Pierwszy krok do przodu w ochronie Puszczy
Białowieskiej
Ogłoszony dzisiaj przez Ministra Środowiska plan działań dla Puszczy Białowieskiej jest dużym
krokiem do przodu na rzecz skutecznej ochrony tego cennego kompleksu leśnego.
Ogłoszony dzisiaj przez Ministra Środowiska plan działań dla Puszczy Białowieskiej jest
dużym krokiem do przodu na rzecz skutecznej ochrony tego cennego kompleksu leśnego.
Zapowiedź utrzymania pozyskania drewna na poziomie ustalonym na rok 2011 i całkowite
wyłączenie z gospodarki leśnej drzewostanów stuletnich to dobry kierunek działań –
uważają organizacje ekologiczne Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot,
Greenpeace i WWF Polska.
Pozytywnym sygnałem jest fakt, że Minister podtrzymał decyzję swojego poprzednika o rocznym
pozyskaniu drewna w wielkości 48,5 tys. m3. Potwierdził też, że przyjęta właśnie definicja stuletnich
drzewostanów, w których zostanie zaprzestane prowadzenie gospodarki leśnej, jest zgodna z
postulatami naukowców i ekologów. Dotyczy bowiem takich obszarów, na których stare drzewa mają
przynajmniej 10 proc udziału.
W przypadku cięć sanitarnych padła zapowiedź wyłączenia z nich ponad stuletnich drzewostanów.
Jednak kwestia tych cięć, pod których pretekstem w poprzednich latach pozyskiwano drewno,
wymaga monitoringu. Dotychczas, mimo zakazów, gospodarka leśna była prowadzona na tych
obszarach. Dlatego deklaracje Ministra w tej sprawie zdaniem organizacji ekologicznych powinny jak
najszybciej przyjąć formę aktu prawnego, który będzie egzekwowany.
Nierozwiązana pozostaje kwestia odpowiednich zapisów dotyczących wycinek drzew w okresie
lęgowym ptaków, które zagrażają m.in. dzięciołom: białogrzbietemu i trójpalczastemu, włochatce i
sóweczce. Ważne będzie również przestrzenne porównanie planowanego przez Lasy Państwowe
pozyskania drewna z położeniem cennych przyrodniczo obszarów.
Puszcza Białowieska nazywana przez leśników najlepiej chronionym lasem w Europie jest jednym z
nielicznych w Polsce kompleksów, gdzie gospodarka leśna nie jest certyfikowana w systemie FSC. Co
więcej kilka lat temu Białowieski Park Narodowy utracił prestiżowy Dyplom Obszarów Chronionych
Rady Europy ze względu na wycinkę drzewostanów ponad stuletnich w zagospodarowanej części
Puszczy. Ministerialna decyzja jest na pewno krokiem do przodu, ale wciąż należy dopilnować
wdrożenia postulatów zgłaszanych przez naukowców i organizacje ekologiczne.
Więcej informacji:
- Dr Marta Wiśniewska, WWF Polska, tel. 602 888 143
- Adam Bohdan, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszytskich Istot, tel. 532 284 313
- Katarzyna Guzek, Greenpeace Polska, tel. 500 236 211
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