
16

„Zielone Brygady. Pismo Ekologów” nr 2 (223) / 2007

W 1872 r. powołano do życia pierwszy Park Narodowy na 
świecie – Yellowstone. Piękno tysięcy gejzerów zachwyciło 
uczestników wyprawy generała Washburne do tego stop-
nia, że postanowili nie szczędzić sił i uczynić wszystko, aby 
terytorium to chronić i pozostawić dla dobra narodu przez 
przynajmniej 99 lat.

Ustanowienie Parku przez Kongres Stanów Zjednoczo-
nych dało początek zmasowanej prawnej ochronie już nie 
pojedynczych gatunków zwierząt czy roślin, ale całych tery-
toriów. Idea ta rozprzestrzeniała się bez przeszkód na świe-
cie aż do naszych czasów. Parki Narodowe utworzyły nawet 
takie państwa jak Rosja, czy Chiny, chroniąc swoją przyrodę 
mniej lub bardziej.

Ta praca u podstaw i cierpliwa edukacja pokoleń przy-
niosła efekty w postaci uwrażliwienia władz publicznych jak 
i szarych obywateli na dobro przyrody. Na uniwersytetach 
powstały katedry specjalizujące się w badaniu zagadnień 
funkcjonowania środowiska i jego ochrony.

Obecnie, gdy stajemy przed groźbą ocieplenia klimatu i 
innymi zagrożeniami, uwrażliwienia elit na dobro środowi-
ska przyrodniczego potrzeba bardziej, niż kiedykolwiek. 

Wzrost średnich temperatur na Zie-
mi to bez wątpienia najbardziej znany 
przejaw zachodzących zmian. W XX 
wieku przeciętna globalna tempera-
tura podniosła się o 0,6 stopnia C, przy 
czym wzrost ten był większy na średnich 
i dużych szerokościach geograficznych: 
na przykład na terenie Arktyki w latach 
1966 – 1995 średnia roczna temperatura 
zwiększała się o 1 stopień C na dziesię-
ciolecie.

Co więcej, zmiany te zaczynają być 
odczuwalne. W ubiegłym roku polscy 
obywatele mogli obserwować forsycje 
kwitnące jesienią, lub zielone pąki na 
drzewach przy blokach i w ogrodach. 
Skocznie narciarskie wymagają sztucz-
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nego naśnieżania, a niektóre konkursy, jak konkurs Wagrafa 
w Zakopanym oraz konkurs w Kuusamo, są odwoływane z 
powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest postępujące wy-
trzebianie puszcz tropikalnych, które zaopatrują naszą pla-
netę w tlen. Pobieżna analiza zamieszczonych poniżej zdjęć 
satelitarnych wykazała, że – pomimo starań wielu kręgów i 
dobrej woli wykazywanej przez władze państw rozwiniętych 
– deforestacja postępuje i nic nie jest jej w stanie zatrzymać.

Jednakże najbardziej niepokojące zjawiska mają miejsce 
nie w tabelach statystycznych dotyczących kondycji państw 
rozwijających się i krajów Trzeciego Świata, ale w umysłach 
elit rządzących państwami rozwiniętymi. Coraz częściej w 
mediach i prywatnych wypowiedziach ludzkich spotkać 
można typowe zdanie: A cóż ja mogę na to poradzić?. Mówi 
się o postępie, o znakach czasu itp. 

Postawa ta zaczyna przejawiać się w posunięciach, które 
jeszcze 10 lat temu byłyby nie do pomyślenia. W imię roz-
woju zaczyna się zmniejszać parki narodowe albo budować 
na ich terenie hałaśliwe hotele, dyskoteki czy inne przedsię-
wzięcia. Niedaleko szukając, do dziś dnia utrzymuje się, że 
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nastąpi powiększenie Kampinoskiego Parku Narodowego i 
że zgodnie z planem będzie następowała stopniowa likwi-
dacja osadnictwa na terenie parku do 2014 r. Tymczasem 
mieszkańcy wsi kampinoskich nic sobie z tego nie robią i ich 
nieruchomości są dostępne u pośredników.

W wypowiedzi premiera Kaczyńskiego dotyczącej zadań 
dla powołanych ministrów, odnośnie ochrony środowiska 
premier mgliście stwierdził, że wprawdzie środowisko jest 
ważne, ale wszelkie inwestycje prorozwojowe powinny mieć 
zielone światło.

Z taką samą postawą można spotkać się u liderów świa-
towych. Jeżeli Stany Zjednoczone nie chcą inwestować w 
technologie alternatywne, to co zmusi do tego takie Chiny? 
Emisja CO2 w Chinach może za kilka lat wzrosnąć na niewy-
obrażalną skalę i nic nie będzie w stanie zmusić tego kraju 
do jakichkolwiek inwestycji ograniczających. Jak do tej pory 
w latach 1990 – 1996 wzrosła ona o 40%. Podobna sytua-
cja dotyczy nowych „tygrysów” południowoamerykańskich 
oraz Arabii Saudyjskiej.

Jest to bardzo niepokojące. Oznacza to odwrót od idei 
ochrony przyrody i praktyczne zielone światło dla działań ig-
norujących wymagania środowiska przyrodniczego. Przykry 
jest fakt, że „99 lat i dłużej” może się skończyć na owych 99 
latach.

Pozostaje mieć tylko nadzieję, że ludzie i instytucje, które 
powinny dawać przykład, powrócą do źródeł i gejzer miłości 
do świata na nowo się wzbije w Yellowstone ich umysłów.
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