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ROZWÓJ IDEI PARKÓW NARODOWYCH 
DEVELOPMENT OF THE NATIONAL PARKS CONCEPT 

Idea parków narodowych przeżywa w dobie dzisiejszej charakterystyczną 
ewolucję. 

W okresie ochrony przyrody zwanym konserwatorskim opierano orga
nizację parków narodowych na wzorze utworzonego najdawniej - w roku 
1872 - Parku Narodowego Yellowstone w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
Północnej. Parki tego typu obejmowały obszary przyrody prawie zupełnie 
pierwotnej lub tylko mało zmienionej, w obrębie których siedziby ludzkie 
nie istniały lub było ich bardzo niewiele. Obszary te miały rozmaity cha
rakter ; zależało to od warunków przyrodzonych i innych, jakie wytworzyły 
się w poszczególnych okolicach, a które łącznie predysponowały dany teren 
do utworzenia na nim parku narodowego. 

Ów «model» parków narodowych począł jednak w miarę mnożenia się 
ich ilości ulegać rozmaitym przemianom: w niektórych parkach narodowych 
przeważały obszary przyrody pierwotnej lub prawie całkowicie pierwotnej, 
bez siedzib ludzkich, inne obejmowały obok obszarów przyrody nie zmie
nionej tereny o przyrodzie mniej lub więcej przekształconej a nawet zniszczo
nej, w innych znajdowały się siedziby ludzkie, a wreszcie zaczęto tworzyć 
nawet takie parki narodowe, w obręb których wchodziły całe osady lub wsie. 

Na takich drogach rozwojowych znalazły się także parki narodowe 
w Polsce. Pierwszy na naszych ziemiach, utworzony w roku 1932 (chroniony 
jako rezerwat od roku 1921), ponownie zaś w roku 1947 - Białowieski 
Park Narodowy objął teren puszczy leśnej o znamionach pierwotności, bez 
żadnych osad ludzkich. Drugi, Tatrzański, którego zawiązek powstał w roku 
1938 a rozszerzenie do dzisiejszych granic nastąpiło w roku 1954, zawiera 
zarówno obszary o bardzo do brze zachowanej przyrodzie, jak też partie 
przyrody zmienionej, przy czym istnieją w nim wszystkie gradacje od przy
rody mało zmienionej do silnie zmienionej . Stałych siedzib ludzkich w Ta
trzańskim Parku Narodowym jest bardzo mało (głównie placówki straży 
granicznej, schroniska, leśniczówki). Z trudności organizacyjnych tego 
parku wybrnięto tworząc z części dobrze zachowanych rezerwaty ścisłe, 
z gorzej zachowanych rezerwaty częściowe. Podobny charakter jak Tatrzański 
Park Narodowy mają parki - Pieruński, utworzony w roku 1932 a roz
szerzony do dzisiejszych granic w roku 1954, Babiogórski, powstały w roku 
1933 i Karkonoski utworzony w roku 1959. Świętokrzyski Park Narodowy, 
powstały w roku 1932, jest w zasadzie podobny do poprzednich, z tą różnicą, 
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że na jego terenie mieszczą się budynki dużego .klasztoru z kościołem. Ojcowski 
Park Narodowy (rok utworzenia 1956) objął całą wieś Ojców oraz poszcze
gólne osiedla z przyległych miejscowości. Podobnie Kampinoski Park Naro
dowy, utworzony w roku 1959, objął kilka osad. Wielkopolski Park Narodowy, 
utworzony w roku 1932, jest typem obszaru leśnego od dawna zagospodaro
wanego, z nielicznymi siedzibami ludzkimi w jego wnętrzu. W projektowa
nych parkach narodowych: nad jeziorami Łebą i Gardnem, na wyspie Wolinie 
i w Bieszczadach, będą się powtarzały rozmaite warianty dotychczas w Polsce 
utworzonych parków narodowych. -

Wszystkie nasze parki narodowe są udostępnione dla ruchu zwiedza
jących i turystów z tym, że zależnie od charakteru danego parku ruch ten 
jest w rozmaity sposób regulowany i we wszystkich też, oprócz Białowieskiego 
Parku Narodowego, ma miejsce ingerencja ludzka w rozmaitych jej postaciach. 
W innych krajach utworzono parki narodowe rozmaitego typu, na ogół nie 
odbiegające od typu naszych parków narodowych. 

Dopiero ostatnie dziesiątki lat, a w szczególności lata po drugiej wojnie 
światowej stały się widownią tworzenia w niektórych krajach, i to na wielką 
skalę, parków narodowych o charakterze wybitnie odmiennym od przeważa
jącej większości opisanych tutaj rodzajów parków. Przyczyną tego stał się 
rozwój techniki i przemysłu, który obok gwałtownie wzrastającego zaludnie
nia na całej kuli ziemskiej jest znamieniem dzisiejszej epoki. 

Nie zapomnę nigdy wrażenia, jakiego doznałem, gdy jako mały chłopiec 
zobaczyłem tajemnicze «promienie Tesli», które na pokazie w Krynicy 
demonstrował w roku 1900 znakornity ówczesny popularyzator wiedzy te
chnicznej, inż. Libański. Panowało wówczas przekonanie, że z początkiem 
XX wieku wkroczymy w erę powszechnej szczęśliwości, której wytyczną 
będzie postęp techniki i przemysłu, a jej kapłanami inżynierowie. 

Dążenie do tego wymarzonego celu zostało zahqrzone przez dwie wojny 
światowe. Już pierwsza z tych wojen wykazała, do czego doprowadzić mogą 
zdobycze techniki, użyte do niszczycielskich celów. Ale zniszczenia wywołane 
przez tę wojnę okazały się stosunkowo niewielkie w porównaniu z ruiną, jaką 
sprowadziła na ludzkość druga wojna światowa, wojna prowadzona głównie 
przeciw ludności cywilnej za pomocą udoskonalonych metod techniki oraz 
przy użyciu olbrzymich ilości surowców mineralnych i organicznych. Pornimo 
że wojna ta wytępiła około 50 milionów ludzi, wzrost zaludnienia - świata 
postępował dalej i osiągnął obecnie ponad 2, 7 miliarda. W ciągu pół wieku 
powiększyło się zaludnienie na kuli ziemskiej o niemal miliard głów. 

Równocześnie z tym zawrotnym tempem wzrostu zaludnienia kuli 
ziemskiej postępuje także zawrotny rozwój techniki i przemysłu. Postęp ten 
ujawnia się przede wszystkim w krajach tak zwanych cywilizowanych, ale 
stopniowo obejmuje także kraje tak zwane zacofane. Ideałem obecnego po
kolenia stał się homo technicus - człowiek, który osiągnął całkowite «ujarz
mienie» przyrody. Według szerzącego się przekonania taki ideał da się osią
gnąć, a siły przyrody będą służyły człowiekowi bez ograniczenia, zapewniając 
mu rozkoszne życie bez zbyt wielkiego wysiłku. Wystarczy tylko powiększać 
produkcję i coraz to bardziej udoskonalać technikę, aby nagiąć siły wy
twórcze przyrody do zadośćuczynienia bezgranicznie rosnącym potrzebom 
ludzkości. 
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Człowiek według tego mniemania znalazł się na drodze do całkowi tego 
opanowania przyrody. W przekonaniu, że czas ten jest bliski, umacniały 
go wspaniałe zdobycze techniki i przemysłu ostatniej doby, a zwłaszcza 
opanowanie energii atomowej oraz wyruszenie na podbój kosmicznych 
przestworzy. 

Tymczasem okazało się, że sprawa nie jest tak prosta. W szczególności 
wzrost produkcji i to zarówno przemysłowej jak i rolniczej okazał się bardzo 
niebezpieczny, a to tym bardziej, że forsując ten wzrost, nie liczono s1ę zu
pełnie z jakimikolwiek ujemnymi następstwami i zaniedbywano całkowicie 
przyrodniczą stronę zagadnienia. 

Dopóki powiększenie produkcji nie przerosło pewnej miary, niebezpie
czeństwo widzieli tylko ludzie umiejący przewidywać przyszłość. Do takich 
należał nasz wielki bojownik o ochronę przyrody, Jan Owalbert Pawli
kowski, który w swej książce «Kultura a natura» już w roku 1913 tak ujął 
istotę zagadnienia: 

«Człowiek odkąd pojawił się na ziemi począł «ujarzmiać» przyrodę. 
Aż wreszcie ujarzmił ją tak gruntownie, że poczynają mu włosy sta
wać z przerażenia, aby w pustce przestrzeni nie został sam na sam 
z trupem». 

Zważywszy, że Pawlikowski wypowiedział to zdanie 45 lat temu, 
należy je nazwać proroczym. Jeśli bowiem w czasie opublikowania książki 
«Kultura a natura» słowa Pawlikowskiego dotyczyły tylko silnie uprze
mysłowionych obszarów, które istniały wówczas na kuli ziemskiej w nie
wielkiej ilości, to w dobie obecnej odnieść je należy do całych krajów. Dzisiaj 
można już stwierdzić, że postęp przemysłu i techniki przyniósł krajom 
cywilizowanym z jednej strony to, co nazywamy. podniesieniem stopy bytowej 
człowieka, a z drugiej sprowadził szereg utrudnień życiowych, których prze
zwyciężenie stało się palącym zagadnieniem współczesnej ery. 

W niektórych krajach stało się już dość powszechne posiadanie włas
nego domku lub chociażby cywilizowanego mieszkania, elektrycznej lodówki, 
pralki, telefonu, aparatu radiowego, a ostatnio i telewizyjnego, motocykla 
lub samochodu. Wytwarzanie olbrzymich ilości tych przedmiotów oraz inne 
zdobycze cywilizacji osiąga się jednak na drodze tak silnego wzrostu pro
dukcji, że niszczy się krajobraz i przyrodzoną szatę roślinną krajów na roz
ległych przestrzeniach. Równocześnie rozwojowi cywilizacji towarzyszy zuży
wanie tak wielkich ilości wody przez rosnące miasta i osiedla, że zaczyna jej 
brakować nawet w o b szara ch leśnych o klimacie wilgotnym, a woda będąca 
do dyspozycji jest zanieczyszczona lub wprost zatruta do tego stopnia, że 
ginie w niej wszelkie życie. Wyniszczenie lasów, przesadne melioracje oraz 
nie przemyślane regulacje cieków wodnych wywołują wzrost powodzi. Za
trutej wodzie na powierzchni ziemi, a nawet pod jej powierzchnią, odpowiada 
powietrze zanieczyszczone przez dymy fabryczne. Nadmierne wyzyskiwanie 
gleby pociąga za sobą jej erozję i wywołuje burze piaskowe. Wśród mono
kultur roślin uprawnych szerzą się plagi szkodników. Dochodzi ostatecznie 
do takiego stanu rzeczy, że coraz to większe rzesze ludzi obdarowywanych 
przez postęp techniki w najwymyślniejsze jej zdobycze zaczynają pędzić życie 
wśród przemysłowej pustyni i wyłania się pytanie, po co te wszystkie zdobycze, 
jeśli musi się je okupywać taką ceną? 
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Żyjąc wśród tak gruntownie «ujarzmionej», że niemal do zupełnego zni
szczenia doprowadzonej przyrody, człowiek zaczyna cierpieć nerwowo i psy
chicznie. Pospiech współczesnego życia, tempo produkowania za wszelką 
cenę, hałas miast i ośrodków przemysłowych - wszystko to wywołuje zmę
czenie i zużycie systemu nerwowego, tak powszechne ·w naszej epoce. 

Najdobitniejszym może dowodem na to, jak bardzo przeciwstawne 
aspekty wytwarzają się w życiu współczesnego cywilizowanego człowieka, 
jest wielka i szybko upowszechniająca się zdobycz techniki, jaką jest auto
mobilizm. Jak długo samochód służy do szybkiego i wygodnego przenoszenia 
się czy też do przewożenia towarów z miejsca na miejsce, tak długo jest on 
niezmiernie pożądanym osiągnięciem technicznym. Gdy jednakże ilość moto
cykli i samochodów wzrośnie do tego stopnia - jak się to już dzisiaj stało 
w wielu krajach - że poruszanie się w mieście stanie się bardzo uciążliwe, 
a w rezultacie powolne: zaś jazda po szosach przepełnionych pojazdami 
motorowymi zamieni się w udrękę, wyłoni się zagadnienie, czy taki stan 
rzeczy nie przynosi ludzkości tylko powierzchownej, a nie prawdziwej po
prawy bytu. 

A nade wszystko budzi się wśród ludzkości żywiołowy pęd do tego, co 
zniszczyła pędząc na oślep w kierunku postępu technicznego i rozwoju prze
mysłu - do przyrody. 

Jeden z robotników metalowych wyraził to w prostych słowach na 
zebraniu poświęconym sprawie utworzenia parku wypoczynkowego dla lud
ności Krakowa. Gdy część zebranych domagała się urządzenia w parku jak 
największej ilości zradiofonizowanych placów tanecznych, robotnik ów za
uważył, że przecież hałasu wywołanego przez maszyny ma on dosyć w czasie 
pracy. Spracowanemu człowiekowi dzisiejszych czasów potrzeba wypoczynku 
w ciszy, a jedynymi dźwiękami, jakie mu mogą sprawić przyjemność, są -
szum drzew i śpiew ptaków. · 

· Tymczasem powierzchnia obszarów, na których człowiek współczesny 
może w spokoju wypoczywać na łonie przyrody, kurczy się. Proces ten jest 
tak szybki, że niewielu już lat będzie potrzeba, ażeby ]as, kwietna łąka, 
czysta woda i czyste powietrze stały się w licznych krajach rzadkością. Równo
waga pomiędzy zasadniczymi elementami przyrody, którymi są surowce 
mineralne, woda, powietrze, światło słoneczne, gleba, świat roślinny i zwie
rzęcy, została głęboko zaburzona przez nieoględną, a w znacznej mierze 
rabunkową gospodarkę człowieka. 

W tych warunkach, w krajach wysoko cywilizowanych i zmienionych 
przez przemysł szerzy się świadomość, że nadeszła ostatnia chwila, ażeby 
ratować już nie tylko to, co jeszcze pozostało z pierwotnej lub mało zmie
nionej przyrody, ale z krajobrazu - nawet silnie zmienionego przez czło
wieka, zachowującego jednak jeszcze pewne wartości przyrodnicze. 

Na tym tle powstał w ostatnich latach w niektórych krajach ruch, który 
świadczy o tym, że idea parków narodowych przechodzi obecnie znamienną 
ewolucję. W Europie krajami tymi są przede wszystkim Anglia i Niemcy 
Zachodnie. 

Podstawą prawną do tworzenia parków narodowych stała się w Anglii 
osobna ustawa, wprowadzona w życie 16 grudnia 1949 roku, tak zwany 
National Parks and Access to the Countryside Act. Jest charakterystyczne 
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dla aktualności zagadnienia, że na podstawie tego tak niedawno wydanego 
aktu ustawodawczego utworzono w Anglii w ciągu zaledwie sześciu lat dzie
sięć parków narodowych o ogólnej powierzchni 13 587 km2

, a więc równej 
4,8 % całej powierzchni kraju. Parki te, jak to widać na rycinie l , rozsiane 
są głównie w zachodniej i północnej ~ ~> 
Anglii oraz w Walii, a obejmują najory- ~ 
ginalniejsze i najpiękniejsze partie kra
jobrazów nadmorskich, górskich, jezior
nychi leśnych. W obrębie parków znajdują 
się liczne osiedla. 

Krajobraz parków narodowych po
zostaje pod ochroną zmierzającą do 
troskliwego zachowania ich najistotniej
szych wartości. Chroni się również ro
dzime formy budownictwa oraz dzieła 
sztuki ludowej. Ochronę tę wykonują 
przede wszystkim różne czynniki miej
scowe pod ogólnym kierownictwem spe
cjalnego Wydziału Parków Narodowych 
dla Anglii i Walii. Obszar poszczegól
nych parków jest rozmaity, obejmuje 
on od 583 km2 (Park Pembrokeshire 
na zachodnim wybrzeżu Walii) aż do 
2243 km2 powierzchni (Park jeziorno
-górski Cumberland w północnej Anglii), 
a to zależnie od warunków miejscowych. 
Tworzenie parków narodowych o dużej 
powierzchni jest konieczne wobec faktu, 
że są one przeznaczone w znaczneJ rruerze 
dla celów wypoczynkowych ludności. 
W związku z tym są one zwiedzane przez 
liczne rzesze ludzi. Nad odpowiednim 

O 50 fOO t50km -1 
Ryc. l. Mapka przeglądowa parków na
rodowych w Wielkiej Brytanii: l - parki 
narodowe istniejące , 2 - parki narodowe 

projektowane. 

zachowaniem się tych tak licznych zwie- Map of the National Parks in Great Britain. 
l - National Parks already established, 2- Na-

dzających czuwa ochotnicza straż ochrony tional Parks in project. 

przyrody. Interesy ludności zamieszku-
jącej obszar parków uwzględniane są w jak największej mierze. Istnieją 
jednak ograniczenia na obszarze parków w zakresie różnych gałęzi gospo
darki ludzkiej, budownictwa, a zwłaszcza ruchu samochodowego i tury
stycznego. Na drogach wędrowniczych o długości 200 do 400 km, które 
łączą poszczególne parki, jest dopuszczony tylko ruch pieszy lub wierzchem. 
Dla ruchu turystycznego na szosach są przewidziane miejsca postoju dla sa
mochodów oraz dla o bazowania . 

. Oprócz parków narodowych tego typu istnieją oczywiście w Anglii 
różnego rodzaju rezerwaty przyrody. Niektóre z nich służą przede wszystkim 
badaniom naukowym, a wstęp do _nich możliwy jest tylko na podstawie 
specjalnych zezwoleń. 

Dzieło ochrony przyrody uzupełnia w Anglii akcja ochrony krajobrazu, 
prowadzona na podstawie orzeczeń wydawanych przez Komisję Parków 
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Narodowych. O rozmiarach tej akcji świadczy fakt, że komisja ta od czasu 
jej powoła11ia, to jest od roku 1949, wydała niemal 4000 takich orzeczeń. 

W Szkocji jest w toku tworzenie pięciu parków narodowych o podobnej 
strukturze jak angielskie, na obszarze około 5200 km2• Nadto istnieją tam 
rezerwaty o dużej wartości przyrodniczej oraz parki leśne, szczególnie po
trzebne w tym tak bardzo przez wypasanie zniszczonym kraju. 

W podobnym kierunku, jak w Wielkiej Brytanii, idzie rozwój idei par
ków narodowych w innym wysoce uprzemysłowionym kraju, jakim jest 
Niemiecka Republika Federalna. 

Akcja tworzenia parków narodowych w Niemieckiej Republice Fede
ralnej oparła się na wzorze najstarszego, powołanego do życia w roku 1920 
w okolicy Hamburga parku narodowego Niemiec, zwanego Ltineburger 
Heide. Park ten, o powierzchni 200 km2, obejmuje typowy krajobraz more
nowy północnoniemiecki, na ogół dobrze zachowany. Rozległe lasy mie
szane, wśród nich rozpostarte łąki, sterty omszałych bloków ·morenowych, 
a w ich sąsiedztwie malownicze grupy smukłych jałowców - wszystko to 
pod chmurnym i wietrznym północnym niebem tworzy nastrojową całość 
o swoistym pięknie. Ale najpiękniejsza jest Ltineburger Heide późnym latem, 
kiedy rozkwitną na łąkach wrzosy a wielkie przestrzenie parku pokryją się 
płonącą purpurą kwiecia. 

Park Narodowy Ltineburger Heide stał się dzięki wytężonej pracy paru 
pokoleń miłośników przyrody przykładowym obszarem ochrony przyrody 
w tym rozumieniu, jakie zostało przyjęte w Niemczech, a mianowicie jako 
kombinacja rezerwatów (Naturschutzgebiete) i krajobrazów (Landschafts
gebiete). Rezerwaty tworzą tu jądra parku ( Kernzonen). Ochrona przyrody 
w rezerwatach Ltineburger Heide prowadzona jest na takich samych zasa
dach, jak u nas w rezerwatach częściowych, gdyż przyrody tak dobrze zacho
wanej, ażeby można było ją chronić w rezerwacie zupełnym, już w Niem
czech nie ma. Ochrona przyrody w krajobrazach chronionych, które tworzą 
to, co u nas określamy nazwą otuliny parku ( Randzone), prowadzona jest 
w oparciu o zasady podobne do stosowanych u nas w obszarach objętych 
ochroną krajobrazu. Wewnątrz Parku Narodowego Ltineburger Heide znaj
duje się kilka wiosek, których mieszkańcy prowadzą gospodarkę rolną. Są 
to jednak miejscowości utrzymane na ogół starannie w starodawnym stylu 
wiejskich osad dolnosaskich z wszystkimi szczegółami tak budownictwa, jak 
i sztuki ludowej. W najlepiej zachowanej z tych wiosek, w miejscowości 
Wilsede położonej w głębi parku, urządził gospodarz tego terenu, organi
zacja społeczna Verein Naturschutzpark, w stylowej budowli dom wypoczyn
kowy dla osób interesujących się zagadnieniami parku, zaopatrzony w bogatą 
bibliotekę. W tej samej miejscowości znajduje się dobrze urządzone muzeum, 
głównie etnograficzne, w innej otwarto niedawno pracownię naukową, którą 
nazwano Prof Dr Walther Schoenichen Haus, dla uczczenia pamięci znanego 
i u nas, zasłużonego niemieckiego pracownika na polu ochrony przyrody. 
Kilka doskonale urządzonych domów turystycznych, restauracji i gospód 
dla młodzieży obsługuje olbrzymią ilość turystów napływających z całych 
Niemiec i zagranicy (w roku 1957 zwiedziło park ponad 2 miliony osób). 
Przez park prowadzi jedna tylko szosa otwarta dla ruchu samochodowego, 
poza tym ruch pojazdów motorowych w parku jest wzbroniony. Turyści 
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mogą zwiedzać park tylko pieszo lub w staroświeckich pojazdach konnych, 
używanych przez mieszkańców wiosek. Jest rzeczą charakterystyczną, że 
zarządzenia te nie wydają się nikomu zacofane, przeciwnie, wszyscy zwiedza
jący park, których spotkałem tam w roku 1957, wyrażali swój zachwyt dla 
faktu, że nareszcie znajdują się w okolicy wolnej od hałasu i zaduchu, moto
rowych pojazdów oraz od nerwowego napięcia współczesnego życia. 

Toteż hasłem, pod którym przystąpiono do tworzenia dalszych parków 
narodowych w uprzemysłowionej Niemieckiej Republice Federalnej i pod 
którym skupiła się wielka, licząca ponad 900 000 członków organizacja 
ochrony przyrody Naturschutzring, jest dostarczenie wypoczynku miliono
wym rzeszom ludzi pracy, spragnionym wytchnienia na łonie dobrze zacho
wanej przyrody, z czystą wodą, czystym powietrzem, zielenią i lasem, wolnej 
od hałasu i zgiełku. Jest przy tym charakterystyczne, że coraz to bardziej 
szerzy się w krajach uprzemysłowionych przeświadczenie, że tylko taki wy
poczynek jest właściwym wypoczynkiem, jakiego wymaga regeneracja sił 
współczesnego człowieka. Wytchnienia takiego nie daje spędzanie urlopów 
w podróżach i na wycieczkach organizowanych przez różne biura podróży, 
przewidujących zwiedzanie w gwałtownym tempie możliwie wielkich ilości 
osobliwości turystyc~nych, według starannie przestrzeganych a silnie ścieśnio
nych programów. Z takich «wypoczynków» wraca człowiek ery technicznej 
zmęczony i «zgoniony», niczym nie poprawiwszy swego nerwowego stanu. 
W związku z socjalno-higienicznym znaczeniem ruchu ochrony przyrody 
i tworzenia parków narodowych, w Niemieckiej Republice Federalnej biorą 
żywy udział w tym ruchu także lekarze. 

Pod takimi hasłami opracowano wielki plan utworzenia w ciągu naj
bliższych lat w Niemieckiej Republice Federalnej 36 parków narodowych, ' 
obejmujących najlepiej zachowane krajobrazy rozmaitego typu. Według wy
kazu opublikowanego w czołowym czasopiśmie ochraniarskim tego kraju 
«Naturschutzparke» \ parki te mają w sumie objąć obszar 17 604,6 km2

, za
mieszkały w osiedlach istniejących na terenach parków przez około 300 000 
ludzi. Liczba ta wydaje się duża, jeżeli jednak się zważy, że przeciętnie za
ludnienie w Niemieckiej Republice Federalnej wynosi 194 mieszkańców na 
jeden kilometr kwadratowy, a na parki narodowe wybrano obsza.ry o prze
ciętnej liczbie 18,4 mieszkańców na takim samym obszarze, to trzeba przy
znać, że wybór . padł na tereny stosunkowo rzadko zaludnione. Utrudnie
niom, jakim będą podlegali mieszkańcy tych obszarów, w szczególności 
w zakresie ograniczeń ruchu motorowego, w budownictwie itp., przeciw
stawia się przy propagowaniu realizacji parków narodowych korzyści, jakie 
mieszkańcy ci odniosą ze wzmożonego ruchu turystycznego. Największą 
atrakcją dla tego ruchu będą - dobrze zachowana i piękna przyroda oraz 
miejscowy folklor. 

Dzięki coraz to bardziej wzrastającemu zainteresowaniu ogółu lud
ności Niemieckiej Republiki Federalnej ideą parków narodowych i dobrej 
organizacji całej akcji, doprowadzono w latach ostatnich do utworzenia 
w tym państwie drugiego parku narodowego, zwanego Vogelsberg, o po-

1 Por.: Walther Th. Lorch, Die endgiiltigen VorschHige zur Parkplanung in der Bundes
republik Deutschlands. - Naturschutzparke Nr 9. Stuttgart 1957. 
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Ryc. 2. Mapka przeglądowa istniejących i projektowanych parków narodowych w Niemieckiej 
Republice Federalnej: l -obszar właściwego parku narodowego, 2 - strefa ochronna parku 

narodowego. Według mapy wydanej przez Verein Naturschutzpark w roku 1957. 
Sketch map of the National Parks established and projected in the German Federal Republic. l - area of the 
National Park proper, 2- zone safeguarding the National Park. According to a map published in 1957 by 

Verein Naturschutzpark. 
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wierzchni 210 km2, położonego w Hesji, oraz trzeciego o mmeJszej po
wierzchni. Istnieje też nadzieja, że dalszy program parków narodowych 
typu Ltineburger Heide będzie realizowany i że parki te, począwszy od naj
mniejszego Hallingen-Park (59 km2

), obejmującego charakterystyczną partię 
wybrzeża Morza Północnego, aż do największego, alpejskiego (3690 km2) , 

zaczną służyć swym doniosłym -celom. Ponieważ pięć spośród projektowa
nych parków narodowych leży na terenach graniczących z innymi państwami 
(Belgią, Luksemburgiem, Francją, Austrią i Czechosłowacją), przeto proje
ktuje się - wzorem naszych Parków Narodowych Tatrzańskiego i Pieniń
skiego - utworzenie tam parków międzynarodowych, obejmujących, po
graniczne obszary dwu państw. Nadto planuje się utworzenie trzech podob
nych parków pogranicznych na terenach, gdzie parki Niemieckiej Republiki 
Federalnej przylegają do terytorium Niemieckiej Republiki Demokratycznej. 

Gdybyśmy typ parków narodowych tworzonych w Wielkiej Brytanii 
i Niemieckiej Republice Federalnej chcieli umieścić w projektowanej przez 
Mikulskiego 1 nomenklaturze obszarów chronionej przyrody, to należa
łoby zaliczyć go do kategorii «wypoczynkowych parków przyrody». Kate
gorię tę autor ten określa w sposób następujący: «Rejony. przyrodnicze 
o zmienionym, wtórnym charakterze, posiadające wszakże znaczenie ze 
względu na ich wartość estetyczną i zdrowotną, służące jako tereny kontaktu 
człowieka (zwłaszcza człowieka pracy) z przyrodą dla celów odprężenia 
psychicznego i fizycznego». 

Tę na ogół trafną definicję należałoby uzupełnić o tyle, że wśród parków 
wypoczynkowych tego typu znajdą się zarówno takie, które zawierają jeszcze 
partie nadające się na rezerwaty, jak i obszary, które uznano za parki tylko 
ze względu na ich wartości krajobrazowe. Należy przy tym zauważyć, że 
parki tego typu określa się zarówno w Anglii jak i w Niemieckiej Republice 
Federalnej nazwą «park narodowy» (National Park) ze względu na wartość 
atrakcyjną tego określenia oraz powszechne używanie go na całym świecie. 
Wydaje mi się, że usiłowanie zmiany tego stanu rzeczy nie prowadziłoby 
do celu i wątpię czy przyjęłyby się proponowane przez Mikulskiego nazwy 
obcojęzyczne dla «wypoczynkowych parków natury»: Nature Amenity Parks, 
względnie Parcs de Nature d''agrement public. Myślę, że wątpliwość ta jest 
tym bardziej uzasadniona, że niektóre z angielskich czy też niemieckich 
parków narodowych należałoby raczej zaliczyć do kategorii określonej przez 
Mikulskiego jako «przestrzenie ochronne natury» (Natura! Conservation 
Areas względnie Zones de protection de la natur e). Zresztą sam autor w swych 
końcowych wywodach słusznie podkreśla, że nomenklatura musi być ela
styczna i że w niektórych krajach może wyniknąć konieczność wprowadzenia 
jeszcze innych pojęć do nomenklatury obszarów chronionych. Te same re
fleksje nasuwają się, gdy rozważa się terminy, proponowane przez prof. 
Bourdelle,2 współpracownika Komitetu do Spraw Nomenklatury, powoła
nego przez Międzynarodowy Kongres Ochrony Przyrody w Brunnen (1947), 
oraz inne tego rodzaju opracowania. 

1 J. S. Mikulski, Projekt międzynarodowej nomenklatury pojęć ochrony przyrody. -
Ochr. Przyr. R. 19 s. 115- 119. Kraków 1950. 

2 Por.: B o u rdelle, Essai d'uni.fication de la nomendatu re en matiere de Protection de 
la Nature. -Pro Natura Vol. l Nr l. Aout 1948. 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



lO WALERY GOETEL 

Jest rzeczą znamienną, że jakkolwiek w Polsce istnieją jeszcze dobrze 
zachowane obszary, które staramy się chronić w istniejących czy też ·projekto
wanych parkach narodowych oraz rezerwatach, wyłonił się i u nas pierwszy 
pomysł utworzenia parku narodowego typu angielskiego, przedstawiony 

!®!3 
!===== 18 mro 

Ryc. 3. Szkic sytuacyjny Ojcowskiego Parku Narodowego według projektu opracowanego przez 
zespół pracowników zgrupowanych przy katedrze planowania przestrzennego na Politechnice 
Krakowskiej: l - granice parku istniejące, 2 -granice parku projektowane, 3 -obszary 
o wartości krajobrazowej, 4- rezerwaty ścisłe, 5 -lasy, 6- wsie zabytkowe, 7 -zaplecze 

gospodarcze, 8 -drogi państwowe, 9 -drogi turystyczne, lO -ośrodek turystyczny. 
The Ojców National Park - a situation sketch according to the plan elaborated by the team of workers of the 
Cracow Polytechnic, Department o f Physical Planning. l - the present boundary of the Park, 2 - the boundary 
of the Park in project, 3 - areas valuable for their landscape, 4 - strict nature reserves, 5 - forests, 6 - relic 

villages, 7 ·- economic background, 8 - highways, 9 - paths for tourists, 10- centre for tourists. 

w roku 1957 na konferencjach w Ojcowie i Krakowie. Autor projektu wy
chodzi ze słusznego założenia, że należyty rozwój istniejącego już Ojcow
skiego Parku Narodowego wymaga rozszerzenia obszaru tego parku. Według 
tego projektu, opracowanego pod kierunkiem doc. Z. N ovaka przez zespół 
pracowników zgrupowanych przy katedrze planowania przestrzennego na 
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Politechnice Krakowskiej, rozszerzenie Ojcowskiego Parku Narodowego 
powinno nastąpić przez otoczenie jego terenu strefą przejściową, w której 
obowiązywałyby przepisy ochronne podobne do tych, jakie istnieją w na
szych obszarach objętych ochroną krajobrazu. W parku tym, palącym za
gadnieniem jest uregulowanie rosnącego gwałtownie ruchu turystycznego, 
zwłaszcza motorowego. Postulat ten można by zrealizować zamykając dolinę 
Prądnika dla ruchu motorowego. Ruch ten powinien odbywać się po szosach 
otaczających park ze wszech stron, już istniejących, ale odpowiednio zaadapto
wanych. Przy szosach tych znajdowałyby się parkingi dla samochodów, 
obozowiska itp. W ten sposób osiągnęłoby się uwolnienie wąskiej doliny 
Prądnika od hałaśliwego ruchu pojazdów mechanicznych. Do jakiego sto
pnia odciążenie to jest konieczne, świadczy fakt, że ostatnio w dnie świą
teczne przybywa do Ojcowa po paręset autobusów oraz samochodów cięża
rowych i osobowych, nadto ponad 500 motocykli! W ciasnej dolinie Prądnika 
pojazdy te zatruwają powietrze gazami spalinowymi, a przez tłok i hałas 
uniemożliwiają jakikolwiek wypoczynek. - Należyte uporządkowanie i zor
ganizowanie ruchu turystycznego, który w obrębie doliny Prądnika mógłby 
się odbywać tylko pieszo, spowodowałoby zahamowanie szkód wyrządza
nych dzisiaj przyrodzie Ojcowskiego Parku Narodowego i zapewniło 
ludziom zwiedzającym ten park możliwość pełnego wypoczynku na łonie 
natury. Całość tego projektu łączy się ze studium planu przestrzennego 
Jury Krakowskiej, opracowywanego przez wyżej wymieniony zespół pra
cowników. 

Należy powitać życzliwie pierwsze opracowanie tego rodzaju, uwzględ
niające stan warunków ochrony przyrody w naszym coraz to bardziej uprze
myslowianym kraju. Prawdopodobnie nie tylko w Ojcowskim Parku Naro
dowym, ale i w innych rejonach chronionych trzeba będzie pójść podobną 
drogą. Powodzenie zaś całej akcji zależeć będzie od tego, czy w całości takich 
opracowań uwzględniane będą postulaty nauki. Konieczna jest więc tu współ
praca naukowców z różnych dziedzin. 

W ostatnich czasach wysuwano w niektórych kołach zarzuty, jakoby 
ochroną przyrody w Polsce w postaci parków narodowych i rezerwatów objęto 
zbyt wielką przestrzeń i że może to być szkodliwe dla interesów gospodarczych 
naszej Ojczyzny, a w szczególności dla produkcji · drewna. W związku z tym 
opracowano w Zakładzie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk tabelę I 
(str. 12), na któręj uwidoczniono procentowy stosunek, jaki zachodzi pomiędzy 
wielkością obszarów przyrody chronionej a całkowitą powierzchnią niektó
rych państw na świecie. Z zestawienia tego, zaopatrzonego w uwagi pod
kreślające niektóre momenty.istotne dla zagadnienia, wynikają bardzo intere
sujące wnioski. 

Oto wśród siedemnastu państw europejskich, amerykańskich, azjatyc
kich i afrykańskich Polska przeznaczyła, wbrew rozszerzanym opiniom, jedną 
z najmniej szych procentowo powierzchni swego obszaru na parki naro
dowe i rezerwaty. Należy przy tym podkreślić, że-jak to wynika z zamieszczo
nego niżej z~stawienia - ogólna powierzchnia obszarów chronionych wy
nosząca 0,51% całej powierzchni Polski, obejmuje nie tylko utworzone for
malnie parki narodowe (9) i rezerwaty (243) ale także projektowane parki 
narodowe (3) i rezerwaty (około 240). Gdybyśmy bowiem obliczyli powierz-
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TABELA I 

Procentowy. stos~ek powierzchni chronionych do powierzchni całkowitej niektórych państw na świecie 
(Relatwnshtp of protected areas as compared with total areas of some countries in the world) 

Powierzchnia Powierzchnia l 
Nazwa państwa państwa terenów Stosunek % l Uwagi (Total area of chronionych (Relationshi p (Name of country) country) (Protected in % ) 

(Notes) 

km• areas) km2 l 
l 

Birma 677 600 l 3 224,C 0,40 w tym tereny projektowane do ochrony zaj-
mują 828 km2 tj. 0,012% 

- -
gęstość zaludnienia wynosi 113 osób na 

Luksemburg 2 286 12,8 0,50 km'; większość tworzą rezerwaty łowieckie; 
w realizacji park narodowy de la Haute 
Sure o nieznanej powierzchni 

w tym: powierzchnia utworzonych rezerwa-
tów i parków narodowych = 1047,38 km2 

Polska 31 l 762 l 611,3 0,51 tj. 0,33%, powierzchnia projektowanych re-
zerwatów i parków narodowych = 563,96 
km' tj. 0,18% 

nie uwzględniono powierzchni drobnych, 
Finlandia 337 009 l 942,9 0,57 ale licznych rezerwatów botanicznych, z o-

ologicznych i antropologicznych 

każdy z uwzględnionych parków naro-
Argentyna 2778412 26 022,5 0,95 d owych (razem 10+1 pomnik natury) 

posiada ponad 100 km2 powierzchni 
--

l 
w tym: powierzchnia Tatrzańskiego Parku 

Czechosłowacja 127,827 1 491,4 1,18 Narodowego - 520 km2 ; powierzchnia 
obszaru Cesky n'lj = 125 km•; ogólna liczba 
rezerwatów = 515 

--- l 
l w tym powierzchnia dwu największych 

Szwecja 449 091 6 159,6 1,40 parków narodowych: Sa rek i Stora Sjo-
fallet wynosi 1900 km2 i 1500 km' (z ogól-
nej liczby 15 parków narodowych) 

Niemiecka 

l 
sieć rezerwatów rozmieszczona bardzo rów-

Republika 107 669 1 607,8 1,50 nomiernie na całej powierzchni kraju, 

Demokratyczna - poza tym około 200 rezerwatów mniej-
szych 

-
w tym dwa największe rezerwaty: Avon-

Irlandia 70 282 l 159,2 1,60 dale (o powierzchni 1064 km2) i Tollymore 
Forest Park (o p9wierzchni 4,8 km2) są 
obszarami leśnymi 

Stany Zjednoczone w tym oprócz parków narodowych, sta-

Ameryki Północnej 7 827 076 195 716,1 2,50 nowych i ostoi pierwotnej natury rezer-
waty ściśle leśne zajmują 46 800 km2 

przy gęstości zaludnienia 207 osób na 
Wielka Brytania 243 161 9 792,3 4,00 1 km" liczba parków narodowych = 15 

(łącznie z Szkocją), w tym dwa największe 
o powierzchni 2 243 km2 i 2176 km2 

----

50% całej powierzchni kraju zajmują 

Cejlon 66000 2 677.4 4,00 plantacje, poza tym liczne są tereny gór-
nicze; prawie cała powierzchnia chroniona 
przypada na obszary leśne 
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Dalszy ciąg Tab. I. 

l 

Powierzchnia Powierzchnia 

Nazwa państwa państwa terenów Stosunek % Uwagi (Total area of chronionych (Relationship (Name of country) country) (Protected in % ) (Notes) 

km• areas) km2 

gęstość zaludnienia 226 osób na l km2 ; 

ogólna liczba rezerwatów = 1143, z tego 
Japonia 368 474 17 563,3 4,80 rezerwaty leśne w liczbie 93 zajmują po-

wierzchnię = 1080 km2 ; parki narodowe 
w liczbie 17 zajmują pow. = 15 636 km2 

w tym 7 parków narodowych i 1304 re-

Nowa Zelandia 269 180 19 721 ,l 7,40 zerwaty (z tego rezerwatów widokowych 
1300) ; poza tym 40 000 km2 zajmują ochron-
ne lasy przeciwerozyjne 

Niemiecka 
w tym 3 parki narodowe utworzone i 34 

Republika 248 365 17 604,6 7,80 parki narodowe projektowane ; liczba re-
zerwatów przyrodniczych = 690, liczba 

Federalna rezerwatów krajobrazowych = 3236 
---- -

ogólna liczba parków narodowych = 17, 
ogólna liczba parków prowincjonalnych 

Kanada 9 955 675 921 974,0 9,30 = 30; powierzchnia największego parku 
narodowego = 75 000 km2 ; większych re-
zerwatów jest około 325 

--

ogólna liczba parków narodowych = 6· , 
Kenia 582 624 78 822,0 13,50 powierzchnie dwu największych parków 

narodowych wynoszą: Marsabit = 26 700 
km2, Mavo = 20 900 km2 

Źródła : 
l. Derniers refuges - Atlas des rćserves naturelles dans Ie monde. UICN. Bruksela 19S6. 
2. Naturschutzparke. Stuttgart 1957/ 1958. 
3. Ochrana Pfirody. Praha 1958. 
4. Seznam statnich pfirodnich reservaci. 1956. 
5. Mision de los parques nacionales. Buenos Aires 1956. 
6. Conservation in the United States. N . York 1953. 
7. Maryański A.: Ludność świata w liczbach. Warszawa 1955. 

l km' ~ 100 ha. 

Tabela II 

Parki narodowe i rezerwaty w Polsce 
(National Parks and nature reserves in Poland) 

Utworzone 
(Existing) 

ha 

Parki narodowe (powierzchnia) 
l 

86 479,00 
· Rezerwaty · 

" 
. 18 259,00 

Razem l 104 738,00 

Obszar 161 134,00 ha stanowi 0,51% powierzchni Polski. 

Projektowane Razem 
(Projected) (To tal) 

ha ha 

l 
44 000,00 l 130 479,00 
12 396,00 30 655,00 

l 56 396,00 l 161 134,00 

l 

Zestawienia zawarte w tabelach opracowały pp. mgr M. Drzałówna, mgr A. Kwiat
kowska i mgr A. Leńkowa na podstawie studium międzynarodowych źródeł. 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



14 WALERY GOETEL 

chnię parków narodowych i rezerwatów istniejących już u nas formalnie, 
to powierzchnia ich objęłaby tylko 0,33%. 

Szczególnie interesujące jest, że na przykład maleńki i silnie uprzemysło
wiony Luksemburg ma procentowo prawie taką samą powierzchnię terenów 
chronionych jak Polska, że przewyższają nas pod tym względem około trzy
krotnie również silnie uprzemysłowione Czechosłowacja i Niemiecka Repu
blika Demokratyczna, a tak gęsto zaludniona i cierpiąca na niedostatek ziemi 
Japonia przewyższa nas nawet wielokrotnie. Znaczne powierzchnie terenów 
chronionych w Wielkiej Brytanii (zajęte przez istniejące parki narodowe) 
i w Niemieckiej Republice Federalnej (tu większość parków narodowych 
jest dopiero projektowana) odnoszą się do nowego typu parków narodowych 
opisanych obszerniej w niniejszym artykule. 

Olbrzymie liczby procentowe powierzchni obszarów chronionych Nowej 
Zelandii i Kanady oraz wielka liczba procentowa dotycząca Stanów Zjedno
czonych Ameryki Pórnocnej obrazują ogrom wysiłku włożonego przez te 
wysoko cywilizowane państwa w dzieło ochrony przyrody. Najwyższa zaś 
liczba procentowa odnosi się do Kenii, zit_1i~zanej do krajów tzw. «zacofa
nych». Należy przy tym podkreślić, że wit;J<szość parków narodowych i rezer
watów w całym świecie obejmuje tereny leśne. 

Jak wynika z powyższych rozważań oraz z uwag zamieszczonych w ta
beli, kraje stojące wysoko pod względem cywilizacyjnym, a w szczególności 
kraje silnie uprzemysłowione, kładą wielki nacisk na tworzenie parków na
rodowych i rezerwatów, upatrując w tym doniosłe wartości nie tylko kultu
ralne, ale socjalne i gospodarcze. 

Jeżeli więc w Polsce walczymy o ostateczną realizację naszego planu 
parków narodowych i rezerwatów, to idziemy drogą słuszną i przyjętą w całym 
świecie. 

Mała powierzchnia, jaką zajmują w Polsce utworzone już i projektowane 
parki narodowe i rezerwaty, budzi refleksje, czy nie jesteśmy w tym zakresie 
zanadto w tyle w stosunku do innych państw. Jeżeli tak nie jest, to tylko dla
tego, że wśród naszych obszarów chronionych posiadamy tak bezcenne pod 
względem przyrodniczym i krajobrazowym klejnoty, jakimi są parki naro
dowe Białowieski i Pieniński, że w Tatrach i Pieninach zdołaliśmy wspólnym 
wysiłkiem Polski i Czechosłowacji utworzyć pierwsze w Europie między
narodowe parki natury, - że pod względem prac naukowych oraz wy
dawnictw z zakresu ochrony przyrody zdołaliśmy się utrzymać na dobrym 
miejscu na świecie, -a wreszcie że na podstawie rozległej i wytężonej pracy 
paru pokoleń pracowników naukowych i miłośników przyrody osiągnęliśmy 
poważne wyniki w teorii i praktyce ochrony przyrody z różnych jej działów 
i to tak w zakresie krajowym, jak i międzynarodowym. Ciąży też na nas wielka 
odpowiedzialność, ażeby wobec ciągle ponawianych zakusów nie dopuścić 
do zniszczenia już dokonanego dzieła ochrony przyrody, a w szczególności, 
ażeby ostatecznie doprowadzić do końca formalne utworzenie projektowa
nych u nas parków narodowych i rezerwatów. Pracując nad tym dziełem mu
simy bacznie śledzić drogi, na których rozwija się w świecie idea ochrony 
przyrody i stale utrzymywać jak najsilniejsze kontakty międzynarodowe. 
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SUMMARY 

The author carries out an analysis of the state of National Parks now existing in Poland 
and compares it with the state of National Parks established or projected in other countries, 
especially in England and the German Federal Republic. Basing upon this analysis he comes 
to the conclusion that the conception of National Parks requires extension. Besides the National 
Parks of the type of Yellowstone in the United States, National Parks of a different type should 
be set aside including not only wilderness preserved in its primeval beauty but also areas in 
which nature has been considerably changed by man and human settlements established. 
National Parks of the latter type already exist in England and the German Federal Republic, 
as well as in Poland (the Ojc6w and Wielkopolski National Parks). National Parks of this type 
are necessarily established in consequence of the enormous progress in industriallization of 
territories and of the development in the technics. For some countries this is the only chance 
and way of establishing areas in which nature is safeguarded. 
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