
POWIERZCHNIA LASOW A PRZYROST NATURALNY 

W ,,Polityce” (nrze na 161082) D. Kubowicz przygotowała na podstawie prasy 

zagranicznej kompilacyjne opracowanie, które wskazuje na ogromne zagrożenie 

jakie niesie szybko mnożący się człowiek lasom tropikalnym. Wyłlesienie tych ob- 

szarów może przynieść tragiczne w skutkach następstwa, takie jak zmiany kli- 

matyczne, zachwianie stosunków wodnych i przede wszystkim pustynienie po- 

wierzchni Ziemi. | 

„Niedzielne grudniowe wydanie gazety „New York Times” sprzed 21 lat, za- 

wierające 618 stron o nakładzie miliona 460 tysięcy egzemplarzy, wymagało Scie- 

cia 77 tysięcy 70-letnich sosen. 

Ostatnio, w wyniku wielkiego zapotrzebowania na drewno, kraje uprzemysło- 

wione odczuwają wyraźny deficyt tego surowca. Równowaga między koniecznością 

*' B. Łonkiewicz: Zarys prognozy pozyskania leśnych produktów ubocznych. 
Dokumentacja IBL, Warszawa 1977. 

70



użytkowania lasów a ekologiczną potrzebą ich istnienia jest utrzymywana dzięki 

znacznemu importowi drewna, gdyż niski współczynnik lesistości w wielu kra- 

jach (Wielka Brytania, Holandia) umiemożliwia powiększanie obszaru lasów. Euro- 

pa importuje drewno ze Skandynawii, ZSRR i Afryki tropikalnej, Japonia — 

z Azji Południono-Wschodniej. 

W 1980 r. ukazała się książka Normana Myersa „Przekształcanie wilgotnych la- 

sów tropikalnych”, będąca praktycznie raportem o ich gwałtownym niszczeniu. 

Problem nagle okazał się palący: Myers wyliczył, że za 8 lat nie będzie lasów tro- 

pikalnych w takich krajach, jak Filipiny, Madagaskar, Malezja i wiele innych. 

Jeszcze dzisiaj na Filipinach podaje się oficjalnie, że aż połowę powierzchni po- 

krywają lasy, gdy tymczasem zdjęcia satelitarne wykazują niewielki stopień za- 

lesienia — równy jednej piątej powierzchni kraju. Najtrwalsza, wydawałoby się, 

ostoja dziewiczych lasów — Amazonia, ma przetrwać (w zmienionej zresztą for- 

mie) nie więcej niż 20 lat. 

Innym groźnym wrogiem lasów jest szybki wzrost zaludnienia terenów tropi- 

kalnych. 

Jedenaście lat temu wręczono U Thanatowi apel w sprawie ochrony przyrody, 

podpisany przez 2200 uczonych i adresowany do „trzech i pół miliarda współmiesz- 

kańców planety Ziemi”. Dzisiaj współmieszkańców jest 4,55 miliarda. Do roku 
2000 przybędą następne 2 miliardy (homo sapiens jako jedyny tworzy populacje, 

która nie ma żadnych globalnych mechanizmów samoregulujących). Z tych dwóch 

miliardów 90 proc. przyrostu będzie mieć miejsce w tropikach. 

Mało który polityk rozumie, że pozornie „nieszkodliwy” wzrost zaludnienia 
o 3 proc. rocznie (np. w Meksyku) oznacza 9-krotny wzrost ludności w ciągu stu- 

lecia. Jeżeli np. w Indonezji utrzyma się dalej obecne tempo wzrostu ludności 

(wynoszące 2,1 proc. rocznie), jej zaludnienie osiągnie w ciągu stu lat jedną czwar- 

tą dzisiejszej liczby ludności świata (1,1 miliarda). Dlatego żaden kraj nie może 

poważnie myśleć o utrzymaniu na dłuższą metę przyrostu zaludnienia 3 proc. 

rocznie (...) 

Prawie każde państwo, w którym nastąpił nagły wzrost liczby ludności, zostało 
szybko wylesione. Dla przykładu: Maroko i Tunezja dysponują tylko 10 proc. po- 
przednich zasobów leśnych. Większość mieszkańców tropików, to ludzie żyjący 
w całkowitej nędzy, wypalający i wycinający lasy na ubogie, łatwo zarzucane 
poletka. Część — to wielcy właściciele ziemscy, ślepo zainteresowani poszukiwa- 
niem olbrzymich obszarów pod uprawę trzciny cukrowej (choćby w Brazylii — 
tam rozwój odbywa się właśnie kosztem lasów). | 

Obecnie, w końcu «1982. r., lasy tropikalne to niewielkie połacie ziemi na mapie 
Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji. Obszar: wielkości dwóch kontynentów europej- 
skich stopniat do mniej niz 10 milionów km? a więc do obszaru Europy bez np: 
Grecji. Rocznie ubywa z tego okrojonego tworu ćwierć miliona kmz2, czyli tyle, co 
powierzchnia Weilkiej Brytanii. Czyżby słusznie przewidywał F. Chateaubriand, 
że „lasy przychodzą przed cywilizacjami, pustynie po nich”? 

Pierwszy rozdział książki N. Myersa jest napisany w języku angielskim, fran- 
cuskim, portugalskim i hiszpańskim, czyli tak, aby książka mogła dotrzeć do moż- 
liwie wielu mieszkańców tropików (...) W lasach tropikalnych żyło około 3 mln 
gatunków roślin, zwierząt i mikroorganizmów. Stanowiły one 2/3 światowej liczby 
gatunków. Niestety, 1- milion spośród nich teraz już bezpowrotnie zaginął, wraz 
z wyciętymi lasami. Spośród tego miliona tylko 1/6 gatunków była sklasyfikowa- 
na, często. zresztą poza nazwą nic więcej nie zdążono ustalić. Pozostałych 5/6 już 
nigdy nie poznamy. 
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W numerze 4514 ,Science” z 1981 r. opublikowano niezwykły apel naukowców, 
którzy składali się po tysiącu dolarów i prosili społeczeństwo o dalsze dotację. 
Szybko zebrano pokaźną sumę pieniędzy i kupiono 1500 akrów lasu tropikalnego 
w Kostaryce (Organizacja Badań Tropików posiada już 3,5 tysiąca akrów), z prze- 
znaczeniem na długoterminowe badania ekologiczne. 

Z inicjatywy World Wildlife Fund rząd Indonezji podpisał w styczniu 1982 r. 
pięcioletnią umowę w WWF. W ten. sposób objęto ochroną jeden z najważniej- 
szych obszarów tropikalnych, bogaty w orangutany, tygrysy komodo, słonie i pra- 
wie 20 proc. gatunków światowego ptactwa. Jednak wszyscy ekologowie świata 
razem wzięci nie są w stanie ocalić przed zagładą tak wielkich ekosystemów. 
Naukowcy mogą opracować doskonałe harmonogramy działań na rzecz odpowied- 
niej polityki ludnościowej. Mogą prawie tyle, co rządy. Ale nie tyle (...)”


