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KONCEPCJE KONSERWATORSKIE W HISTORII OCHRONY 

PRZYRODY W POLSCE DO 1939 ROKU

Streszczenie

Za czasów panowania dynastii Piastów i Jagiellonów zacz!"y pojawia# si! uwarunkowania materialne 

zwi$zane z ochron$ przyrody. Pierwszymi symptomami zmierzaj$cymi w kierunku ochrony przyrody 

w %redniowiecznej Polsce by"y statuty: wi%licko-piotrkowskie króla Kazimierza Wielkiego wydane w 

1347r.; warecki z roku 1423 wydany przez króla W"adys"awa Jagie""! oraz litewski z 1523r. wydany 

przez króla Zygmunta I Starego.

W XVIII wieku powsta"y w Krakowie (1783r.) i Grodnie (1793 r.) pierwsze ogrody botaniczne w 

Polsce. W okresie zaborów Polski rozwój ochrony przyrody ró&ni" si! w zale&no%ci od polityki pa'stw 

zaborczych w stosunku do ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Z kolei w okresie od 1918 do 1939 roku b!d$cym czasem rozwoju administracji pa'stwowej ochrony 

przyrody powsta"y m.in.: Pa'stwowa Rada Ochrony Przyrody (1919r.) i Liga Ochrony Przyrody (1928r.). 

W okresie mi!dzywojennym utworzono pierwsze parki narodowe w Polsce (6 parków narodowych i 

180 rezerwatów przyrody).

S owa!kluczowe:!ochrona przyrody, ochrona %rodowiska, statuty, ogrody botaniczne, parki narodowe, 

rezerwaty przyrody.

WPROWADZENIE

Ochrona przyrody jest dziedzin$, która zrodzi"a si! z potrzeby ratowania biosfery 

przed zbyt intensywn$ eksploatacj$ jej zasobów przez cz"owieka. Stanowi interdyscy-

plinarne po"$czenie nauk przyrodniczych: geogra* i, biologii, geologii, hydrobiologii, 

ekologii oraz spo"ecznych: socjologii, psychologii i nauk technicznych. Ze wzgl!du 

na wielodyscyplinarny charakter ochrona przyrody jest ró&nie interpretowana. Cz!sto 

traktuje si! j$ jako synonim ekologii lub ochrony %rodowiska. Post!puj$c tak, zapomina 

si!, &e ekologia nale&y do nauk biologicznych, zajmuj$cych si! badaniem i wyja%nia-

niem interakcji mi!dzy organizmami i szeroko rozumianym %rodowiskiem ich &ycia. 

W powszechnym rozumieniu s"owo �ekologiczny� oznacza za% �przyjazny przyrodzie� 

[Strza"ko J. et al., 2005].

Ochrona %rodowiska natomiast jest zespo"em idei, %rodków i dzia"a' zmierzaj$cych 

do zachowania, a w razie potrzeby tak&e odtworzenia obiektów przyrody w postaci 

pierwotnej lub ma"o zmienionej we wszystkich formach ró&norodno%ci, "$cznie z wa-

runkami i procesami decyduj$cymi o jej trwa"o%ci [Dobrza'ski G et al., 2009]. Chaos 

terminologiczny wynika z zamiennego stosowania znaczenia spo"ecznego i naukowego 

ochrony przyrody. Wspóln$ de* nicj! proponuje Romuald Olaczek, de* niuj$c j$ jako 
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�nauk!, ide!, ruch spo"eczny i dzia"alno#$ praktyczn( zmierzaj(c( do zachowania twór-

czych naukowych i estetycznych warto#ci przyrody oraz kszta"towania racjonalnego 

i przyjaznego stosunku ludzi do przyrody� [Olaczek R.,2008]. Kompleksowe podej#cie 

do ochrony przyrody umo&liwia lepsze zrozumienie motywów kieruj(cych na przestrzeni 

dziejów lud'mi, którzy dzia"ali na tym polu [Strza"ko J. et al., 2005].

POCZ�TKI HISTORII OCHRONY PRZYRODY

W czasach przed panowaniem Piastów, spo"eczno#ci plemienne chroni"y g"azy, 

strumienie, gaje z pobudek czysto religijnych. W Europie za #wi!te najcz!#ciej uzna-

wano d!by. O( ar% wkroczenia na teren #wi!tego gaju by" biskup Wojciech, który zosta" 

zamordowany podczas wyprawy misyjnej do Prus. Przed chrystianizacj%, na obszarze 

Polski powszechnie panowa" politeizm, który stwarza" korzystne warunki do sakralnego 

charakteru ochrony tworów przyrody � w ka&dym drzewie, skale, potoku móg" przecie& 

mieszka$ jaki# bóg.

HISTORIA OCHRONY PRZYRODY W OKRESIE 
PRZEDROZBIOROWYM POLSKI

Z nastaniem panowania pierwszych dynastii tj. Piastów i Jagiellonów, zacz!"y kry-

stalizowa$ si! w ochronie przyrody uwarunkowania materialne. W"adcy zdawali sobie 

spraw! z ograniczono#ci zasobów fauny i ) ory, czego dowodem by"o wprowadzenie 

reglamentacji pozwole* na polowanie na &ubry, tury przez prawo wy"%czno#ci dost!pu 

do zwierzyny dla króla i mo&now"adców - ius regale. Oprócz ochrony przyrody dzi!ki 

systemowi regaliów, w"adcy wydawali statuty, które regulowa"y pozyskiwanie zasobów 

naturalnych, pozwalaj%c na zachowanie populacji &ubrów, bobrów, je&y, "ab!dzi oraz 

cennych drzew. 

Pierwszymi symptomami zmierzaj%cymi w kierunku Ochrony przyrody w #re-

dniowiecznej Polsce by"y statuty wi#licko-piotrkowskie króla Kazimierza Wielkiego, 

wydane w 1347 roku. Zosta"y w nich zawarty zapisy o ochronie lasów prywatnych przed 

kradzie&% drewna i zniszczeniem. Dzi!ki nim szata le#na Polski zyska"a ochron! prawn%, 

szczególnie za# wysoko cenione d!by [Symonides E.,2008].

Król W"adys"aw Jagie""o w 1423 roku wyda" statut warecki, w którym zawarto za-

pisy o ochronie gatunków rzadkich i cennych fauny i ) ory. W tym cisa (Taxus baccata) 

i bobra europejskiego (Castor ! ber). Drewno cisa by"o cenione ze wzgl!du na swoj% 

elastyczno#$ i s"u&y"o do wyrobu "uków i kusz. Na uwag! zas"uguje fakt, i& w statucie 

wareckim po raz pierwszy wprowadzono okres ochronny dla zwierz%t "ownych �od 

#wi!tego Wojciecha +23 kwietnia/, a& do zebrania wszystkich zbó& ozimych i letnich 

z pól� [Symonides E.,2008] .

Statut litewski z 1523 roku wydany przez Zygmunta I Starego, wprowadzi" ochron! 

zwierz%t rzadkich i gin%cych zwierz%t "ownych, w tym &ubra (Bison bonasus), bobra 

europejskiego (Castor ! ber), "ab!dzia (Cygnus sp.) i soko"a w!drownego (Falco pere-

grinus) [Symonides E.,2008].
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Oprócz opisanych statutów, idea ochrony przyrody znalaz!a swoje odbicie równie" 

w statucie Sejmu Warszawskiego (1557), ustawie na wo!oki (1557) i trzech statutach 

Wielkiego Ksi#stwa Litewskiego (I-1529, II-1566, III-1588). Istotnym faktem jest 

ustanowienie ca!kowitego zakazu podzia!u Puszczy Bia!owieskiej na dzia!ki 12-21 ha 

i przydzielenia ich ch!opom, co zapobieg!o jej fragmentacji i by!o przejawem $wiadomej 

ochrony "ubra (Bison bonasus) [Symonides E.,2008].

Ochrona przyrody w $redniowiecznej Polsce nie by!a niestety wolna od pora"ek. 

W 1627 roku w Puszczy Jaktorowskiej ko!o Sochaczewa pad!a ostatnia samica tura (Bos 

primigenius), pomimo zarz%dzenia Zygmunta III Wazy z 1597 roku, obejmuj%cego tura 

ius regale, rygorom ochronnym, ustanawiaj%c go jako zwierz# �g!ówne i patriarchalne� 

[Symonides E.,2008]. Post#puj%ca deforestacja przyczyni!a si# do zmniejszenia lesisto-

$ci kraju z 80& w X wieku do ok. 40& w drugiej po!owie XVIII wieku [Marsza!ek T., 

1999; Szujecki A.,1992].

W XVIII wieku powsta!y w Krakowie (1783r.) i Grodnie (1793r.) pierwsze ogrody 

botaniczne w Polsce, co mo"na uzna' za pocz%tek ochrony ro$lin w warunkach ex situ 

(poza naturalnym miejscem wyst#powania) [Symonides E.,2008].

HISTORIA OCHRONY PRZYRODY W OKRESIE ZABORÓW 
POLSKI

W okresie zaborów Polski rozwój ochrony przyrody znacz%co ró"ni! si# w zale"no-

$ci od polityki pa*stw zaborczych w stosunku do ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

Wysoki poziom rozwoju ochrony przyrody zapewni!y w!adze zaboru pruskiego. Wielki 

wk!ad w dzia!alno$' ochroniarsk% zabytków przyrody mia! przysz!y dyrektor muzeum 

przyrodniczego w Gda*sku - Hugo Conwentz. Zorganizowa! szeroko zakrojon% akcj# 

inwentaryzacji i dokumentacji osobliwo$ci i tworów przyrody. Conwentz zarz%dza! od 

1906 roku �Pa*stwowym Urz#dem opieki nad pomnikami przyrody w Prusiech�. W tym 

czasie w zaborze pruskim utworzono du"o rezerwatów przyrody dla ochrony �pierwotnej 

przyrody� [Symonides E.,2008].

W!adze zaboru rosyjskiego przyk!ada!y du"o mniejsz% wag# do problematyki 

ochrony przyrody. By!a ona ograniczona do dzia!a* podejmowanych przez polskich 

przyrodników i spo!eczników. W 1906 roku w Warszawie powsta!o Polskie Towarzystwo 

Krajoznawcze (PTK), redaguj%ce tygodnik �Ziemia�, w którym publikowano notatki i 

artyku!y o skarbach ojczystej przyrody [Symonides E.,2008].

W zaborze austriackim istnia!y nieco wi#ksze swobody polityczne oraz dwa uniwer-

sytety i szko!y wy"sze, dzi#ki czemu organizacja ochrony przyrody by!a lepiej rozwi-

ni#ta ni" w zaborze rosyjskim. Wa"nym wydarzeniem w dziejach $wiatowej i polskiej 

ochrony przyrody by!o uchwalenie przez Sejm galicyjski 19 lipca 1869 roku ustawy 

�wzgl#dem zakazu !apania, wyt#piania i sprzedawania zwierz%t alpejskich w!a$ciwych 

Tatrom, $wistaka i dzikich kóz�. By!a to pierwsza ustawa obejmuj%ca ochron% dwa 

gatunki zwierz%t z pobudek naukowych, a nie materialnych. Inicjatorem uchwalenia tej 

ustawy byli: profesor Uniwersytetu Jagiello*skiego, wybitny zoolog Maksymilian Si!a-

-Nowicki oraz dwóch uczonych: Ludwik Zejszner i Eugeniusz Janota. Drugim istotnym 
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aktem prawnym by!a ustawa uchwalona w 1874 roku �O ochronie niektórych zwierz"t 

dla uprawy ziemi po#ytecznych�, m.in. ptaków, nietoperzy i je#a.

W 1886 roku hrabia W!odzimierz Dzieduszycki utworzy! na terenie w!asnego 

maj"tku Pieniaki na Podolu pierwszy na ziemiach polskich w ich dawnych granicach 

rezerwat przyrody �Pami"tka Pieniacka�, który chroni! stary drzewostan bukowy [Sy-

monides E.,2008].

W czasie zaborów powstawa!y stowarzyszenia dzia!aj"ce na rzecz ochrony przyrody: 

Galicyjskie Towarzystwo Tatrza$skie (1873r.), 1919r. - przemianowane na Polskie To-

warzystwo Tatrza$skie, Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika (1872r.), Galicyjskie 

Towarzystwo Ochrony Przyrody (1876r.) itd.

HISTORIA OCHRONY PRZYRODY W OKRESIE DRUGIEJ 
RZECZYPOSPOLITEJ (1918-1939R.)

Okres 1918-1939r. by! czasem rozwoju administracji pa$stwowej ochrony przyrody. 

Powsta!a w tym czasie m. in. Pa$stwowa Rady Ochrony Przyrody (PROP-1919r.) i Liga 

Ochrony Przyrody (1928r.). Pod redakcj" W!adys!awa Szafera zosta! napisany pierwszy 

podr%cznik akademicki obejmuj"cy dan" tematyk% �Skarby przyrody i ich ochrona� 

(1932r.) [Szafer W., 1932]. Istotnym faktem by!o równie# uchwalenie 10 marca 1934 roku 

pierwszej ustawy o ochronie przyrody, której tekst stworzy! Jan Gwalbert Pawlikow-

ski i inni cz!onkowie PROP. Mia!a ona charakter konserwatorski; zak!ada!a ochron% 

tworów przyrody przed szkodliw" dzia!alno&ci". Nakazywa!a chroni' �tak gatunki, jak 

zbiorowiska i poszczególne okazy, których zachowanie le#y w interesie publicznym ze 

wzgl%dów naukowych, estetycznych, historycznych, pami"tkowych, albo ze wzgl%du 

na swoiste cechy krajobrazu, które w!adza pa$stwowa uzna!a za podlegaj"ce ochronie. 

W tym okresie urz"d Delegata Ministra Wyzna$ Religijnych i O&wiecenia Publicznego 

do Spraw Ochrony Przyrody sprawowa! profesor W!adys!aw Szafer. 

Okres mi%dzywojenny to równie# czas powstania pierwszych parków narodowych 

w Polsce. Utworzono wówczas 6 parków narodowych oraz 180 rezerwatów przyrody. 

Kolejnym sukcesem polskich w!adz okresu mi%dzywojennego by!o stworzenie spójnej 

organizacji ochrony przyrody i zasad funkcjonowania instytucji pa$stwowych zajmu-

j"cych si% ochron" przyrody.

Mimo stara$ polskich w!adz i zaanga#owania &rodowiska naukowego w dzia!alno&' 

ochroniarsk", nie uda!o si% unikn"' kilku kl%sk na tym polu. Do najpowa#niejszych 

nale#y powstanie kolejki linowej na Kasprowy Wierch, pomimo protestów i dymisji 

cz!onków Pa$stwowej Rady Ochrony Przyrody. Uruchomienie kolejki spowodowa!o 

zwi%kszon" presj% turystyczn" w Tatrach.
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KONSERVATORISCHE KONZEPTIONEN IN DER GESCHICHTE DES NATURSCHUTZES 
IN POLEN BIS 1939

Zusammenfassung

Zur Herrschung der Piasten- und Jagiellonendynastie begannen materielle Voraussetzungen verbunden 

mit dem Naturschutz. Die ersten Anzeichen, die in mittelterlichem Polen dazu führten waren sogenannte 

königliche in folgenden Jahren erlassene Statute: 1347 in Wi"lica und Piotków Trybunalski von Kasimir 

dem Großen, 1423 in Warta von Ladislaus Jagiello, 1523 litauische Statute von Sigismund dem Alten. 

Im 18. Jhd. entstanden in Krakau (1783) und Grodno (1793) erste botanische Gärten in Polen. Zur Zeit 

der Besatzung Polens unterschied sich die Entwicklung im Bezug auf den Naturerbschutz je nach der 

Politik entsprechender Besatzungsmächte. Im Zeitraum zwischen 1918 und 1939, als sich staatliche 

Behörden wegen des Naturschutzes entwickelten, entstanden u.a.: Staatlicher Rat zum Naturschutz 

(1919) und Liga zum Naturschutz (1928). In der Zwischenkriegszeit gründete man in Polen erste 

Nationalparks (6 Nationalparks und 1800 Naturschutzgebiete) .

Schlüsselworte: Naturschutz, Umweltschutz, Statuten, botanische Gärten, Nationalparks, Natur-

schutzgebiete

CONCEPTIONS OF PRESERVATION IN THE HISTORY OF NATURE PROTECTION IN 
POLAND BEFORE 1939. 

Summary

During the reign of Piast and Jagiellonian dynasties appeared material conditions connected with nature 

preservation. The # rst symptoms leading to nature preservation in medieval Poland were the following 

statutes: Wi'lica-Piotrkow statues by king Casimir the Great issued in 1347r.; Warka statutes of 1423 

issued by king Wladyslaw Jagiello and Lithuania statutes of 1523 issued by king Sigmund I the Old. 

In 18th century the # rst Polish botanic gardens were founded in Cracow (1783) and Grodno (1793). 

During the annexation of Poland development of nature preservation varied depending on the politics of 

annexing states towards protection of natural heritage. On the other hand between 1918 and 1939, which 

was the development time of the nature preservation state administration, the State Council of Nature 

Preservation (1919) and League of Nature Conservation (1928) were originated. During the interwar 

period the # rst national parks were established in Poland (6 national parks and 1800 natural reserves).

Key words: nature preservation, environment protection, statutes, botanic gardens, national parks, 

natural reserves.


