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LIST OTWARTY
Sz. P. Dr Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Szanowny Panie Premierze,
Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN wyraża głębokie zaniepokojenie brakiem merytorycznej, naukowej dyskusji na temat skutecznej ochrony Puszczy Białowieskiej.
W przekazie medialnym Ministerstwo Środowiska oraz Lasy Państwowe przedstawiają tę kwestię
jedynie w kontekście sporu między głosem proekologicznych aktywistów działających z pobudek
ideowych a opinią tych naukowców, którzy popierają działania rekomendowane przez Ministra
Środowiska. Ponieważ Minister Środowiska uzasadnia swoje decyzje jedynie głosami przez siebie
wybranych ekspertów, ich opinie nie powinny być traktowane jako niezależne. Równocześnie z
dużym niepokojem stwierdzamy, że działania Ministra Środowiska odnoszące się do Puszczy Białowieskiej nie znajdują obiektywnego wsparcia w rezultatach najnowszych badań naukowych i
grożą nieodwracalną utratą jej walorów przyrodniczych.
W naszym najgłębszym przekonaniu, rozwiązanie kryzysu narastającego wokół Puszczy
Białowieskiej nie będzie możliwe bez odwołania się do opinii bezstronnych ekspertów z kraju
i z zagranicy, zaproszonych do jej wydania wyłącznie na podstawie merytorycznych kryteriów.
Apelujemy więc do Pana, zarówno jako Wiceprezesa Rady Ministrów, jak i Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, o utworzenie platformy, na której mogłaby się odbyć poważna merytoryczna dyskusja z udziałem niezależnych ekspertów – uczonych o międzynarodowej renomie.
W debacie powinni wziąć udział badacze z zagranicy nie tylko dla zapewnienia niezależności opinii, ale także dlatego, że Puszcza Białowieska jest dobrem ponadnarodowym, o czym świadczy
wpisanie jej na listę Światowego Dziedzictwa. Ze swej strony Komitet deklaruje gotowość uczestniczenia w takiej debacie oraz pośredniczenia w dialogu z uczonymi mogącymi przysłużyć się podjęciu wyważonych decyzji dotyczących metod ochrony Puszczy Białowieskiej.
Dopóki nie powstanie rzetelna ekspertyza naukowa, nawołujemy do całkowitego wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej, ponieważ jej skutki dla ekosystemu Puszczy mogą być
odczuwalne nawet przez kilkaset lat.
Z wyrazami szacunku, w imieniu Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN

prof. dr hab. Krzysztof Spalik
przewodniczący Komitetu
Warszawa, dn. 28 czerwca 2017 r.

prof. dr hab. Jan R.E. Taylor
zastępca przewodniczącego Komitetu

