Stanowisko Rad Wydziatbw: Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu JagiellorSskiego i Biologii
Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie objecia Puszczy Biatowieskiej ochronq przyjete w
dniu 2 1 marca 2016 (UW)
Puszcza Biatowieska jako unikatowy, najlepiej zachowany fragment naturalnych lasow
nizinnych strefy umiarkowanej potkuli potnocnej stanowi bezcenny obiekt pozwalajqcy na
badanie pierwotnych procesow zachodzqcych w ekosystemach lefnych. 0 znaczeniu Puszczy
Biatowieskiej w wymiarze fwiatowym fwiadczy wpisanie jej w 2014 r. na Listq Obiektow
Swiatowego Dziedzictwa UNESCO, jako jedynego polskiego obszaru przyrodniczego.
Od kilkudziesiqciu tat toczy siq batalia o zagwarantowanie naturalnej dynamiki ekosystemom
Puszczy Biatowieskiej oraz zachowanie i umocnienie jej wyjqtkowego charakteru poprzez
objqcie jak najwiqkszego jej obszaru ochronq w formie parku narodowego. Fakt, i e kolejne
rzqdy nie byty w stanie tego uczynit, przynosi wstyd Polsce na arenie miqdzynarodowej jako
krajowi nieszanujqcemu wtasnego dziedzictwa historycznego i przyrodniczego.
Planowane ostatnio dziatania, zmierzajqce do drastycznego zwiqkszenia wycinki drzew w
Puszczy Biatowieskiej pod pretekstem walki z kornikiem drukarzem oraz zastqpienia
naturalnego odnowienia lasu przez nasadzenia o sktadzie gatunkowym opracowanym dla
lasow gospodarczych jeszcze dobitniej wskazujq na koniecznoft podjqcia natychmiastowych
dziatan porzqdkujqcych stan prawny catego kompleksu lefnego, wytqczenia go z normalnych
zasad gospodarki leinej i objqcie go ochronq jako parku narodowego. Priorytetem w Puszczy
Biatowieskiej nie moze byt gospodarka leina, tylko zapewnienie niezaktoconego przebiegu
procesow przyrodniczych w niej zachodzqcych. Wiqze siq to z ograniczeniem do minimum
ingerencji w ekosystem, takze w sytuacji okresowego, lokalnego obumierania drzew. Proces
ten stanowi bowiem element naturalnego cyklu zyciowego lasu, warunkujqcego pozqdane
zroinicowanie siedliskowe, charakterystyczne dla lasow naturalnych.
Warto przypomniet, i e w 2006 roku Prezydent RP Lech Kaczynski powotat Zespot do
opracowania projektu ustawy regulujqcej status dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
Puszczy Biatowieskiej. W wyniku prac Zespotu ustalono, i i ,jedynym i najlepszym
rozwiqzaniem, ktore zaspokoi potrzeby ochrony przyrody isprosta oczekiwaniom
spotecznym jest objqcie obszaru Puszczy Biatowieskiej parkiem narodowym
o zroinicowanych regutach ochronnych". Podejmowane obecnie dziatania, z poparciem
Ministerstwa Srodowiska, stojq wiqc w jaskrawej sprzecznojci z tq koncepcjq.
Dlatego tez Rada Wydziatu Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i Rada Wydziatu Biologii i
Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellonskiego zgodnie postulujq objqcie catej polskiej czqfci
Puszczy Biatowieskiej ochronq w formie parku narodowego podkreflajqc tym jej ogromnq
wartoft jako dziedzictwa catego narodu.
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