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WproWadzenie

Wiedza o tym, czym są parki narodowe, jest 
w naszym społeczeństwie dość skąpa. Są dwie 
przyczyny takiego stanu: 

 − niezgodna z zasadami prawidłowej legisla
cji definicja parku narodowego w ustawie 
o ochronie przyrody,

 − brak edukacji dorosłych, a zwłaszcza tych, 
którzy podejmują decyzje polityczne i gospo
darcze, w tym również leśników. 

propozycja zmiany definicji parku 
narodoWego

Właściwego zrozumienia znaczenia parków naro
dowych z pewnością nie ułatwia obecna definicja 
parku narodowego w brzmieniu aktualnej ustawy 
o ochronie przyrody, której treść zamieszczono 
poniżej1:

„Art. 8.1. Park Narodowy obejmuje obszar wyróż
niający się szczególnymi wartościami przyrodni
czymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi 
i edukacyjnymi o powierzchni nie mniejszej niż 

1 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
Dz. U. 2004, Nr 92, poz.880, tekst ujednolicony: Dz. U. 
2018, poz. 1614.

1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda 
oraz walory krajobrazowe.
2. Park narodowy tworzy się w celu zachowania 
różnorodności biologicznej, zasobów, tworów 
i składników przyrody nieożywionej i walorów 
krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu 
zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia 
zniekształconych siedlisk roślin, siedlisk zwierząt 
lub siedlisk grzybów.”
W definicji tej nie tylko nie stosuje się pod

stawowych terminów ekologicznych, ale nie 
odpowiada ona zasadom prawidłowej legislacji. 
I tak przykładowo ustawodawca używa dwóch 
terminów: „przywracanie” i „odtworzenie”, 
sugerując, że nie są one jednoznaczne – a przy
najmniej nie powinny być, gdyby zachowano 
zasady prawidłowej legislacji. Takie założenie zaś 
powinno być uczynione, gdyż jest to jedna z pod
stawowych zasad wykładni – tzn. przystępując 
do wykładni przepisu zawsze zakładamy, że usta
wodawca działa racjonalnie, żadnego ze słów nie 
użył błędnie, zbędnie czy też przez przeoczenie. 
Co do zasad prawidłowej legislacji – użyte pojęcia 
powinny odpowiadać ich potocznym (słowni
kowym) znaczeniom, chyba że ustawodawca ina
czej postanowi – wówczas wprowadza się tzw. 
słowniczki ustawowe, zawierające definicje usta
wowe. Takiej definicji ustawodawca w ustawie 
nie zamieścił. Nie wiadomo, co należy rozumieć 
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pod pojęciem „przywracanie”, a co pod pojęciem 
„odtwarzanie”. Tymczasem, zgodnie ze Słowni-
kiem Języka Polskiego2, słowa te znaczą to samo:

przywrócić (…) – przywracać (…) 1. «doprowa
dzić coś do stanu poprzedniego, wprowadzić coś 
na nowo, z powrotem, odtworzyć coś w postaci 
pierwotnej; wznowić, odnowić»: Przywrócić 
spokój, porządek. (…).
odtworzyć (…) – odtwarzać (…) 1. «stworzyć coś 
na nowo, powtórnie (o organizmach żywych i ich 
częściach); zregenerować, odrodzić, odnowić» (…) 
2. Przywrócić czemuś dawny wygląd, stworzyć 
coś na nowo według zachowanych fragmentów, 
wzorów itp. zrekonstruować» (…).
Identyczną sytuację mamy w przypadku 

użytych przez ustawodawcę terminach „zasób”, 
„twór”, „składnik”. Które elementy chronionego 
obiektu, jakim jest park narodowy, są tworami, 
które zasobami, a które składnikami? Czym różni 
się „zasób” od „tworu” i „składnika”? 

zasób m IV. D. zasobu 1. «pewna ilość czegoś 
nagromadzona w celu wykorzystania w przy
szłości» przen.: Z. inteligencji, wiedzy. 2. zwykle 
w lm «złoża rud, minerałów, roślinność, surowce 
itp. Bogactwa naturalne ważne dla gospodarki 
i przemysłu».
twór m IV. D. tworu «to co zostało stworzone, utwo
rzone, co powstało w określony sposób»: a) «o istocie 
żywej; stworzenie»: Ryba to twór wodny. Nie różni 
się od tworów swego gatunku. b) «o elementach 
przyrody»: Twór górski. c) «wytwór (materialny 
lub duchowy) działalności, pracy ludzkiej»: Twór 
artystyczny. Twór fantazji. wyobraźni. d) «część 
lub składnik jakiegoś organu spełniający określone 
funkcje w organizmie żywym; także guz, narośl itp. 
rozwijające się ze szkoda dla danego organizmu».
składnik m III 1. «część składowa jakiejś całości, 
jeden z elementów czegoś»: Składniki stałe, 
gazowe. Składniki mineralne ziemi. Składnik stopu. 
Składnik wody. Składnik związku chemicznego. 
2. mat. «każda z dodawanych liczb, dających sumę; 
wyraz wielomianu». 
Ustawodawca w ust. 2 stwierdza, że park naro

dowy tworzy się w celu zachowania różnorodności 
biologicznej, zasobów, tworów i składników przy
rody nieożywionej i walorów krajobrazowych. 
Za kolejny cel uznaje przywracanie właściwego 

2 Słownik Języka Polskiego, LP, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1998.

stanu, ale już tylko zasobów i składników przy
rody, a odtwarzanie rezerwuje tylko dla siedlisk 
roślin siedlisk zwierząt i siedlisk grzybów. Dla
czego zatem celem parku narodowego nie jest 
także odtwarzanie różnorodności biologicz-
nej, właściwego stanu tworów przyrody oraz 
walo rów krajobrazowych, ustawodawca nie 
wyjaśnia. Ustawodawca nie wyjaśnia również, 
dlaczego celem parku narodowego nie jest także 
zachowywanie siedlisk.

Zapis w obecnym brzmieniu jest niejasny 
i z całą pewnością może być przyczyną wielu 
trudności w interpretacji, a w praktyce uniemoż
liwia przełożenie go na listę zadań parku narodo
wego w planie ochrony. 

Istotną wadą tego zapisu jest też brak okre
ślenia o jaką różnorodność chodzi. Czy o natu
ralną, specyficzną dla danego ekosystemu czy 
o istniejącą, nawet jeżeli do ekosystemu wpro
wadzono obce gatunki, które oczywiście róż
norodność tę w sposób sztuczny zwiększają 
(zniekształcają), a często stanowią zagrożenie dla 
chronionego ekosystemu.

Uważam, że obowiązujący zapis jest co naj
mniej niezręczny i niekonsekwentny. Stosuje 
głównie terminy potoczne nie wyjaśniając, 
co konkretnie one oznaczają. Korzystanie ze słow
nika języka polskiego niczego nie wyjaśnia i nie 
rozstrzyga. Dlatego zamiast tego zapisu propo
nuję niżej podany zapis przy wykorzystaniu jed
noznacznych terminów biologicznych. 

Art. 8.1. Park Narodowy obejmuje obszar wyróż
niający się szczególnymi wartościami przyrodni
czymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi 
i edukacyjnymi o powierzchni nie mniejszej niż 
1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda 
oraz walory widokowe.
2. Park narodowy tworzy się w celu zachowania 
lub przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów, 
a w szczególności ich naturalnej różnorodności 
biologicznej. 
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza się na terenie parku narodowego zacho
wanie i przywracanie ekosystemów zastępczych. 
Dotyczy to w szczególności:

1) ekosystemów zastępczych terenów zabudo
wanych, będących zabytkami dziedzictwa kultu
rowego lub istotnymi dla gospodarki obiektami 
infrastruktury,
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2) ekosystemów zastępczych, powstałych pod 
wpływem tradycyjnej gospodarki rolnej lub 
leśnej, mających szczególne znaczenia dla zacho
wania różnorodności biologicznej. 

Proponowany zapis jednoznacznie i przy 
pomocy jednoznacznych terminów fachowych 
ustala podstawowy cel parku narodowego. Jedno
cześnie sankcjonuje, ale w drodze wymagającego 
uzasadnienia wyjątku, zachowanie lub przywra
canie na terenie parku narodowego zabytków dzie
dzictwa kulturowego, istotnych dla gospodarki 
obiektów infrastruktury oraz ekosystemów zastęp
czych, powstałych pod wpływem tradycyjnej 
gospodarki rolnej i leśnej, mających szczególne 
znaczenie. Znacznie lepiej (niż obecny) oddaje 
intencję tworzenia parków narodowych, wyrażoną 
przez ich twórców, a także w definicji międzyna
rodowej. Zawsze podkreślano, że parki narodowe 
tworzy się dla ochrony resztek niezmienionych 
lub mało zmienionych ekosystemów (dzikiej 
przyrody). Również definicja Światowej Komisji 
IUCN ds. Obszarów Chronionych jednoznacznie 
mówi, że celem parków narodowych jest ochrona 
(zachowanie lub odtworzenie) naturalnych eko
systemów (Park narodowy – obszar zachowany 
w stanie naturalnym lub zbliżonym do natural-
nego, objęty ochroną prawną). Pierwszym par
kiem narodowym był, powołany w 1872 r., Park 
Narodowy Yellowstone na terenie Stanów Zjed
noczonych Ameryki Północnej. Od tego czasu 
idea rozprzestrzeniła się na cały świat, często 
określana jako „najlepsza idea Ameryki”.

Ponieważ w proponowanym art. 8 zapisy są 
sformułowane przy pomocy pojęć specjalistycz
nych, proponuję do słownika pojęć w ustawie 
dodać w art. 5 następujące definicje:

Biocenoza – wszystkie żywe składniki eko
systemu.

Ekosystem – układ ekologiczny, składający 
się z wzajemnie oddziaływujących na siebie sie
dliska i biocenozy.

Ekosystem naturalny – ekosystem niezmie
niony działalnością człowieka. 

Ekosystem zastępczy – ekosystem zmieniony 
przez człowieka.

Krajobraz (fizjocenoza) – układ ekologiczny 
składający się z wzajemnie oddziaływujących 
na siebie ekosystemów.

Siedlisko – wszystkie nieożywione składniki 
ekosystemu, a w szczególności gleba i klimat, 
w określonych warunkach położenia geograficz
nego i topograficznego.

Walory widokowe – ogół estetycznych cech 
ekosystemu i krajobrazu odbieranych zmysłem 
wzroku.

propozycja programu edukacyjnego

Istniejąca sytuacja wymaga przeprowadzenia 
szerokiej działalności edukacyjnej, wyjaśniającej 
cele parków narodowych i państwowego gospo
darstwa leśnego. Program powinien przedstawić 
uczestnikom następujące argumenty:

1. Przypomnienia wiadomości o strukturze, 
budowie i dynamice lasu pierwotnego i natural
nych procesach ekologicznych.

2. Głównym celem tworzenia parków narodo
wych jest zachowanie lub przywracanie ekosys
temów naturalnych (zbliżonych do naturalnych). 
Jednym słowem – to zabytki przyrody, gdzie mo
żemy zobaczyć, jak wyglądały naturalne ekosys
temy, nim człowiek zaczął je eksploatować. Tam 
możemy także poznać, jak działa natura bez inge
rencji człowieka. Naturalne ekosystemy chronione 
w parkach narodowych są ważnym miejscem, 
gdzie możemy badać jak przebiegają naturalne, 
samoistne procesy przyrodnicze. Podobnie zacho
wujemy zabytki kultury (zamki, pałace, wiatraki, 
chałupy itp.) po to, aby poznać jak mieszkali, pra
cowali i bronili się nasi przodkowie. 

3. Warunkiem realizacji celów, dla których 
utworzono parki narodowe, jest zaprzestanie 
ingerencji człowieka w chronione ekosystemy, 
czyli objęcie ich ochroną ścisłą. Stosowanie przez 
administrację parku narodowego metod przy
jętych w lasach gospodarczych jest niedopusz
czalne. Z metodami gospodarki leśnej możemy 
zapoznać się w nadleśnictwach. Z całą pewnością 
nie jest też celem parku narodowego zarabianie 
na sprzedaży drewna pozyskanego w chronionych 
ekosystemach leśnych. Dlatego zasady działania 
parków narodowych są określone w ustawie 
o ochronie przyrody a zasady działania lasów 
w ustawie o lasach. Te akty prawne powołują 
także odrębną Służbę Leśną i odrębną Służbę 
Parków Narodowych.



222 Pieniny – Przyroda i Człowiek 15, 2018

4. Usuwanie martwych drzew z ekosystemów 
parku narodowego powoduje niepowetowane 
szkody ekologiczne. Ekosystem leśny to nie tylko 
drzewa. To także setki zwierząt, roślin i grzybów. 
Wiele z nich może istnieć tylko dzięki martwej 
substancji organicznej pochodzącej z martwych 
drzew, które pojawiają się masowo w fazie roz
padu ekosystemu leśnego w momencie, gdy 
drzewa osiągają swój wiek biologiczny i w sposób 
naturalny obumierają. Zachowanie martwej sub
stancji organicznej jest również podstawowym 
warunkiem powstania odnowienia naturalnego 
ekosystemu leśnego. Tak funkcjonuje naturalny 
ekosystem leśny. W ciągu swojego życia las natu
ralny wielokrotnie przechodzi od fazy odnowienia 
przez fazę młodocianą, dojrzałości i starzenia się 
do fazy rozpadu i ponownie do fazy odnowienia. 
Zachowanie niezakłóconego przebiegu natural
nych faz życia ekosystemu leśnego jest podsta
wowym zadaniem administracji każdego parku 
narodowego. 

5. Ludzi fascynują rośliny i zwierzęta, lecz nie 
wszystkie traktowane są jednakowo. Są gatunki 
„pożyteczne”, „szkodliwe”, „ładne”, „brzydkie”, 
„sympatyczne”, „niesympatyczne”, „uprawne”, 
„dzikie”. Takie waloryzowanie roślin i zwierząt 
nie potwierdza ich roli i znaczenia w przyro
dzie oraz gospodarce człowieka. Wielokrotnie 
w wyniku badań naukowych okazywało się, 
że gatunki uznawane za chwasty i pasożyty posia
dają właściwości niezwykle przydatne dla czło
wieka. Ochrona i zachowanie żywych zasobów 
roślin, zwierząt i mikroorganizmów oraz innych 
elementów środowiska naturalnego, w jakim one 
rozwijają się, jest sprawą niezmiernie istotną 
dla rozwoju rolnictwa, medycyny i przemysłu. 
Różnorodność gatunków jest niezbędna do nor
malnego funkcjonowania ekosystemów i całej 
biosfery. Materiał genetyczny, występujący 
w formach dzikich gatunków, stanowi ważną 
część gospodarki światowej i wywiera znaczny 
wpływ na wielkość produkcji materialnej dzięki 
doskonaleniu gatunków roślin rolniczych, ziół 
do produkcji leków oraz surowców dla prze
mysłu. Inżynieria genetyczna, która tworzy nowe 
formy życia, nie byłaby możliwa bez genów dziko 
żyjących roślin. W tym kontekście nasuwa się 
pytanie: czy 70 lat temu ktokolwiek przypuszczał, 

czym dla lecznictwa stanie się wcześniej uwa
żana za szkodliwą pleśń o nazwie Penicillium? 
Egzystencja gatunków w dużym stopniu uza
leżniona jest od działalności ludzkiej. Człowiek 
zmieniając pewne elementy środowiska stwarza 
korzystniejsze warunki tylko dla nielicznych 
gatunków a katastrofalne dla znacznie większej 
liczby innych gatunków. Trudno jednak ocze
kiwać, że rolnicy i leśnicy będą się godzili, aby 
szkodliwe gatunki zmniejszały efekty ich pracy. 
Dlatego tworzy się parki narodowe i rezerwaty 
przyrody, aby zachować dzikie gatunki, których 
nie chcemy tolerować w lasach gospodarczych.

6. Naturalny ekosystem, jako całość, ogra
nicza odpady do minimum. Wszystko, co jest 
odpadem dla jednego organizmu, stanowi źródło 
użytecznego surowca lub energii dla innego. 
Bogatsi o wiedzę o naturalnym ekosystemie 
możemy stosować podobne rozwiązania w proce
sach przemysłowych, ograniczając do minimum 
ilość wytwarzanych śmieci i odpadów. Niezastą
pionym miejscem, gdzie możemy prowadzić takie 
badania, są wyłączone z działalności gospodar
czej parki narodowe.

7. Nie należy wprowadzać zasad gospodarki 
leśnej do parków narodowych, a zasady konserwa
torskiej ochrony przyrody do nadleśnictw. Z całą 
pewnością postępowanie administracji parków 
narodowych, polegające na stosowaniu metod 
gospodarki leśnej, jest niewybaczalnym błędem. 
Stosując te metody w brutalny sposób przerywa 
się naturalny proces życia ekosystemu leśnego, 
pozbawiając możliwości istnienia setek gatunków 
grzybów i owadów, wymagających do życia mar
twego drewna a zniekształcając powierzchnię ziemi 
zaburza się warunki glebowe i wodne. Najpew
niej wynika to z braku podstawowej wiedzy eko
logicznej oraz leśnogospodarczego skrzywienia 
kręgosłupa pracowników parków narodowych, 
którzy w większości są z wykształcenia leśnikami 
i nie uzupełnili wiedzy z zakresu ekologii natural
nych ekosystemów leśnych. W naszym klimacie 
docelowym ekosystemem jest ekosystem leśny. 
Wystarczy przestać go użytkować, a na więk
szości powierzchni pojawi się las. Oczywiście 
najpierw w stadium pionierskim, które przez 
kolejne stadia przejściowe, przekształci się w las 
zgodny z miejscowymi warunkami glebowymi 



 A. Szczocarz: Propozycja zmiany definicji parku narodowego 223

i klimatycznymi. Niektórzy ekolodzy nazywają 
to stadium lasem klimaksowym. Tak z całą pewno
ścią stanie się w rzekomo zamierających obecnie 
lasach w parkach narodowych. Po prostu wcze
śniej czy później każdy ekosystem leśny wejdzie 
w fazę rozpadu. Należy tylko zaprzestać brutalnej 
ingerencji w będące w naturalnej fazie rozpadu 
ekosystemy leśne. Tylko pod takim warunkiem 
administracja parku narodowego prawidłowo 
zrealizuje swoje podstawowe cele. Oczywiście 
wymaga to cierpliwości.

8. We współczesnym świecie ludzie chętnie 
uciekają od codziennego życia w świat przy
rody, ponieważ pobyt i oglądanie naturalnego 
środowiska poprawia samopoczucie psychiczne. 
Przejawem tego trendu jest lansowanie i apro
bowanie naturalnego stylu życia przez znaczną 
część społeczeństwa. Mało zmieniony działal
nością człowieka krajobraz parków narodowych 
umożliwia odpoczynek psychofizyczny. Jednym 
z nielicznych przykładów ograniczenia ingerencji 
człowieka w naturalny krajobraz Polski są polskie 
parki narodowe – wyspy naturalnych lasów, poło
żone w wśród silnie przekształconego krajobrazu. 
Liczne badania wykazały, że istnienie parków 
narodowych bezpośrednio i znacząco wpływa 
na wzrost ruchu turystycznego, dochody restau
racji i hoteli. Parki narodowe są bowiem wielką 
atrakcją przyciągającą wielu zwiedzających. Nie 
do przecenienia jest udział administracji parków 
narodowych w przygotowaniu różnych atrakcji 
w trakcie zwiedzania (szlaki turystyczne, wystawy, 
urządzenia informacyjne i wypoczynkowe, infor
matory, mapy, szkolenie obsługi i przewodników, 
współpraca i pomoc GOPR, informacje na stronie 
internetowej parku o stanie szlaków itp.).

9. Różnice między celami lasów państwo
wych i parków narodowych.

Cele państwowego gospodarstwa leśnego, 
czyli nadleśnictw, precyzyjnie definiuje ustawa 
o lasach w art. 7:

Art. 7.1. Trwale zrównoważoną gospodarkę leśną 
prowadzi się według planu urządzenia lasu lub 
uproszczonego planu urządzenia lasu, z uwzględ
nieniem w szczególności następujących celów: 
1) zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na 
klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdro
 wia człowieka oraz na równowagę  przyrodniczą; 

2) ochrony lasów, zwłaszcza lasów i ekosys
temów leśnych stanowiących naturalne fragmenty 
rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych 
ze względu na: 

a) zachowanie różnorodności przyrodniczej, 
b) zachowanie leśnych zasobów genetycznych, 
c) walory krajobrazowe, 
d) potrzeby nauki; 

3) ochrony gleb i terenów szczególnie narażonych 
na zanieczyszczenie lub uszkodzenie oraz o spe
cjalnym znaczeniu społecznym; 
4) ochrony wód powierzchniowych i głębinowych, 
retencji zlewni, w szczególności na obszarach 
wododziałów i na obszarach zasilania zbiorników 
wód podziemnych; 
5) produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, 
drewna oraz surowców i produktów ubocznego 
użytkowania lasu.
Cele sformułowane jasno i logicznie. Jeżeli 

przejdziemy do porządku nad kolejnością celów 
i uznamy, że wszystkie wymienione cele są jedna
kowo ważne, a umieszczenie podstawowego celu 
państwowego gospodarstwa leśnego na końcu 
wynika z chęci ustawodawcy do nadania bardziej 
ekologicznego charakteru ustawie; to trudno się 
dziwić leśnikom, że starają się zapobiegać nad
miernemu występowaniu kornika drukarza, który 
przecież niszczy plony ich pracy. Co by nie mówić 
o znaczeniu tzw. „pozaprodukcyjnych funkcji lasu” 
(ustęp 1.1 do 1.4 art.7 ustawy o lasach) najważ
niejszym celem leśnictwa jest produkcja drewna. 
Jest takie powiedzenie, że w lasach gospodarczych 
nie hoduje się drzew starych ale drewno. Akurat 
odwrotnie niż w parkach narodowych. A już z całą 
pewnością szermowanie argumentem, że gospo
darka leśna chroni różnorodność jest wielką prze
sadą. Leśnicy zapominają, że usuwając drzewa 
martwe z lasu różnorodność znacznie zmniej
szają, ale to nie jest ich głównym celem. Takie 
same skutki wywołuje selekcja drzew pod kątem 
ich właściwości użytkowych. Leśnicy starają się 
w lasach gospodarczych łączyć produkcję drewna 
z funkcjami pozaprodukcyjnymi lasów. Do tego 
zobowiązuje ich ustawa o lasach. Ważne jest, aby 
leśnicy nie kwestionowali celów parków narodo
wych, a zwolennicy konserwatorskiej ochrony 
przyrody nie kwestionowali celów gospodarki 
leśnej. Oba rodzaje działalności – ochrona przy
rody i produkcja drewna – ma swoje umocowanie 
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w obowiązującym prawie i spełniają ważne cele 
społeczne, ekonomiczne, kulturowe itd. Jest oczy
wiste, że las naturalny nie musi stanowić wzoru 
dla gospodarstwa leśnego, dostarcza on jednak 
najcenniejszych i niezastąpionych informacji 
o naturalnych prawach rządzących rozwojem 
lasów. Tak samo jak zasady hodowlane obowią
zujące w lasach gospodarczych nie mają stanowić 
wzoru dla konserwatorskiej ochrony ekosystemów 
leśnych w parkach narodowych.

10. Nie możemy bezkrytycznie, posługując 
się cytatem z Biblii: czynić sobie Ziemi poddaną. 
Dążenie do przekształcenia każdego skrawka 
Ziemi pozwala podejrzewać, że człowiek jest 
upoważniony do poprawienia Stwórcy. Czy 
z szacunku dla niego nie jesteśmy zobowiązani 
do zachowania przynajmniej części naszej przy
rody, taką jaką Ją stworzył?

Wnioski

Istnieje pilna potrzeba skoncentrowania działal
ności parków narodowych w dwóch sferach:

1. Działaniach prawnych w celu zmiany defi
nicji parku narodowego w ustawie o ochronie 

przyrody. Postawą do dyskusji w tym zakresie 
może być definicja zaproponowana powyżej. 
Uważam, że wiodąca rola w tym zakresie powinna 
przypaść Instytutowi Ochrony Przyrody Polskiej 
Akademii Nauk w Krakowie. 

2. Opracowaniu i stałym prowadzeniu przez 
dyrekcje parków narodowych jednolitego pro
gramu edukacyjnego pod hasłem: „Co to jest 
park narodowy?” Do udziału w takim programie 
w pierwszej kolejności powinni być zapraszani 
dorośli, zwłaszcza osoby podejmujące decyzje 
polityczne i gospodarcze (posłowie, radni, urzęd
nicy). Niezwykle ważną grupą, którą powinniśmy 
zaprosić do uczestnictwa w tym programie, są 
pracownicy Lasów Państwowych. Należy prze
rwać szkodliwe próby wzajemnego zmuszenia 
do stosowania zasad gospodarki leśnej w parkach 
narodowych i zasad konserwatorskiej ochrony 
przyrody w lasach gospodarczych. 


