
Wielki sukces obrońców Puszczy Białowieskiej 
 

Na trwającym właśnie w Krakowie szczycie, UNESCO wezwało Polskę do natychmiastowego 

zaprzestania niszczenia Puszczy Białowieskiej. 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. Mamy w tym swój mały udział. Dr hab. Anna 

Orczewska z Katedry Ekologii była jednym z reprezentantów świata nauki, delegatów 

Konferencji UNEESCO zabiegających o taką decyzję. 

W przeddzień podjęcia przez UNESCO decyzji (4 lipca), w Krakowie odbyły się dwie 

demonstracje: obrońców Puszczy Białowieskiej oraz leśników i zwolenników ministra Jana 

Szyszki. 

Ekologów popierali naukowcy oraz artyści m.in. Grzegorz Turnau. Na scenie wśród naukowców 

wspierających obrońców Puszczy wystąpili Prodziekan dr hab. Edyta Sierka, dr hab. Anna 

Orczewska i prof. dr hab. Piotr Skubała. 

Relację fotograficzną z tego wydarzenia można zobaczyć w galerii wydziałowej. 

 

 

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.  
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http://www.wbios.us.edu.pl/galeria/items/obroncy-puszczy-bialowieskiej-w-krakowie.html

