- 

nego skutku na rozwój szaty roślinnej na terenach rolniczych i leśnych. 

Lecz dokumenty i sprawozdania naukowe, przygotowane przez uczonych 

pracujących dla Departamentu Obrony, zajmują już baraziej elastyczne 

stanowisko w tej sprawie, stwierdzając, że mogą zajść zmiany ekolo- 

giczne w wyniku masowego stosowania środków chemicznych niszczą- 

cych roślinność, a przede wszystkim w lasach, przestrzegając przed ero- 

zją gleby i lateryzacją. Zaś uczeni niezależni wręcz oświadczają nie tylko 

o zmianach w srodowisku, ale także i o tym, że defoliacja 1 niszczenie 

plonów spowoduje głód na dużych obszarach Wietnamu i domagają się 

zakazu ich stosowania. Dr Arthur Galston, profesor fizjologii roślin Uni- 

wersytetu w Yale i prezes Amerykańskiego Towarzystwa Botanicznego, 

pisze, że broń chemiczna tak zasadniczo wpływa na ekologię regionu 

j rozpoczyna tak zasadniczy łańcuch zmian, że będzie „w sposób ciągły 

wpływała zarówno na rolnictwo, jak i na świat zwierzęcy terenów, gdzie 

stosowano środki chemiczne niszczące roślinność — a przez to również 

i na ludzi — na wiele lat po zakończeniu wojny” (14). 

Prof. Galston podkreśla dalej, że chemiczne środki rozsiewane 

w Wietnamie nad polami uprawnymi mają nie tylko na celu „oczyszcze- 

nie dżungli” i zmniejszenie przez to niebezpieczeństwa urządzania zasa- 

dzek przez partyzantów, ale jest to także broń niosąca klęskę głodu, 

„który ma tę cechę charakterystyczną, iż dosięga przede wszystkim lud- 

nosé cywilna, nie wyrzadzajac wiekszych szkod oddziałom wojskowym”’. 

Dr Jean Mayer, profesor ‘wyzywienia w Uniwersytecie Harwardz- 

kim, podkreśla, że głód spowodowany użyciem środków chemicznych 

w Wietnamie dotknie nie silnych i dorosłych mężczyzn, ale przede wszy- 

stkim najsłabszą część ludności cywilnej — najczęściej dzieci i starców, 

kobiety, szczególnie te w ciąży i matki karmiące, najmniej już walczą- 

cych partyzantów. Będzie to miało daleko idące skutki biologiczne. 
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Amerykańskie Towarzystwo Popierania Postępu w Nauce (AAAS) 
poszło znacznie dalej poza formalny protest. Jest to najpoważniejsze 
i najsilniejsze towarzystwo naukowe w USA. Towarzystwo to nie zgadza 
sie od lat z totalnymi zniszczeniami praktykowanvmi przez armie amery- 
kańską w Wietnamie. Przed dwoma laty uchwaliło ono rezolucje. doma- 
palaca się zakazu stosowania broni chemicznei. Ostatnio rada dyrekto- 
rów tego towarzystwa oświadczyła publicznie, że: „nie podzielamy 
opinii Devartamentu Obronv USA, iż w wyniku stosowania herbicydów, 
a szczególnie związków zawierających arsen (kwas kakodylowy), nie zaj- 
dą poważne nieodwracalne zmiany”, domagając się usilnie zakazu ich sto- 
sowania. i zwróciła się do Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby ta 
zajęła się zorganizowaniem na terenie Południowego Wietnamu zbadania 
stanu rzeczywistego i skutków działania metod woinv chemicznej. Czy 
abel amerykańskiego towarzystwa naukowego do ONZ przyniesie sku- 
tek, okaże się to w mnajbliższei przyszłości. Niemniej jednak do apelu 
przviaczvli sie ostatnio uczeni Javonii, którzy na swych konsresach do- 
magają się zaprzestania bezmyślnej akcji zniszczeń przez środki che- 
miczne, napalm i masowe, dywanowe bombardowania. Uczeni japońscy 
apelują też do uczonych całego świata o poparcie ich apelu i wvwarcie 
presji na rząd USA, aby ten zaprzestał akcji wojny chemicznej i maso- 
wych bombardowań, niosących wieloletnie ujemne skutki dla gospodarki 
1 zdrowia całego narodu wietnamskiego. Podobne oświadczenie złożyła 
Amerykańska Akademia Nauk (National Academy of Sciences). 

Amerykańska armia, pomimo apelu własnych uczonych, organów na- 
ukowych takich, jak Amerykańska Akademia Nauk, czy najpoważniei- 
szvch towarzystw naukowvch oraz owinii całeso świata, trzyma się jed- 
nak kurczowo metod totalnego niszczenia, gdyż głód, obejmujący całe 
obszary, jest ich jedynvm ratunkiem od pełnej klęski militarnej. Co gor- 
sza. śmierć głodowa całej ludności na dużych obszarach objetych rebelią 
zvskuje już sobie prawo do stosowania w wojnach lokalnych także poza 
Wietnamem. | 

Pracownia Leśna Instytutu 

Rolnictwa i Leśnictwa Krajów 

Tropikalnych i Subtropikalnych 

WSR w Krakowie i Katedra 

Botaniki SGGW w Warszawie. 
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