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STANOWISKO I APEL KOMITETU OCHRONY PRZYRODY POLSKIEJ AKADEMII NAUK W SPRAWIE
UMIESZCZENIA DOLINY KOŚCIELISKIEJ W TATRACH NA LIŚCIE ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA
(KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO) W RAMACH WPISU POLSKO-SŁOWACKIEGO
„DOLINY MEZOZOICZNE KARPAT ZACHODNICH”
Szanowny Panie Ministrze,
Zwracamy się do Pana jako ogólnopolskie grono specjalistów powołane do współkształtowania
naukowego oblicza ochrony przyrody oraz poruszania społecznie ważnych spraw z tego zakresu.
Kwestią, która staje dziś przed nami, jest możliwość wpisania części Tatr (konkretnie, Doliny
Kościeliskiej) na listę Światowego Dziedzictwa (Kulturowego i Przyrodniczego). Zyskałby na tym
niewątpliwie status ochrony całych Tatr, chronionych po obu stronach granicy statusem parków
narodowych i rezerwatu biosfery.
Niepowtarzalną okazję w tym zakresie stwarza słowacka inicjatywa wpisania na w/w listę
karpackich dolin mezozoicznych. Możliwość takiego wpisu jest tym większa, że łączone wnioski dwu
sąsiednich krajów mają znacznie większą szansę realizacji.
We wstępnej propozycji dotyczącej przedstawionego problemu ze strony polskiej znalazła się
tylko przełomowa Dolina Dunajca w Pieninach. We wniosku zabrakło Doliny Kościeliskiej, prawdziwej
perły w koronie karpackich dolin mezozoicznych; doliny, z wielu względów nie mającej sobie równych na
obszarze objętym propozycją wpisu.
Polski Komitet ds. Światowego Dziedzictwa na dwu kolejnych posiedzeniach w sposób
jednoznaczny zarekomendował objęcie tym wnioskiem także Doliny Kościeliskiej ze względu na jej
wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe. Cechują ją malownicze formy skalne, liczne jaskinie,
źródła krasowe, oraz unikatowa flora i fauna wysokogórska, w tym liczne relikty i endemity.
Głęboko przekonani o słuszności tego stanowiska, zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o
wsparcie przedstawionej inicjatywy i spowodowanie dołączenia do wniosku także tej unikatowej doliny
tatrzańskiej.
Zasadność takich działań wynika z obszernej i niepodważalnej dokumentacji naukowej
wykazującej unikatowy charakter Doliny.
Komitet Ochrony Przyrody PAN deklaruje ekspercką pomoc, a nawet utworzenie specjalnej grupy
ekspertów gotowych w krótkim czasie przygotować materiały do wniosku w tej sprawie i niezbędną
dokumentację. Brak zaangażowania z polskiej strony może skończyć się bezpowrotną utratą szansy na

uzyskanie wspomnianego wyżej wpisu. Tymczasem wpis taki będzie odgrywał ważną rolę w przyszłej
ochronie nie tylko wskazanego obszaru Doliny Kościeliskiej, ale także całego Tatrzańskiego Parku
Narodowego (zarówno po stronie polskiej jak i słowackiej), którego osobny wpis na wspomnianą listę nie
ma ani dziś, ani w dającej się przewidzieć przyszłości, najmniejszych szans.
Prosząc o pilne wsparcie tej inicjatywy, Komitet Ochrony Przyrody PAN raz jeszcze deklaruje
gotowość pełnej pomocy.
Kraków, dnia 15 lutego 2012 r.
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