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DoĘczy..opracowaniailt.,,Raport - Patrole LeśneGreenpeace,,
Przeprowadzona

przez

Greenpeace analiza planowanych na obszarze puszczy
Białowieskiej zabiegów gospodarczych, wykazała 151 miejsc
potencjalnych konfliktów
gospodarki leśnej z obszarami cennymi przyrodnic zo, analizę
przeprowad zono zgodnie z
kryteriami ujętymi w opracowaniu ,,Zasady dostosowania gospodarki
leŚnej w Puszczy
Białowieskiej do potrzeb zachowania jej walorów przyrodniczych,,,
opracowanych przez prof.
Tomasza Wesołowskiego i innych.
W lutym b.r. organizacja Greenpeace skontrolowała 81
z wyżej wytypowanych
powierzchni. W odnięsieniu do 50 z nich zgłoszono zastrzezenia.
Według Greenpeace.u w l0
przypadkach już przeprowadzone cięcia złamaty w/w zasadv,
w kolejnych 40 wykonanie
zabiegów gospodarczych spowoduje ich złamanie.Dla 50 powierzchni
zgłoszono 63 zarzuty
naruszenia lub mozliwości naruszenia w/w,,kryteriów,', niekiedy
w ramach jednej powierzchni
zgłaszanozłamanie(możliwośćzŁamania)dwóch lub trzech kryteriów.

Na 50 zdefiniowanych przez organizację Greenpeace miejsc konfliktowych,
49 to
zabiegi hodowlane _ czyszczenia i trzebieże(w l przypadku jest to kontynuacja
rębni złoionej
_ drugi nawrót zabiegurozpoczętego
w 2010 r.).
Podstawowym zadaniem czyszczeń i trzebieży jest regulacja zwarcia
i utrzymanie
właściwego zagęszczenia i składu gatunkowego przyszłych drzewostanów.
Zaniechanie
powyższych zabiegów hodowlanych doprowadz!łoby w niedługim
czasie do przegęszczenia
drzewostanów i w konsekwencji do powstania szkód w postaci śniegołomów
i wiatrołomów o
trudnej do przewidzenia skali. Bardzo prawdopodobnym następstwem powstałych
szkód są
gradacje szkodliwych owadów, zwłaszczana tradycyjnych obszarach
ich występowania.
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Państwowe Gospodarstwo LeŚne Lasy Państwowe ponosi ustawową odpowiedzialność
m.in. za zachowanie trwałościlasów' Realizacja postulatów zgłoszonychprzez
Greenpeace
stwarza dla trwałościlasu istotne zagroienie. W takiej sy{uacji nie mozna
zagwarantowaÓ
zachowania trwałościpowierzchni leśnejoraz jej właściwejkondycji zdrowotnej.
Propagowany przez Greenpeace pogląd głosi, że wykonanie planowanych
zabiegów
hodowlanych doprowadzi do zniszczęnia drzewostanów i trwałej utraty przez
nie wartości
przyrodniczych. Dano temu wyraz stwierdzeniem ,,l0 z
Ęch miejscjuż wycięto, 2I jest jeszcze
do uratowania".
Powołany decyzją Głównego Konserwatora Przyrody zespół roboczy w
skład którego
węszli przedstawiciele LP i RDOS w Białymstoku poddał szczegołowej
analizie raport
Greenpeace. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych akceptuje (ako
zbieżnez własnąoceną
sytuacji) wypracowane przez zespół roboczy wnioski i zalecęnia.
Szczegółowe wyniki
weryfikacji przedstawiono ponizej :
Analiza szczegółowa Zarzutów Greenpeace w dokumencie
..IŁĄPoRT _ PATRoLE
,, (z
uwzg\ędnieniemwvni
I. Wycinka ponad stuletnich drzew; (kryterium 3a, wedługdokumentacji
Greenpeace)
Jest to najczęściejpojawiaj4cy się ZatnJt. Zgłoszono 26 miejsc
konfliktowych

na
ktÓrych wg Greenpeace doszło, bądź moie dojśćdo zŁamania pow.vŻszego
,,Ę/terium,,.
Analizujęc opisy konfliktów zarnieszczone w opracowanej przez
Greenpeace tabeli, nie
dopatrzono się złamaniazapisów powyższego kryterium (stwierdzono
wycięcie jednego ponad
stuletniego świerka.Nie odnotowano równiez faktu
WznaczarLia takich drzew do wycinki. Z
26 miejsc przywołanych w ramach tego kryterium, 25 to wydziel
ęnia z zaplanowanymi
czyszczeniami i trzebiezami realizowanymi w drzewostanachponiiej
stu lat. Występujące tam
niekiedy fragmenty drzewostanów powyzej 100 lat, są z tych zabiegów
wyłączane.W jednym
przypadku realizowana jest rębnia złożnna_ IVd, (drzewostan
w wieku 87 |at, drugi nawrÓt
zabiegu rczpoczętegow 2010 r.).
Ewidentne rozminięcie z kryteriami zatutterdzonymiptzezMinistra
Środowiska wynika
z faktu, Że organizacja Greenpeacę na potrzeby swojego opracowania
obnizyławiek drzew
objętych zakazęm wycinania ze 100 do 80 lat.
Stwierdzony w ramach ,,kontroli'' jeden przypadek wycięcia drzewaw wieku
ponad stu
lat, w sytuacji, gdy wiek drzew stojących możnajedynie szacować (dopiero po
ścięciumożliwe
jest precyzyjne określeniewieku), należy uznać zabłąd
nieistotny. Jest to najlepszy dowód na
to, ie leśnicyprzestrzegająkryteriów zaleconych przezMinisterstwo Środowiska.

I|. Miejsca wstępowania chrzqszczy saproksylicznych chronionych dyrektywq siedliskowq
(kryterium2d w-g dokumentacjiGreenpeace).
Zgłoszono

9

miejsc

konfliktowych'

dotycz4cych

występowania

chrząszczy

saproksylicznych.
Żaden z przywoŁanych w raporcie Greęnpeace oddziałów i wydzieleń nie figuruje w
wykazie otrzymanym z

Ministerstwa Środowiska (pismo Dl-lpn-410I-8/48932/10/go,

załącznik 1. z dnia 12.Ia.2010), będącym zaakceptowaną przez wszystkie strony podstawą
modyfikacji gospodarki leśnejw 201 1 roku na obszarze Puszczy Białowieskiej (w kryterium 2d
obowipuje

ten sam załącznik). Przekazanie nieudostępnionej wcześniej buy

danych

dotyczącej chrząszczy saproksylicznych, chronionych dyrektywą siedliskową (inwentaryzacja
wykonana latem,jesienią 2010r.) nastąpiłodopiero po spotkaniuw dniu 3 lutego 2011 roku, a
więc juz po zmodyfikowaniu planów pozyskania. W zwi4zku z povtyiszym twierdzenie o
konflikcie wynikającym z '.kryterium 2d'' jest nieuprawnione.
Dane przekazane po spotkaniu w dniu 3 lutego są obecnie weryfikowaneprzez entomologów.
Nie stwierdzono naruszeń powvższegoklyterium.
III. Zakaz wykonywania zabiegów gospodarczych w okresie l.IV _ 3I.Wil

(kryterium 4' w'g

dokumentacji Greenpeace).
organizacja Greenpeace zmieniła okres ochronny (ze względu na lęgi ptaków) przyjęty
w opracowaniu prof' Tomasza Wesołowskiego z okresu od 1 kwietnia do 30 lipca' na okres od
l marca do 31 sierpnia,odchodząctym samym od zaakceptowanychustaleń.
Zgłoszono 8 miejsc konfliktowych, w 5 z nich nie wykonano jeszcze zabiegów, w
pozostałych 3 miejscach cięcia wykonano poza sezonem lęgowym. Planowane zabiegi
wykonane Zostanąpoza sezonem lęgowym.
Weryfikacja przez ornitologów zgłoszonych nowych miejsc występowania dzięciołów
trójpalczastego i białogrzbietegonie potwierdziła znaczącegowpływu planowanych zabiegÓw
na jego populacje' przede wszystkim dlatego, Że dotycząone głównie młodszych drzewostanów
o maĘm znaczeniu dla dzięcioł'owotaz innych dziuplaków.
Nie stwierdzono naruszeń powviszeqo kryterium.
IY. Zakaz wykonywanych zabiegów w drzewostanach w których przynajmniej jeden gatunek
ma powyzej I00 lat, a jego udział wynosi co najmniej I0% (Ł'ryerium 2a, w-g dokumentacji
Greenpeace)
Zg}oszono 8 miejsc konfliktowych, wszystkie przypadki

dotyczyły zabiegu trzebieiy

(wczesnych lub póznych)' W 7 przypadkach ich lokalizacja kolidowała z kryterium 2a.
Na 3 powierzchniach wykonano już.zabiegi. Jedna powierzchnia jest w trakcie rea|izacji
zespót za|eca dokończenie zabiegÓw poza sezonem lęgowym, ptzy wyłączeniu wszystkich

drzew starych i dziuplastych. Dla pozostałych4 zap|anowarlychpozycji (kolidujących), zespół
roboczy odpowiednio: w 3 przypadkach zalreciŁwykonanie zabiegu w młodszych fragmentach
drzęwostanu, w 1 przypadku za|ecit'wykonywanie cięć sanitarnych przez cały rok i lustrację
terenowąwe wrześniu,celem podjęciadecyzji o wykonaniuttzebteŻy.
Y. Zakaz wykonywania zabiegów na siedliskach łęgowych i bagiennych (kt1terium 2b w-g
Greenpeace).
ZgŁoszono 7 miejsc w ktorych w-g Greenpeace występujq w/w siedliska, w żadnym z nich nie
wykonano jeszcze zabiegów. Przeprowadzona ptzez zespÓł roboczy analrizanie potwierdzlła
występowania tych siedlisk na 2 powierzchniach, w następnych 3 zajmują one nięwielkie
powierzchniowo fragmenty wydzieleń, dla tych wydzieleń rekomendowano wykonanie
zabiegÓw z ominięciem płatow siedlisk bagiennych i łęgowych. W 2 przypadkach
rekomendowano odstąpienie od zabiegow ze wzg|ędu na siedlisko. W 2 innych przypadkach
nadleśnictwaSame wyłączyltyfragmenty ztymi siedliskami zzabiegu.
Yl. Wyłqczeniez pozyskania drzewostanów pionierskich z przewagq osiki i brzozy (kryteńum
2c w-g Greenpeace).
Zgł'oszono jedno miejsce konfliktowe. opis dotyczący powierzchni zarńeszczony przez
Greenpeace nie potwi erdza pionierskiego charakterudrzewostanu.
Podsumowuiac powvższa analizę zastrzeŹeńnalezy uwzględnić. że:
.rok 201ljest ostatnim rokiem obowiązywania Planow Urządzenia Lasu w Nadleśnictwach
Puszczy Białowieskiej, w związku z tym większośćpozycji przewidziana do realizacji w
ramach dziesięcioletniego okresu obowiązywania planów zostałajuz wykonana, ogranicza
to znacznie mozliwośóprzeniesienia pozyskania z powierzchni kolidujących na inne;
.dysponowano niezwykle ograniczonym czasem na dokonanie modyfikacji planów;
. zmodyfikowany plan zabiegów hodowlanych zakadaplanowe pozyskanie 30 tys.m3,na 437
powierzchniach w obszarze trzech puszczańskich nadleśnictw (pozostałe 18 tys.
Zarezerwowanodla pozyskania w ramach cięć sanitarnych),udział poszczególnych rodzajów
zabiegów ksztahuje się następująco:
CP.P (czyszczeniapoźne)- f7 pozycji,
TwP (trzebleżewczesne pozytywne)-fI7

pozycji,

TPP (trzebieżrcpoźnepozytywne) _ 189 pozycji,
III B (rębnia gniazdowa) - 1 pozycja.
IV D (rębniastopniowa)* 3 pozycje.

W odniesieniu do catościzaplanowanych zabiegów zastrzezenia dotyczą za|edwie I
foń pozyi|i. W zwi4zku z powyzszym zarzu|y organizacji Greenpeace na|eżryuznać za
bezpodstawne. Biorąc pod uwagę opisane powyzej uwarunkowania, fakt zmodyfikowania
planów w takim stopniu dostosowanychdo oczekiwń na|eŻyuznać za sukces. Jest on takze
bezsprzecznym dowodem profesjonalizmu osób pracujących przy ich tworzeniu oraz
modyfikacji.
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Załaczn1ki:
1.Zestawienietabelarycznę.'miejsc. konfliktow'' opracowaneprzez zespół roboczy w oparciu
o zestawienieGreenpeace.
2. opinia omitologa Eugeniusza Pugacewicza dotyczącamiejsc wymienionych w Raporcie
,,Greenpeace"(tabelal - raportu)

Do wiadomości:
RDLP w Białymstoku

