
UCIEKA NAM WODA Z KARPAT? 

W szerokim ujęciu temat ten był poruszany na specjalnym spotkaniu naukow- 

ców z przedstawicielami prasy. Niektóre wnioski i spostrzeżenia relacjonuje na 

łamach wrześniowych „Problemów” Jerzy Zieliński. „Czy Europę czeka los Sahelu? 

Takie dramatyczne pytanie zostało w każdym razie postawione. W obszarach śród- 

ziemnomorskich naszego kontynentu sytuacja jest już podobno bardzo poważna. 

Tegoroczna susza krajów zachodnich może być pierwszym sygnałem spełniania się 

ponurego proroctwa o rozpoczynającym się 30-letnim cyklu lat suchych dla Euro- 

py. Ulewne, ciągłe deszcze w innych miejscach nie przekreślają tych prognoz; i one 
świadczą o jakichś przemianach klimatu, których skutku nie jesteśmy w stanie 

jeszcze ogarnąć (...). Nie jesteśmy krajem zasobnym w wodę. Jeżeli przeliczyć na 

głowę mieszkańca to, co odpływa rocznie korytami naszych rzek, to zajmiemy 

w statystyce krajów europejskich 22 miejsce na 26 możliwych — czyli znajdziemy 

się na szarym końcu; ale prawdy uśrednione jeszcze nie mówią wszystkiego: pa- 
radoks wodny w Polsce polega na tym, że choć jej na ogół za mało, czasem bywa 

za dużo. Straty powodziowe oblicza się średnio na 1,5 mld złotych rocznie; tak 

więc można by powiedzieć, że woda przecieka nam między palcami: nawet wielka 

woda wyrządza tylko szkody, nie przynosząc korzyści. Nasze 130 zbiorników reten- 

cyjnych mogą zmagazynować tylko niecałe 4% rocznego odpływu rzek. Jest to 

najmniej ze wszystkich krajów RWPG (..). Potrzebne są środki zaradcze. W tej Sy- 

tuacji rozglądamy się za rezerwą wody, za stosunkowo choćby czystymi i nietknię- 

tymi jej źródłami. Nie istnieje bowiem odrębnie sprawa ilości i jakości wody: te 

zjawiska są nierozłączne (...). Mówią oni (naukowcy) wręcz o ucieczce wody z Kar- 

pat. Wiele się na to złożyło i składa. Sprzysięgła się jakby sama natura, budowa 

geologiczna bowiem i rzeźba terenu nie sprzyja retencji wód w podłożu (...). Osobny 

rozdział należałoby na dobrą sprawę poświęcić gospodarce leśnej. Tu grzech goni 

Srzech; kiedyś w Karpatach szumiały buki, dęby, jodły i inne drzewa przystoso- 

wane w sposób naturalny do środowiska, których system korzeniowy był potężnym 
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czynnikiem retencji wód. Świerczyna, która wielu z nas wydaje się odwiecznie 

zespolona z pejzażem Beskidów i Tatr, jest historycznie rzecz biorąc, przybyszem 

świeżym i to właśnie intruzem, do którego nie powinniśmy mieć wielkich senty- 

mentów: narzucił nam ją zaborca ze względów komercjalnych na miejsce wycię- 

tych okrutnie autochtonów. Świerczyna, źle przystosowana, podatna na ataki szkod- 

ników i w ogóle mało odporna, nie jest też drzewem dobrze trzymającym wodę. 

Mamy tu jednak i własne grzechy. Wprawdzie — jak i w całej Polsce po wojnie 

— dolesiliśmy ten region. Ale struktura wiekowa lasów jest zła: za dużo pro- 

porcjonalnie młodnika, a młodnik, ten wody nie trzyma i przed nadmiernym wy- 

suszaniem nie chroni. Tymczasem od kilku lat obserwuje się w Karpatach nad- 

mierną ścinkę drzew, aż do tzw. zrębów zupełnych, co szczególnie w górskich wa- 

runkach równa się rabunkowej gospodarce lasami . 

Tak na marginesie. Przeczytajmy jeszcze raz ostatni z cytowanych fragmentów. 

Łatwo zauważymy sprzeczność, o ile przeprowadzimy logiczny rachunek zdań. 

Autor stwierdza, że drzewostany świerkowe są niepożądanym przybyszem w Kar- 

patach. Tym samym należałoby ten gatunek zastąpić innymi — rodzimymi gatun- 

kami drzew leśnych. Aby to wykonać, trzeba usunąć Świerczyny i posadzić młode 

drzewa. Jeżeli tak, to musi ulec zmianie struktura wiekowa drzewostanów kar- 

packich. Tylko tak sformułowana implikacja jest prawdziwa i jedynie możliwa do 

przyjęcia. Innego rozwiązania nie ma, tym bardziej że powierzchnia świerczyn gór- 

skich wymagających stopniowej przebudowy wynosi ok. 160 tys. ha, a drzewosta- 

nów sosnowych, bukowych i olszowych ok. 30 tys. ha (Kulig, Mroczkowski 1971). 

W ostatnich wierszach cytowanego fragmentu autor sugeruje, że w Karpatach 

nadmiernie pozyskuje się surowiec drzewny. Natomiast fakty są następujące: po- 

zyskuje się ok. 50% rocznego przyrostu bieżącego zasobów, i ta wielkość pozyskania 

stanowi ok. 65% możliwości produkcyjnych danego środowiska przyrodniczego (Mo- 

lenda 1972). To chyba wystarczy. A fakt, że zakłada się w niektórych przypadkach 

zręby całkowite wynika po prostu z racji hodowlanych — niektórych powierzchni 

leśnych nie można inaczej odnawiać. Pora jest rozróżniać pojęcia gospodarki rabun- 

kowej i racjonalnej, wypadałoby. 

„Specjaliści powiadają, że potrzebne jest w ogóle nowe podejście do spraw za- 

opatrzenia w wodę. To wszystko, co robiliśmy dotychczas, łącznie z projektami 

wykorzystania Dunajca i przerzutu wody rurociągami, to ekstensywna gospodarka 

wodna. Chodzi o przejście na gospodarkę intensywną — czyli na nową jakość (...). 

Nam w Polsce potrzebne jest od zaraz takie podejście do spraw wody, jakie już 

mamy do spraw energii. Nikt się dziś nie dziwi, że istnieje centralna dyspozycja 

mocy, nawet ponadpaństwowa. A czyż nie potrzebna nam taka sama centralna 

dyspozycja wodą, zwłaszcza w podkarpackim pasie południowym, gdzie tak się 

zbiegły, przemieszały z sobą i ponakładały na siebie funkcje przemysłowe, komu- 

nalne, rolnicze, wypoczynkowo-turystyczne, gdzie obok siebie prawie leżą kompleksy 

przemysłowo-energetyczne, miasta ludne i zabytkowe, duże wsie górskie, uzdro- 

wiska i sanatoria? .


