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Współczynnik hydrotermiczny sezonu wegetacyjnego

Na dynamikę liczebności kornika drukarza wpływają 

wszelkie czynniki osłabiające świerka

Gutowski & Jaroszewicz 2016
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Efekt działalności kornika 
drukarza i leśnika – 2005 r.

Efekt odnowienia naturalnego 
i odnowienia sztucznego po 10 
latach (rok 2014)

A. Antczak 2007

POLSKA

BIAŁORUŚ
POLSKA

BIAŁORUŚ





Aneks I do wniosku
renominacyjnego
o wpis obiektu
na Listę UNESCO



Obiekt 

Światowego Dziedzictwa Ludzkości

„Białowieża Forest”

Strefa I – ochrona ścisła

Strefa II – zakaz pozyskania drewna
zakaz polowań

Strefa III – zakaz pozyskania drewna
polowania dopuszczone

Strefa IV – ochrona czynna
pozyskanie drewna 
polowania
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„Zapisy związane ze światowym dziedzictwem 
UNECO nie funkcjonują w ogóle w polskim 
prawie. To umowa cywilnoprawna między 
UNESCO a Polską. Ta umowa międzynarodowa 
nie ma przełożenia wprost na nasze prawo, 
które obowiązuje leśników. Nas przede 
wszystkim obowiązuje Plan Urządzania Lasu 
wynikający z ustawy o lasach, a nie zapisy o 
strefach chronionych UNESCO.” 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka

Gazeta Wyborcza Białystok 02.03.2017



Konstytucja RP (art. 87) stanowi:

- ratyfikowane umowy międzynarodowe są 
samodzielnym, autonomicznym źródłem 
powszechnie obowiązującego prawa;

Konwencja o ochronie światowego 

dziedzictwa kulturalnego i naturalnego

(Konwencja Paryska) została ratyfikowana 

przez Polskę w 1976 roku



www.mos.gov.pl



Radio Erewań nadaje: W Moskwie na Placu Czerwonym 
rozdają mercedesy;

Sprostowanie: nie w Moskwie a w Pekinie, nie na placu 
Czerwonym a na placu Tiananmen; nie rozdają a kradną; 
nie mercedesy a rowery;



Radio Erewań (TV Lasy) nadaje:

Obecnie Puszcza stanowi dzieło rąk ludzkich, jest 
dziedzictwem kulturowym miejscowej ludności, a 
także świadectwem działania polskiej szkoły 
leśnictwa. Prof. Jan Szyszko – Minister Środowiska



„Tylko około 0,2% środkowoeuropejskich

lasów liściastych zachowało się w stanie

zbliżonym do naturalnego”

Najbardziej naturalny na niżu Europy

XXI wieku

Bengtsson et al. (2000) For Eco Manage



Wczesnośredniowieczne znaleziska z Puszczy Białowieskiej wg. A. Götze (1929)



Dziedzictwo Jagiellonów



Użytkowanie Puszczy przez wieki 

było limitowane i regulowane

Ponad 600 lat ochrony
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Radio Erewań (TV Lasy) nadaje:

[na otwarcie wystawy o Puszczy] Do Brukseli 
przyjechali przedstawiciele lokalnej społeczności, 

http://www.lasy.gov.pl/informacje/aktualnosci/o-puszczy-bialowieskiej-w-parlamencie-europejskim



Otwarcie wystawy „Puszcza Białowieska – lasy naturalne czy też 
dziedzictwo kulturowe miejscowej ludności” 

Parlament Europejski, 31.08.2016

https://www.mos.gov.pl/puszcza-bialowieska-dokumenty-bialowieza-primeval-forests-
documentation/aktualnosci/szczegoly/news/puszcza-bialowieska-dzielo-czlowieka-1/



Radio Erewań (Radio Maryja) nadaje:

„… jeżeli mamy zachować albo przywrócić tę 
różnorodność, która w tej chwili znika na naszych 
oczach, to musi być powrót do koncepcji czynnej 
ochrony przyrody, czyli musi być powrót do 
realizacji zadań ochronnych …”

Konrad Tomaszewski – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych







Gatunki, które ustępują są gatunkami 
terenów otwartych lub półotwartych i 
ustępują zarówno z terenów chronionych 
jak i z zagospodarowanej części Puszczy

Sasanka otwarta Przeplatka aurinia

Arnika górska Kozioróg dębosz







Radio Erewań (Radio Maryja) nadaje:

„W celu ratowania Puszczy Białowieskiej resort 
środowiska pozostaje w stałym kontakcie z 
Komisją Europejską i UNESCO”

Prof. Jan Szyszko – Minister Środowiska



„Zaoferowałem rządowi polskiemu dialog w sprawie 
uzgodnienia zmian w sposobie gospodarowania w 
Puszczy Białowieskiej w celu usunięcie niezgodności z 
przepisami Dyrektywy Siedliskowej (Natura 2000) […] 
Niestety oferta nie została przyjęta, a więc, w związku 
z kontynuacją naruszeń, przygotowujemy następny 
krok prawny” http://www.endseurope.com/article

/48653/eu-to-issue-poland-with-
ultimatum-over-illegal-logging
(10 marca 2017 roku)

http://www.endseurope.com/article/48653/eu-to-issue-poland-with-ultimatum-over-illegal-logging


Dziękuję

Jedynie prawda jest ciekawa.
J. Mackiewicz


