UNESCO za ochroną Puszczy Białowieskiej
mimo nacisków ze strony ministerstwa i
Lasów Państwowych
UNESCO przyjęło dziś decyzję w sprawie Puszczy Białowieskiej, która wskazuje, że działania
ministra Szyszki w Puszczy grożą utrzymaniu przez nią statusu Światowego Dziedzictwa i
zobowiązuje Polskę do wstrzymania cięć w strefach, w których powinny być chronione naturalne
procesy.
Komentarz organizacji pozarządowych ClientEarth – Prawnicy dla Ziemi, Dzika Polska, Greenpeace
Polska, Greenmind, OTOP-Birdlife, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, WWF Polska
UNESCO przyjęło dziś decyzję w sprawie Puszczy Białowieskiej, która wskazuje, że działania
ministra Szyszki w Puszczy grożą utrzymaniu przez nią statusu Światowego Dziedzictwa i
zobowiązuje Polskę do wstrzymania cięć w strefach, w których powinny być chronione
naturalne procesy. Decyzja ta bazuje na raporcie niezależnych ekspertów UNESCO, którzy
odwiedzili Puszczę w zeszłym roku. Stało się to mimo bardzo silnych nacisków ze strony
Ministerstwa Środowiska i Lasów Państwowych, które chciały wpłynąć na zmianę tej
decyzji. To wielkie zwycięstwo Puszczy, Polski i wspólnoty międzynarodowej, która
pokazała, że potrafi chronić światowe dziedzictwo.
Najważniejsze zapisy decyzji UNESCO:
Wzywa do natychmiastowego zatrzymania wycinki w najstarszych, ponadstuletnich częściach
lasu.
Wskazuje, że cięcia sanitarne i względy bezpieczeństwa są nadużywane przez polski rząd jako
pretekst do wycinki (wycinane są też drzewa zdrowe i nie stanowiące zagrożenia dla turystów).
Wskazuje, że minister Szyszko zezwolił na zwiększenie wycinki, a nie została przeprowadzona
ocena wpływu wycinki na te cechy Puszczy, dzięki którym została uznana za Światowe
Dziedzictwo (tzw. wyjątkowa uniwersalną wartość).
Ponawia prośbę o przygotowanie priorytetowo planu zarządzania zapewniającego realną
ochronę obszaru Światowego Dziedzictwa.
Wyraża zadowolenie z decyzji Białorusi, która zwiększyła obszar ścisłej ochrony na terenie
Puszczy Białowieskiej o 1250 ha.
Wnioskują o rozpoczęcie procedury mogącej prowadzić do wpisania Puszczy na listę
Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu. Częścią tej procedury jest monitoring kontrolny (ang.
reactive monitoring), a więc proces sprawdzania stanu zachowania obszaru w odpowiedzi na
potencjalne lub rzeczywiste zagrożenia. Jednocześnie ostrzegają, że w wyniku potwierdzenia
zagrożeń, na sesji Komitetu w 2019 roku Puszcza Białowieska może znaleźć się na Liście
Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu.
Wyraża zaniepokojenie faktem rozpoczęcia przez Komisję Europejską formalnej procedury
prowadzącej do Trybunału Sprawiedliwości UE z powodu zwiększenia wycinki w Puszczy.
Koalicja organizacji pozarządowych (ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Fundacja Dzika Polska,
Fundacja Greenmind, Greenpeace Polska, OTOP, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, WWF Polska)
przyjmuje z radością decyzję UNESCO, która pokazuje, że organizacja ta opowiada się za
odpowiednią, opartą na wiedzy naukowej ochronie światowego dziedzictwa. Organizacje mają
nadzieję, że działania UNESCO będą nowym silnym impulsem do ochrony Puszczy przed wycinką.
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Puszczy Białowieskiej, ale również Polsce. Dzisiejsza decyzja jeszcze mocniej mobilizuje do działania
wszystkich, coraz liczniejszych Obrońców Puszczy w kraju i za granicą.
Więcej informacji:
Diana Maciąga, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, e-mail: diana@pracownia.org.pl, tel. 502
646 890
Sylwia Szczutkowska, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, e-mail: sylwia@pracownia.org.pl,
tel. 512 281 664
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