puszcza

Prezes PAN i rektorzy uc
zelni
o cięciu puszczy
„Usuwając martwe św
ierki z lasu o charakte
rze
naturalnym, dokonujem
y gwałtu na najlepiej
zachowanym lesie w Eu
ropie” – piszą w apelu
o zaprzestanie wycinan
ia drzew w puszczy pro
f. Jerzy
Duszyński, prezes Polsk
iej Akademii Nauk, prof.
Wojciech
Nowak, rektor Uniwers
ytetu Jagiellońskiego, pro
f. Marcin
Pałys, rektor Uniwersyte
tu Warszawskiego oraz
prof. Jan
Szmidt, rektor Politechnik
i Warszawskiej.
Puszcza Białowieska jest
bezcennym skarbem nar
odowym, rozpoznawalny
w całym świecie symbolem
m
przyrody naszego kraju –
piszą profesorowie. – Jes
obiektem naszej dumy i
t
dlatego z pełnym przeko
naniem zabiegaliśmy – jak
kraj – o wpisanie jej na list
o
ę Światowego Dziedzictwa
. Zabiegaliśmy o to wszyscy zgodnie i z powodze
niem. Naszym obowiązkie
m jest troska o zachowa
Puszczy Białowieskiej w
nie
jej unikatowym charakter
ze. Budzi nasz kategoryc
ny sprzeciw traktowanie
zPuszczy Białowieskiej jak
zwykłego lasu. Prowadzo
w niej zabiegi gospodarcze
ne
mogą doprowadzić do nie
odwracalnych szkód. Trz
ba będzie czekać tysiące
elat, by te rany się zabliźn
iły.
W przeciwieństwie do las
ów sadzonych ludzką ręk
ą, historia nie zna przykładu, by las naturalny został
trwale zniszczony przez
jakiegokolwiek szkodnik
Drzewostan może co naj
a.
wyżej ulec przebudowie.
Znamy natomiast wiele bo
snych przykładów, gdy las
lenaturalny został zniszczon
y przez człowieka. Puszcza
Białowieska to tylko 3,4
% naszych zasobów leśny
ch.
Utrzymajmy ją w stanie
o którym zdecyduje sam
,
a przyroda. Naukowcy z
całego świata będą ten sta
badać, tak jak to robią od
n
dziesięcioleci. Klimat się
ociepla, zapewne świerka
w puszczy za dużo, pozw
jest
ólmy naturze wymienić
go częściowo na inne gat
drzew. Usuwając martwe
unki
świerki z lasu o charakter
ze naturalnym, stanowią
około połowy Puszczy Bia
cym
łowieskiej, dokonujemy
gwałtu na najlepiej zacho
nym lesie w Europie – po
wazostawiając je we fragment
ach puszczy odkształcon
przez człowieka, przyspies
ej
zymy jej powrót do stanu
naturalnego.
Apelujemy o natychmiast
owe zaprzestanie wycinani
a drzew w Puszczy Białowieskiej.
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Puszcza Białowieska: op

inia PAN

„Polska Akademia Na
uk postuluje pilne op
racowanie spójnej str
Puszczy Białowieskiej
ategii ochrony
uwzględniającej prze
de wszystkim fakty i ba
naukowe. Deklarujem
dania
y też udział w monitor
owaniu bioróżnorodno
lasotwórczych w PB” –
ści i procesów
czytamy w opinii podp
isanej przez prof. Jerzeg
o Duszyńskiego,
prezesa PAN oraz 142 czł
onkiń i członków Akadem
ii.
Puszcza Białowieska (PB
) jest wśród lasów europ
ejskich najmniej przeks
jednym z najcenniejszych
ztałconym przez człowiek
obiektów przyrodniczych
a, a przez to
Europy.
Osoby zamieszkujące i dzi
ałające na obszarze oraz
w
otulinie PB mają często spr
teresy. Od lat nierozwiązan
zeczne potrzeby, oczekiwa
y jest też problem nakład
nia i inania się wielu form i reżim
1. Białowieski Park Narod
ów ochronnych w PB. Po
owy i 2. pozostające pod
dlegają im:
nadzorem trzech nadleśnic
trzy rezerwaty przyrody,
tw PGL Lasy Państwowe
b. Europejska Sieć Ekolo
(a. dwadzieścia
giczna Natura 2000, c. tra
Biosfery MaB, d. obszar
nsgraniczny Międzynaro
Światowego Dziedzictw
dowy Rezerwat
a Kulturowego i Przyrodn
krajobrazu oraz f. Leśny
iczego UNESCO, e. obsza
Kompleks Promocyjny „PB
r chronionego
”). Nadzieją na rozwiązan
nych i przyrodniczych jes
ie tego splotu uwarunkow
t opracowanie jednolitych
ań społeczregulacji prawnych, które
przychylność społeczności
będą skuteczniej chronić
lokalnej.
PB
i zyskają
Polska Akademia Nauk zw
raca uwagę, że ciągle nie
wypracowano jednoznaczn
jących na efektywność och
ych naukowych przesłane
rony bioróżnorodności PB
k wskazupoprzez stosowanie zabieg
masowego pojawienia się
ów sanitarnych zwalczający
kornika drukarza. Z kolei
ch skutki
powstrzymanie się od tak
nie naturalnych procesów
ich zabiegów, mające na
lasotwórczych, oznacza uzn
celu zachowaanie nadrzędności ochron
bioróżnorodności.
y tych procesów względem
ochrony
W sytuacji niejasności, któ
re z powyższych podejść
należy wdrażać w PB, spó
Oba stanowiska – troska
r toczy się na polu postaw
o różnorodność gatunko
i wartości.
wą lasu i troska o natura
pierwszego cały obszar PB
lną puszczę, ścierają się
od wieków był poddawany
ze sobą. W myśl
działaniom człowieka i stą
turalnego charakteru. Jak
d znacznie oddalił się od
o taki powinien być podd
swojego naawany zabiegom właściwy
wycinkom drzew i wywó
m pielęgnacji lasów, w tym
zkom drewna. Według dru
sanitarnym
giego podejścia PB także
Parkiem Narodowym i rez
na dużych fragmentach
erwatami zachowała w du
leżących poza
żej mierze charakter lasu
powstrzymywać od zabieg
naturalnego i na jej tereni
ów właściwych dla kome
e
powinno się
rcyjnej gospodarki leśnej
sprzętu – teraz i w przysz
, a już bezwzględnie od uży
łości. Większości z nas bli
cia
ciężkiego
ższ
a jest ta druga postawa. Ot
PB szkodzi wizerunkowi
warty i gwałtowny konflik
Polski w Europie.
t
w
kwestii
Polska Akademia Nauk po
stuluje pilne opracowanie
spójnej strategii ochrony
fakty i badania naukowe.
PB uwzględniającej przede
Deklarujemy też udział w
wszystkim
monitorowaniu bioróżno
Opowiadamy się też za zna
rodności i procesów lasotw
czącym powiększeniem ob
órczych w PB.
szaru Białowieskiego Par
ku Narodowego.

Jerzy Duszyński, prezes Pol
skiej Akademii Nauk oraz czło
Jan Albrecht, Jan Awrejcewic
nkinie i członkowie Polskie
z, Jerz y Axer, Grzegorz Bartosz
j Akademii Nauk:
, Romuald Będziński, Andrzej
Bizoń, Grażyna Borkowska, Jerz
Białas, Piotr Biler, Barbara Biliń
y M. Brzeziński, Janusz Marek
ska, Szczepan Biliński, Piotr
Bujn
icki, Andrzej Buko, Tadeusz Bur
Grzegorz Chałasiński, Tadeus
czyński, Witold Cęckiewicz, Agn
z Chmielniak, Andrzej Ciereszk
ieszka Chacińska,
o,
Ann
a
Czło
Józef Dubiński, Jerz y Dzik, Stan
nkowsk a, Stanisław J. Czuczw
ar, Jerz y Dera, Tomasz Dietl, Dar
isław Filipowicz, Władysław Find
iusz Doliński,
eisen, Elżbieta Frąckowiak, And
Jacek Gawroński, Z. Maciej Gliw
rzej Friszke, Zbigniew Jerz y Gal
icz, Michał Głowiński, Stanisław
us, Robert R. Gałązk a,
Gomułka, Tomasz Grodzicki,
Horodecki, Adolf Horubała, Ada
Krzysztof Haman, Jarosław Ola
m Hulanicki, Hubert Izdebsk
v Horbańczuk, Ryszard
i, Andrzej Jajszczyk, Barbara
Kaczorek, Roman Kaliszan, Mar
Jarząb, Bogumił Jeziorski, Lesz
ian P. Kaźmierkowski, Jan Kici
ek Kaczmarek, Tadeusz
ński, Jan Kisyński, Michał Klei
Konarzewski, Józef Korbicz, Mał
ber, Jerz y Kołodziejczak, Mar
gorzata Kossowska, Małgorzata
ia Magdalena Konarsk a, Mar
Kossut, Bożena Kostek, Włodzim
Jan Kotwica, Piotr Kowalik, Eug
ek
ierz Krzyżosiak, Wojciech Kos
eniusz Kozaczka, Jan Kozłow
towski, Adam Kotarba,
ski,
Jacek Kuźnicki, Zbigniew Kwi
Jerz y Limon, Janusz Lipkows
eciński, Rafał Latała, Andrzej
ki, Jerz y Lis, Adam Łomnicki,
B. Legocki, Janusz Limon,
Bogusław Major, Stefan Maleps
Józef Modelski, Michał Mrozow
zy, Krzysztof Malinowski, Jace
ski, Zenon Mróz, Karol Myśliwi
k Marecki, Stanisław Massel,
ec, Krzysztof Narkiewicz, Edw
Orłowski, Wiesław W. Pawlik,
ard Nęcka, Henryk Okarma, Grz
Zygmunt Pejsak, Stanisław Pen
egorz Opolski, Hubert
czek, Marek Pfützner, Mariusz
Edmund Przegaliński, Ewaryst
Piskuła, Wiesław Pleśniak, Rys
Rafajłowicz, Stanisław Rakusa
zard
Poh
orecki, Stefan Pokorski,
-Su
szcz
ewski, Henryk Ratajczak, Ant
Witold Ruż yłło, Andrzej Rychard
oni Rogalski, Czesława Rosik-D
, Zdzisław Lech Sadowski, Mar
ulew
ska, Paweł Rowiński,
ian
San
iew
ski, Józef Smak, Andrzej Sobolew
Szulczewski, Henryk Szymcz
ak, Marek Świtoński, Andrzej
ski, Kazimierz Strzałka, Józef
Trautman, Marian Truszczyńsk
Szudy, Michał
Waluk, Erwin Wąsowicz, Januar
i, Wacław Trutwin, Katarzyna
y Weiner, Aleksander Welfe, Piot
Turnau, Andrzej Walicki, Jace
r Węgleński, Grzegorz Węgrzyn
L. Woronowicz, Andrzej K. Wró
k
, Andrzej Więcek, Jerz y Wilkin,
blewski, Jerz y Zabczyk, Rom
Lech Wojtczak, Stanisław
uald Zabielski, Jacek Zaremb
a, Marek Zembala, Adam Zięc
ik, Andrzej Żelaźniewicz, Jan
Franciszek Żmudziński, Maciej
Żylicz

22 grudnia 2017 r.
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Puszcza Białowieska: list do „Scienc
e”
„Brak naukow ych danych uzasad
niających wycinkę drzew”
– piszą w liście do „Science” profeso
rowie Marek Konarzewski,
Romuald Zabielski, Rafał Kowalcz yk
i Jerz y Duszyński.
Erik Stokstad w swym artykule zaty
tułowanym „Ostatnie ostoje” (Science
, 8 grudnia, str.
1240) opisuje zaciekły konflikt doty
czący ochrony najbardziej naturaln
ego obszaru leśnego
Europy, jakim jest prastara Puszcza
Białowieska. Zmaga się ona z masowy
m pojawianiem się
(gradacją) kornika drukarza (Ips typo
graphus). Pytanie, w jaki sposób zareagow
ać na tę sytuację,
sprowadza się do decyzji, czy należy
podjąć aktywne działania w celu ochr
ony
bioróżnorodności, czy może raczej powinno się pozo
stawić ten obszar nietkniętym, by pod
legał wyłącznie
naturalnym procesom, w tym okresow
ym gradacjom kornika drukarza. Zgad
zamy się z E. Stokstad, że powyższe pytanie zasadniczo
dotyczy wartości i jako takie wykracz
a poza zakres nauk
przyrodniczych. Uważamy, że stosowa
nie wycinki sanitarnej tudzież ratunko
wej [usuwanie
martwych i chorych drzew – przyp. tłum
.], jako środków mających zapewnić ochr
onę bioróżnorodności, z całą pewnością powinno być
poparte mocnymi dowodami naukowy
mi. Tymczasem
konferencja naukowa zorganizowana
w ostatnim czasie przez Polską Akadem
ię Nauk pokazała,
że dowody przemawiające na korzyść
tych środków są w najlepszym razie
znik
ome (1).
Konferencja wydobywa na światło dzie
nne ogólny brak badań, z prawidłowym
i kontrolami
i stosownymi powtórzeniami, dotycząc
ych skuteczności zapobiegania rozp
rzestrzenianiu się
kornika poprzez wycinkę sanitarną
starych nizinnych drzewostanów. Mim
o że administracja Polskich Lasów Państwowych zarz
ądzająca Puszczą Białowieską zainicjow
ała ostatnio tego rodzaju badanie, ustanawiając obsz
ar referencyjny, jego rzetelność jest
wątpliwa, właśnie
w związku z brakiem prawidłowych kon
troli i powtórzeń (2). Prowadzenie bada
nia komplikuje
dodatkowo fakt, że Puszcza Białowie
ska to mozaika zarówno obszarów obję
tych
ochroną, jak
i gospodarką leśną. Kornik rozprzestrzen
ia się szybko, a więc nie jest jasne, czy
wycinka sanitarna ograniczająca się do obszarów nieb
ędących pod ochroną jest w stanie pow
strzymać gradację
kornika (3). Odpowiednie metaanalizy
są również skąpe, a te obecnie dostępne
w rzeczywistości
wskazują na niekorzystne skutki wyc
inki ratunkowej na bioróżnorodność
(4, 5).
Powyższymi niedociągnięciami met
odologicznymi należy się pilnie zają
ć, najlepiej przeprowadzając badania na dużą skalę i
poddając je weryfikacji. W Puszczy Biał
owieskiej można
to osiągnąć jedynie poprzez współpr
acę transgraniczną ze stroną białorus
ką, która zarządza
dwiema trzecimi drzewostanów Pusz
czy Białowieskiej. Polska Akademia
Nau
k i Białoruska
Akademia Nauk rozpoczęły już współpr
acę w tej dziedzinie (1). Z pewnością mus
imy wyciągnąć
właściwe wnioski z obecnej gradacji
kornika, zważywszy że następna nieu
chronnie nadejdzie;
wraz z gwałtownym wzrostem globalne
go ocieplenia gradacje będą występo
wać ze zwiększoną
częstotliwością (6).

9 lutego 2018

1. Managing the bark beetle outbreak in the Biaow
ieża Primeval Forest (2017). https://www.youtube.com
/watch?v=fFCDbAp24sk.
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