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Sprawa Puszczy Białowieskiej od kilku miesięcy bulwersuje kręgi ekologiczne. Polski minister śro-

dowiska właśnie wydał pozwolenie na masową wycinkę na tym terenie o międzynarodowej ran-

dze, zwiększając tym samym trzykrotnie obowiązujące dotychczas normy roczne. Ekolodzy nie 

mają złudzeń, że pociągnie to za sobą nieuchronne zmiany pierwotnego charakteru lasu i zabu-

rzy ciągłość właściwej mu od wieków naturalnej dynamiki. Jako uzasadnienie swojej decyzji rząd 

i Lasy Państwowe przedstawiają inwazję kornika drukarza, który miałby spowodować ogromne 

spustoszenia w dużej części lasu. Tymczasem za tym argumentem, co podkreślają opozycyjne kręgi 

naukowe i ekologiczne, kryją się rozgrywki ekonomiczne, polityczne i ideologiczne. W tym świetle 

sposób, w jaki te nowe normy w zarządzaniu lasem miałyby zostać wprowadzone, pozostaje nie-

jasny, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę ogromne nasilenie się działań autorytarnych w stosunku 

do polskich instytucji i stowarzyszeń ekologicznych, pociągające za sobą zorganizowaną reakcję 

społeczną, w tym także społeczności międzynarodowej. Na tle tego kryzysu można również zoba-

czyć, jak zwolennicy nowego planu, podobnie jak i inni przedstawiciele tego podejścia w Europie, 

lobbują za prymatem przyrody ukształtowanej przez człowieka nad dziką naturą i to nawet w sercu 

ostatniej puszczy w Europie.
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1. Białowieża - ostatnia  

puszcza w Europie 

1.1. Unikatowy ekosystem w Europie 

Puszcza Białowieska, usytuowana na granicy Unii Euro-
pejskiej, w północno-wschodniej części Polski i nieopo-
dal od granicy z Białorusią, jest prawdopodobnie naj-
lepiej zachowanym terenem leśnym nizinnej Europy. 

Od momentu powrotu lasu na nasz kontynent po za-
kończeniu ostatniego zlodowacenia, czyli od neolitu 
do dziś, oddziaływanie człowieka na tereny leśne bez 
przerwy nasilało się aż do teraz, kiedy to praktycznie 
wszystkie lasy w Europie zostały wycięte i zastąpione 
innymi typami wegetacji lub też zostały bardzo znaczą-
co zmodyfikowane przez aktywność ludzką (intensyw-
na wycinka, zalesianie, tymczasowa roślinność, wypas, 
intensywne polowania etc.). Tylko nieliczne pozostało-
ści po lasach pierwotnych i naturalnych istnieją jeszcze 
na naszym obszarze, uchowane od niefortunnych zrzą-
dzeń losu i kolei historii. 

Tak też było w przypadku Puszczy Białowieskiej, oszczę-
dzonej niejako dzięki temu, że była w przeciągu wieków 
terenem prywatnych polowań króla Polski, następnie 
carów, a nawet władz nazistowskich. Niewielkie spo-
łeczności wiejskie, które zamieszkiwały te tereny, peł-
niły zarazem rolę strażników tego starożytnego sank-
tuarium. Działania przez nich podejmowane, mimo iż 
skuteczne, nie były jednak wystarczająco szeroko za-
krojone, aby dogłębnie zmodyfikować ten teren.

Pomimo tego, że Puszcza Białowieska narażona była na 
wiele innych zagrożeń - wojny napoleońskie, ogromne 
zniszczenia dokonane przez armię niemiecką czy dzia-
łania angielskich firm eksploatacyjnych - to zachowała 
swój wyjątkowy w Europie, naturalny charakter. 

Jest to niezwykły las, pełen potężnych, sędziwych drzew, 
osiągających rekordowe rozmiary; wiele z nich to okazy 
najwyższe w Europie. Świerk, występujący spontanicz-
nie w tym regionie, osiąga wysokość do 50 m., dominu-
jąc nad baldachimem lasów mieszanych, a w strefach 
bardziej zimnych i wilgotnych, formując duże tereny 
lasów borealnych. Dowol-
ny fragment rzeźby terenu 
odsłania różne typy lasów: 
od najbardziej wilgotnych 
do najbardziej suchych, 
podłoża od najbardziej ży-
znych do najbardziej ubo-
gich oraz niezwykle bogatą 
i zróżnicowaną roślinność. 

Widoczna jest także ważna cecha naturalnych puszcz - 
duża ilość martwego drzewa, będąca źródłem wyjątkowej 
bioróżnorodności. 

Znajdziemy tu oczywiście niezwykle bogatą społeczność 
żywych istot, od owadów przez grzyby po ptaki i ssaki. Bia-

łowieża jest najbogatszym i 
najbardziej zróżnicowanym 
ekosystemem w Europie! Jej 
niekwestionowanym sym-
bolem jest żubr, najwięk-
szy ssak lądowy na naszej 
szerokości geograficznej, 
ocalony od wyginięcia in 
extremis w okresie między-

Las dziki, często  
nazywany „pierwotnym”

Termin „pierwotny” odnosi się do lasu, którego ekosystem 
i procesy rozwojowe nie zostały zmienione przez aktyw-
ność człowieka. Praktycznie żaden las w Europie nie speł-
nia tej definicji. Istnieją jednak lasy, które tylko w niewiel-
kim stopniu doznały antropogenicznych wpływów i nawet 
jeżeli nie są one zupełnie „pierwotne”, mogą być uznane 
za „bardzo naturalne” lub odznaczające się „wysokim stop-
niem naturalności”. Ograniczone do obszarów reliktowych, 
lasy te znajdują się przede wszystkim w wysokich górach, 
na terenach niedostępnych, na nizinach z kolei praktycznie 
zanikły. Puszcza Białowieska jest jednym z ostatnich lasów 
autentycznie naturalnych w nizinnej Europie i niewątpli-
wie jedną z najlepiej zachowanych umiarkowanych stref 
lasów liściastych mieszanych. W tym znaczeniu jest lasem 
najbliższym stanowi „pierwotnemu”. Dlatego też to okre-
ślenie jest często stosowane w odniesieniu do Puszczy 
Białowieskiej, nawet w oficjalnych komunikatach.

Puszcza Białowieska jest  

najbogatszym i najbardziej zróżnico-

wanym ekosystemem w Europie!

Incroyable diversité de champignons lignivores à Białowieża –  
Sébastien Lezaca-Rojas
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wojennym właśnie w Białowieży, gdzie dziś jego znacząca 
populacja żyje na wolności (chociaż ściśle monitorowana), 
tak jak w czasach prehistorycznych, wraz z wilkami, 
rysiami, wydrami i bobrami oraz licznymi innymi ga-
tunkami, które zniknęły z wielu regionów w Europie…

1.2. Skomplikowany podział administracyjny 

Otaczająca Białowieżę puszcza rozciąga się na po-
wierzchni ponad 150 000 ha, przy czym około 87 000 
ha znajduje się po stronie białoruskiej, a 63 000 ha po 
stronie polskiej, łącząc się z innymi obszarami leśnymi 
na północy i na wschodzie.

Sława puszczy opiera się przede wszystkim na niewiel-
kiej części tego obszaru (17%), który jest sklasyfikowany 
jako park narodowy (co zapewnia silną ochronę w pra-
wie polskim). Park, utworzony w 1921 roku, następnie 
powiększony w roku 1995, jest administrowany i zarzą-
dzany przez niezależny zespół. 

Pozostała część puszczy (83%) podlega nadzorowi Lasów 
Państwowych1 i jest podzielona na trzy nadleśnictwa: 
Białowieżę, Browsk i Hajnówkę, przy czym głównym 
jest Białowieża. W większości nadleśnictw pracowni-
cy Lasów Państwowych zarządzają lasem podobnie jak 
w innych miejscach w Europie, to znaczy organizując 
przede wszystkim produkcję drzewa i w drugiej kolej-
ności zajmując się innymi sprawami, jak dostępność 
lasów do celów rekreacyjnych czy ochrona przyrody. 

Obszar nadleśnictwa Białowieży jest wyjątkowy z uwa-
gi na jego charakter (utrwalony przez różne formy sta-
tusów ochronnych) i co do zasady powinno się w nim 
działać przede wszystkim na rzecz ochrony przyrody. 
Cele ekonomiczne (zaspakajanie lokalnych potrzeb w 
zakresie drzewa na opał) są w tym przypadku na dru-
gim planie. Dlatego też znajdują się tutaj podlegające 
pod leśnictwo liczne obszary cieszące się specjalnym 

statusem (rezerwaty naturalne, parki krajobrazowe, 
lasy bagienne/bagna, obszary referencyjne). Te różno-
rodne cenzusy, dzięki łączonym sposobom zarządzania, 
zapewniają ochronę dużym obszarom leśnym poza par-
kiem narodowym. 

Niemniej ten złożony podział administracyjny, w któ-
rym koegzystują ze sobą różne formy statusowe, a więc 
także różne sposoby zarządzania i eksploatacji, zama-
zuje dodatkowo obraz tego, w jaki sposób nowe normy 
ogłoszone przez rząd będą wprowadzane w życie (szcze-
góły poniżej).

Dzikie lasy charakteryzują się wielką ilością różnych wklęsłości i dziupli 
– Sébastien Carbonnelle

Źródło: http://www.polishwolf.org.pl/bialowieza-forest
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od modelu opartego na rolnictwie rodzinnym i wy-
mianie lokalnej, a orientując się na turystykę i usługi, 
z których to przychód wydawany jest bezpośrednio na 
konsumpcję i lokalny handel. Zmiany te zaszły tak da-
leko, że dzisiaj na polach Białowieży nie znajdziemy już 
choćby jednej krowy! Ten ekonomiczny przewrót nie 
pozostał zresztą bez wpływu na model funkcjonowania 
niektórych zespołów roślinnych i grup zwierząt, które 
żyły z symbiozie z tym intensywnym rolnictwem; dziś 
przetrwanie tych gatunków jest poważnie zagrożone.

Od dłuższego czasu lokalni mieszkańcy obcują z rosną-
cą liczbą badaczy, wysłanych tutaj przez zatrudniające 
ich instytuty naukowe, aby prowadzili swoje badania w 
wyjątkowych warunkach tego regionu. 

Instytucje leśnicze zajmują w tej społeczności miejsce 
szczególne. Tamtejsze szkoły leśne należą do najlep-
szych w kraju. Miejscowi leśnicy są też grupą cieszącą 
się sporym posłuchem i znacznym zaufaniem lokalnej 
społeczności, której są, w pewnym sensie, elitą. Kre-
dyt zaufania, jakim darzą ich miejscowi jest wyższy 
niż ten, którego udzielają naukowcom. „Tutejsi ludzie 
o wiele uważniej słuchają leśników niż naukowców”, 
tłumaczy Joanna Wapińska, liderka lokalnej grupy 
sprzeciwiającej się nowym planom rządu; „naukowcy 
nie cieszą się tutaj szczególnie dobra opinią. Nie sądzę, 
by była to wina samych naukowców, po prostu ludzie 
uważają ich za obcych i nie chcą, żeby ci obcy mówili 
im, co mają robić!”.

W 2012 roku, po serii interpelacji zgłaszanych przez na-
ukowców i ekologów, a także różnych nieudanych pró-
bach objęcia ochroną całego masywu leśnego (zobacz w 
ramce), poprzedni rząd wydał plan zarządzania lasem, 
który brał pod uwagę zastrzeżenia ekologów i miał na-
reszcie gwarantować ochronę naturalnego charakteru 
lasu i jego ekosystemów. Plan ten zmniejszał trzykrot-
nie ilość drewna, które miało być pozyskiwane w lesie, 

1.3. Krucha równowaga wspólnych interesów 

Białowieża jest niewielką miejscowością, liczącą około 
2 500 mieszkańców, usytuowaną w sercu masywu leśnego, 
otoczoną kilkoma niewielkimi, urokliwymi wioskami. 
Miasteczko może się pochwalić długą i burzliwą historią, 
naznaczoną licznymi wojnami, w której pojawia się wiele 
koronowanych głów. W Białowieży od zarania dziejów 
los człowieka związany jest z losem tej wielkiej puszczy. 

Co ważne, Białowieża jest „strefą- granicą”, ruchomą 
granicą na obraz kraju, o który od zawsze kłócili się am-
bitni sąsiedzi (Prusy i Rosja) i który w końcu na mocy 
porozumień w Jałcie z 1945 roku stracił 100km terytorium 
na wschodzie i tym samym musiał zaakceptować podział 
masywu puszczy na dwie części.

Ale ten teren to także granica Europy od czasu przystą-
pienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Przy-
łączenie się kraju do UE pozwoliło na serię głębokich 
zmian w gospodarczym rozwoju Polski. Zmiany te za 
pomocą różnych unijnych programów (modernizacja 
dróg, wspólna polityka rolna itd.) docierają do najbar-
dziej odległych zakątków kraju, takich jak Białowieża 
właśnie. Także i tutaj można więc mówić o pewnej „no-
woczesności”, która jeszcze 15 lat temu wydawała się 
wyłącznym atrybutem Europy Zachodniej.

Do niedawna mieszkańcy Białowieży i okolic żyli tutaj 
praktycznie w sposób samowystarczalny. Podstawę tej 
organizacji stanowiły małe gospodarstwa rolne i, oczy-
wiście, dary lasu. Przez ostatnie piętnaście lat gospo-
darka wioski uległa poważnym zmianom, odchodząc 

Białowieża: najczęściej badany las na świecie 
 
Ciesząca się renomą od początku XX wieku z uwagi na swoją 
unikalną jakość lasu naturalnego Puszcza Białowieska, była za-
wsze w centrum uwagi przyrodników i naukowców. Poza dużą 
Szkołą Leśnictwa, przeniosły się tutaj liczne instytucje nauko-
we, aby korzystać z wyjątkowych warunków do prowadzenia 
badań. Te instytucje zatrudniają duże grono pracowników, wy-
wodzących się częściowo z lokalnych społeczności, ale także 
przyjezdnych - z innych regionów Polski lub Europy, studen-
tów i badaczy, którzy tworzą swoistą społeczność podobną do 
małej wioski. Wszystkie te osoby, które badają pod mikrosko-
pem ewolucję puszczy, przyczyniają się do nadania jej bardzo 
pożądanego tytułu „najczęściej badanego lasu na świecie”. 
Większość z tych instytucji zdobyła międzynarodową renomę 
w swojej dyscyplinie, jak na przykład Instytut Biologii Ssaków 
na Wydziale Biologii Polskiej Akademii Nauk, założony w 1952 
roku, obecnie pod dyrekcją Rafała Kowalczyka. Instytut opu-
blikował ponad 20 podręczników oraz 1500 artykułów nauko-
wych w ponad 60 międzynarodowych czasopismach. Prace 

badaczy tego instytutu w domenie dużych ssaków roślino-
żernych i drapieżnych cieszą się dużym uznaniem na świecie. 
Warto także podkreślić odkrycie przez nich efektu Dehnela, 
który tłumaczy, dlaczego u ryjówek zmniejsza się zimą rozmiar 
czaszki. 
Równie sławna jest Białowieska Stacja Geobotaniczna Wydzia-
łu Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, a to za sprawą prac 
profesora Janusza Bogdana Falińskiego, który był jej dyrek-
torem od 1979 roku aż do swojej śmierci w 2004r. (wówczas 
stanowisko przejął Bogdan Jaroszewicz). Faliński wprowadził 
zasadę badań ciągłych, czyli polegających na badaniu pew-
nych obszarów/miejsc dzień po dniu i zbierania w ten sposób 
informacji na przestrzeni wielu lat. Jest także zespół Białowie-
skiego Parku Narodowego, który corocznie publikuje bardzo 
szczegółowe raporty dotyczącego swojego obszaru działań. 
Ponadto prężnie działa Europejskie Centrum Lasów Natural-
nych Instytutu Badawczego Leśnictwa, które jest aktywne w 
różnych obszarach, w tym entomologii leśnej, gdzie wyróżnił 
się Jan Jerzy Karpiński, pionier w swojej dziedzinie i jego aktu-
alny następca – Jerzy Marian Gutkowski.
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czemu żywo sprzeciwiała się część miejscowej ludności. 
To ten właśnie plan kwestionuje i zamierza zmodyfiko-
wać nowy rząd, który pełni władzę od 2015 roku.

1.4. Gdy do gry wkracza polityka

Wybory prezydenckie w maju 2015 na stanowisko głowy 
państwa wyniosły Andrzeja Dudę, kandydata konserwa-
tywnej partii Prawo i Sprawiedliwość. Szefem nowego 
rządu została Beata Szydło z tej samej partii. Nowy rząd 
już zyskał pewną sławę międzynarodową i to nie tylko 
w kwestii ochrony środo-
wiska. Rząd ten jest jednak 
bardzo różnie oceniany, 
nawet we własnym kraju, 
gdzie od początku swoich 
działań jest on obiektem 
licznych krytyk i działań 
opozycyjnych, będących 
odpowiedzią na bardzo kon-
serwatywną politykę (m.in. 
projekt prawa całkowicie 
zakazującego aborcji2). Ton rządu pozostaje zdecydowany 
i autorytarny, a tego typu wypowiedzi zdają się uwodzić 
coraz liczniejszych wyborców na całym świecie…

Opierając się na zasadzie „nikt nie będzie nam mówił, 
co nam wolno, a co nie”, nowy rząd nie waha się rzucać 
wyzwania instytucjom międzynarodowym, czego do-
brym przykładem jest choćby stale narastające napięcie 
w relacjach z Unią Europejską w kwestiach takich jak: 
środki walki ze zmianami klimatycznymi, zagrożenia 
dla niezależności mediów, konflikt wokół Trybunału 
Konstytucyjnego, próba wytoczenia procesu Donaldowi 
Tuskowi.3

Nowy rząd manifestuje zadziwiającą niechęć wobec 
wszystkiego, co z daleka bądź bliska przypomina eko-
loga… Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczy-
kowski oświadczył na przykład w wywiadzie dla dzien-
nika Bild: „Chcemy po prostu wyleczyć ten kraj z kilku 
chorób. Poprzedni rząd realizował określony lewicowy 
program. Tak jakby świat według marksistowskiego 

wzorca musiał automatycznie rozwijać się tylko w jed-
nym kierunku - nowej mieszaniny kultur i ras, świata 
złożonego z rowerzystów i wegetarian, którzy używa-
ją wyłącznie odnawialnych źródeł energii i walczą ze 
wszelkimi przejawami religii.”4 

Minister środowiska Jan Szyszko reprezentuje autory-
tarną linię rządu. Jednym 
z jego pierwszych posunięć 
było zwolnienie dyrektora 
Białowieskiego Parku Naro-
dowego5. Powody tej decy-
zji pozostają niejasne, choć 
aktualny rozwój wypadków 
daje na ten temat do my-
ślenia.

Szczególne szkody może 
poczynić jeden z ostatnich projektów ministra. Chcąc 
zapewne zagwarantować sobie spokój przy wprowa-
dzaniu nowych rozporządzeń i projektów o znaczącym 
wpływie na środowisko naturalne, przygotowana zo-
stała zmiana prawa pozwalająca na likwidację Gene-
ralnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (czyli organizacji 
odgrywającej bardzo ważną rolę przy wprowadzaniu 
prawodawstwa dotyczącego środowiska naturalne-
go), ograniczająca wpływ organizacji pozarządowych 
w sprawach dotyczących praw środowiskowych, a 
przede wszystkim pozwalająca na wprowadzenie od-
powiedzialności karnej dla uczestników manifestacji i 
protestów obywatelskich, których uczestnicy będą od-
tąd mogli podlegać karze aż do 3 lat więzienia.6

Puszcza Białowieska pojawiła się też mimo woli w de-
bacie politycznej przed ostatnimi wyborami. Jeden z 
punktów programu wyborczego PIS zakładał walkę z 
rzekomą wolą poprzedniego rządu, by sprywatyzować 
lasy. „Oczywiście w Polsce wszyscy byliby niezadowo-
leni, gdyby rząd zdecydował się sprywatyzować lasy. 

Za perspektywą gospodarczą,  

ukrywają się w rzeczywistości i 

nne, bardziej złożone kwestie  

władzy i ideologii

Life+ Aquila – europejski program  
ochrony orlika krzykliwego.

 
Projekt ten, wspierany przez regionalną administrację 
Lasów Państwowych we współpracy z licznymi organiza-
cjami w Polsce i ekspertami za granicą, trwał od 2010 do 
2015 roku i miał na celu zapobieganie spadkowi liczeb-
ności orlika oraz zwiększanie jego populacji na terenach 
północno-wschodniej Polski, jednocześnie promując i 
rozwijając model trwałego zarządzania pejzażem terenów 
naturalnych, uczulając na ta tematykę ludność lokalną i 
turystów. Projekt zakładał między innymi odnowę setek 
hektarów łąk, na których celowo opóźniano koszenie tra-
wy, umożliwiając tym samym orłom polowanie na ich ulu-
bionych terenach.
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Polacy są bardzo związani z lasami, choćby przez tra-
dycje grzybobrania. Temat ten pozostaje więc dla wy-
borców bardzo ważny i partie polityczne chętnie wyko-
rzystują go z grze przedwyborczej. Tak też stało się i tym 
razem!” - tak tłumaczy nam Robert Cyglicki, dyrektor 
programowy Greenpeace Polska. „Związek Polaków z 
lasem i naturą ogólnie jest bardzo silny” - dodaje Adam 
Wajrak, pisarz i dziennikarz zaangażowany w ochronę 
Puszczy Białowieskiej, mieszkający w jednej z wiosek 
na jej terenie. „Czym innym możemy się pochwalić w 
tym kraju ? Jest to z pewnością jedna z rzeczy, z których 
tutejsi ludzie mogą być dumni.”

Polska ludność nie jest jedyną grupą, która jest zwią-
zana ze „swoim” lasem. Administracja lasów państwo-
wych, bliska władzy i w sposób naturalny podległa rzą-
dowi, także chciałaby zachować silne wpływy w lasach 
oraz serię prerogatyw i przywilejów wynikających z 
tych wpływów (jak choćby średnie zarobki wyższe niż 
w wielu innych sektorach gospodarki w Polsce). Potęga 
tej administracji jest ogromna. Według Rafała Kowal-
czyka, dyrektora Instytutu Ssaków w Białowieży, le-
śnicy „są jak armia, funkcjonują wobec rządu i partii 
politycznych jak świetnie zorganizowane lobby. Nie są 
może liczni, ale za to dobrze zorganizowani.”

Jan Szyszko - minister środowiska
 
Na początku kariery - leśnik, potem profesor leśnictwa 
na uniwersytecie, w polityce pojawia się w 1991 roku. 
W 1997r. nie udaje mu się zdobyć wystarczającej liczby 
głosów, by dostać się do Sejmu, ale jest nominowany na 
stanowisko ministra środowiska, zasobów naturalnych i la-
sów. Zostaje nim na nowo w okresie 2005-2007 i po raz ko-
lejny od 2015 w rządzie Beaty Szydło. Jako student obronił 
doktorat z leśnictwa na temat… kornika drukarza!

Atak na instytucje i stowarzyszenia
 
Greenpeace Polska zdobył i opublikował na swoim portalu inter-
netowym projekty drastycznych zmian w ustawach o ochronie 
przyrody, zanim te trafiły do prac w Sejmie. Chodzi m.in. o pro-
pozycję zlikwidowania jednostek Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska, GDOŚ, które zajmują się dziś licznymi aspektami 
zarządzania terenami objętymi programem Natura 2000, ale są 
też aktywne przy projektach rozwoju zrównoważonego, a przede 
wszystkim w badaniach nad wpływem na środowisko projektów 
infrastrukturalnych. Instytucja ta odegrała na przykład bardzo 
ważną rolę, sprzeciwiając się projektowi budowy autostrady, 
która miała przecinać Dolinę Rospudy (więcej informacji na ten 
temat w ramce poniżej). Zakres działań i kompetencji należą-
cych aktualnie do GDOŚ ma zostać powierzony Dyrekcji Lasów 
Państwowych, która to instytucja zdaje się koncentrować coraz 
więcej kompetencji związanych z ochroną środowiska. 
W podobnym duchu inna proponowana zmiana prawa chce 
ograniczyć wpływ większości stowarzyszeń związanych z 
ochroną środowiska na opiniowanie projektów mających 
wpływ na środowisko naturalne. Według dokumentów mi-
nisterstwa, ujawnionych przez Greenpeace, rząd planuje 
wprowadzenie odpowiedzialności karnej dla osób biorą-
cych udział w protestach społecznych przeciwko zmianom 

prawa w zakresie ochrony środowiska, wprowadzając kary 
do 3 lat więzienia dla protestujących ekologów. 
Dodatkowo mająca wówczas miejsce próba ograniczenia me-
diom dostępu do Sejmu, spotkała się z żywą reakcją posłów 
opozycji i sprowokowało wielodniowe manifestacje w licz-
nych polskich miastach. Część modyfikacji prawnych została 
tego dnia przegłosowana w warunkach chaosu i bez spełnie-
nia wszystkich legalnych wymogów, stąd liczne żądania ich 
anulowania.

	

Źródło: Wikimedia – PiS –CC by SA 3.0

Źródło: http://wiadomosci.dziennik.pl
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1918 Polska odzyskuje niepodległość

1920 Wojna z Rosją

1921 W Białowieży powstaje siedziba Dyrekcji Ge-

neralnej Lasów Państwowych

1921 Uzyskanie statusu rezerwatu przyrody

1929 Reintrodukcja żubra

1932 Powołanie Parku Narodowego

1945 Porozumienia w Jałcie dzielą masyw leśny na dwie części

1945 Ponowne utworzenie dwóch Parków 

Narodowych: Polskiego i Białoruskiego

1977 Puszcza u znana przez UNESCO za Rezerwat Biosfery

1979 Uzyskanie statusu Dziedzictwa Światowego UNESCO

1980 Pierwsze postulaty ekologów za 

zwiększeniem ochrony Puszczy

1990 Fala manifestacji środowisk związanych z ochroną środowiska

1996 Zwiększenie powierzchni Parku Narodowego 

do 16% powierzchni masywu

2000 Zapowiedź rozszerzenia statusu Parku 

Narodowego na całość masywu

2000 Rząd wycofuje się z tego planu pod 

naciskiem środowisk lokalnych

2000 Prawo określające strefy chronione w ramach 

konsensusu z miejscową ludnością

2003 Nowy plan gospodarowania lasem, nacisk na 

produktywność. Krytyka środowisk ekologicznych

2003 Stworzenie przez Lasy Państwowe stref wy-

jątkowych na ternie Puszczy

2004 Polska przyłącza się do Unii Europejskiej. Program 

Natura 2000 obejmuje Puszczę Białowieską

2007 Nowe negocjacje w sprawie rozszerzenia Parku Narodowego

2010 Zaniechanie negocjacji

2010  Kampanie różnych organizacji pozarządo-

wych za ograniczeniem wpływu środowisk 

lokalnych na ochronę Puszczy Białowieskiej

2011 Konsultacje nowego planu zarządzania

2012  Wprowadzenie nowego planu zarządzania, ograniczenie o 

dwie rzecie limitów drewna pozyskiwanego w Puszczy

2013 Protesty miejscowych przeciwko nowemu planowi

2015  Partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS) wygrywa wybory. Andrzej 

Duda zostaje prezydentem a Beata Szydło Premierem

2016  Zapowiedź nowego planu gospodarowania lasem, zwiększają-

cego limity cięć. Reakcje na skalę krajową i międzynarodową 

2017  Seria projektów i modyfikacji przepisów prawnych , 

zwiększających ekonomiczną presję na lasy, także na 

Puszczę Białowieską, i koncentrujących kompetencje 

związane z lasami w rękach admininstracji leśnej.

Polskie lasy
 
Lasy pokrywają w Polsce około 22% powierzchni kraju, co 
odpowiada blisko 7 milionom hektarów. Cechą szczególną 
lasów w Polsce jest fakt, że są one w 81% własnością pań-
stwową, co daje znaczącą władzę decyzyjną administracji 
leśnej z jej 25433 pracownikami. Lasy w Polsce są podzie-
lone na 17 dyrekcji generalnych, a te na 430 nadleśnictw. 
Każde nadleśnictwo to około 17 500 hektarów lasu. Puszcza 
Białowieska podlega dyrekcji generalnej w Białymstoku. Jej 
63 000 hektarów (po polskiej stronie) to 0,88% wszystkich 
terenów leśnych w Polsce. Blisko ¾ lasów w Polsce to lasy 
iglaste. 85% drzew iglastych w Polsce to sosny zwyczajne, 
które zapewniają 60% przychodów ze sprzedaży drewna, 
7% przychodów zapewnia świerk.8 

Obywatele Europy czują się związani ze swoimi lasami
 
W ciągu ostatniego dziesięciolecia mogliśmy zaobserwować 
w Europie liczne próby prywatyzacji lasów publicznych. W 
Szwajcarii i Anglii w 2013, we Francji w 2015, wszystkie zakoń-
czone niepowodzeniem z racji silnej mobilizacji społecznej. W 
Belgii niedawna próba rządu Walonii, by sprywatyzować część 
lasów, także spotkała się z silnym oporem społecznym i mobi-
lizacją stowarzyszeń środowiskowych7. Główne powody tych 

prób oddania lasów do dyspozycji sektorowi prywatnemu są 
natury ekonomicznej. Duże firmy sektora drzewnego wszę-
dzie próbują wyeliminować konkurencję mniejszych firm i lo-
kalnych tartaków. Ich przemysłowe metody wykorzystały już 
większość zasobów lasów prywatnych, firmy te próbują więc 
zdobyć dostęp do zasobów lasów państwowych, czego konse-
kwencją będzie nie tylko ograniczenie dostępu obywateli do 
lasów dotąd publicznych, ale i zmniejszenie wymogów środo-
wiskowych na coraz większych obszarach leśnych…

Ostatnie stulecie historii Puszczy Białowieskiej
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2. zmiany na horyzoncie

2.1. Nowy plan rządu

Nowy rząd (a wraz w nim szeregi administracji leśnej) 
zapowiedział, że aktualnie obowiązujący plan zarzą-
dzania lasem zostanie zweryfikowany i zmodyfikowa-
ny. Powodem rzekomo koniecznych zmian miałaby być 
potrzeba zwalczania kornika drukarza (ips typogrq-
phus) - więcej w ramce poniżej.

W praktyce nowy plan zezwalałby na zwiększenie wy-
cinki na 2/3 powierzchni nadleśnictwa. Ilość pozyska-
nego drewna miałaby wzrosnąć trzykrotnie w stosunku 

do tej pozyskiwanej zgodnie z poprzednim planem. Ale 
przede wszystkim te zmiany planów zakładają masową 
wycinkę starych drzew (co dotąd było znacznie ograni-
czone) i to w najstarszych partiach puszczy!

Oprócz leśników nowy plan zdobył także poparcie lobby 
przemysłu drzewnego. „Leśnicy mają poparcie niektó-
rych lokalnych organizacji i przedsiębiorstw związa-
nych z przemysłem drzewnym, które twierdzą, że miej-
scowa ludność potrzebuje drewna do pracy, ogrzewania 
itd. To taka forma koalicji leśników, lokalnych biznes-
menów i polityków. No i oczywiście wraz z nowym 
rządem pojawiło się dodatkowe poparcie dla tego typu 
planów…” - twierdzi Rafał Kowalczyk.

Te różne lobby wykorzystują obecność w rządzie no-
wego ministra środowiska, żeby rozwinąć i wzmocnić 
swoje wpływy w Puszczy.

2.2. Kornik drukarz sieje ziarno niezgody 

Styl działań nowego ministra środowiska widoczny jest 
także w jego wypowiedziach; mówiąc o Puszczy Biało-
wieskiej używa on na przykład sformułowania, że las 
jest  „w stanie rozkładu”11… W tej sytuacji minister nie 
zamierza stać z założonymi rękami i przyglądać się, jak 
las niszczeje pod naporem kornika, który zabija liczne 
drzewa! Leśnicy w podobnym tonie domagają się na-
tychmiastowej i drastycznej walki z tym szkodnikiem, 
by ocalić drzewa. Proponowana metoda walki polega 
oczywiście na wycięciu drzew dotkniętych inwazją kor-
nika i to też zakłada nowy rządowy plan, podwyższają-
cy limity wycinki. 

Jacek Hilszczański, entomolog i profesor leśnictwa na 
Uniwersytecie Warszawskim, jest zwolennikiem pilnych 
działań w tym zakresie: „Myślę, że jest jeszcze czas, żeby 
powstrzymać śmierć świerków. To jest jeden z powo-
dów tego planu. […] Chcemy jedynie opóźnić ten proces 

i zabezpieczyć przede wszystkim stare świerki, tak, żeby 
zapewnić przetrwanie tego siedliska dla jak największej 
liczby gatunków związanych z tymi drzewami.”

Ale według ekologów te zabiegi nie mają sensu. „Zo-
stało udowodnione, że taki plan, aby się sprawdzić, 
musi obejmować usunięcie co najmniej 80% drzew, 
co w Puszczy Białowieskiej jest po prostu niewykonal-
ne z uwagi na ilość jej obszarów objętych statusem 
ochronnym”- odpowiada Kowalczyk, który zresztą nie 
obawia się o przetrwanie świerków w najbliższym cza-
sie: „Kornik zabije co najwyżej około 20% drzew, w do-
datku świerki odnawiają się bardzo łatwo więc ryzyko, 
że te całkiem tutaj zanikną, jest minimalne.” 

Niektórzy, jak Bogdan Jaroszewicz, dyrektor stacji ge-
obotanicznej w Białowieży, należącej do Uniwersytetu 
Warszawskiego, uważają, że nadejdzie moment, kiedy 
fala kornika sama zaniknie: „W lasach naturalnych, 
a w szczególności w lasach mieszanych, las sam po-
winien być w stanie poradzić sobie z tym problemem. 
Tym bardziej powinno to być możliwe w aktualnych 
okolicznościach, gdzie fala obecności kornika jest już 
zaawansowana i gdzie jedna trzecia lasu jest zabezpie-
czona, nie sądzę, by jakakolwiek forma zewnętrznego 
zarządzania mogła stłumić to zjawisko. Kwestia powin-
na ulec rozwiązaniu poprzez procesy naturalne.”

2.3. czy interwencja jest konieczna?

Przede wszystkim należałoby zadać sobie pytanie, czy 
powinno się w ogóle walczyć z tą inwazją kornika. Więk-
szość naukowców pracujących w Białowieży odpowie na 
to pytanie przecząco, wskazując przede wszystkim na to, 
że martwe drewno jest niebywałym źródłem różnorod-
ności biologicznej.17

Poza tym twierdzą oni, że w tak unikatowym na skalę 
europejską miejscu, najlepsze co można zrobić, to pozwolić 

Co dokładnie ma podlegać wycince?
 
Poprzedni plan zarządzania lasem, podpisany w 2012, 
przewidywał możliwość wycięcia 63 471 m3 drzewa w 
nadleśnictwie Białowieża w okresie 2012-2021, z czego 
771 m3 wielkich i starych drzew oraz 62 700 m3 drzew 
młodych. Mimo tego planu miejscowa Dyrekcja Lasów Pań-
stwowych w samym tylko 2015 roku wycięła blisko 57000 
m3 drzewa (czyli 90% całego limitu przewidzianego w 
planie). Jesienią 2015r Dyrekcja Lasów Państwowych w 
Białymstoku przygotowała projekt aneksu do pierwotnego 
planu. Aneks ten przewidywał zwiększenie limitu wycinki 
drzew na następne 6 lat o dodatkowe 260000 m3 (czyli 
ponad 3 razy więcej niż przewidziano w poprzednim pla-
nie), z czego 198900 m3 może być dostarczone przez tzw. 
„grube drzewa”, pochodzące nawet z najstarszych partii 
puszczy (czyli zwiększenie o 258 razy ilości tych drzew 
w stosunku do poprzedniego planu), a także ingerencję w 
około 20% najstarszych partii tego kompleksu leśnego! 
Nowy plan wprowadzałby więc w puszczy sytuację podob-
ną do tej, która ma już miejsce w większości komercyjnych 
lasów w Polsce.9
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Kornik drukarz (Ips typographus)

Kornik drukarz, czyli bostryche typographe, jest małym, zale-
dwie kilkumilimetrowym insektem, który żyje pod korą świer-
ku, gdzie jego larwy ryją komory i chodniki w łyku. To nie sam 
kornik powoduje śmierć drzewa, ale grzyb, który jest przez nie-
go przenoszony z drzewa na drzewo. Podobnie, jeśli chodzi o 
straty powodowane w drewnie: to nie sam kornik je powoduje, 
atakując zewnętrzne partie drzewa, ale rozprzestrzenianie się 
grzyba, który zmniejsza wartość handlową drewna. Kornik ata-
kuje prawie wyłącznie świerki i jedynie rzadko, w drodze wyjąt-
ku, inne odmiany drzew, na przykład sosny. 
Korniki są „pasożytami słabości”, co oznacza, że atakują chore 

lub osłabione drzewa, ale także drzewa świeżo wycięte, złama-
ne lub przewrócone przez wiatr. Osłabione drzewo wydziela 
specjalne substancje (kairomony), pozwalające kornikom je 
namierzyć. W pierwszej fazie osłabienia drzewa, stwierdzenie, 
czy jest ono zakażone, nie jest możliwe. Kiedy zauważa się kor-
niki na z pozoru zdrowych drzewach, często jest już zbyt późno: 
drzewa te są w praktyce osłabione, choć nie widać jeszcze ze-
wnętrznych symptomów tego osłabienia. 
Cykliczne ogniska tych insektów są dobrze znane w Europie10, 
„pomagają” im często wydarzenia klimatyczne. Świerki dobrze 
znoszą długie i mroźne zimy, potrzebują też stałej wilgotności 
gleby. Po każdym wydarzeniu klimatycznym zaburzającym te 
warunki, obserwuje się inwazje korników. Ocenia się, że powta-

rzają się one co kilkadziesiąt lat. Od jakiegoś czasu ogniska kor-
ników pojawiają się częściej niż w poprzednich okresach, a ich 
intensywność wzrasta. Ma to bezpośredni związek z ocieple-
niem klimatu, powodującym coraz gorętsze lata i coraz częstsze 
susze, a także coraz krótsze i cieplejsze zimy. Kumulacja tych 
elementów, do tego powtarzająca się od kilku lat, wpływa nega-
tywnie na kondycję świerków. W niektórych regionach Europy 
częstsze niż dotąd burze także mogą przyczyniać się do rozwi-
jania ognisk kornika. Do tego ciepłe okresy letnie pozwalają na 
łatwiejszą reprodukcję kornika, który zamiast zwyczajowej ge-
neracji rocznej, jest aktualnie w stanie przetrwać dwa a nawet 
trzy lata.

Meyers Konversations-Lexikon, 4. Aufl. 1888, Bd. 16, S. 352 Ips typographus - James K. Lindsey - CCbySA4.0 (zdjęcie skadrowane)
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Sztuczna i naturalna kontrola kornika

Kornik drukarz jest jednym z najbardziej znienawidzonych przez 
leśników insektem. Rozprzestrzenia się on bardzo szybko, jego 
ogniska mogą przyjmować znaczące rozmiary i zabijać liczne 
drzewa. Spustoszenie siane przez kornika może być szczególnie 
wstrząsające w lasach sadzonych i jednogatunkowych. 
Opracowano kilka strategii ograniczania populacji kornika, z 
których najczęściej używana polega na montowaniu pułapek 
przypominających odwrócone butelki plastikowe lub płyty 
z pionowymi wgłębieniami. W środku pułapki znajdują się 
przyciągające te insekty feromony (a czasem też substancje 
owadobójcze). Akcje montowania tych pułapek są regularnie 
organizowane na terenie nadleśnictwa Białowieża. Głównym 
mankamentem tej techniki jest fakt, że pułapki przyciągają też 
naturalnych drapieżników kornika takich jak barciele (chrząszcze 
z rodziny przekraskowatych). „Kompaniom pułapkowym” towa-
rzyszy często wycinka drzew, które mogłyby zostać zaatakowane, 
czyli na przykład przewróconych czy zdradzających pierwsze 
symptomy zakażenia. To właśnie podwyższenie limitów tych 
„cięć prewencyjnych” nas tutaj interesuje.
Bez ludzkiej interwencji kilka czynników jest w stanie spon-
tanicznie powstrzymać rozprzestrzenianie się ognisk kornika. 

Najogólniej rzecz ujmując, sam powrót normalnych warunków 
pogodowych ogranicza rozwój korników, które nie są w stanie 
przetrwać ostrej zimy i nie rozmnażają się nadmiernie, jeśli lato 
nie trwa dłużej niż normalnie. Warta odnotowania jest też obec-
ność drapieżników specjalizujących się w konsumpcji korników, 
takich jak barciel12 czy dzięcioł trójpalczasty (dla którego kornik 
jest ulubionym pożywieniem). Liczba tych drapieżników szybko 
wzrasta, gdy w okolicy pojawia się ognisko kornika.
Ale przede wszystkim, nawet wobec braku dwóch powyższych 
czynników, sam dobór naturalny reguluje ilość korników. Kiedy 
liczba drzew podatnych na zakażenie spada, korniki skupiają 
się masowo na już zaatakowanych drzewach, zmniejsza to ilość 
dostępnego pożywienie i osłabia całą populację kornika, którego 
zdolności rozrodcze szybko spadają do zera13.
Nawet jeśli nie sposób dziś przewidzieć, kiedy zakończy się 
aktualna inwazja kornika w Puszczy Białowieskiej, ilość drzew 
podatnych na zakażenie już zaczęła znacząco spadać i można 
sie niebawem spodziewać szybkiego zmniejszania się populacji 
kornika. To z kolei pociągnie za sobą coraz rzadsze występowa-
nie jego drapieżników, jak dzięcioł trójpalczasty. Te fluktuacje, 
dotyczące liczby osobników danego gatunku, są normalne w 
środowisku naturalnym i nie wpływają na ich stałą obecność 
w ekosystemie.

Chodniki wyryte przez kornika drukarza w łyku drzewa - Tõnu Pani - Wikimedia CCbySA 3.0. (zdjęcie skadrowane)

Dzięcioł trójpalczasty  (Picoides tridactylus),  
zdjecie: Naxalps – Wikimedia CCbySA 3.0
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działać naturze i co najwyżej obserwować jej funkcjo-
nowanie, nawet kosztem wyniszczenia części lasu na 
skutek działalności kornika.

Jak tłumaczy Rafał Kowalczyk: „Najbardziej wyjątkowa 
tutaj jest ta niebywała dynamika natury, możemy oczy-
wiście i tutaj obserwować procesy zanikania gatunków, 
ale ma to związek z tym, że ten las żyje i podlega cią-
głym zmianom. W Europie tworzenie stref ochronnych 
ma na celu utrzymanie identycznego stanu siedlisk i 
ochronę pewnego typu skupisk leśnych, form pejzażu, 
łąk, itd., podczas gdy w Puszczy Białowieskiej zależy 

nam właśnie na ochronie dynamicznych procesów, 
pozwalających na obserwację zmian zachodzących w 
lesie, jest więc normalne, 
że zestaw gatunków też 
ulega zmianie.”18

Ochrona naturalnych pro-
cesów pozwala również 
łatwiej zrozumieć, w jaki 
sposób las przystosowuje 
się do zmian, między innymi klimatycznych, jak mówi 
Kowalczyk: „Potrzebujemy tego lasu, bo uczy nas on, jak 

przebiegają procesy naturalne. Nawet aktualne ogniska 
kornika są przykładem naturalnego dostosowywania 
się tego insekta do ocieplenia klimatu. Prawdopodob-
nie w przyszłości strefa występowania świerków prze-
sunie się bardziej na północ ku chłodniejszym strefom 
klimatycznym. Mamy aktualnie możliwość zaobser-
wowania, w jaki sposób las przystosowuje się do zmian 
związanych z ociepleniem klimatu, a musimy zrozu-
mieć, jak zachowuje się las, żeby w przyszłości lepiej 
zarządzać innymi lasami.”

W związku z tym, że ponad połowa masywu leśnego 
znajduje się po stronie białoruskiej i że kornik za nic 
ma granice administracyjne19, trudno sobie wyobrazić, 
jak plan polskiego rządu miałby skutecznie wpływać 
na rozwój ogniska kornika w Puszczy Białowieskiej. 
Ocieplenie klimatu zdaje się być głównym czynnikiem 
faworyzującym jego obecność: „Puszcza Białowieska 
musi mierzyć się z rozmaitymi zagrożeniami, jednym 
z których jest niewątpliwie obniżenie poziomu wód 
gruntowych, który w niektórych miejscach obniżył się 
do głębokości 40 cm. Następowało to zwłaszcza po okre-
sach suszy odnotowanych w ostatnich latach w całej 
Europie20. Jednym z rezultatów suszy jest oczywiście 
osłabienie drzew, ale także zwierząt, jak choćby bocia-
na czarnego. To dlatego administracja leśna organizuje 
działania mające na celu zatrzymanie wody w ekosys-
temach, między innymi poprzez budowę małych struk-
tur retencyjnych czy grobli”, tłumaczy nam Renata 

Krzyściak-Kosińska, dy-
rektor centrum szkolenia 
w tematyce lasów w nad-
leśnictwie Białowieża i 
współpracownica progra-
mu Life+ Aquila.21

Metodę tą popiera z pew-
ną dozą ironii Adam Wajrak: „Jedyna rzecz, którą mo-
żemy zrobić, żeby poprawić kondycję świerków, na 

Kornik drukarz: szkodnik czy dobroczyńca?

Kornik drukarz nie jest w lesie nowym gościem, od kilkudzie-
sięciu milionów lat rozwijał się wraz ze świerkiem, nigdy nie 
prowokując jego kompletnego zniknięcia czy wyniszczenia. 
Ekosystemy i ich bioróżnorodność są uzależnione od zakłóceń 
(pożarów, burz, wiatrołomów itp.), które pozwalają naturalnym 
procesom osiągnąć kolejne fazy: początkowego rozwoju, pełni 
rozwoju i obumierania, a każdej z tych faz jest przypisana właściwa 
jej różnorodność. To zjawisko jest też nazywane „odpornością 
ekologiczną” i określa zdolność ekosystemu, siedliska, populacji 
czy gatunku do osiągnięcia „normalnego” funkcjonowania i 
rozwoju po każdorazowym poważnym zaburzeniu. Zgodnie z 
tą zasadą po każdej ważniejszej proliferacji kornika możemy 

zaobserwować obfite owocowanie świerków, które w ten sposób 
zapewniają sobie naturalną odnowę. Wszędzie, począwszy od 
Niemiec (patrz zdjęcia)14, poprzez Czechy, a skończywszy na 
Szwecji, obserwuje się naturalną odnowę lasów świerkowych, 
następującą po inwazji kornika. Jeśli chodzi o Puszczę Biało-
wieską, to niedawny raport programu Life+ ForBioSensing15, 
który zajmuje się obserwowaniem lasu przy pomocy satelitów, 
wskazał, że faktyczna ilość drzew zaatakowanych przez kornika 
jest o wiele mniejsza niż sądzono i że można już zaobserwować 
znaczącą naturalną odnowę świerka. 
Wszystkie te elementy skłaniają do myślenia, że kornik jest 
koniecznym ogniwem zmian środowiska leśnego i że ma on 
pozytywny wpływ na bioróżnorodność poprzez tworzenie stref 
otwartych oraz wpływanie na odnawianie się generacji drzew16.

„Leśnicy nie są w stanie zaakcepto-

wać, że jakieś małe stworzenie stawia 

im opór i demoluje las!”

Źródło: http://www.europarc.org/news/2016/09/bialowieza-forest-still-under-threat/
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pewno nie uszczęśliwi leśników: należałoby zasypać 
wszystkie odpływy i kanały, które leśnicy wykopali w 
lesie przez ostatnie 50 lat.” 

I dodaje na zakończenie: „Czy trzeba coś zrobić z kor-
nikiem? Nie! Bo kornik jest tutaj od zawsze. Jest ele-
mentem naturalnych procesów. Korniki istnieją odkąd 
istnieją świerki.” Wajrak nie szczędzi przytyków leśni-
kom: „Nikt nie sprzeciwia się temu, że wilki zabijają 
jelenie, ale leśnicy nie są w stanie zaakceptować, że 
jakieś małe stworzenie stawia im opór i demoluje las!”

2.4. Prawo milczenia i kontekst autorytarny

Debata, która po jednej stronie stawia naukowców i 
ekologów, a po drugiej leśników, których popiera miej-
scowa ludność, trwa już od blisko dwudziestu lat. Obie 
strony mają swoje koncepcje Puszczy Białowieskiej. Ci 
pierwsi bronią wizji lasu naturalnego, która wpisuje 
się w międzynarodową perspektywę ochrony wspólne-
go dziedzictwa nawet kosztem interesów lokalnych. Ci 
drudzy bronią zaś takiej wizji lasu, w której kontrola i 
pożytek z lasu przypada przede wszystkim społeczno-
ści lokalnej, która ją ukształtowała (przez korzystanie z 
zasobów lasu) i utrzymywała w dobrym stanie (dzięki 
odpowiedniemu zarządzaniu przez leśników).

Głos miejscowych, pełen werwy i dobrze słyszalny za 
każdym razem, gdy jest okazja sprzeciwić się planom 
ekologów, jest integralną częścią tej debaty. Nie można 
wykluczyć, że głos ten bywa wyolbrzymiany czy nawet 
instrumentalizowany przez leśników, którym służy do 
poparcia własnych planów.

W szeroko pojętych instytucjach leśnych (w administracji 
leśnej, szkołach leśnictwa, na wydziałach badań), nie 
wszyscy popierają nowy plan ministerstwa środowiska, 
ale osoby te niechętnie wyrażają na głos swoje opinie. Czy 
to z obawy przed odwetem w aktualnej sytuacji politycz-

nej - dość napiętej i chętnie karzącej nieprawomyślnych? 
Ci, którzy głośno wyrazili swoje zdanie, już oberwali za 
swoje, jak choćby Mirosław Stepaniuk, były dyrektor parku 
narodowego , Rafał Kowalczyk, wykluczony przez ministra 
z Narodowej Rady Ochrony Przyrody wraz z 31 innymi 
jej członkami23 czy Bogdan Jaroszewicz, 
któremu odmawia się koniecznych ze-
zwoleń, pozwalających na prowadzenie 
badań botanicznych w części lasu, za-
rządzanej przez leśników. 

Silne wpływy władzy wykonawczej i ad-
ministracji wywołują niezdrową presję 
społeczną. W tej sytuacji tym trudniej o 
to, by każda ze stron przedstawiła swoje 
argumenty i by decyzje zostały podjęte 
w sposób spokojny i rozsądny.

A co na to mieszkańcy okolicy? Mają 
odwagę wyrażać swoje zdanie? „Jeśli są 
po stronie leśników, to oczywiście jest 
im łatwiej wyrażać opinię. Ale odkąd 
uznano mnie za przywódcę ruchu prze-
ciwników interwencji, ludzie podchodzą 
do mnie na ulicy i gratulują odwagi. 
To dla mnie dowód tego, że sami boją 
się mówić o tym otwarcie. Nie czują 
się zupełnie wolni w wyrażaniu swojej 
opinii” - podkreśla Joanna Łapińska. 

Podobnie jak inne osoby, sprzeciwiające 
się intensywnym wycinkom, podkre-
śla ona eskalację konfliktu między ich 
zwolennikami i przeciwnikami. Znie-
wagi i groźby24 są od jakiegoś czasu na 
porządku dziennym: „Eko-terrorystów 
powinno się deportować albo zamykać!”, 
można było niedawno usłyszeć w trak-
cie pewnej debaty politycznej. I faktycz-

nie rząd przewiduje wprowadzenie kar dla protestujących 
ekologów (patrz tekst powyżej). Podczas wizyty ekspertów 
UNESCO wiosną 2016 roku, niektórzy uczestnicy, którzy 
próbowali nagrywać trwające wycinki, zostali zaatakowa-
ni przez przedstawicieli miejscowej ludności.25 Podobnie 

Przykład ulotki rozdawanej miejscowej ludności. Według ekologów ulotka ta została przygoto-
wana i rozprowadzona przez leśników tłumaczenie z polskiego)22 
Blicharska & Van Heerzele (2015)
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było w naszym przypadku, gdy próbowaliśmy filmować 
wycinkę z czasie naszej ostatniej wizyty we wrześniu 
2016 roku; ilekroć zaczynaliśmy filmować, natychmiast 
interweniowały siły porządkowe. 

3. Główne kwestie sporne i argumenty

3.1. Argumenty ekonomiczne

Faktycznie konflikt od jakiegoś czasu się zaostrza, zdra-
dzając złożoność sytuacji, która na początku mogła wy-
dawać się zwykłym sporem leśników i naukowców o 
metodę działania. Wymiana argumentów czy doświadczeń 
między tymi dwoma grupami wydaje się funkcjonować 
nie najlepiej, lecz jest tak nie tylko w Polsce, ale i w ca-
łej Europie… Na konfrontacji stron najbardziej korzysta 
rząd, któremu tym łatwiej ukryć prawdziwe ambicje (obie 
strony wskazują zresztą na to, że przez większość czasu 
rząd zadowala się obserwowaniem szarpaniny obu obo-
zów i bynajmniej nie interweniuje po żadnej ze stron). 

Nawet jeśli rząd nie przyznaje się do tego otwarcie, 
zdaje się, że potrzebuje dodatkowych wpływów pie-
niężnych na finansowanie spektakularnych obietnic 
wyborczych.26 Może to po części wpływać na decyzję o 
zwiększeniu wycinki drzew. Wajrak: „Wycinka drzew 
nie jest sposobem na pozbycie się kornika, tylko na uzy-
skanie drewna”. Zaprzeczają temu stanowczo leśnicy, 
którzy, jak Jacek Hilszczański, powtarzają stale, że „nie 
chodzi tu o cele ekonomiczne. Z wyjątkiem tych, które 
może mieć miejscowa ludność. Nie rozumiem, dlacze-
go wszystkie media powtarzają bez przerwy, że leśnicy 
chcą na wycince zarobić, to zwyczajnie nieprawda…”

Kwestia ekonomiczna ma jednak co najmniej jeden 
wymiar lokalny. Brak rzeczowej informacji, w której 
dominuje głos przedstawicieli leśników i instytucji, 
sprawia, że mieszkańcy okolicy obawiają się, że las 

zostanie zagarnięty przez ekologów, że zabraknie im 
drzewa do ogrzewania domów i że już nie będą mogli 
korzystać z bogactwa lasu, tak jak poprzednio. W rze-
czywistości korzyści płynące z ewentualnej eksploatacji 
lasu są raczej niewielkie dla miejscowej ludności. Czy 
zwiększenie limitów wycinki coś zmieni w tej kwestii i 
przyniesie mieszkańcom okolicy więcej korzyści?

„Nie” - odpowiada Joanna Łapińska. „Podatek leśny 

stanowi przychód dla lokalnych władz, które boją się 
go stracić, jeśli cała puszcza zmieni status na park na-
rodowy. Miejscowe firmy specjalizujące się w wycince 
drzew też tak naprawdę niewiele na tym skorzystają, bo 
zatrudniają niewielką liczbę osób, a prace są zlecane na 
zasadzie przetargów publicznych, gdzie wygrywa firma 
proponująca najniższe ceny, a najtańsze firmy zwykle 
pochodzą z innych regionów Polski. Jest wreszcie grupa 
około stu osób pracujących w administracji leśnej… Ale 

Wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej (wrzesień 2016) - Sébastien Carbonnelle
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poza tym zysk dla mieszkańców okolicznych miejsco-
wości jest raczej niewielki. Tak naprawdę administra-
cja leśna nie przynosi nam tutaj żadnych korzyści.” 

W przeciwieństwie do administracji leśnej, turystyka 
jest dzisiaj głównym źródłem przychodów w Białowie-
ży, twierdzi Kowalczyk: „Kiedy drzewa zostaną ścięte i 
sprzedane, wszystkie zyski trafią do nadleśnictwa a nie 
do mieszkańców okolic. Ochrona lasu powinna więc 
być w interesie wszystkich, bo turystyka w tym regionie 
ma związek z lasem naturalnym, a nie z lasem gospo-
darczym. Zyski, które generuje ten pierwszy, wspierają 
tutejszą społeczność : ci, którzy przyjeżdżają zobaczyć 
tutejsze lasy, wynajmują pokoje w okolicy, wynajmują 
tutejszych przewodników, jedzą w lokalnych restaura-
cjach, wynajmują tu rowery…”

Argumenty Wajraka idą jeszcze dalej: „Puszcza przy-
nosi niewiele budżetowi państwa, bo większość zysku 
jest zjadana przez wysokie zarobki funkcjonariuszy 
i ogromne wydatki administracji. Jedną trzecią po-
wierzchni Polski pokrywają lasy, prawie wszystkie są 
zarządzane przez administrację państwową i do niej też 
trafia prawie cały przychód z tego, co uda się uzyskać w 
lesie. To jak czerpanie prywatnych zysków z własności 
publicznej.” 

3.2. Las a władza

W tym kontekście łatwiej zrozumieć, dlaczego leśni-
cy tak bronią konieczności państwowej interwencji w 
lasach; ta interwencja uzasadnia bowiem ich przydat-
ność… „Leśnicy stale powtarzają ludziom, że są tutaj 
niezbędni, bo lasem trzeba się zajmować, trzeba wyci-
nać i sadzić drzewa, żeby las przetrwał. Ale Puszcza Bia-
łowieska to dowód na to, że las się zarządza i odnawia 
najlepiej sam. A Dyrekcja Lasów Państwowych obawia 
się, że wszyscy zobaczą, jak to funkcjonuje w Puszczy 
Białowieskiej i że zaczną się domagać podobnego podej-

ścia w innych polskich lasach”, analizuje Wajrak. Po-
twierdza to Kowalczyk: „Jeśli przegrają w Puszczy Bia-
łowieskiej, sytuacja może się powtórzyć w przypadku 
innych lasów, bo w Polsce jest spora presja ze strony 
naukowców i organizacji 
pozarządowych, by objąć 
ochroną także inne lasy.” 

Mimo to argumenty le-
śników nadal przekonu-
ją: „Wiele osób wierzy, że 
propozycje administracji 
Lasów Państwowych to 
rozwiązanie zbawcze dla puszczy i że leśnicy najlepiej 
znają się na tym, co trzeba z lasem robić” - mówi Joanna 
Łapińska, która twierdzi też, że „nie chodzi tu o jakąś na-

ukową czy choćby racjonalną kwestię; to przede wszystkim 
problem władzy, mający niewiele wspólnego z naturą.”

Od wielu miesięcy rząd próbuje skoncentrować większość 
kompetencji związanych 
bezpośrednio lub pośred-
nio ze środowiskiem na-
turalnym w rękach Lasów 
Państwowych29, które zdają 
się w pełni podzielać zdanie 
rządu we wszystkich spra-
wach. (patrz ramki)

Oprócz realizowania funkcji ekonomicznej w pozyski-
waniu drewna, administracja leśna opracowuje coraz 
liczniejsze projekty związane z ochroną środowiska 

Polityka energetyczna i jej presja na lasy

Polityka energetyczna nowego rządu także ma związek z sytuacją 
lasów. Najogólniej mówiąc polityka ta zamierza waloryzować 
produkowany w Polsce węgiel, który jest spalany w tamtejszych 
elektrowniach i ograniczać udogodnienia , którymi cieszyły się 
dotąd parki wiatrowe (będące źródłem licznych konfliktów na 
obszarach wiejskich, krytykowane także za to, że większość 
przychodów generowanych przez te parki trafiała do firm za-
granicznych). Jednocześnie jednak Polska podpisała w Paryżu 
umowy dotyczące klimatu i w ramach europejskich zobowiązań 
w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych proponuje 
stworzenie ciepłowni geotermalnych w strefach miejskich a 
także rozbudowę technologii pozyskiwania energii elektrycznej 
z biomasy (niedawno zbudowano dwie nowe centrale wykorzy-
stujące tę technologię).27 
Minister środowiska ma też w planach nowy projekt zmian 
prawnych dotyczących tym razem tzw. drewna energetyczne-
go, który ma na celu złagodzenie kryteriów klasyfikacji tzw. 
drewna przemysłowego, dzięki czemu część tego drewna bę-

dzie mogła trafić do elektrowni węglowych. 
Na przykład drewno od pewnego gabarytu wzwyż jest obecnie 
zarezerwowane dla przemysłu drzewnego (Polska zajmuje aktu-
alnie czwarte miejsce na świecie, jeśli chodzi o eksport mebli)28. 
Drzewo o małym gabarycie i gałęzie są zarezerwowane dla po-
trzeb miejscowej ludności lub sprzedawane po niskiej cenie jako 
drewno opałowe. Nowe rozporządzenie ministra pozwoli spalać 
w elektrowniach o wiele więcej drewna bez szczegółowych li-
mitów jakościowych czy gabarytowych (czyli łącznie z drewnem 
pochodzącym z Puszczy Białowieskiej). Zakłady papiernicze i inne 
produkujące swoje wyroby z drewna obawiają się o wzrost cen 
i o brak wystarczającej ilości materiału. Wraz z organizacjami 
ekologicznymi, które boją się o los lasów w sytuacji nieusta-
jącej presji, przedstawiciele przemysłu drzewnego protestują 
przeciwko temu rozporządzeniu. Ale ministerstwo nie zamierza 
odpuszczać i wskazuje na duże ilości drewna o „niskiej jakości” 
zalegające w lasach. Ocena jakości drewna i jego klasyfikacja 
byłaby powierzona Lasom Państwowym. Minister Szyszko chce 
także przywrócić dopłaty do spalania drewna przez elektrownie, 
z których stopniowo wycofywały się poprzednie ekipy rządzące.

„Zdaje się, że minister stara  

się udowodnić coś przeciwnego  

do tego, co już stwierdzono”



18  |  Forêt & Naturalité  |  www.foret-naturalite.be  |  Reportaż o Puszczy Białowieskiej  |  Styczeń 2017

Las trarych świerków w Puszczy Białowieskiej - Sébastien Carbonnelle
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(zobacz ramkę na temat projektu Life+ Aquila), reali-
zowane przez zaangażowane lokalne ekipy w poszcze-
gólnych nadleśnictwach. Mimo wszystko wydaje się, 
że pozyskiwanie drewna i organizowanie polowań to 
priorytety większości leśników. Podejście do obu tych 
priorytetów jest kształtowane na wydziałach leśnictwa, 
zarówno na miejscu, w sławnym Instytucie Badaw-
czym Leśnictwa w Białowieży, jak i w innych placów-
kach tego typu, co potwierdza nam anonimowo jeden z 
wykładowców białowieskiego instytutu. Program szko-
lenia leśników zdaje się być odporny na ewolucję w kie-
runku większego brania pod uwagę czynników środo-
wiskowych i ignoruje liczne publikacje naukowe, które 
podkreślają potrzebę ekologicznego zarządzania lasem. 
Joanna Łapińska mówi z żalem o miejscowym instytucie 
leśnictwa: „Zapowiedziano nam poprawienie programu 
nauczania leśnictwa z lepszym uwzględnieniem środo-
wiska naturalnego, ale nic podobnego się nie stało… I 
nadal kwestie ekonomiczne zajmują w tym programie 
pozycję centralną.” 

3.3. Kampania celowego kwestionowania „natu-
ralności” Puszczy Białowieskiej

Sama wartość gospodarcza puszczy nie wyjaśni jednak 
całkowicie, dlaczego rząd rozpoczął intensywną kam-
panię „deprecjacji” Puszczy Białowieskiej, czyli mającą 
udowodnić, że Puszcza Białowieska nie jest lasem dzi-
kim, ale lasem z silnym wpływem ludzkiej działalności. 
Za perspektywą gospodarczą, ukrywają się w rzeczywi-
stości inne, bardziej złożone kwestie władzy i ideologii.

Do niedawn, debata na temat tego, czy Puszczy Biało-
wieska ma charakter pierwotny, czy nie, interesowała 
głównie ekologów. Ślady ludzkiego działania w puszczy 
badane były niemalże pod lupą, aby lepiej zrozumieć 
ich wpływ na naturalny rozwój i ogromną dynamikę, 
które można jeszcze zaobserwować w tym lesie. Ale od 
niedawna daje się zauważyć dramatyczną zmianę kie-

runku debaty: polscy politycy i leśnicy nie wahają się 
wprost kwestionować dzikiego i naturalnego charak-
teru puszczy. Minister określił jako „pomyłkę” uznanie 
Puszczy Białowieskiej za Rezerwat Biosfery (od 1976 r.), a 
później wpisanie jej przez UNESCO na listę światowego 
dziedzictwa (w 1979 r.)30, przy okazji którego instytucja ta 
podkreśliła „pierwotny” charakter puszczy!31 

Dyrektor Greenpeace Pol-
ska przypomina, że „Deba-
tę rozpoczął minister śro-
dowiska, który w ramach 
argumentacji popierającej 
jego własny plan, ogłosił: 
»Zrozumcie, my wiemy, jak 
zarządzać Puszczą Białowie-
ską, bo ten las ma charakter 
antropogeniczny!».” Zasięg 
tej kampanii przekroczył wszelkie oczekiwania, ponieważ 
ma związek ze skomplikowaną strategią, przeciwko której 
jest zresztą znacząca mobilizacja. „To, co mówi minister 
środowiska o antropogenicznym pochodzeniu tego lasu, 
jest nie tylko fałszywe, ale w dodatku psuje wizerunek 
Polski na świecie. Nie jestem w stanie tego zrozumieć”, 
skarży się Rafał Kowalczyk. Wajrak zadaje sobie pytanie: 
„Dlaczego oni to wszystko robią? Głównym efektem takich 
działań jest wielki skandal w Polsce i w Europie. Myślę, 
że ci ludzie po prostu zwariowali.”

Kampania rządowa (dotycząca projektu przekształcenia 
planu zarządzania puszczą) wzbudziła oburzenie więk-
szości społeczności naukowej i związanej z ochroną 
środowiska, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Natłok 
sloganów i mityngów organizowanych w ramach tej 
kampanii przez zwolenników zmian, z wystawą w Par-
lamencie Europejskim w Brukseli włącznie, ma na celu 
odwrócenie tendencji na korzyść polskiego rządu. Inau-
gurując wystawę, Jadwiga Wiśniewska, europosłanka 
PiS (która to partia zorganizowała wystawę), ogłosiła: 

„Chcemy ocalić las od jego fałszywych obrońców, którzy 
chcą, aby ten niszczał na naszych oczach.”18

Wsparciem dla tej kampanii jest również szeroka liczba 
publikacji naukowych, prezentujących opinie sprzeczne 
z pracami naukowymi, które przez dziesięciolecia udo-
wadniały i potwierdzały naturalny charakter Puszczy 

Białowieskiej.19 Przedsię-
wzięto również badania 
archeologiczne celem po-
kazania, że na przestrzeni 
wieków w puszczy prowa-
dzona była różnoraka dzia-
łalność ludzka.20 Minister 
zapowiedział też dużą in-
wentaryzację drzewosta-
nu w celu ustalenia mapy 
„prawdziwej” różnorodności 

biologicznej.21 Ponieważ inwentaryzacja ta realizowana 
jest przez instytucje leśnicze, można sobie wyobrazić, że 
ma ona odzwierciedlać analizę i punkt widzenia kieru-
jących nimi instytucji. 

„Zdaje się, że minister postanowił nie wziąć pod uwagę 
dużej ilości już opublikowanych artykułów naukowych 
i stara się udowodnić coś przeciwnego do tego, co już 
stwierdzono”, mówi Bogdan Jaroszewicz.

„Oczywiście wykazaliśmy już niezwykłą wartość tego 
lasu. Ale kiedy minister przedstawia swoje zdanie, cał-
kowicie odmienne od naszego, to ma on większe moż-
liwości propagowania tej właśnie opinii. Na dodatek 
minister znalazł naukowców gotowych poprzeć jego 
zdanie. Daje to wrażenie, że istnieje jakiś konflikt mię-
dzy naukowcami, którzy nie zgadzają się między sobą 
na temat naturalnego stanu lasu. Ale tak nie jest, po-
nieważ najprawdopodobniej 95% naukowców uważa, 
że puszczę należy chronić!” - tłumaczy Rafał Kowalczyk.

„Nie wiemy, czy Puszcza  

Białowieska jest w 10% czy 70%  

naturalna. Ale jak by nie było, to  

najlepsze, co mamy!”
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Zadziwia też zwrot opinii leśniczych, tych samych, 
którzy przygotowywali dokumenty w sprawie rozsze-
rzenia parku narodowego na cały obszar puszczy i w 
sprawie wpisania jej na listę światowego dziedzic-
twa UNESCO: „To było w 2014 roku. Dziś ci sami ludzie 
twierdzą: nie, ten las nie jest naturalny i powinno się 
zorganizować wycinkę, aby przetrwał…”, dziwi się 
Bogdan Jaroszewicz.

Jak więc w końcu jest z ta puszczą, jest dzika czy nie aż 
tak bardzo? „Oczywiście, istnieją duże obszary Puszczy 
Białowieskiej, które są naturalne i na których nie ma 
wyraźnych śladów działalności człowieka, ale czło-
wiek jest tu obecny od wieków i nie można powiedzieć, 
że nie miał on żadnego 
wpływu na ekosystem”, 
komentuje Renata Krzy-
ściak-Kosińska z nadle-
śnictwa. „I oczywiście te 
najbardziej dzikie obsza-
ry powinny być zarządza-
ne w inny sposób. Możemy je zostawić samym sobie, 
ale wtedy nigdy nie zobaczymy efektów regeneracji, a 
w każdym razie nie podczas jednego ludzkiego życia. 
Może to zająć dziesiątki lat… Dlatego właśnie obszary 
te objęte są planem gospodarki leśnej, aby utrzymać 
lub przywrócić im biologiczną różnorodność drzew i 
innych gatunków.”

3.4. Rozbieżności w argumentach ekologów

W opinii rządu i leśniczych nie należy ograniczać się 
do czekania na rozwój naturalnych procesów na tych 
obszarach; należałoby wręcz objąć te strefy planem za-
rządzania w celu ich „ulepszenia”… Leśnicy są bowiem 
zaniepokojeni, że naturalny las, pozostawiony sam sobie, 
nie zagwarantuje przetrwania wielu gatunków. Ostrze-
gają, że jeśli człowiek zaprzestanie interwencji, to w 
lasach nastąpi zmniejszenie różnorodności biologicznej!

3.4.1. O jakiej różnorodności biologicznej mowa ? 

Należałoby najpierw ustalić, o jakiej różnorodności bio-
logicznej mówimy… Istnieje kilka poziomów argumen-
tów, które pojawiają się w dyskusjach na ten temat. Po 
pierwsze, czy bioróżnorodność bierze się z ciągłych i 
dynamicznych procesów naturalnych, czy raczej z pro-
cesów równie dynamicznych, ale zapoczątkowanych 
interwencją człowieka? Następnie wielorako można tę 
bioróżnorodność scharakteryzować, szczególnie jeśli 
weźmiemy pod uwagę różne fazy rozwoju: nie wszystkie 
gatunki związane z fazami pionierskimi zostaną odna-
lezione w fazie dojrzałości systemu; często ta pierwsza 
faza jest lepiej znana, podczas gdy druga może składać się 

głównie z mniejszych orga-
nizmów czy czasami mniej 
charakterystycznych dla 
danych obszarów. W dodat-
ku niektóre gatunki objęte 
są ochroną prawną, a inne 
nie. Pośród tych pierwszych 

figurują gatunki objęte dyrektywami europejskimi, a 
wśród nich zarówno gatunki obecne w starych lasach, 
jak i na terenach otwartych środowiska. Jest też bioróż-
norodność, którą można by nazwać „bioróżnorodnością z 
wyboru”, która może być wynikiem specjalnych działań 
i efektem planowanego zarządzania. Przeciwstawia się 
jej bioróżnorodność „niekontrolowaną”, będącą efektem 
naturalnych zmian i procesów.

Bioróżnorodność naturalna czy antropogeniczna. Dla 
Jacka Hilszczańskiego, Puszcza Białowieska nie jest 
już od dawna „dzikim” lasem. Jak twierdzi: „Dziki las i 
jego naturalne, swobodnie rozwijające się procesy były 
tutaj 500 lat temu. Od tego czasu człowiek pozostawił 
swoje ślady w lesie. Przez te setki lat, to człowiekowi 
udało się, paradoksalnie, poprzez swoją działalność w 
lesie, zachować tę różnorodność, którą możemy obser-
wować do dziś.”

„Nigdy nie było w Europie tak wiele 

drzew a tak niewiele lasów”

Tam, gdzie umierają jedne drzewa, na światło wychodzą inne - 
Sébastien Carbonnelle
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Jan Tabor z Wydziału Ochrony Przyrody Dyrekcji Gene-
ralnej Lasów Państwowych (DGLP) wyjaśnia ekologom: 
„Mówicie, że procesy te są ‘naturalne’, ja powiedziałbym 
raczej, że są ‘spontaniczne’. Nie mamy najmniejszej pew-
ności, że wszystkie procesy, które obecnie obserwujemy, 
są naturalne. Dlatego powinniśmy raczej zapewnić cią-
głość procesów ekologicznych i upewnić się, że wszystkie 
gatunki, które są aktualnie obecne w lesie, będą też w 
nim miały swoje miejsce w przyszłości. Chodzi o zwykłą 
ostrożność.” Ale wniosek ekologów jest zupełnie inny. 
Robert Cyglicki: „Spacerując po Puszczy Białowieskiej, 
widzę coraz więcej miejsc, gdzie człowiek już interwe-
niował i wszędzie tam, gdzie chciał coś zdziałać, ciągłość 
procesów biologicznych została przerwana.”

Jak więc to w końcu jest, Puszcza Białowieska jest na-
turalna w całości czy tylko w małej części? Dla Bogdana 
Jaroszewicza proporcje się nie mają większego znaczenia: 
„Nie mówimy o pierwszym z brzegu lesie, ale o Puszczy 
Białowieskiej, najlepiej zachowanym lesie w Europie! 
Oczywiście nie twierdzę, że Puszcza Białowieska jest la-
sem dziewiczym lub pierwotnym; nie wiemy, czy jest w 
10% czy 70% naturalna. Ale jak by nie było, to najlepsze, 
co mamy!”

Bioróżnorodnoć związana z różnymi fazami rozwoju. 
Ze strony leśniczych, Jacek Hilszczański zwraca uwa-
gę na fakt, że gatunki fazy pionierskiej, w tym gatunki 
chronione, priorytetowe dla Europy, powoli zanikają: 
„Oczywiście, Puszcza Białowieska jest bezcenna i jej róż-
norodność biologiczna jest ogromna. Ale nie wszystkie 
gatunki mają się równie dobrze, a gatunkom związanym 
z otwartym lasem wiedzie się szczególnie słabo. Nie jest 
to tylko problem w Puszczy Białowieskiej, podobnie jest 
w całej Europie i poza nią: gatunki związane z otwartym 
lasem powoli zanikają. Głównie z powodu braku pożarów, 
braku pastwisk w lesie. Ten problem jest tutaj bardzo wi-
doczny. W aktualnej sytuacji, jedyne, co możemy zrobić, 
to obserwować wymieranie gatunków.”

Reakcje społeczeństwa obywatelskiego i instytucji
 
Opozycja polskich naukowców i ekologów wobec rządowego 
projektu wycinki spotkała się z szerokim poparciem społecz-
ności naukowej, ale także wielu krajowych i międzynarodo-
wych organizacji pozarządowych. Debata rozgorzała również 
w polskim społeczeństwie. Czy należy już uznać, jak twierdzi 
Adam Wajrak, że „Białowieża weszła do kanonu pop-kultury”?

1) Lokalny sprzeciw naukowców. Już w listopadzie 2015 roku, 
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wypowiedziała się 
oficjalnie przeciw planowi zwiększenia działalności gospo-
darczej w Puszczy Białowieskiej. Natychmiast po niej to samo 
zdanie wyraził Komitet Ochrony Przyrody PAN oraz Rada Na-
ukowa Białowieskiego Parku Narodowego, wydziały biologii i 
środowiska uniwersytetów w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu 
i Katowicach. Wielu naukowców zadeklarowało się także indy-
widualnie jako przeciwnicy tej decyzji. Wielu z nich podpisało 
wspólnie list otwarty, zawierający szczegółową argumentację 
i precyzujący ich żądania .

2) Sprzeciw miejscowej ludności. Ponad 165000 osób, głów-
nie Polaków, podpisało petycję przeciwko nowym planom rzą-
du dotyczącym Puszczy Białowieskiej. W styczniu 2016 roku 
setki osób manifestowały w tej sprawie Warszawie. Od tego 
czasu coraz to nowe projekty prawne prowokują sprzeciw i 
manifestacje społeczeństwa obywatelskiego.

3) Akcja Unii Europejskiej. We wrześniu 2016 roku, po otrzy-
maniu niepokojących informacji od wielu organizacji poza-
rządowych i w wyniku wizyty inspektorów w czerwcu, Komi-
sja Europejska rozpoczęła postępowanie przeciwko nowemu 
planowi zarządzania puszczą, uznając go za niezgodny z eu-
ropejskimi dyrektywami ochrony środowiska, przede wszyst-
kim dlatego, że polski rząd nie przedstawił wystarczającej do-
kumentacji na temat wpływu, jaki dodatkowa wycinka drzew 
miałaby mieć na chronione obszary Puszczy Białowieskiej.

4) UNEScO i UIcN (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody). 
Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO odbył w czerwcu 
2016 roku wizytę w Polsce. Jej skutkiem była między innymi 
ostra krytyka planów polskiego rządu, „który stosuje środki 
wyjątkowe, aby usprawiedliwić rozszerzenie wycinki w la-
sach.” Krytykując też brak ostrożności w miejscu sklasyfiko-
wanym jako obiekt światowego dziedzictwa, UNESCO wymaga 
również raportu, który ma zostać przekazany do lutego 2017 
roku i przedstawiać wpływ nowego planu gospodarki leśnej 
na tereny Puszczy Białowieskiej. W chwili, gdy oddajemy ten 
tekst do druku, upływa termin konsultacji publicznych doku-
mentu, przedstawiającego założenia planu ochrony Puszczy 
Białowieskiej. Nie jest niespodzianką, że dokument ten pod-
kreśla udział człowieka w kształtowaniu puszczy: rząd naduży-
wa tego argumentu od wielu miesięcy, chcąc za wszelką cenę 
zdeprecjonować naturalny charakter puszczy. Międzynarodo-
wa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) również oświadczyła, że pil-
nie potrzebny jest nowy plan ochrony przyrody. 

5) Mobilizacja Organizacji pozarządowych. Masowa mobiliza-
cja wielu lokalnych organizacji pozarządowych zapoczątkowa-
ła szeroką debatę w społeczeństwie obywatelskim. Fundacja 
Dzika Polska zasłynęła szczególnie akcją „Stróże Lasu”, w ra-
mach której ekipa terenowa przemierza puszczę, oznaczając 
wszystkie wycinki, aby kontrolować rozwój nowego planu i 
utrzymać tym samym pewien rodzaj presji na leśniczych. Pol-
skie delegacje Greenpeace i WWF, a za nimi mniejsze organi-
zacje, szybko przekazały informacje ekologicznym organiza-
cjom wszędzie w Europie, wprowadzając sprawę puszczy na 
arenę międzynarodową. Organizacje, takie jak ClientEarth42, 
dostarczają ekologom ekspertyzę techniczną i prawną. Liczne 
organizacji ochrony przyrody w całej Europie otrzymały i prze-
kazały dalej te informacje.
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Polowanie i żubry

W wielu krajach w Europie, polowanie pozostaje ważnym za-
gadnieniem związanym z lasem. Polowanie może być zajęciem 
zarówno popularnym jak i elitarnym. Historia Puszczy Białowie-
skiej jest również ściśle związana z polowaniem, tym bardziej, 
że las ten zachował swój charakter także dzięki temu, że przez 
wieki był prywatnym terenem myśliwskim królów Polski i ca-
rów Rosji. Obecny minister środowiska jest również myśliwym, 
z czym absolutnie się nie kryje! Ministerstwo przygotowało 
niedawno modyfikację prawa łowieckiego; sama jej zapowiedź 
wzbudziła żywe reakcje środowiska ekologów i sprowokowała 
kilka manifestacji w stolicy.43

Projekt ten przewiduje, że jedyną instancją mogącą kwestionować 
plany polowań będzie… Polski Związek Łowiecki, a każda osoba, 
zakłócająca przebieg polowania, będzie podlegać karze. Ten ostatni 
przepis ma obejmować nie tylko innych użytkowników lasu, ale i 
właścicieli terenów, na których będzie się odbywać polowanie czy 
właścicieli psów spacerujących z nimi w okolicy lasu, w którym się 
poluje… Niewykluczone, że to też próba ograniczenia ingerencji 
środowiska ekologów przed inną planowaną modyfikacją prawną, 
zezwalającą, w niektórych przypadkach, na polowanie na żubry44. 
Gatunek ten uratowano in extremis na początku XX wieku. Progra-
my hodowlane umożliwiły odbudowę populacji, bazując się na 12 
osobnikach pozyskanych z różnych ogrodów zoologicznych. Dzisiaj 
w kilku miejscach żubry mają się całkiem dobrze. W szczególności 
w Puszczy Białowieskiej, gdzie te zwierzęta są pod ścisłym nad-
zorem naukowców i skąd czasami wysyła się kilka osobników do 
innych miejsc w Europie w ramach programów reintrodukcyjnych. 
Ale kondycja gatunku pozostaje niepewna, ponieważ wszystkie 
żubry rodzą się z bardzo mało zróżnicowanej bazy genetycznej, 
co oznacza, że zawsze istnieje ryzyko załamania się ich populacji 
(tak faktycznie stało się już w niektórych regionach).
Prawo przewiduje aktualnie jedynie usuwanie osobników cho-
rych, zagrażających zdrowiu populacji i zajmują się tym instancje 
kompetentne w dziedzinie. Pod pretekstem, że populacja żub-
rów jest zbyt liczna i że zwierzęta te powodują szkody w upra-

wach (za które zresztą są wypłacane wysokie odszkodowania), 
administracja dwóch masywów leśnych na północ od Puszczy 
Białowieskiej (Puszcza Knyszyńska i Puszcza Borecka) wystąpiło 
o pozwolenie na zabicie wielu sztuk tych zwierząt. W Polsce to 
Lasy Państwowe zajmują się zarządzaniem polowań. W niektó-
rych regionach organizacja polowań tzw. dewizowych podlega 
administracji. Ten typ polowania jest szczególnie popularny w 
centralnej i wschodniej Europie i polega na organizowaniu dla 
bogatych cudzoziemców polowań na zwierzęta łowne, uważane 
za prestiżowe (m.in. wilki, głuszce, łosie), których nie znajdziemy 
już w krajach takich jak Belgia, Holandia czy Niemcy. Mimo że 
większość tych zwierząt jest objęta ścisłą ochroną, polowania na 
nie bywają organizowane przez niektóre leśnictwa i przynoszą 

duże zyski (w przypadku żubrów mowa o stawce 8-9 tys. euro 
za sztukę). Niespójne tłumaczenia niektórych leśników na ten 
temat pozwalają się domyślać, że ochrona pewnych zwierząt 
jest praktykowana dość wybiórczo45… 
Według niektórych ministerstwo planuje powierzyć obserwację 
populacji żubrów administracji leśnej, choć aktualnie zajmuje 
się tym grupa naukowców… Żubr pozostaje w Polsce zwierzę-
ciem emblematycznym, a tym bardziej w Białowieży. Mobili-
zacja społeczeństwa obywatelskiego jest więc silna46 i projekt 
ministerstwa został póki co zawieszony. Środowisko ekologów 
obawia się, że jeśli owo prawo wejdzie w życie, będzie to począ-
tek powszechnego polowania na żubry, a polowania dewizowe 
na inne rzadkie zwierzęta także staną się powszechne…

Żubr europejski (Bison bonasus) w Białowieży - Sébastien Lezaca-Rojas
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Jan Tabor wyjaśnia, dlaczego tak się dzieje w Puszczy 
Białowiejskiej: „Do dziś można spotkać w puszczy fazy 
pionierskie lasu zadrzewionego przez Century European 
Timber Corporation [angielska firma, która eksploatowała 
część puszczy w latach 1924 i 1934]: odrosty topoli, brzóz, 
świerków, a także zalesienia w fazie przejściowej i fazie 
kulminacyjnej. Stąd tak duża różnorodność. Teraz już 
nie prowadzi się wczesnego zadrzewienia zastępczego, 
brakuje zwłaszcza topoli i brzóz, drzew o dużej warto-
ści biocenotycznej (zapewniającej schronienie dla wielu 
gatunków); drzewa te giną w naturalny sposób, a ich 
populacja się nie odnawia.”

Czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu? Entomolog 
J. Hilszczański daje przykład sosen i dębów: „Sosna nie 
regeneruje się w Puszczy Białowieskiej i dlatego obser-
wujemy jej stopniowe zanikanie. Jeśli chcemy, aby sosna 
nadal rosła w tym lesie, to istnieją dwa sposoby… Albo 
lokalne sadzenie sosen albo wypalanie! Druga opcja jest 
nieco mniej popularna [śmiech]. Tak więc sadzenie sosen, 
to sposób na zapewnienie jej obecności tutaj na dłuższą 
metę. Podobnie z dębem; rozwiązaniem byłoby ich miej-
scowe sadzenie i chronienie plantacji ogrodzeniem przed 
zwierzętami. Wiele obszarów Puszczy Białowieskiej to 
rezultat ewolucji podobnych praktyk.”

Bioróżnorodność z wyboru czy niekontrolowana? Według 
leśników ich działalność jest konieczna dla przetrwania tej 
różnorodności biologicznej; bez próby oceniania, czy jeden 
z rodzajów różnorodności ma większą wartość niż inny, 
de facto musi się chcieć ochronić każdy jej rodzaj. Trzeba 
faktycznie uznać, że ochrona należy się wszystkim. Jan 
Tabor: „Staram się być bezstronny, nie możemy przecież 
uznać, że są dobre i złe gatunki i że niektóre zasługują 
na ochronę, a inne powinny wyginąć.”

Czy w grę wchodzi dokonanie wyboru różnorodności do 
objęcia ochroną? Bogdan Jaroszewicz dokonał takiego: 
„Głównym celem tego lasu powinno być zachowanie ga-

tunków typowych dla starych lasów. Niemal dla każdej 
grupy organizmów znajdziemy w Białowieży gatunki 
reliktowe, typowe dla tego lasu, które wymagają dużej 
ilości martwego drewna lub dużych, starych drzew, aby 
przetrwać.”

Rafał Kowalczyk nie jest przekonany, że zachowanie 
wszystkich rodzajów bioróżnorodności to bezwzględ-
na konieczność: „Kiedy mówi się o zanikaniu jakiejś 
specyficznej różnorodności biologicznej w Puszczy Bia-
łowieskiej, należy przede wszystkim podkreślić, że nie 
ma żadnych badań, które by to udowadniały… Las jest 
żywym organizmem, który po prostu dynamicznie się 
zmienia. Niektóre gatunki mogą pojawić się w więk-

szych ilościach, gdy ich populacja rośnie albo zanikać 
w innym okresie. Przykładem tego jest kornik drukarz. 
Jest on prawdziwym inżynierem lasu naturalnego, bo 
przyczynia się do wzrostu liczebności niektórych ga-
tunków. Nie możemy ulec arogancji i stwierdzić, że 
my, ludzie, potrafimy lepiej niż przyroda kierować tą 
różnorodnością biologiczną.”

Ochrona prawna różnorodności biologicznej. Nadal 
toczy się dyskusja o ochronie legalnej gatunków faz 
początkowych rozwoju lasu. Hilszczański denerwuje się: 
„Straciliśmy wiele gatunków owadów i roślin, które są 
bardzo cenne z punktu widzenia ochrony środowiska. 
Gatunki te widnieją na listach dyrektyw europejskich”. 

Tymczasem na Białorusi…

Masyw leśny Beloveshkaya Pushcha (tak nazywa się Puszcza 
Białowieska po białorusku) został podzielony na mocy posta-
nowień konferencji jałtańskiej i rozciąga się na ponad 90000 
ha po stronie białoruskiej. Cała białoruska część puszczy jest 
objęta statusem parku narodowego i stanowi integralną część 
obiektu UNESCO. Białorusini mają w swojej części puszczy o 
wiele więcej drzew iglastych, więc tym bardziej dotyczy ich 
także inwazja kornika.
Białoruś nie była przez ostatnie dziesięciolecia najlepszym 
przykładam dbałości o środowisko naturalne, dotyczy to także 
Beloveshkaya Pushcha. Zasady (a przynajmniej te nieoficjalne) 
wycinki drzew i polowań są po tej stronie o wiele łagodniejsze. 
Trzeba też zauważyć przesadne osuszanie celem pozyskania 
terenów pod uprawę, które znacząco zmieniło hydrologię re-
gionu, czego wpływ da się także zaobserwować po polskiej 
stronie lasu. 
Ale wydaje się, że od jakiegoś czasu i po białoruskiej stronie 
wyraźnie pojawia się projekt, by przywrócić naturze strefy 
aktualnie sztucznie osuszone i przywrócić do naturalnego 
stanu wielkie torfowiska, które są prawdziwym bogactwem 

parku narodowego. To też okazja dla osób i instytucji zaan-
gażowanych w aktualne prace nad torfowiskiem (jak choćby 
FZS - Frankfurcki Związek Zoologiczny), by wyrazić głośno 
swój sprzeciw wobec polskiego planu dla puszczy: „Aktualnie 
ten jedyny w swoim rodzaju las na nowo staje się naprawdę 
dziki” - mówi Viktar Fenchuk, pracujący w białoruskiej części 
puszczy; „nasze prace tutaj nad odrestaurowaniem torfowisk, 
to ma być także znak dla polskiej strony, że nie zgadzamy się z 
planami polskiego rządu, by zwiększyć wycinkę.”48

Wydaje się też, że białoruskie instytucje i tamtejsi entomo-
lodzy widzą w ogniskach kornika fenomen naturalny, którym 
najlepiej zajmą się same procesy naturalne i związane z nimi 
zjawiska regulacyjne. 
Jednocześnie jednak w marcu 2016 roku przedstawiciel biało-
ruskiego parku narodowego, należący do komitetu pilotujące-
go strefę dziedzictwa UNESCO w Puszczy Białowieskiej, poparł 
wniosek polskich leśników, chcących przeprowadzić wycinkę 
„zabezpieczającą”.49 Białoruscy „eksperci” brali też udział w 
redagowaniu polskiego planu zarządzania tym lasem (planu, 
którego domaga się UNESCO - patrz powyżej), a który zbiega 
się z wytycznymi polskiego rządu.50
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Jan Tabor przypomina, że „w dokumentach o zarządza-
niu lasami z klasyfikacji UNESCO artykuł 9 wymaga, 
aby zapewnić kontynuację procesów naturalnych. Ale 
istnieje też artykuł 10, który wymaga ochrony różno-
rodności biologicznej…”

To ważny argument. Puszcza Białowieska jest od 2008 
roku całkowicie objęta statusem Natura 2000.47 I rzeczy-
wiście ustawodawstwo europejskie, a w szczególności 
status Natura 2000 (będący głównym unijnym narzędziem 
ochrony przyrody), wymaga przede wszystkim ochrony 
gatunków i utrzymania w dobrym stanie siedlisk na-
turalnych. Zasady funkcjonowania tego programu nie 
są jednak najlepiej dopasowane do pojęcia naturalnego 
rozwoju i dynamiki naturalnej.

3.4.2. Skala problemu czy problem skali ?

W dyskusjach ekologów pojawia się też interesujący 
problem skali. Trzeba wszak być pewnym, że jest ona 
wystarczająca, żeby zagwarantować możliwości rozwo-
ju i jednocześnie zachować bioróżnorodność, która jest 
jej skutkiem. Według J. Hilszczańskiego, masyw leśny 
Puszczy Białowieskiej jest zbyt mały: „Jeśli porównuje-
my puszczę z innymi lasami, to ma ona oczywiście ce-
chy lasu półnaturalnego, ale jest też lasem zbyt małym, 
by pozostawić ją wyłącznie spontanicznym procesom. 
160000 ha wydaje się, że to dużo, ale tak naprawdę to 
niewiele w porównaniu z tym, co mieliśmy w Europie 
dwa czy trzy tysiące lat temu i co możemy jeszcze zo-
baczyć na Syberii czy w Ameryce Północnej. W Kanadzie 
chcąc zachować i procesy naturalne, i bioróżnorodność 
postanowiono zachować 2000000 ha nietkniętego lasu 
borealnego. Oczywiście są drobne różnice między lasem 
borealnym i lasem strefy umiarkowanej, jak Puszcza 
Białowieska, ale powiedziałbym, że tak czy owak po-
trzeba by ponad 1000000 ha, żeby być pewnym, że źró-
dła wewnętrznej re-kolonizacji zostaną zachowane.” 

Na temat Puszczy Białowieskiej opublikowano wiele artykułów naukowych
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Nie wszyscy zgadzają się z tą opinią; pewien zasłużony 
naukowiec z instytutu leśnictwa mówi nam anonimowo, 
że według niego „puszcza jest wystarczająco duża, żeby 
zapewnić wystarczającą przestrzeń procesom naturalnym, 
ponieważ jest połączona w innymi dużymi masywami 
leśnymi na zachodzie Polski i na Białorusi. Dowodem 
tego jest choćby nieudana próba opanowania inwazji 
kornika środkami planowanego zarządzania.” 

4.  co niesie najbliższa przyszłość,  możliwe roz-
strzygnięcia i dalsze rozważania

4.1. Puszka Pandory 

Leśnicy starają się rozwiać niepokoje dotyczące rządowego 
projektu ustawy przypominając, że tekst odnosi się tylko 
do części chronionego terenu. Renata Krzyściak-Kosińska 
przypomina, że „kompleks leśny Puszczy Białowieskiej 
obejmuje przeszło 125 000 hektarów z czego 30 % stanowi 
rezerwat ścisły, którego drzewostan nie podlega zarządza-
niu zasobami leśnymi.  Kolejne 30 % powierzchni Puszczy 
Białowieskiej zostało wykluczone z ustawy jako tereny 
kluczowe dla obserwacji życia środowiska. Z pozostałych 
30 % kompleksu należy również odjąć lasy podmokłe i lasy 
pierwotne. Proponowane zmiany ograniczają się jedynie do 
pozostałej części puszczy o charakterze atropogenicznym”.

Dlaczego zatem tyle niepo-
koju ze strony organizacji 
związanych z ochroną śro-
dowiska? Przede wszystkim 
dlatego, że dostępne infor-
macje dotyczące ustawy 
wydają się niejasne czy 
nawet sprzeczne. Oficjal-
ny przekaz związany z tym projektem, czy różne szkice 
ustawy przedstawione publicznie potęgują wrażenie, że 
władza sama nie jest pewna swoich planów. 

Bogdan Jaroszewicz twierdzi, że „obecnie zmiany dotyczy-
łyby tylko trzydziestoprocentowej części odpowiadającej 
jednemu nadleśnictwu. Komunikacja rządowa wydaje się 
na tyle niejasna i wewnętrznie sprzeczna, że nadal nie 
wiemy dokładnie, gdzie, a także w jakim zakresie zostanie 
przeprowadzona planowana wycinka”.

Tego stanu rzeczy obawiają się najbardziej przeciwnicy 
projektu. Jeżeli strona rządowa przeforsuje niekorzystne 

rozwiązania będzie to kolej-
ny przyczynek do podważe-
nia dotychczasowego zrów-
noważonego zarządzania 
zasobami białowieskiego 
surowca drzewnego. We-
dług Jaroszewicza istnie-
ją poważne obawy co do 
nowych pozwoleń na do-

datkową wycinkę w dwóch nadleśnictwach (Browsk i 
Hajnówka).

Piotr Cyglicki uważa że „istota projektu niebezpiecznie 
zbliża się do naruszenia najbardziej dziewiczych części 
Białowieży. Obecnie 60 % zasobów stanowią lasy pier-
wotne czyli nienaruszone a 40 % antropogeniczne czy-
li przekształcone działalnością ludzką. Istnieją obawy, 

Mapa przygotowana przez doktora Konrada Tomaszewskiego w oparciu 
o Decyzję n°52 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 
31/03/2016. Mapa wskazuje rodzaj zarządzania lasem na terenach nad-
leśnictw Browsk i Białowieża. Widać na niej zakres « stref referencyj-
nych » (czerwona linia) określonych w projekcie, na których nie wolno 
wycinać drzew. Pozostałe obszary lasu są objęte programem zwiększo-
nych wycinek (zgodnie z decyzją Ministra Środowiska z 25/03/2016). 
Najstarsze części lasu (na mapie: czerwona kratka) są więc także objęte 
planem wycinek. 
Źródło: http://www.polishwolf.org.pl/bialowieza-forest

„Multifunkcjonalność to  

najlepszy sposób, by niczego  

nie robić dobrze…”

Lasy czy gospodarcza uprawa drzew? 

W języku polskim należy podkreślić różnicę miedzy pusz-
czą: zasobem pierwotnym, dzikim i chronionym prawnie, 
a lasem: stworzonym, bądź zmodyfikowanym działalnością 
człowieka. Podziału tego brakuje niestety w wielu języ-
kach europejskich, co powoduje trudności w wyjaśnieniu i 
usystematyzowaniu problematyki ochrony leśnej.
„Oczywiście mamy w Polsce połacie tak zwanych lasów czy-
li terenów zadrzewionych ręką ludzką, niestety większość 
z nich jest miejscem pozyskiwania surowca” żałuje Adam 
Wajrak cytując szwedzkiego pisarza i zarazem swego przy-
jaciela: „Nigdy w Europie nie było tak wiele drzew a zarazem 
tak mało lasów”
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że kolejne połacie tym razem ze strefy nietkniętej zo-
stałyby poddane gospodarce podobnej innym planta-
cjom leśnym w Polsce. De facto, Białowieża przestałaby 
być  starą puszczą i powoli zmieniłaby się w zwykłą bazę 
przemysłowego surowca drzewnego”.

Brakuje również wiarygodnych informacji dotyczą-
cych kalendarza operacji. Potwierdza to pośrednio Ja-
cek Hilszczański próbując odpowiedzieć na pytanie, 
co nastąpi po opanowaniu ognisk kornika drukarza: 
„Tego nie potrafię przewidzieć. Wszystko będzie zależało 
od tego, jak na tępienie kornika odpowie 
drzewostan”.

Reforma zapowiadana przez ministra 
wydaje się grać na zwłokę i doprowadzi 
w najbliższej przyszłości do zwiększenia 
limitów na wycinkę z braku odpowied-
nich rozwiązań prawnych zapobiegają-
cych pozyskiwaniu surowca przemysło-
wego (zobacz w ramce).

4.2. Opóźnienia rządowego planu…

Uwypuklenie konfliktu między wzajemnie wyklucza-
jącymi się koncepcjami ochrony środowiska z jednej 
strony a ekonomii z drugiej, w Białowieży przybrało 
charakter ponadnarodowej walki prawnej. Na ręce 
Komisji Europejskiej została złożona skarga dotyczą-
ca nieprzestrzegania programu Natura 200051. Wycin-
ka może doprowadzić też do wykreślenia parku z listy 
Światowego Dziedzictwa UNESCO.52

Błędem było by myślenie, że polski rząd nie zwraca 
uwagi na sygnały płynące ze społeczeństwa obywatel-
skiego i instytucji europejskich, i to mimo dotychczaso-
wego kursu ostrej polityki zagranicznej. Adam Wajrak 
uspokaja: „Na dzień dzisiejszy projekt wycinki nie został 
w pełni wdrożony w terenie. Władze są w stanie wycinać 
o wiele więcej drzew niż obecnie. Wydaje się, że obawiają 
się konsekwencji akcji różnych grup nacisku, zarówno ze 
strony społeczności narodowej jak i UNESCO czy Komi-
sji Europejskiej. To zachęca do kontynuacji działań w tej 
sprawie”

Pomimo zwiększonej wycinki stwierdzonej bezapelacyj-
nie na terenie Puszczy Białowieskiej, na razie, według 
zapewnień leśników, służy ona jedynie zabezpieczeniu 
rozprzestrzeniania się epidemii kornika lub ogranicze-
niu ryzyka wypadku na skutek łamania się czy wywra-
cania chorych drzew. Puszcza jest przecież otwarta dla 

społeczności lokalnej czy turystów. Ofi-
cjalne argumenty nie przekonują Adama 
Wajraka „nie uważam, byśmy mieli do 
czynienia ze stanem podwyższonego ry-
zyka. Oczywiście, kiedy wieją silne wia-
try zdrowy rozsądek nie pozwala na wy-
cieczki do puszczy pełnej starych drzew. 
Podobnie jak nikt nie wybiera się w góry 
podczas burzy śnieżnej. Żyję tu od 20 lat, 
bilans: znam tylko jeden wypadek śmier-

„Białowieża  

weszła do  

kanonu  

pop-kultury!”

Dolina Rospudy: przykład nieposłuszeństwa oby-
watelskiego

W 2007 roku polska opinia publiczna przejęła się protestem 
przeciwko rządowemu projektowi obwodnicy przechodzącej 
przez Dolinę Rospudy. Autostrada miała przebiegać przez 
bagna i torfowiska parku chronionego programem Natura 
2000. Celem projektu drogowego było odciążenie Augusto-
wa, a także stworzenie przyszłej trasy Via Baltica łączącej 
Warszawę i Helsinki. Mobilizacja pozarządowych organizacji 
ekologicznych, a także petycja podpisana przez 150 000 
obywateli spowodowała zatrzymanie prac nad inwestycją 
drogową. Komisja Europejska wystosowała do rządu prośbę 
o wyjaśnienie planowanego przebiegu budowy obwodnicy 
i przekazanie dokumentacji projektu, czyli de facto spowo-
dowała natychmiastowe wstrzymanie prac konstrukcyjnych. 
Po długich pertraktacjach rząd wstrzymuje projekt, co prasa 
uznaje za zwycięstwo środowisk związanych z ekologią53. 
Decyzja wydana została zgodnie z zaleceniami Państwowej 
Rady Ochrony Przyrody, która wydała w sprawie tego projektu 
opinię negatywną. Jan Szyszko, Minister Środowiska, zmuszo-
ny wycofać projekt rządowy stał się gorącym orędownikiem 
likwidacji tego organu (Państwowej Rady Ochrony Przyrody) 
mogącego swą ekspertyzą stanąć na drodze do realizacji 
innych projektów podobnej natury.

Stosy drzewa gotowe do wywiezienia z Puszczy Białowieskiej   
(wrzesień 2016) - Sébastien Carbonnelle
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telny i jeden przypadek poważnie rannego, oboje zostali 
przygniecieni drzewami, ale podczas wycinki. Ofiar spa-
dającego, spróchniałego drzewa w puszczy nie stwierdzi-
liśmy” ironizuje Wajrak .

4.3. Możliwe rozwiązanie: Park Narodowy na całej 
powierzchni Puszczy Białowieskiej.

Od ponad roku konflikt mobilizuje energię wielu dzia-
łaczy lokalnych, na razie bez widoku na zadowalające 
obie strony rozwiązanie. 

„Chcemy pozytywnego zakończenia konfliktu ze stroną 
rządową” mówi Joanna Łapińska. „Najlepszym wyjściem 
z sytuacji wydaje mi się rozszerzenie statusu parku naro-
dowego na teren całej puszczy. Do niedawna myśleliśmy, 
że istnieje ponadpartyjna 
zgoda dotycząca polityki 
ochrony Puszczy Białowie-
skiej. Niestety nowe rządy 
przynoszą ze sobą nowe 
projekty, a podobny, nieroz-
wiązany problem powraca 
co 5 lat. Chcielibyśmy, by 
należycie odpowiednio za-
dbano o puszczę, tak, aby 
społeczność lokalna mogła 
wreszcie rozwijać działalność turystyczną w oparciu o 
poszerzoną ochronę Puszczy Białowieskiej”

W gminie liczącej około 2500 mieszkańców, 500 osób 
pracuje w sektorze usług turystycznych, a jedynie 200 
w sektorach związanych z gospodarowaniem zasobami 
leśnymi. Wiele raportów i analiz ekonomicznych regio-
nu wskazuje na pozytywny wpływ ochrony puszczy na 
stan zatrudnienia, czy lokalnego rynku pracy. Niestety 
wiele norm europejskich dotyczących zabezpieczenia 
stanu ekosystemu nadal cieszy się złą sławą wśród 
mieszkańców54. Program Natura 2000 od lat obwiniany 

jest za wstrzymywanie pozwoleń na budowę czy brak 
możliwości przekwalifikowania  działek rolnych na bu-
dowlane na terenie okolicznych wsi55.

Marzeniem Roberta Cyglickiego z Greenpeace Polska 
jest stworzenie parku narodowego z całej puszczy połą-
czonego z zapewnieniem możliwości rozwoju dla lud-
ności lokalnej. „Puszcza Białowieska zasługuje na to, by 
być symbolem nie mniejszym niż Yellowstone w Ameryce 
czy Serengeti w Afryce”.

Białowieski Park Narodowy56: organ państwowy gospo-
darujący najstarszą i najpierwotniejszą częścią Puszczy 
Białowieskiej, zajmuje się przede wszystkim zapewnie-
niem spokoju naturze odzyskującej swe prawa na terenie 
parku. Rolą organizacji jest ochrona obiektu przyrodnicze-

go, działalność oświatowa 
czy publikacje naukowe.

Po odprawieniu poprzed-
niego dyrektora przez mi-
nistra Szyszko i ustanowie-
niu nowych władz, Puszcza 
Białowieska wydaje się bar-
dziej niż poprzednio podle-
gła naciskom politycznym. 
Nowe władze parku grzecz-

nie acz stanowczo odmawiają wywiadów i zapewniają, że 
rządowe plany są skrupulatnie wprowadzane i odnoszą 
pierwsze sukcesy.

Od momentu stworzenia parku narodowego na terenie 
Puszczy Białowieskiej w 192157, a najbardziej od lat 90, 
nie milkną spory i dyskusje na temat jego poszerze-
nia. Mimo projektów rządowych i lokalnych negocja-
cji projekt powiększenia terenów chronionych nadal 
stoi w miejscu. Od roku 2000 zaostrzyły się warunki 
prawno-administracyjne dotyczące rozszerzenia tere-
nów chronionych. Zgoda lokalnej społeczności i władz 

Šumava w Czechach i Puszcza Białowieska:  
podobieństwo sytuacji społeczno-ekologicznej59

Park Narodowy Šumawa znajduje się w południowo-za-
chodniej części Republiki Czeskiej, przy granicy z Niem-
cami i Austrią. Od 2011 roku rezerwat znajduje się w 
podobnej sytuacji „sanitarnej”, co Puszcza Białowieska, 
tamtejsze zaatakowane przez kornika świerki zostały ska-
zane na wycinkę z urzędu. Policja, odpowiedzialne urzędy 
i organizacje ochrony środowiska ścierają się co do taktyki, 
jaką należy zastosować wobec problemu kornika w paśmie 
szumawskim. Władze oskarżane są tam o branie pod uwa-
gę wyłącznie interesów przemysłu drzewnego.

„Nie mówimy o pierwszym  

z brzegu lesie, ale o Puszczy  

Białowieskiej, najlepiej  

zachowanym lesie w Europie!”

Widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum) w lesie świerkowym  
Puszczy Białowieskiej (wrzesień 2016) - Sébastien Lezaca-Rojas
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Zaskakujący przykład interakcji między człowiekiem a naturą: grzyb kolonizujący odcisk ludzkiej ręki pozostawiony na pniu martwego świerku  (Białowieża, wrzesień 2012) – Michel Corroy
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gminnych jest systematycznie wymagana58, by takie 
rozszerzenie zrealizować. Odkąd wprowadzono te za-
sady nie został utworzony czy rozszerzony żaden re-
zerwat czy park narodowy.

Robert Cyglicki podkreśla: „Przypominam sobie debaty 
sprzed dziesięciu lat, podczas których argumenty były 
mniej wyważone od tych dzisiejszych. Zauważam pewną 
zmianę sposobu myślenia. Uważam, że jedynym wyjściem 
dla Białowieży jest rozszerzenie statusu parku narodowego 
na cały teren puszczy. Obecne konflikty wynikają z podziału 
funkcyjnego różnych części dawnego lasu. Osoby odpowie-
dzialne za „swoją” część zarządzają nią autonomicznie i 
bez porozumienia z innymi stronami. Każdy wdraża swoją 
własną politykę dla Puszczy Białowieskiej”.

Pomysłów Cyglickiego nie podzielają przedstawiciele 
sektora leśnictwa produkcyjnego, który nie ma zamia-
ru odstapić od gospodarczego aspektu puszczy. A gdy-
by jednak pewnego dnia na całym obszarze zakazano 
wycinki? Dyrektor Greenpeace Polska stwierdza: „25% 
powierzchni Polski to lasy przeznaczone do celów ekono-
micznych. Terenów eksploatacji zasobów drzewnych nie 
zabraknie dla tych 150-200 
osób, które obecnie zajmu-
ją się eksploatacją drewna 
na terenie puszczy. Puszcza 
Białowieska to tylko 0,3 % 
całkowitej powierzchni le-
śnej i pracowników łatwo 
byłoby przekwalifikować, 
czy nawet zatrudnić kil-
kanaście kilometrów dalej 
poza powiększoną strefą 
chronioną”.

Część miejscowej ludności obawia się także, że zmiana 
statusu puszczy ograniczy im dostęp do niej. Joanna 
Łapińska stwierdza: „Wszyscy powtarzają, że większość 

gminnej społeczności jest przeciwko rozszerzeniu parku 
narodowego, ale wśród przeciwników rozszerzenia sły-
chać tylko tych, co krzyczą najgłośniej. Nikt nie posiada 
poważnych badań na ten temat. Oczywiście ludzie boją 
się, że nowy park będzie dla nich zamknięty, ale brakuje 
im przede wszystkim rzetelnej informacji”.

Rafał Kowalczyk podkreśla, że poza aspektem typowo 
lokalno-narodowym Puszcza Białowieska jest dobrem i 
dziedzictwem powszechnym „Puszcza jest lasem pań-
stwowym, miejscem życia tamtejszej społeczności lokal-
nej, ale też miejscem odpoczynku dla wszystkich Pola-
ków, Europejczyków czy turystów z całego świata. Status 
Dziedzictwa Światowego musi górować ponad korzyścia-
mi danych grup społecznych, a UNESCO czy Unia Euro-
pejska mają pełne prawo brać w tej debacie udział”.

4.4. Ideologia i polityka a problem białowieski

Białowieża czy Šumawa po zejściu ze stron gazet, pozo-
stają symptomem tego, jak głęboko zakorzeniony zamysł 
ideologiczny czy polityczny może wyjść poza ramy samej 
problematyki społeczno-ekonomicznej.

„Podstawą konfliktu jest ide-
ologia rządzących. Władza 
kieruje się myślą, według 
której zadaniem człowieka 
jest przkształcanie natury. 
Nie przyjmuje ona do wia-
domości, że las sam może 
siebie kształtować, ot tak, 
bez ludzkiej interwencji” 
twierdzi Wajrak. Oficjalne 
poglądy konserwatywnej 
prawicy są dodatkowo po-

tęgowane przez kazania księży, którzy biorą w obronę 
leśników…autorytet Kościoła ciągle jest w Polsce bardzo 
silny.

Leonid Szeszko, prawosławny pop z parafii w Hajnów-
ce opowiedział się za całkowitym zakazem pobytu na 
terenie gminy naukowców-przyrodników czy wolon-
tariuszy organizacji pozarządowych sprzeciwiających 
się wycinkom60.

Podczas wenisażu wystawy dotyczącej lasu i zasady 
antropicznej w Parlamencie europejskim zaproszony 
na nią ksiądz Tomasz Duszkiewicz zabrał głos obficie 
cytując Biblię. Zapewnił, że zadaniem człowieka jest 
‚ujarzmić Ziemię’ dodając, że jeżeli decyzje Unii Euro-
pejskiej nie bedą opierać się na dziesięciu przykaza-
niach, to ta rychło ‚obróci się w proch’.61

Nieuporządkowany interwencjonizm w gospodaro-
waniu środowiskiem naturalnym stał się myślą prze-
wodnią wśród ludzi władzy w Europie. Zwłaszcza w 
takich dziedzinach jak zawodowe leśnictwo, dydakty-
ka gospodarki drzewnej czy ochrona środowiska. Ob-
sesja opanowania praw natury stała się myślą prze-
wodnią urzędników zarządzających środowiskiem. Od 
szczytu klimatycznego w Rio w 1992 słowo ‚bioróżno-
rodność’ zastępuje określenie ‚przyroda’ w oficjalnych 
dokumentach. To te wzorce działania i modele po-
strzegania rzeczywistości tak bardzo różnią naszych 
rozmówców.

Możemy zrozumieć, że gospodarka zasobami leśnymi 
na potrzeby przemysłu nie ma wiele wspólnego z za-
gadnieniami lasu pierwotnego, jego rangi czy różno-
rodności gatunków w nim żyjących. Ale to jest przecież 
Puszcza Białowieska! Jej obrona, jej analizy opisane w 
niezliczonych monografiach, miliony turystów z naj-
dalszych zakątków świata są chyba świadectwem jej 
wagi! Przynajmniej w jednym lesie w Europie natura 
mogłaby odebrać spod władzy i wpływu człowieka 
swoje własne prawa.

„Nie możemy ulec arogancji  

i stwierdzić, że my, ludzie,  

potrafimy lepiej niż przyroda  

kierować tą różnorodnością  

biologiczną”
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4.5. Leśnik i uczony. Wzajemne stosunki w środo-
wisku ochrony drzew.

Konflikt interesów między leśnikami zarządzającymi 
lasem z jednej strony, a naukowcami chcącymi go chronić 
z drugiej, wpisuje się w kontekst szerszej europejskiej pro-
blematyki ochrony drzewostanów. Obie grupy zawodowe 
mimo sprzeczności, mają też trzon wspólnych dążeń. 
Władzę sprawuje niestety tylko jedna z nich.

W obliczu wymogów racjonalizacji polityki publicznej 
w domenie gospodarki naturalnej odpowiedzialne za 
tą gospodarkę instutucje obarczane są nowymi zada-
niami statutowymi, w tym także z zakresu ochrony 
przyrody.

Wewnątrz tych instytucji rodzą się konflikty na lini 
zarządzanie - prawo własności. Sprzeczne interesy są 
u źródła przeciwstawnych raportów czy ekspertyz. 
Cele i metody wytyczane przez rządzących wydają się 
nie do pogodzenia, nawet między sobą.

„W dziedzinie ochrony środowiska należy wyznaczyć ideę 
przewodnią. Instytuty badawcze powinny być uprzywi-
lejowane w stosunku do leśnictwa przemysłowego.

Oczywiście polskie leśnictwo jako gałąź gospodarki posia-
da świetnych pedagogów czy fachowców, ale ekologia w 
porównaniu do użytkowania lasów będzie dla nich zawsze 
miała znaczenie drugorzędne w stosunku do kwestii użyt-
kowania lasów”, komentuje dyrektor polskiego oddziału 
Greenpeace’u.

Zdaje się, że leśników w całej Europie poniosło marze-
nie o potędze: wykorzystać bez ograniczeń wszyskie 
dostępne zasoby lasu to podstawa tej wizji. W Polsce 
leśnicy mają podobne aspiracje. To też obiecuje nowe 
„leśnictwo europejskie”, które stosując zasadę „multi-
funkcjonalizmu” uczy swoich adeptów „jakie są najlep-

sze sposoby, by niczego nie robić dobrze”, jak ironizuje 
Wajrak. Od wejścia Polski do Unii Europejskiej przed-
sięwzięto liczne programy współpracy promujące tę 
koncepcję.62

Przykład Puszczy Białowieskiej pokazuje też możliwe 
ryzyko, że instytucje leśne, podległe władzy państwo-
wej, będą musiały zajmować się lasem według wy-
tycznych każdorazowej większości parlamentarnej. 
Wydaje się, że organizacje pozarządowe i naukowcy 
mają tutaj większą niezależność. 

4.6. Głos za przywróceniem dobrego imienia dzi-
kiej naturze

Las był i pozostaje ważną kwestą społeczną i środowi-
skową. Las jako depozytariusz licznych funkcji społecz-
nych poddawany jest jednak coraz większej presji, by 
wszystkie te funkcje połaczyć w jedną: o charakterze 
ekonomicznym. Jedna szkodliwa chęć coraz bardziej 
ciąży nad przyszłm losem lasu: chęć przystosowania 
lasów do procesów produkcyjnych.

Historia ochrony przyrody w Europie od 50 lat jest przede 
wszystkim nakierowana na ochronę pół-naturalnych 
ekosystemów antropogenicznych. Ale najwyższy czas 
zdać sobie sprawę, że ochrona tego typu ekosystemów 
odbywa się kosztem lasów naturalnych. To im powin-
niśmy poświęcać więcej uwagi. Chcąc ochronić takie 
klejnoty bio-różnorodności jak trawniki, nieużytki i 
łąki (którymi oczywiscie należy się zająć w sposób po-
zostający w związku z ich rolniczą czy pastwiskową 
przeszłością), oduczyliśmy się, w pewnym sensie, za-
ufania do samej natury.

Czy siedliska związane z działaniem człowieka mają 
taką samą wartość jak siedliska naturalne?  „Owszem, 
mają taką samą wartość”, odpowiada Adam Wajrak,  
„ale pół-naturalnych siedlisk mamy w Europie bardzo 

dużo , ale prawdziwych lasów czystych i naturalnych 
mamy bardzo niewiele! To właśnie główny problem 
ochrony przyrody w Europie. Mamy oczywiśie duże ob-
szary pokryte tym, co nazywamy »lasem», ale wiekszość 
z nich to nie są lasy naturalne, tylko dzieło człowieka: są 
to plantacje drzew…”

To specyficzne odwrócenie paradygmatu, gdzie leśnicy 
chcą ciąć drzewa a ekolodzy bronić lasu, pokauje też 
konflikt ideologiczny między wiarą w możliwość (czy 
też  „obowiązek”) opanowania natury przez człowieka, 
a zaufaniem do samej natury i jej procesów, jej dyna-
miki, jej odporności. Pytanie o to, jaką opcję należy 
wybrać i jakimi środkami ją realizować, pozostaje, dla 
całej chyba ludzkości, ciągle aktualne : czy ważniejsza 
jest kwesta kontroli zasobów naturalnych, nawet kosz-
tem zniszczenia środowiska, czy też może raczej warto 
pozwolić działać naturze, której nie jesteśmy w stanie 
kontrolować, ale dzięki której żyjemy.

Światełko nadziei - Białowieża - Michel Corroy
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Podziękowania
 
Pragniemy gorąco podziękować wszystkim osobom, które pomo-
gły nam w realizacji tego reportażu. Szczególne wyrazy wdzięcz-
ności dla wszystkich osób, które zgodziły się odpowiedzieć na 
nasze pytania, a także dla osób z Białowieży, z którymi dane nam 
było porozmawiać i które pomogły nam lepiej zrozumieć złożo-
ną sytuację Puszczy i argumenty różnych stron. Podziękowania 
dla osób, które pracował przy tłumaczeniach a także krytycznie 
przeczytały różne dokumenty stanowiące część tego reportażu i 
które monitorują napływ informacji na temat aktualnej sytuacji 
Puszczy. Wyrazy wdzięczności także dla osób, które na różne 
sposoby wspierały naszą inicjatywę, pracę nad reportażem i jego 
rozpowszechnianiem. Podziękowania dla ekipy realizującej ma-
teriały video, dla Anny i Jakuba Górnickich (podróżniccy.com) i 
dla fundacji Dzika Polska za pozwolenie na używanie ich mate-
riałów fotograficznych. Wszystkie te osoby zapewniamy o naszej 
ogromnej wdzięczności.

Reportaż wideo zawiera ujęcia zrealizowane przez Fundację Dzi-
ka Polska (https://www.facebook.com/fundacjadzikapolska/), 
przez ekipę www.podróżniccy.com i przez Wild Poland 
(www.wildpoland.com).

Zdjęcie zrobione podczas debaty transmitowanej na żywo 6 września 2016, wideo jest nadal dostępne na www.youtube.com/watch?v=BZJ2hcDD1dw
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Rafał Kowalczyk aktualny dy-
rektor Instytutu Biologii Ssa-
ków Polskiej Akademii Nauk w 
Białowieży, w tej niezależnej 
instytucji zajmuje się on bada-
niami z zakresu m.in ekologii 
behawioralnej czy przetrwania 
populacji zwierząt, w szczegól-

ności drapieżników takich jak ryś, wilk, borsuk czy jenot i 
kopytnych, takich jak żubr czy łoś.

Bogdan Jaroszewicz kieruje 
aktualnie słynną, należącą do 
Uniwersytetu Warszawskie-
go, stacją Geobotaniczną w 
Białowieży. Członek wielu to-
warzystw naukowych, autor 
publikacji z zakresu ekologii, 
botaniki i entomologii, jest też 

zapalonym obrońcą dzikich lasów.

Adam Wajrak jest dziennika-
rzem Gazety Wyborczej i lokal-
nym korespondentem zagra-
nicznych gazet. Pisarz i fotograf, 
opublikował wiele cieszących 
się sukcesem książek na temat 
natury i lasu, w tym książek dla 
dzieci. Mieszka niedaleko Bia-

łowieży, gdzie jest postacią kontrowersyjną: uwielbianą 
przez jednych, a krytykowaną przez innych. Zaangażowany 
ekolog i gorący miłośnik dzikiego lasu.

Robert cyglicki zanim został ak-
tualnym dyrektorem Greenpeace 
Polska, był ekspertem w dziedzi-
nie ochrony środowiska i polityki 
energetycznej w różnych organi-
zacjach i instytucjach. Na liście 
jego działań są m.in dwie kampa-
nie ekologiczne, które odbiły się 

szerokim echem w kraju: zatrzymanie projektu autostrady 
w dolinie Rospudy i „I love Puszcza”, akcja, która zachęca 
do lepszej ochrony lasów naturalnych.

Joanna Łapińska jest kierow-
nikiem biblioteki Instytutu 
Ssaków. Rodowita mieszkanka 
tych okolic, która wraz z kilko-
ma innymi osobami założyła 
grupę sprzeciwu wobec nowe-
go planu rządowego, wkrótce 
stała się też liderem tej gru-

py. Stara się reprezentować lokalne interesy w kwestii 
ochrony lasu i miejscowej przyrody.

Jacek Hilszczański emeryto-
wany profesor w Instytucie Ba-
dawczym Leśnictwa, z siedzibą 
w Krakowie. Pod patronatem 
Ministerstwa Środowiska Insty-
tut ten prowadzi badania w róż-
nych dziedzinach związanych ze 
środowiskiem leśnym. Jest spe-

cjalistą w dziedzinie entomologii stosowanej, szkodników 
wtórnych i parazytoidów.

Jan Tabor pracuje w Wydziale 
Ochrony Przyrody Dyrekcji Ge-
neralnej Lasów Państwowych 
(DGLP). Jest specjalistą w kwe-
stiach ochrony przyrody. Brał 
udział w realizacji ogromnej in-
wentaryzacji różnorodności bio-
logicznej w Puszczy Białowieskiej. 

Ta inwentaryzacja została zrealizowana przez Lasy Państwowe 
i rząd w celu dostarczenia naukowych dowodów na poparcie 
reform, które ten ostatni zamierza przeprowadzić.

Renata Krzyściak-Kosińska. 
Autorka licznych książek przy-
rodniczych na temat polskiej 
fauny i flory. Aktualnie pracuje 
w Lasach Państwowych jako dy-
rektorka centrum edukacji o lesie 
w Nadleśnictwie Białowieża. Wraz 
z reprezentowaną przez siebie in-

stytucją, brała czynny udział w różnych regionalnych pro-
gramach Life, z tym w programie Life+ Aquila.



W tekście

pełny opis sytuacji, wywiady z najważniejszymi przedstawi-
cielami stron, wszystkie ostatnie wydarzenia, szczegółowe 
wyjaśnienie zagadnień, analiza perspektyw, możliwości 
rozwiązania konfliktu, podobieństwa do sytuacji w innych 
częściach Europy i w Belgii.  

Do obejrzenia

kilkunastominutowy reportaż z fragmentami wideo naszy-
ch wywiadów, które podsumowują sytuację. Dostępny na 
stronie

www.foret-naturalite.be 


