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niedziela
DLA ŚRODOWISKA

D ata 11 września 2017 r. będzie na długo 
zapamiętana przez urzędników Komisji 
Europejskiej i europejski wymiar sprawie-

dliwości. Podczas wysłuchania przed Trybuna-
łem Sprawiedliwości Unii Europejskiej prof. Jan 
Szyszko zaprezentował jednoznaczne wyniki 
badań naukowych i analizy prawa unijnego, 

a strona skarżąca Polskę popisała się brakiem 
wiedzy i niekompetencją. – To wyglądało tak, 
jakby wszystko było już przesądzone, bo ina-
czej nie można wytłumaczyć aż tak daleko 
posuniętego zlekceważenia tematu Puszczy 
Białowieskiej. Prawniczka reprezentująca 
Komisję Europejską była zupełnie nieprzy-

gotowana – mówi „Niedzieli” Paweł Mucha, 
dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji 
w Ministerstwie Środowiska. 

Sędzia jak oskarżyciel 
Również minister środowiska prof. Jan Szyszko 
nie krył zdumienia, gdy musiał krok po kroku 
tłumaczyć przedstawicielce KE oraz sędziom, 
że Puszcza Białowieska jest podzielona na Park 
Narodowy oraz trzy nadleśnictwa. Sędziowie 
zdawali się zdumieni faktem, że leśnicy nie 
wycinają drzew w rezerwacie, a jedynie dbają 
o bezpieczeństwo w lasach, które kiedyś sami 
posadzili. Okazało się, że reprezentująca Komi-
sję Europejską pani Katarzyna Hermann nie 
wiedziała, czego powinna domagać się od 
Trybunału Sprawiedliwości i z jakiego przepisu 
należy oskarżyć Rzeczpospolitą Polską. 

Wówczas z pomocą KE przyszedł wiceprezes 
Trybunału sędzia Antonio Tizzano i wskazał, 
że Komisja Europejska może domagać się kar 
finansowych dla Polski. W  tym przypadku 
sędzia okazał się skuteczniejszym oskarżycie-
lem od osoby reprezentującej stronę skarżącą. 
– Nie widziałem jeszcze czegoś takiego. Sędzia, 
który ma być niezawisły, by rozsądzać, kto ma 
rację, zamienił się w rolę oskarżyciela i pouczał, 
w  jaki sposób oskarżyciel ma sprecyzować 
wniosek, żeby sąd mógł ukarać Polskę – mówi 
„Niedzieli” prof. Jan Szyszko, minister środo-
wiska. – Przebieg rozprawy przed Trybunałem 
Sprawiedliwości pokazał, że zarówno Komisji 
Europejskiej, jak i wiceprezesowi Trybunału nie 

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ CHCIAŁ UPOKORZYĆ POLSKĘ
Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości UE przeciwko Polsce pokazało,  
że Komisja Europejska oraz sędziowie nie orientują się w tym, co się dzieje 
w Puszczy Białowieskiej
ARTUR STELMASIAK 

Minister środowiska prof. Jan Szyszko i dyrektor Lasów Państwowych dr Konrad Tomaszewski 
rozmawiają z dziennikarzami po rozprawie w Trybunale Sprawiedliwości UE
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chodzi o dobro Puszczy Białowieskiej, a o upo-
korzenie Polski, która działa zgodnie z prawem. 

Ginące siedliska grądu
Katarzyna Hermann, reprezentująca stronę 
skarżącą Polskę za niewłaściwą ochronę Pusz-
czy Białowieskiej, powielała opinie, które od 
miesięcy powtarzają aktywiści z międzynarodo-
wych organizacji ekologicznych. Wiele nauko-
wych argumentów było dosłownie czytanych 
z kartki. – Wzrost aktywności kornika drukarza 
jest przejawem naturalnych procesów dostoso-
wawczych ekosystemu. Gradacje są skutecz-
nym, naturalnym czynnikiem przebudowy 
drzewostanów – stwierdziła Hermann w Luk-
semburgu. Urzędniczka dodała, że w puszczy 
wycinane są martwe ponadstuletnie świerki, 
z których kornik już wyleciał. – Chodzi o usu-
nięcie brzydkich, łysych drzew, a więc celem jest 
wymiar estetyczny i ekonomiczny. I taki cel nie 
może przeważać nad uniknięciem szkód śro-
dowiskowych – wskazała przedstawicielka KE. 

Urzędniczka mówiła, że doszło do ponad 20 
wycinek drzew w ponad 100-letnich drzewosta-
nach, które wchodzą w skład grądu subkon-
tynentalnego. W ten sposób – zdaniem KE –  
usuwanie suchych drzew zniszczyło siedliska 
chronione unijnym prawem. 

Prof. Szyszko odniósł się do zarzutów i przy-
pomniał, że to w czasach, kiedy on był mini-
strem środowiska (2005-2007), określano, co 
w puszczy jest objęte unijną ochroną w ramach 
Natura 2000. Minister jednoznacznie udowod-
nił, że przez gradację kornika i  zamieranie 
drzewostanów świerkowych dewastowane 
są siedliska i  zanikają gatunki chronione 
przez prawo UE. – Wpisywaliśmy te siedliska, 
gdy wyznaczaliśmy obszary chronione Natu-
ra 2000. Pamiętam, ile ich było w 2007  r., 
a ile z nich zniszczonych zostało przez grada-
cję kornika drukarza – mówił min. Szyszko. 
– Tak wyglądają dziś siedliska Natury 2000, 
które wyznaczaliśmy i zobowiązaliśmy się chro-
nić. Martwe stojące drzewa, a wśród nich gatunki 
ekspansywne. To kiedyś były grądy, o których 
mówiła pani z KE. Pani chce je chronić, a ja pani 
pokazuję, że ich już dawno nie ma – tłumaczył 
w Trybunale UE min. Szyszko. – Przez gradację 
zginęło już 70 siedlisk grądowych, a wraz z nimi 
gatunki, które objęte są ochroną. 

Argumenty aktywistów
Zanim doszło do rozprawy w Luksemburgu, 
strona polska zwróciła się do Trybunału UE, 
by wysłuchanie odbyło się tydzień wcześniej.  
Prof. Jan Szyszko powinien być 11 września 
w Chinach, gdzie odbywała się ważna konferen-
cja klimatyczna. – Minister planował tam być, 
bo przecież jest w przyszłym roku gospodarzem 
i prezydentem Szczytu Klimatycznego ONZ. 

Może zakładano więc, że pan prof. Szyszko nie 
pojedzie do Luksemburga – mówi Paweł Mucha. 

Podczas wysłuchania w TSUE przedsta-
wicielka KE kilkakrotnie mówiła, że dowody 
dostarczyli jej obywatele, czyli aktywiści z orga-
nizacji ekologicznych, którzy od miesięcy protes- 
tują w Puszczy Białowieskiej. Prawdopodobnie 
dlatego używała dokładnie tych samych co oni 
argumentów. – Okazały się mitami w zderzeniu 
z naukową wiedzą ministra oraz wynikami 
badań w Puszczy Białowieskiej – podkreśla 
Paweł Mucha. 

Minister Środowiska uznał jednak, że obecnie 
najważniejszą polską racją stanu jest obrona 
puszczy Białowieskiej. Przygotowano wszyst-
kie niezbędne analizy prawne i podsumowa-
no wyniki badań prowadzonych na terenie 
Puszczy. Jednym z wielu wątków był postulat 
pozostawiania martwego drzewa w Puszczy 
Białowieskiej. Prof. Szyszko udowodnił, że 
wbrew temu, co twierdzą niektórzy ekolodzy, 
martwe drzewo nie ma związku z rozwojem 
różnorodności biologicznej. Co więcej, jeżeli 
układ przyrodniczy jest nasycony węglem tak 
jak w puszczy, to dwutlenek węgla wydziela się 
do atmosfery i  pogłębia efekt cieplarniany. 

– Z  jednej strony każe nam się walczyć ze  
zmianami klimatycznymi, a z drugiej możemy 
mieć emisję na poziomie milionów ton – pod-
kreśla min. Szyszko.

Bezpieczeństwo publiczne
Nie wiadomo, jakie będzie rozstrzygnięcie Try-
bunału Sprawiedliwości UE. Jednak dotych-
czasowe decyzje związane z ochroną Puszczy 
Białowieskiej nie napawają optymizmem. Nie 
najlepiej też rokuje zachowanie wiceprezesa 
TSUE, który najpierw przychylił się do wniosku 
KE o wydaniu decyzji wstrzymującej, a teraz 
jako sędzia zastąpił stronę skarżącą. – Tu nie 
liczy się siła argumentów. Tu liczy się argument 
siły, a głównym celem jest jedynie upokorzenie 
Polski, mimo że realizuje ona zarówno wymogi 
ochrony dyrektywy ptasiej, siedliskowej, jak 
i względy bezpieczeństwa publicznego – mówi 
min. Jan Szyszko. 

Dla dalszego sporu o przyszłość Puszczy  
Białowieskiej kluczowe może okazać się pojęcie 
bezpieczeństwa publicznego. Choć zgodnie 
z  sugestiami sędziego KE złożyła wniosek 
o kary finansowe dla Polski, to początkowo 

W Puszczy Białowieskiej jest już ponad milion martwych drzew
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starano się tylko doprecyzować wykładnię 
prawną „bezpieczeństwa publicznego”. Her-
mann wnioskowała, by można było usuwać 
tylko te drzewa, które znajdują się w bliskiej 
odległości najczęściej uczęszczanych dróg, 
a  reszta miałaby zostać nietknięta. – A  co 
z ludźmi, którzy pójdą na spacer lub na grzyby 
do lasu? Czy ich bezpieczeństwo publiczne 
nie dotyczy? – mówi dr Konrad Tomaszewski, 
dyrektor generalny Lasów Państwowych, który 
również reprezentował Polskę w Luksembur-
gu. – Obecnie w Puszczy Białowieskiej teren 
jest ubogacony takim nagromadzeniem suchej 
biomasy, że jakby doszło do zaprószenia ognia, 
to z dymem poszłoby pół Hajnówki. I niech mi 
ktoś powie, że leśnikom nie chodzi o bezpie-
czeństwo publiczne.

Nauka po stronie ministra 
Sprawa Puszczy Białowieskiej dla Ministra 
Środowiska jest bardzo ważna. Gdy był szefem 
resortu w  latach 2005-2007, leśnicy mieli 
wszystkie potrzebne narzędzia do walki z kor-
nikiem drukarzem. Była już zgoda na wycię-
cie 29 drzew w  rezerwacie krajobrazowym  

im. Władysława Szafera, od których zaczęła 
się gigantyczna choroba puszczy. 

Z dokumentów ujawnionych w  Internecie 
przez mieszkańca Hajnówki Artura Hampela 
jasno wynika, że sytuacja diametralnie odwróci-
ła się po roku 2007 i zmianie władzy w Polsce. Za 
rządów PO-PSL leśnikom odmawiano skutecznej 
możliwości walki z groźnym owadem, a po 2011 r. 
praktycznie jej zakazano. Wtedy ówczesny 
poseł Jan Szyszko organizował konferencje 
prasowe w Sejmie i alarmował, że puszcza jest 
w śmiertelnym niebezpieczeństwie. – Niestety, 
nie posłuchano profesora, a efektem tego jest 
już milion martwych drzew i zanikanie cennych 
gatunków – wskazuje Paweł Mucha. 

Rozprawa w Luksemburgu pokazała, że 
twarda, policzalna i  empiryczna nauka jest 
po stronie pana min. Szyszko. Po zmianie 
władzy resort środowiska i Lasy Państwowe 
zainwestowały w drobiazgowe i innowacyjne 
badania, dzięki którym precyzyjnie można 
wskazać, kto w tym sporze ma rację. 

W gmachu TSUE obecni byli mieszkańcy pusz-
czańskich miejscowości, którzy są zwolennikami 
polityki pana min. Szyszko, oraz aktywiści eko-
logiczni, którzy protestują przeciw niemal każdej 
decyzji ministra. – Zwolennicy się cieszyli, a prze-
ciwnicy mieli nietęgie miny. To znaczy że nawet 
w oczach aktywistów pan minister tę polityczną 
potyczkę wygrał – mówi Paweł Mucha.  I

Rafał Bochenek,  
rzecznik rządu 
i podsekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

W arto zwrócić uwagę na przebieg rozpra-
wy w  Luksemburgu, na której pełno-

mocniczka Komisji Europejskiej Katarzyna 
Hermann myliła podstawowe przepisy doty-
czące spraw przyrodniczych, myliła przepisy 
traktatu, myliła przepisy wynikające z regu-
laminu Trybunału Sprawiedliwości (UE). Nie 
wiem, jak ten wyrok w ogóle zapadnie, bo 
przecież sam sędzia wiceprezes Trybunału 
Sprawiedliwości naprowadzał Hermann na 
to, co powinna zrobić, jaki wniosek powinna 
złożyć. 

Chciałbym przypomnieć, że w  Puszczy 
Białowieskiej jest chorych ponad milion 
drzew – to skutek zaniedbań i bezczynności 
władz za czasów rządów PO-PSL. Min. Szyszko 
podejmuje na terenie Puszczy Białowieskiej 
działania tylko i wyłącznie ochronne i te, które 
wynikają z  konieczności zapewnienia bez-
pieczeństwa temu właśnie drzewostanowi. 
Dobrze, że min. Jan Szyszko, który jest pro-
fesorem i świetnym znawcą przyrody, broni 
stanowiska polskiego rządu przed Trybuna-
łem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.  as
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Aleksander Brzózka, 
rzecznik prasowy  
Ministerstwa Środowiska

To, co wydarzyło się przed Trybunałem 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to 

wydarzenie bez precedensu. Wiceprezes 
TSUE wcielił się w  rolę oskarżyciela i  pod-
powiadał niezbyt dobrze przygotowanej 
przedstawicielce Komisji Europejskiej, w jaki 
sposób należy ukarać Polskę za działania 
w Puszczy Białowieskiej. Warto w tym miejscu 
podkreślić, że przecież realizujemy w pusz-
czy postanowienie wiceprezesa Trybuna-
łu – zabiegi prowadzone w niej przez Lasy 
Państwowe służą wyłącznie ochronie tego 

cennego kompleksu oraz zapewnieniu bez-
pieczeństwa publicznego. 

Niezależnie od naszych dotychczasowych 
doświadczeń, liczymy na to, że TSUE, jako 
organ powołany do bezstronnego rozstrzyga-
nia sporów i czuwający nad poszanowaniem 
postanowień traktatów, weźmie pod uwagę 
dowody przedstawione przez stronę polską. 
Wierzymy, że po ich analizie wyda orzeczenie, 
które pozwoli leśnikom prowadzić działania 
mające na celu ratowanie Puszczy Białowie-
skiej.  as
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NA STRAŻY BIORÓŻNORODNOŚCI
Z dr. Andrzejem A. Koniecznym – podsekretarzem stanu  
w Ministerstwie Środowiska – rozmawia Wiesława Lewandowska

WIESŁAWA LEWANDOWSKA: – Łowiectwo już 
od dawna budzi w tzw. cywilizowanym świecie 
złe emocje, wywołuje wielką krytykę tzw. eko-
logów, tymczasem w Polsce resort środowiska 
niejako na przekór tym trendom usiłuje dziś 
przywrócić mu nie tylko prastarą godność, ale 
przede wszystkim istotne miejsce w gospodarce 
kraju. Czy warto, Panie Ministrze, w tej błahej 
sprawie budzić ekologiczne demony, otwierać 
kolejne pole walki? 

MINISTER ANDRZEJ KONIECZNY: – Nie 
tylko warto, ale taka jest konieczność, a spra-
wa wcale nie jest błaha, lecz bardzo istotna 
z  punktu widzenia dzisiejszego odpowie-
dzialnego rozwoju kraju. Ministerstwo Śro-
dowiska ma obowiązek czuwać nad zagwa-
rantowanym w  polskim prawie nakazem 
zapewnienia ochrony środowiska. A zatem, 
kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju 
(art. 5 Konstytucji RP), przez inspirowanie lub 
wydawanie aktów prawnych niższej rangi, 
stosownie do bieżących wyzwań, stara się 
jak najskuteczniej chronić środowisko, polską 
przyrodę, w tym także dziko żyjące zwierzęta.
– Totalni krytycy mówią, że obecny rząd robi to 
źle, że bezsensownie nawiązuje do niespraw-
dzających się w  dzisiejszym świecie tradycji 
myśliwskich...

– Twierdzę, że mimo wszystko są to dobre 
tradycje, które – właściwie pojmowane i kulty-
wowane – sprawdzają się w każdych czasach. 
Przypominając dziś białowieskie polowania 
króla Jagiełły, mające zapewnić prowiant na 
„kampanię grunwaldzką”, wspomnijmy też, 
że już w owym czasie wszystkie polowania – 
wielkie (na grubego zwierza, dla możnych) 
i małe (na zwierzynę drobną, dla biednych) – 
były prawnie regulowane, nadzorowane przez 
władzę publiczną. Dziś mamy Prawo łowiec-
kie i zrzeszający myśliwych Polski Związek 
Łowiecki, nad którym nadzór sprawuje mini-
ster środowiska. Można powiedzieć, że dzięki 
odpowiedniej trosce władców i władz publicz-
nych od czasów średniowiecza na ziemiach 
polskich nigdy nie brakowało dostatku dzikie-
go zwierza, a jeśli był trzebiony, jeśli lasy były 
plądrowane, to tylko w czasie wojen przez 
najeźdźców... Polski model łowiectwa nie 
może być nazywany niesprawdzającym się. 
Jest on uznany za jeden z  najlepszych na 

świecie, i to na nim wzorują się coraz częściej 
inne kraje.
– Skąd zatem to dzisiejsze larum ekologów, 
że mamy w Polsce rzeź drzew, korników, dzików, 
że zapowiadają się kolejne akty przemocy wobec 
przyrody? 

– Jak zawsze, z niewiedzy! Wszystkie dzi-
siejsze nieporozumienia ekologiczne biorą się 
z niedostatecznej i złej edukacji. Z niepodbu-
dowanej wiedzą, bezrefleksyjnej mody na tę 
niby-ekologię. W Polsce obserwujemy to zja-
wisko od ok. 20 lat, natomiast w Europie tego 
rodzaju „ekologiczne” myślenie kształtuje się 
od lat 60., 70. ubiegłego wieku, kiedy to nurt 
tzw. głębokiej ekologii całkowicie odwrócił 
piramidę ważności w pojmowaniu przyrody – 
od tego czasu człowiek stał się mniej ważny...
– Poczuł się zrównany z resztą istot żywych... 
Żeby doprowadzić do tej przemiany świado-
mości, trzeba było solidnej pracy u podstaw.

– I rzeczywiście ją przeprowadzono! Nie-
bagatelną rolę odegrały tu m.in. niewinne 
dziecięce bajki, zwłaszcza bardzo popularne 

filmy Walta Disneya. To od filmu o jelonku 
Bambi zaczął się tzw. bambizm, czyli właś- 
nie to panujące dziś bardzo powierzchowne 
i sentymentalne podchodzenie do przyrody 
oraz ekologii. Do tego stopnia uproszczone, 
że już niemal na każdym kroku zaprzecza-
jące obiektywnej wiedzy naukowej. Nie-
stety, dotyczy to dziś także tej najbardziej 
podstawowej edukacji szkolnej, nie tylko 
telewizyjnej. 
– Można by jeszcze odwrócić tę „odwróconą 
piramidę” myślenia o przyrodzie? 

– W Polsce nadarza się właśnie taka okazja 
w  związku z  prowadzoną przez nasz rząd 
reformą edukacji. Należy tylko w podstawie 
programowej nauczania znaleźć takie miejsce, 
gdzie można by pokazać, w jaki sposób czło-
wiek może i powinien mądrze wykorzystywać 
i skutecznie chronić zasoby przyrodnicze.
– Zanim jednak uda się przywrócić w społeczeń-
stwie postawy zrównoważonego i racjonalnego 
podejścia do przyrody, trzeba zmierzyć się z ist-
niejącymi już konfliktami. Bo jak tu pogodzić, 
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Panie Ministrze, ogień z wodą, czyli np. żądanie 
rolników, by wystrzelać niemal wszystkie dziki, 
z  protestami ekologów wobec masowej rzezi 
tych zwierząt? 

– Problem jest dziś rzeczywiście duży, a jest 
prostą konsekwencją tego, że naszym po- 
przednikom bardzo odpowiadała tzw. bierna 
ochrona przyrody; w żaden więc sposób nie 
ingerowano nawet tam, gdzie przyroda pozo-
stawiona sama sobie nie mogła przetrwać, 
lub by zapobiec większym szkodom. I  tak 
w roku 2014, po stwierdzeniu afrykańskiego 
pomoru świń (ASF), po prostu zawieszono 
na pół roku polowania na dziki, aby ogra-
niczyć ich przemieszczanie się i roznoszenie 
choroby... Nastąpił nieokiełznany wzrost 
populacji dzików i  nasilenie ASF. Dopiero 
od 2015 r. wspólne działania resortów śro-
dowiska i  rolnictwa doprowadziły do sku-
tecznej walki z  chorobą. Konieczne było 
dopuszczenie całorocznego (bez okresów 
ochronnych) polowania na te zwierzęta. Do 
tej pory myśliwi odstrzelili ponad 1,3 mln 
sztuk dzików. Z naszego rozeznania wynika, 
że dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa 
sanitarnego liczebność dzików należy dopro-
wadzić do stanu z 2006 r. 
– Jak to się dzieje, Panie Ministrze, że mimo 
niezaprzestania polowań na dziki wciąż utrzy-
muje się ich nadmiar, że mimo ograniczeń powo-
dowanych przez postęp cywilizacji – w Polsce 
w ostatnim czasie wciąż mamy ponoć za dużo 
łosi, bobrów, żubrów, a nawet szakali...

– Trudno to oceniać, ale prawdą jest, że – 
mówię to z całą odpowiedzialnością – Polska 
jest pod tym względem krajem błogosławio-
nym, bo bioróżnorodnym... Mimo polowań, 
mimo użytkowania lasów zwierzyny i lasów 
mamy coraz więcej! Na tym właśnie polega 
rzeczywisty zrównoważony rozwój. A niektó-
rzy rolnicy nieustannie twierdzą, że dzikiej 
zwierzyny jest za dużo, że trzeba wybić dziki, 
łosie, jelenie, bobry, kormorany, żurawie, aby 
nie czyniły szkód...
– Nie mają racji? 

– To są racje bardzo subiektywne. Dbając 
w  sposób należyty o  ochronę środowiska, 
kierując się zasadą zrównoważonego rozwo-
ju, musimy zawsze stosować zasadę złotego 
środka, czyli odpowiednio wyważać wszystkie 
racje, proponować rozsądne rozwiązania. 
– Najprostszym są zaprogramowane odstrzały, 
a to może znaczyć, że wkrótce np. będą modne 
bobrowe futra...? 

– Nie sądzę. A bobry rzeczywiście meto-
dycznie, od czasu II wojny światowej – po 
której malutka populacja bobrów przetrwała 
na rzece Marycha na Suwalszczyźnie – syste-
matycznie kolonizują Polskę; dziś są już wszę-
dzie, nawet w miastach, mimo że określano 
to zwierzę jako bardzo płochliwe. Faktem 
pozostają coraz większe szkody, dlatego wła-

dza publiczna musi zdecydowanie reagować. 
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
wspólnie z  Polskim Związkiem Łowieckim 
realizują już niełatwy program redukcji licz-
by bobrów, zwłaszcza w miejscach dla nich 
najmniej odpowiednich.
– Dlaczego niełatwy? 

– Dlatego, że upolować bobra to wielka 
sztuka! 
– Łatwiej upolować wielkiego, ociężałego 
łosia... Dlaczego ministerstwo przymierza się 
do zniesienia istniejącego od 2001 r. moratorium 
na odstrzał łosi? 

– Z  tego samego powodu: od pewnego 
czasu odnotowujemy wzrost populacji tych 
zwierząt. Podobnie jak bobry i dziki – łosie 
nierzadko pojawiają się już na terenie 
wielkich miast, coraz częściej uczestniczą 
w  wypadkach i  kolizjach drogowych oraz 
powodują znaczne szkody w uprawach rol-
nych i prywatnych lasach. 
– Od kiedy mamy w Polsce za dużo łosi, skoro 
jeszcze kilkanaście lat temu było ich za mało? 

– Warto tu przypomnieć, że do połowy 
XIX wieku w Europie Zachodniej łosie zostały 
skutecznie wybite. Uchowały się tylko na 
terenie północno-wschodnich prowincji Prus; 
w 1848 r. było tam jednak tylko kilkanaście 
osobników tego gatunku. Naczelny nadleśny 
lasów rządowych Królestwa Polskiego Juliusz 
Brincken w 1826 r. pisał o zachowanej ostoi 
łosia w lasach wokół Rajgrodu, nad Biebrzą; 
w 1938 r. było tam już ok. 1400 osobników. 
Po wojnie polscy leśnicy i  myśliwi podjęli 
się hodowli łosi – w  1951 r. do Puszczy 
Kampinoskiej sprowadzono 5 osobników 
z Białorusi, w 1952 r. łoś został wpisany na 
listę gatunków chronionych, w 1959 r. zna-

lazł się już na liście zwierząt łownych, lecz 
z całorocznym okresem ochronnym. W 1967 r. 
mieliśmy już w Polsce ok. 700 osobników, 
i wtedy wznowiono polowania. W 1981 r. 
mimo polowań było już 6200 łosi, z czego 
800 w dolinie Biebrzy.
– A potem w ciągu 20 lat doszło do zbyt wielkiego 
przetrzebienia populacji? 

– W 2001 r. okazało się, że mamy w Pol-
sce już tylko 1500 osobników tego zwierza, 
czyli tyle, ile było tuż przed wojną. Dlatego 
minister środowiska podjął decyzję o przy-
wróceniu poprzedniego statusu łosia jako 
zwierza łownego z całoroczną ochroną. Po 
10 latach obowiązywania moratorium oka-
zało się, że – tak twierdzą dr Jan Raczyński 
i prof. Mirosław Ratkiewicz – spełniło ono 
oczekiwania.
– Co to znaczy? 

– Jak twierdzą naukowcy, od roku 2001 
liczba łosi systematycznie zaczęła rosnąć 
i uważa się, że w roku 2010 ich liczba w Pol-
sce przekroczyła stan z 1981 r. Jednocześ- 
nie, jak zaznaczają ci sami naukowcy, już 
w 2011 r. zaobserwowano też wzrost poziomu 
szkód w  uprawach rolnych i  leśnych oraz 
wzrost kolizji i wypadków komunikacyjnych 
z udziałem łosi.
– Jak doszło do tego, że w ciągu zaledwie kilku 
lat liczba łosi w Polsce co najmniej się potroiła? 

– Rzeczywiście dane statystyczne mówią 
dziś o 20 tys. sztuk, zaś dane szacunkowe 
z inwentaryzacji – nawet o 28 tys.! Chodzi 
tu mianowicie nie tylko o  łosie skupione 
w trzech głównych ostojach – w Biebrzańskim 
Parku Narodowym, Kampinoskim Parku Naro-
dowym i Poleskim Parku Narodowym – ale 
o te, które z biegiem lat – mimo cywilizacyj-
nych ograniczeń – zaczęły się przemieszczać 
po Polsce, ze wschodu na zachód. W silnie 
zindustrializowanych i poprzecinanych gęstą 
siecią dróg Niemczech stwierdza się wprost, 
że dla polskich łosi – które już dawno prze-
kroczyły naszą zachodnią granicę – nie ma 
tam miejsca i  nikt też tam się nie gorszy 
koniecznymi odstrzałami.
– Niemcy niechętnie patrzą na polskie łosie, 
nie chcą przyjąć także żubrów, których mamy 
w Polsce już za dużo...

– Historia polskiego żubra zasługuje na 
długą opowieść. Rzeczywiście, mamy dziś 
w Polsce dużo żubrów i sporo z nimi kłopotów. 
Minister Jan Szyszko złożył specjalną „żubrzą 
ofertę” ministrom środowiska wszystkich 
europejskich krajów. Pozytywnie odpowie-
działa tylko Bułgaria, która chętnie przyj-
mie kilka polskich żubrów. Jak się okazuje, 
nigdzie nie ma odpowiedniego miejsca dla 
łosi, żubrów, bobrów, żurawi, tylko w Pol-
sce! W Polsce, która co rusz dostaje cięgi od 
europejskich ekologów.

 I

Minister Andrzej Konieczny
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W ieloletnia gradacja kornika uśmierciła 
już co najmniej 1 mln drzew. Od momen-
tu wykrycia pierwszych chorych świer-

ków trwa również spór o metody ochrony 
lasów puszczańskich. – Tej katastrofy można 
było uniknąć, gdyby pozwolono działać spe-
cjalistom, prawdziwym obrońcom środowiska 
naturalnego, czyli polskim leśnikom – powie-
dział „Niedzieli” Artur Hampel, mieszkaniec 
Hajnówki, były leśnik, który od lat jest bardzo 
zaangażowany w walkę o ochronę Puszczy 
Białowieskiej. 

Choć w ogólnopolskich mediach najczęściej 
można usłyszeć opinie ekologicznych akty-
wistów z międzynarodowych organizacji, to 
jednak lokalna społeczność powiatu hajnow-
skiego stoi murem za leśnikami i ratowaniem 
puszczy przed kornikiem drukarzem. 

Katastrofa ekologiczna 
Polscy leśnicy chcą chronić puszczę taką, jaką 
znamy, z zachowaniem jej bioróżnorodnego 
bogactwa przyrodniczego, które ukształto-
wało się zarówno dzięki ochronie biernej, jak 
i czynnej. Opiekują się nią od ponad 90 lat. 

To także dzięki ich staraniom utworzono Bia-
łowieski Park Narodowy. Oni również, wraz 
z miejscową ludnością, odnawiali puszczę po 
rabunkowych wyrębach Niemców, Rosjan czy 
brytyjskiej kompanii The Century European 
Timber Corporation.

W obecnym sporze o puszczę leśnicy chcą 
jedynie wykonywać swoje obowiązki, które 
nakłada na nich ustawa o  lasach. Według 
procedur, w razie wystąpienia w drzewostanie 
organizmów szkodliwych w stopniu zagra-
żającym trwałości lasów, nadleśniczy jest 
zobowiązany wykonywać zabiegi zwalczające 
i ochronne. A przecież jedyną znaną nauce 
metodą walki z  kornikiem jest usuwanie 
zaatakowanych przez szkodnika drzew, zanim 
zdąży się on przenieść na inne. – Przed wojną 
nawet zwykli mieszkańcy puszczy znali się na 
korniku, umieli rozpoznać zaatakowane drew-
no, w którym było jeszcze zielone igliwie. Byli 
wśród nich tzw. trocinkarze, którzy wyznaczali 
drzewa zaatakowane przez kornika – przypo-
mniał Anatol Filipczuk z Hajnówki, leśnik, 
pszczelarz pochodzący z wielopokoleniowej 
rodziny bartników puszczańskich. Jest jednym 
z dwóch pszczelarzy, którzy mają certyfikat  
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SPÓR MIESZKAŃCÓW Z AKTYWISTAMI
Jeszcze do niedawna polskie lasy Puszczy Białowieskiej zachwycały i wzbudzały szacunek 
całego świata. Dziś borykają się z największą od lat 20. ubiegłego wieku katastrofą ekolo-
giczną. Takiej klęski nie pamiętają najstarsi mieszkańcy puszczańskich miejscowości

SYLWIA NIEDZIESKA

Mieszkańcy powiatu hajnowskiego marzą, aby puszcza znów była żywa i zielona

Sy
lw

ia
 N

ie
dz

ie
sk

a

na produkcję „Lipca Białowieskiego”, uni-
katowego miodu z drobnolistnej lipy pusz-
czańskiej.

Niestety, blokowanie przez organizacje 
aktywistów ekologicznych wycinki sanitarnej 
zaatakowanych przez kornika świerków i ogra-
niczenie w latach 2011-12 przez Ministerstwo 
Środowiska pozyskania drewna w puszczań-
skich nadleśnictwach sprawiło, że powstrzy-
mywanie rozwoju gradacji kornika stało się 
niemożliwe. – Samorządy z rejonu Puszczy Bia-
łowieskiej od wielu lat apelowały do kolejnych 
ministrów, dyrektorów generalnych Lasów 
Państwowych o podjęcie aktywnej ochrony 
i skutecznej walki z kornikiem drukarzem – 
zauważył Jerzy Sirak, burmistrz Hajnówki, 
w czasie otwartej debaty „Jedyna taka Puszcza 
Białowieska, jak wiele mamy do stracenia”. 
Dyskusję zorganizowała lokalna Telewizja 
Podlasie w Hajnowskim Domu Kultury. 

Choć na sali byli obecni także aktywiści, to 
jednak wydźwięk spotkania został zdomino-
wany przez głos lokalnej społeczności, która 
jednoznacznie opowiada się za tradycyjnymi 
metodami walki z leśnym pasożytem. Dlatego 
emocje podczas debaty były bardzo gorące. 
– Decyzja o zmniejszeniu pozyskania surow-
ca z trzech nadleśnictw puszczy: Białowieży, 
Hajnówki i Browska, przyczyniła się do kata-
strofy ekologicznej w puszczy. Skutki tej decyzji 
właśnie mamy. Nie trzeba być prorokiem, żeby 
przewidzieć, iż jeśli się nie walczy z chorobą, 
to choroba niszczy cały organizm – stwierdził 
burmistrz Hajnówki. 

Konflikt z turystami w tle
W sporze o Puszczę Białowieską aktywiści 
posługiwali się już wieloma „argumentami”. 
Argumentem przeciw ochronie czynnej, któ-
rym posługują się ekolodzy, jest twierdzenie, 
że usuwanie chorych świerków spowoduje 
zmniejszenie się ruchu turystycznego w tym 
rejonie. – Ludzie nie przyjeżdżają tutaj oglą-
dać wycinkę – przekonywała w czasie debaty 
Katarzyna Jagiełło z Greenpeace Polska. 

Aktywiści omijają temat martwych drzew 
zagrażających bezpieczeństwu turystów 
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i  okolicznych mieszkańców, a  jak ognia 
boją się dyskusji o zagrożeniu pożarowym 
w lasach, spowodowanym ogromną ilością 
suchego drewna. – Nie przekona pani mnie 
ani zdecydowanej większości mieszkańców, 
ani nawet turystów, którzy tu przyjeżdżają, że 
martwy las jest piękny – odpowiadał na zarzu-
ty pracownicy Greenpeace Polska burmistrz 
Hajnówki. Mieszkańcy terenów puszczań-
skich uważają, że koncepcja biernej ochrony 
skompromitowała  się, bo sami widzą, jak 
ich ukochany las umiera. – Czy wtedy, kiedy 
Puszcza Białowieska będzie piękna i zielona, 
to będzie lepiej dla turystyki, czy gorzej? Czy 
kiedy tych martwych świerków nie będzie, 
jeżeli drogi w  Puszczy Białowieskiej będą 
bezpieczne dla turystów, to będzie lepiej czy 
gorzej? – pytał samorządowiec. 

W czyste intencje organizacji pozarządo-
wych i ich wolę porozumienia wątpią zarówno 
mieszkańcy rejonu Puszczy Białowieskiej, jak 
i przedstawiciele lokalnych władz. W otwar-
tej dyskusji w Hajnowskim Domu Kultury 
głos zabrała również Lucyna Smoktunowicz, 
wójt gminy Hajnówka, która zwróciła uwagę  
na promowanie w niektórych mediach wyłącz-
nie opinii ekologów i osób ich popierających. 
Zaprotestowała również wobec pomijania gło-
sów mieszkańców terenów Puszczy Białowie-
skiej. Ludzie żyją na tym terenie od wieków 
i tak dbali o swój las, że stał się słynny na 
całym świecie. Teraz natomiast przyjeżdżają 
osoby z zewnątrz i próbują udowodnić, że 
lokalna społeczność niszczy puszczę. – Ja 
jestem w gminie Narewka od 40 lat i nigdy 
nie widziałem, aby organizacje ekologiczne 
tzw. obrońców puszczy zrobiły coś dla naszej 
społeczności – mówił zdenerwowany Mikołaj 
Pawilcz, wójt gminy Narewka.

Nietknięta ludzką ręką? 
W sporze o Puszczę Białowieską aktywiści 
posługiwali się już wieloma „argumentami”. 
Jednym z często powtarzanych w mediach 
mitów jest ten mówiący o  puszczy jako 
o  „pierwotnym lesie nietkniętym ludzką 
ręką”. Badania, które od 2016 r. na zlecenie 
Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
przeprowadzają eksperci, m.in. z  Instytutu 
Badawczego Leśnictwa, Instytutu Archeologii 
i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Insty-
tutu Archeologii UKSW, potwierdzają ponad 
wszelką wątpliwość, że na terenie polskiej 
części Puszczy Białowieskiej człowiek był 
od setek lat. Dzięki zastosowaniu najnow-
szych technik archeologicznych odnaleziono 
ślady ludzkiej cywilizacji sprzed 1,5 tys. lat. 
– Odkryliśmy m.in. duże skupisko kurhanów 
wstępnie datowanych na okres wpływów 
rzymskich (między I a V w.), grodzisko, ślady 
pól uprawnych oraz liczne kopce, z których 

część stanowiły pozostałości działalności 
przemysłowej na terenie puszczy, m.in. smo-
larnie i mielerze – opowiadał Roman Szlązak, 
doktorant z IA UKSW w Warszawie. Mielerz 
to stos drewna przykryty gliną, ziemią lub 
darnią, ułożony w kształcie kopuły. W wyniku 
spalenia drewna w takich warunkach, czyli 
z małym, kontrolowanym dostępem powie-
trza, powstawał węgiel drzewny.

Znalezisk dokonano głównie dzięki zasto-
sowaniu lotniczego skanowania laserowego 
(ALS). Potencjalne miejsca po dawnej działal-
ności człowieka archeolodzy zazwyczaj typują 
na podstawie znajdowanych na powierzchni 
ziemi fragmentów pradziejowych naczyń cera-
micznych czy narzędzi kamiennych. Archeolo-
dzy zwracają szczególną uwagę na odkrycie 
skupiska składającego się z  25 kurhanów 
oraz grodzisko nad rzeką Orłówką. Osada 
o  średnicy ok. 30 m jest otoczona niewiel-
kim, 3-metrowym wałem, sięgającym obecnie 
do wysokości 0,5 m. W obrębie konstrukcji 
archeolodzy znaleźli fragmenty naczyń cera-
micznych i narzędzi krzemiennych. Na ich 
podstawie ustalili, że teren wokół niej był 
zamieszkany już od pradziejów.

Czy kompromis jest możliwy? 
W opinii przedstawicielki Greenpeace Polska 
ekolodzy mają wolę podejmowania dialogu 
i wypracowania kompromisu, ale Lasy Pań-
stwowe powinny zaprzestać wycinać drzewa 
w Puszczy Białowieskiej. Leśnicy zaś odpo-
wiadają, że aktywiści z organizacji pozarzą-
dowych łamią prawo i blokują maszyny leśne. 

Zdaniem Artura Hampela, kompromisem 
nie można nazwać postulatów uczynienia 
całej Puszczy Białowieskiej parkiem naro-
dowym. Jest on przekonany, że organizacje 
„pseudoprzyrodnicze” nie dążą do porozu-
mienia i  będą kontynuowały ten konflikt, 
ponieważ go potrzebują do pozyskiwania 
środków. Spór o  puszczę opłaca im się ze 
względów finansowych. 

W możliwość osiągnięcia kompromisu 
z organizacjami pozarządowymi wątpi rów- 
nież Jerzy Sirak i opowiada o swoim doświad-
czeniu współpracy z nimi. – Kiedy rozpoczy-
naliśmy prace w ramach platformy współpra-
cy i porozumienia, organizacje ekologiczne, 
które zadeklarowały się współpracować, 
bardzo szybko zrezygnowały. Jest to potwier-
dzenie, sprawdzone doświadczalnie, jaka jest 
wola porozumienia z ich strony – argumentuje 
burmistrz Hajnówki.

Prof. Jacek Hilszczański z Instytutu Badaw-
czego Leśnictwa podkreśla, że obie strony 
sporu zgadzają się co do tego, że puszcza to 
najcenniejszy las w Polsce, i chcą, aby taki 
pozostał. – Tylko różnią się nasze drogi do 
tego, aby taki pozostał. My chcemy, aby był 
bioróżnorodny, aby nasze działania chroniły 
wszystkie elementy, które są związane z tym 
lasem. Także te, które nam wskazuje Natura 
2000 – przekonywał. Jego zdaniem, dobrym 
kompromisem jest utrzymanie podziału 
w puszczy na miejsca, gdzie jest wyłącznie 
ochrona bierna, i takie, gdzie las jest chronio-
ny czynnie przez człowieka. Czyli taki podział, 
jaki zaproponowało i wdrożyło Ministerstwo 
Środowiska.  I

Badanie kurhanu na terenie Puszczy Białowieskiej przez Instytut Archeologii UKSW
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VIII

K azachowie dostrzegają bogac-
two przyrodnicze polskich 
lasów i są nimi zachwyceni. 

Polscy leśnicy są dla nich prze-
wodnikami, mającymi wiedzę, 
doświadczenie i znającymi nowo-
czesne technologie. Dlatego też 
władze Kazachstanu chcą impor-
tować do siebie polskie wzorce, 
aby ich stepowy kraj stał się bar-
dziej zielony. 

Na większości obszarów Kaza- 
chstanu, który jest dziewięcio-
krotnie większy od Polski, lasy 
zajmują jedynie 2 proc. terytorium, 
a w Polsce to prawie 30 proc. Gdy 
do tego dołączymy panujący tam 
ciężki klimat – latem temperatura 
dochodzi nawet do 40°C, a zimą 
spada do -40°C, zrozumiemy prag- 
nienie obywateli Kazachstanu, by 
ich stepowy klimat choć trochę 
złagodniał. Skutecznym sposobem 
na jego poprawę są lasy, które na 
stepie w sposób naturalny nie poja-
wią się nigdy. Stąd przedstawio-
ny przez prezydenta Nursułtana 
Nazarbajewa wielki plan zaziele-
nienia Kazachstanu ma dla nich 
tak istotne znaczenie.

Współpraca  
polsko-kazachska
Gdy w czasie rozmów na ulicach 
Astany z przypadkowo napotkany-
mi osobami słyszą one słowo „Pol-
ska”, to jednym tchem wymieniają 
dwa nazwiska – Robert Lewan-
dowski i  prof. Lech Płotkowski. 
Skąd bierze się sława polskiego 
profesora nauk leśnych w odleg- 
łym Kazachstanie? 

Obecną popularność naukową 
prof. Płotkowskiego w  daleko 

położonym kraju można porów-
nać trochę do Ignacego Domey-
ki, który stworzył nowoczesną 
gospodarkę i szkolnictwo w Chile 
w XIX wieku. O  ile w Ameryce 
Południowej chodziło o eksplorację 
surowców naturalnych, to w przy-
padku Kazachstanu naukowcy 
starają się wzbogacić różnorod-
ność biologiczną stepowego kraju. 
Już w latach 50. ubiegłego wieku 
kazachscy profesorowie zgłosili 
projekt stworzenia szkolnictwa 
rolniczego. Powstał wtedy pierw-
szy Uniwersytet Agronomiczno-
-Techniczny w Ałmaty, a na nim 
Wydział Leśny. Jednym z pierw-
szych, który zrobił tam doktorat, 
jest nestor kazachstańskich leśni-
ków – prof. Sabit Baizakov. 

Losy obu profesorów splotły się  
12 lat temu, gdy prezydent Nazarba-
jew zaczął fundować dla najlepszych 
studentów stypendia umożliwiają-
ce studiowanie w Polsce. – Takie 
stypendia otrzymują tylko wybitni 
studenci – opowiada „Niedzieli” 
prof. Lech Płotkowski ze Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie. Naukowiec współ-
pracujący z wieloma zagranicznymi 
uczelniami specjalizuje się w zakre-
sie ekonomiki leśnictwa i zarządza-
nia gospodarstwem leśnym. 

Wymiana studentów spowodo- 
wała ożywienie w  kontaktach 
naukowców. Profesorowie z Ka- 
zachstanu zaczęli przyjeżdżać do 
Polski, a prof. Płotkowski zaczął 
odwiedzać Kazachstan ze swo-
imi wykładami. – Pamiętam, jak 
przyjechała kazachska delegacja, 
która odwiedziła Ministerstwo 
Środowiska. Odbyli oni naukowe 
seminarium i oczywiście zwiedzali 
polskie lasy. Byli zachwyceni  – 

wspomina prof. Płotkowski, który 
dla Kazachstanu stał się nauko-
wym łącznikiem między Ałmaty, 
Warszawą i  Uniwersytetem we 
Fryburgu, z którym współpracuje 
od 1993 r. 

Polski Dzień Lasu  
w Astanie 
Nad Wisłą Kazachstan nie jest 
znanym ośrodkiem naukowym, 
ale przed tym rejonem jest duża  
przyszłość. Uniwersytet w Ałmaty 
przyciąga studentów z całej Azji 
Środkowej. – Gdy rozmawiałem 
z ludźmi z Uzbekistanu, Kirgista-
nu, Mongolii, Pakistanu, zrozumia-
łem, że uczelnie w Kazachstanie 
zaczynają pełnić rolę regionalnego 
lidera w zakresie rolnictwa i leśnic-
twa. Dlatego wymiana naukowa 
m.in. z Uniwersytetem w Ałmaty  
jest taka ważna z punktu widzenia 
także polskiej nauki – tłumaczy 
prof. Płotkowski. 

Jest już tradycją, że na jesieni  
do Polski przyjeżdżają 20-osobowe  
grupy najlepszych kazachstań-
skich magistrantów z Wydziału 
Leśnego i Rolniczego. Zwiedzają 
SGGW, laboratoria na Wydzia-
le Leśnym, Instytut Badawczy 
Leśnictwa w Sękocinie Starym k. 
Warszawy oraz szkółkę w Skier-
dach, gdzie produkuje się sadzonki 

sosny mikoryzowanej, która jest 
osiągnięciem polskiej technolo-
gii. – Zalesianie stepów rządzi się 
zupełnie innymi prawami niż 
w  Polsce. Studenci zdobywają 
profesjonalną wiedzę o procesach 
zalesieniowych, mających wpływ 
na klimat – mówi profesor.

Rezultatem współpracy będzie 
m.in. polsko-kazachstańska pu- 
blikacja dotycząca ekonomicz-
nych podstaw gospodarki leśnej. 
–  Nowością dla Kazachów jest 
wiedza o tym, że zasoby leśne są 
ważną częścią polskiej gospodar-
ki – mówi prof. Płotkowski. 

Podczas gdy w Polsce prowadzo-
na jest na szeroką skalę kampania 
medialna przeciwko Lasom Pań-
stwowym, na EXPO 2017 w Asta-
nie gospodarka leśna oraz nauka 
o  lasach była jednym z polskich 
hitów eksportowych. Ogromnym 
zainteresowaniem Kazachów 
cieszyła się tematyka zalesiania 
i wykorzystania zasobów przyrod-
niczych do stymulowania wzro-
stu gospodarczego. We współpra-
cy z Ministerstwem Środowiska 
i Lasami Państwowymi na terenie 
pobliskiego Ogrodu Botanicznego 
w Astanie zorganizowano Polski 
Dzień Lasu. I

EKSPORT LASÓW DO KAZACHSTANU
Polscy leśnicy, których w ojczyźnie  
oskarża się o „niszczenie przyrody”,  
w Kazachstanie traktowani są  
jak ekologiczni wybawcy
SYLWIA NIEDZIESKA
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Stoisko Lasów Państwowych na EXPO 2017 w Astanie
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„Niedziela” dla środowiska


