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Wyjątki z raportu “Threats to Białowieża Forest World Heritage Site imposed by increase in logging” WWF / Greenpeace /
Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot / Fundacja Dzika Polska / ClientEarth / OTOP-BirdLife Poland / Greenmind

RAPORT „ZAGROŻENIE DLA
PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ,
OBIEKTU Z LISTY ŚWIATOWEGO
DZIEDZICTWA UNESCO
SPOWODOWANE WYCINKĄ DRZEW”
Przykład nieuzasadnionej stanem faktycznym interpretacji dokonanej
przez WWF, Greenpeace, Pracownię na rzecz Wszystkich Istot,
Fundację Dzika Polska, Client Earth, Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Ptaków i GreenMind.

REPORT “THE THREAT TO THE
BIAŁOWIEŻA FOREST WORLD
HERITAGE SITE IMPOSED BY
INCREASE IN LOGGING”.
An example of unjustified interpretation of the actual state made by
WWF, Greenpeace, “Pracownia na rzecz Wszystkich Istot”, Wild Poland
Foundation, Client Earth, the Polish Society for the Protection of Birds
and GreenMind.

http://wilderness-society.org/iconic-bialowieza-forest-to-be-logged/

http://wilderness-society.org/european-experts-call-for-a-logging-moratorium-in-european-old-growth-beech-forests/

PISMA Z UE I UNESCO
W niektórych materiałach do zilustrowania treści dotyczących gospodarki leśnej
w Puszczy Białowieskiej stosowano zdjęcia niepochodzące z tej puszczy.

THE CORRESPONDENCE
WITH THE EU AND UNESCO
In some materials content about forest management in Białowieża
forest was illustrated with pictures taken outside of Białowieża.
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JUŻ 80 TYS. PODPISÓW POD APELEM
KURIER PORANNY, 2016-02-02, . WW, str.: 9

European bison in Białowieża Forest, where Poland’s government is considering increased logging.

POL AN D

Pristine forest at risk

RDOŚ: W PUSZCZY MOŻNA CIĄĆ. EKOLODZY: TO CZARNY SCENARIU
GAZETA WSPÓŁCZESNA, 2016-02-19, . LUK, str

Researchers suspect motives for a logging proposal are
commercial, but forest administration cites pest control.
PUSZCZA BEZ CZŁOWIEKA ZGINIE
NASZ
DZIENNIK,
2016-02-10,
KAROLINAhave
GOŹDZIEWSKA, str.: 18 (1/2)
condemned
the
proposal;
public protests

BY QUIRIN SCHIERMEIER

A

Polish proposal to increase logging in
the ancient Białowieża Forest is drawing
fresh criticism from scientists. They suspect that the motives are partly commercial, and
dispute claims that an outbreak of bark beetle
threatens the forest. The Polish Ministry of the
Environment says that there is no commercial
benefit to the proposed logging and insists that
it is needed for pest control.
The 1,500-square-kilometre forest, which
straddles the Poland–Belarus border, has
remained largely unchanged for centuries,
making it a matchless stomping ground for
researchers tracing the behaviour and ecology of insects, birds and mammals, including
the largest population of European bison
(Bison bonasus).
It is also a source of ecological measurements, for example on regeneration after
disturbances, that inform forest management
elsewhere, says Rafał Kowalczyk, director of
the Polish Academy of Sciences’ Mammal
Research Institute in the village of Białowieża.
A Białowieża management plan limits logging in the forest to 48,000 cubic metres of
wood per year — enough to allow locals to
gather firewood. But on 10 November, the local
forest administration proposed an amendment that would allow large-scale logging in
sections outside the central 17% of the forest
that is a national park. They cited an outbreak
of the bark beetle pest (Ips typographus) in
Białowieża’s Norway spruce (Picea abies). In
one forest district where logging is currently
limited to 6,000 m3 per year, the allowable
yearly volume would increase to 53,000 m3.
On 18 November, scientists with Poland’s
State Council for Nature Conservation

followed. This week in Nature, Polish biologists
express other concerns in two Correspondence
articles (P. Chylarecki and N. Selva Nature 530,
419; 2016; P. Michalak Nature 530, 419; 2016).
Conservation council member and Correspondence author Przemysław Chylarecki,
who is an ornithologist at the Museum and
Institute of Zoology in Warsaw, suspects that
commercial considerations, not just pest
control, are behind the plan. Poland’s government was elected in October — and the
environment minister referred to the wasted
commercial potential of unlogged trees in his
election campaign, notes Chylarecki.
But an environment ministry spokesman,
Jacek Krzemiński, says that there is no commercial incentive because the wood is only good for
firewood, and the costs of logging and transport
make it unprofitable to sell the wood on.
Kowalczyk, who also opposes the logging
proposal, says that the pest-control argument is
misguided. Recurring bark-beetle outbreaks do
not endanger the forest at large because moreresilient tree species spread and replace spruce,
he says. “That’s a perfectly natural process and
endlessly preferable to cutting down trees.” But
Jarosław Krawczyk, spokesman for the regional
state forest directorate in Białystok, says that the
current outbreak is unprecedented in scale and
has already begun to attack other tree species.
A detailed assessment of forest health is under
way, says Krzemiński. Earlier this month, a
regional environment agency suggested that
the amount of extra logging be reduced to half
of the volume proposed in the new management
plan, whereas Poland’s national forest authority
has yet to weigh in. Depending on its opinion,
the ministry will decide on the amendment later
this year, Krzemiński told Nature. ■
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Zaniepokojenie z powodu planów większego pozyskania drewna w Puszczy

A

Najczęściej czytane

1.

Tak wygląda rozerwana opona
prezydenckiego BMW.

2.

Bałtyk odsłonił pozostałości
puszczy sprzed kilku tysięcy lat.

List do ministra Szyszki, podpisany przez przedstawicieli europejskiej sekcji Society for

3.

"Niezwykłe" zachowanie ministra
Szałamachy. PO zawiadamia

Conservation Biology (SCB Europe), został wysłany pocztą w czwartek 18 lutego. W
środę 24 lutego przekazano go też drogą mailową. Kopie listu przesłano premier

4.

Gmyz znalazł w IPN teczkę TW
Zelnika? Aktor: "Byłem bardzo

Beacie Szydło, prezydentowi Andrzejowi Dudzie, komisarzem UE ds. środowiska

5.

W Paryżu odbyło się wysłuchanie
ekspertów lotniczych z Wlk. Brytanii

Białowieskiej wyraziła w liście do polskiego ministra środowiska
międzynarodowa organizacja Society for Conservation Biology (SCB), skupiająca
ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska.

NAGŁÓWKI GAZET ŚWIADCZĄ
O ZAINTERESOWANIU
MEDIÓW TEMATEM PUSZCZY
BIAŁOWIESKIEJ

Karmenu Vella, a także przedstawicielom Rady Europy oraz UNESCO.

Pełną treść listu opublikowano w czwartek na stronie SCB Europe:
http://euroconbio.blogspot.fr/2016/02/scb-european-section-scientists-express.html
Przewodniczący europejskiej sekcji SCB Piero Visconti wyraża w liście "głębokie
zaniepokojenie dotyczące ostatnich propozycji związanych ze zmianą metod
zarządzania Puszczą Białowieską".

Zachęca też polski rząd, aby "zrobił wszystko dla wdrożenia i egzekwowania Planu
Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Białowieża na lata 2012-2021 w jego

Najnowsze informacje
Kolejne dofinansowanie dla Świątyni
Opatrzności. Tym razem na "nowoczesne
rozwiązania akustyczne"
24 minuty temu

Rządowa agencja donosi do prokuratury na
prezesów stadnin w Janowie i Michałowie
28 minut temu

PRESS HEADINGS SHOW
HIGH INTEREST IN THE SUBJECT
dotychczasowej formie, i by powstrzymał się od wprowadzania w nim zmian".

Chodzi o plany Lasów Państwowych, które w ramach przygotowanego aneksu do

Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Białowieża na lata 2012-2021 chcą
pozyskiwać w puszczy więcej drewna niż dotychczas. Obecnie można pozyskać 63,4
tys. metrów sześciennych w ciągu 10 lat, a leśnicy chcą to zwiększyć do 188 tys.
metrów sześciennych. Leśnicy uzasadniają to gradacją kornika drukarza w
drzewostanach świerkowych.

Aneks do PUL dla Nadleśnictwa Białowieża Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
wysłała ostatnio do dyrekcji generalnej LP w Warszawie. Stamtąd dokument ma trafić
do ministra środowiska, który będzie podejmował decyzje w tej sprawie.

Posłanka czy jeszcze dziennikarka? Show
Lichockiej w TVP. "Jestem w swojej telewizji i co
mi zrobicie?"

40 minut temu

Kolejne dokumenty z szafy Kiszczaka ujawnione.
W środku listy m.in. od biskupów i anonimy
52 minuty temu

Ogłoszono zastępców Zbigniewa Ziobry w
prokuraturze. Powtórka z poprzednich rządów
PiS
13:22

Pisząc do ministra Szyszki przewodniczący SCB Europe zaznacza, że zaproponowane
w aneksie, konwencjonalne praktyki zarządzania lasem (jak np. usuwanie drzew
zasiedlonych przez kornika) spowodują przekroczenie limitu pozyskania drewna ujęte
w PUL na lata 2012-2021. Rozwiązania te "nie tylko nie są niezbędne dla ochrony
Puszczy Białowieskiej, ale też przynoszą efekt przeciwny do zamierzonego. Biorąc pod
uwagę wpływ martwego drewna i naturalnych procesów (takich jak np. gradacja
owadów) na bioróżnorodność, mikroklimat, dynamikę ekosystemów leśnych itp. -

W Paryżu dyskusja o "stanie demokracji" w
Polsce. PiS: Przedstawimy argumenty, a nie
emocje
12:28
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PUSZCZA BIAŁOWIESKA.
ROZMIESZCZENIE WCHODÓW
I MAJĄTKÓW WCHODOWYCH WG
„REWIZJI” Z 1559 R. I „ORDYNACJI”
Z 1639 R. ORAZ EMFITEUZ
Mapa prezentuje rozmieszczenie wchodów, czyli przywilejów pozwalających
na polowanie, rybołówstwo, bartnictwo, sianożęcie oraz pobierania drewna
na budowę dla własnego użytku mieszkańców. Mapa prezentuje
inwentaryzację ww. wchodów z 1559 r i 1639 r. oraz lokalizację wsi.
Mapa zawiera również podział na oddziały leśne, co świadczy
o zagospodarowaniu lasu przez człowieka już w tamtych czasach.

BIAŁOWIEŻA FOREST. LOCATION OF
TERRITORIES AND REAL STATES ON WHICH
THE RIGHTS TO USE THE FORESTS HAVE
BEEN GRANTED ACCORDING TO “THE
REVISION” OF 1559, “THE ORDINANCE”
OF 1639 AND OF EMPHYTEUSIS
The map shows the distribution of privileges allowing for hunting, fishing,
beekeeping, mowing hay and collection of wood for building for the
use of habitants. The map shows the above-mentioned inventory in 1559,
in 1639 and the location of the village.
The map also includes forest divisions, which testifies to the forest land use
by humans already at that time.
Dzieje Puszczy Białowieskiej w Polsce przedrozbiorowej, opr. W. Hartman, Warszawa 1939, reprint Agencja „Benkowski”, Białystok

PUSZCZA BIAŁOWIESKA
– UROCZYSKA WG. DANYCH
Z XVI-XVII W.
W wyniku procesu kolonizacyjnego Puszczy poszczególne jej fragmenty
otrzymały nazwy własne, np. Podcerkwy (obecnie Podcerkiew), Berezowo,
Nieznanów Bór (obecnie Nieznany Bór), Świnoryje (obecnie Świnoroje)
czy Skupowo.

THE BIAŁOWIEŻA FOREST – NATURE
RESERVES IN 16TH AND 17TH CENTURY
Due to colonization process particular parts of the forest received their proper
names, i.e. Podcerkwy (currently Podcerkiew), Berezowo, Nieznanów Bór (currently
Nieznany Bór), Świnoryje (currently Świnoroje) and Skupowo.

Dzieje Puszczy Białowieskiej w Polsce przedrozbiorowej, opr. W. Hartman, Warszawa 1939, reprint Agencja „Benkowski”, Białystok
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PUSZCZA BIAŁOWIESKA
– GRANICE I PODZIAŁ
ADMINISTRACYJNY
Mapa przedstawia podział puszczy na ostępy trzech kwater wg „Ordynacji” z 1639 r.

BIAŁOWIEŻA FOREST – BORDERS
AND ADMINISTRATIVE DIVISION
Map presents division of the forest into three quarters according
to „Statute” from 1639.
Dzieje Puszczy Białowieskiej w Polsce przedrozbiorowej, opr. W. Hartman, Warszawa 1939, reprint Agencja „Benkowski”, Białystok
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PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WG
„OPISANIA PUSZCZY” Z ROKU
1796 ORAZ POŁOŻENIE WSI
KLUCZOWYCH I BINDUG
Mapa przedstawia podział administracyjny Puszczy z 1796 r. oraz
położenie kluczowych wsi i bindug. Istniejące bindugi świadczą o intensywnym
transporcie drewna drogą wodną do miast i wsi położonych poza
Puszczą Białowieską.

ADMINISTRATIVE DIVISION IN “THE
DESCRIPTION OF FOREST” DATED
1796, THE LOCATION OF KEY
VILLAGES AND TIMBER YARDS USED
FOR RAFTING PREPARATION
The map illustrates the administrative division of the Forest in 1796 and
also the location of key villages and timber yards for rafting. Existing timber
yards for rafting at that time testify to the intensive timber water transport
to towns and villages located outside The Białowieża Forest.

Dzieje Puszczy Białowieskiej w Polsce przedrozbiorowej, opr. W. Hartman, Warszawa 1939, reprint Agencja „Benkowski”, Białystok
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Puszcza Białowieska, G. Karcow, S. – Petersburg 1903, reprint Publikator Sp. z o.o., Białystok 2015

MAPA PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
Z ROKU 1902 Z PODZIAŁEM
NA ODDZIAŁY LEŚNE
Mapa przedstawia podział na oddziały leśne oraz rozmieszczenie
poszczególnych gatunków drzew lasotwórczych, miejscowości i wsi.

MAP OF BIAŁOWIEŻA
FOREST DATED 1902
The map presents forest divisions and the location of individual
forest-forming species of trees, towns and villages.
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Puszcza Białowieska, G. Karcow, S. – Petersburg 1903, reprint Publikator Sp. z o.o., Białystok 2015

KOPIA MAPY PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
Z ROKU 1902 PRZEDSTAWIAJĄCEJ
PODZIAŁ NA OBWODY ŁOWIECKIE
A COPY OF THE MAP OF
BIAŁOWIEŻA FOREST DATED
1902 WITH A DIVISION INTO
HUNTING DISTRICTS
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PUSZCZA BIAŁOWIESKA.
PLAN GOSPODARCZY NADLEŚNICTWA
STARZYNA NA DZIESIĘCIOLECIE
1931-32 – 1940-41
Plan gospodarczy był podstawą do prowadzenia przez nadleśniczego prawidłowej
gospodarki leśnej.

BIAŁOWIEŻA FOREST. FOREST
MANAGEMENT PLAN IN STARZYNA
FOR THE DECADE 1931-1932 - 1940-1941
The management plan provided a basis for conducting a proper forest
management in the forest district.

OKRĘG LASÓW PAŃSTWOWYCH
W BIAŁYMSTOKU. PLAN URZĄDZANIA
GOSPODARSTWA LEŚNEGO
Prezentowany plan urządzania gospodarstwa leśnego jest dokumentem
potwierdzającym zagospodarowanie Puszczy Białowieskiej w okresie
powojennym.

THE STATE FORESTS IN BIALYSTOK.
THE FOREST MANAGEMENT PLAN.
The presented forest management plan is a document confirming
the management of the Białowieża Forest in the post-war period.

P. Zieleniecki/ Nadl. Leśna

MAPA DRZEWOSTANOWA
NADLEŚNICTWA LEŚNA
OBR. PUSZCZA BIAŁOWIESKA
WOJEWÓDZTWA BIAŁOSTOCKIEGO
Mapa prezentuje podział Nadleśnictwa na oddziały leśne, skład gatunkowy
poszczególnych wydzieleń leśnych, powierzchnie po wyrębach lasu oraz
powierzchnie, na których leśnicy posadzili nowe uprawy.
Dodatkowo z mapy możemy odczytać przebieg dróg, torów kolejki
leśnej, szlaków kolejki wąskotorowej, położenie wsi, linii oddziałowych
i ostępowych (trybów) oraz zabudowań administracji leśnej – gajówek,
leśniczówek oraz nadleśnictwa.
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Napis na krzyżu głosi:
Z POWODU POWROTU
DO PUSZCZY PO OFENZYWIE
BOLSZEWICKIEJ KRZYŻ TEN
WZNOSZĄ NA PAMIĄTKĘ
URZĘDNICY HAJNOWSKIEGO
N-CTWA, OCHOTNICY
WOJSK POLSKICH.

Sign on the cross sais:
DUE TO THE RETURN TO
THE BIAŁOWIEŻA FOREST
AFTER THE BOLSHEVIK OFFENSIVE
THIS CROSS HAS BEEN RISEN
AS A MEMENTO BY OFFICIALS
OF HAJNÓWKA FOREST DISTRICT,
VOLUNTEERS OF POLISH ARMY.

THE MAP OF TREE STAND IN LEŚNA
FORETS DISTRICT, BIAŁOWIEŻA
FOREST, BIAŁYSTOK VOIVODSHIP
The map shows a division of the forest districts into units, the species composition
present in particular demarking, the forest areas after felling as well as the surfaces
on which the foresters have planted the new crops.
The map also illustrates roads, forest railway track, narrow gauge railway routes, the
location of the village, unit boundaries, backwoods and the buildings of the forest
administration – forests huts, forest lodges and of forest district.
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Wszystkie przedstawione mapy świadczą o nierozerwalnym zagospodarowaniu
i kształtowaniu lasów Puszczy Białowieskiej przez człowieka. Dzięki pracy
człowieka Puszcza stała się dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym
lokalnych mieszkańców.
Źródło: Archiwum Nadleśnictwa Białowieża

All maps indicate continuous management, development and the shaping of
Białowieża Forest with humans involvement. Thanks to the work of a man
The Forest has become a cultural and natural heritage of local residents (as
well as all Polish citizens).
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LIST LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI
I SAMORZĄDOWCÓW REGIONU
PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
DO PANI PREMIER BEATY SZYDŁO
Autorzy listu wnoszą o zwiększenie pozyskania drewna z Puszczy Białowieskiej
w trosce o zrównoważony rozwój regionu.

LETTER FROM BIAŁOWIEŻA
REGION INHABITANTS AND LOCAL
AUTHORITIES TO PRIME MINISTER
BEATA SZYDŁO
Letter senders submit a proposal for increasing logging at Białowieża
forest out of concern for sustainable development of the region.
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Stanowisko Komisji Europejskiej dotyczące aneksu do planu urządzenia
lasu Nadleśnictwa Białowieża na lata 2012-2021.

European Commission position on annex to forest management
plan of Białowieża Forest District for 2012-2021.

Pismo Polskiego Komitetu do spraw UNESCO dotyczące aneksu do planu
urządzenia lasu Nadleśnictwa Białowieża na lata 2012-2021.

Letter of Polish National Commission for UNESCO on annex to forest
management plan of Białowieża Forest District for 2012-2021.

