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Interpelacja poselska 

w sprawie zagrożenia dla Puszczy Białowieskiej wynikającego  

z nieodpowiedzialnej decyzji Ministra Środowiska 

 

 

Od dłuższego czasu nabrzmiewa problem degradacji biologicznej Puszczy 

Białowieskiej, którego źródłem jest arbitralna decyzja podległego Pani Premier Ministra 

Środowiska obniżająca wnioskowaną wielkość rocznego pozyskania drewna w planie 

urządzenia lasu na lata 2012-2021 ze 107 tys. m3 do 48,5 tys. m3. Ta błędna filozofia rzekomej 

ochrony Puszczy Białowieskiej powoduje, że nadleśnictwa administrujące jej obszarem nie są 

w stanie zapobiec gwałtownemu rozprzestrzenianiu się kornika, który atakuje coraz większą 

część drzewostanu. 

Niedawno (5 września 2015 roku), chcąc na miejscu przekonać się, jak wygląda 

rzeczywisty stan rzeczy, przeprowadziłem na terenie Puszczy wizję lokalną i odbyłem rozmowy 

z leśnikami, którzy przedstawili mi informacje obrazujące aktualną sytuację dotyczącą 

zagrożenia dla jej przyszłości. Mogłem naocznie przekonać się, w jakim tempie zwiększa się 

obszar martwego drzewostanu w wyniku braku możliwości wycinki i usuwania drzew 

zaatakowanych przez kornika. 

Szacuje się, że martwe drewno, które zalega aktualnie w Puszczy Białowieskiej stanowi 

1,5-2 mln m3. Walkę z kornikiem można prowadzić tylko na obszarze ok. 1/4 powierzchni 

Puszczy, ponieważ pozostałą część zajmują rezerwaty, objęte ochroną drzewostany ponad  

100-letnie oraz drzewostany na siedliskach wilgotnych i bagiennych. Szczególnie dramatyczna 

sytuacja dotyczy świerka. Ocenia się, że ok. 600 tys. m3 tego gatunku to już drzewa martwe  

w wyniku zniszczenia przez kornika. Pozostawienie tego drzewostanu w Puszczy stanowi 

ogromne zagrożenie dla zdrowych drzew, w tym dla szczególnie cennego drzewostanu świerka 

w wieku ponad 100 lat, którego kubatura szacowana jest na ok. 2 mln m3. Do tego dochodzi 

zagrożenie chorobą innych gatunków drzew – sosny i jesionu. 

Roczny przyrost masy drewna na terenie Puszczy wynosi ok. 350 tys. m3.  

Leśnicy i eksperci wskazują, że bezpieczne dla gospodarki leśnej i ochrony zasobów  
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naturalnych Puszczy byłoby pozyskiwanie ok. 170-200 tys. m3 rocznie, a więc około połowy 

rocznego przyrostu. Tymczasem zatwierdzona przez Ministra Środowiska wielkość rocznej 

wycinki drewna stanowi tylko ok. 15% tego przyrostu. 

Leśnicy twierdzą, że jeden opanowany przez kornika świerk zagraża rozprzestrzenieniem się 

choroby w ciągu roku na hektar lasu. 

 Wszystko to stanowi bardzo poważne zagrożenie dla przyszłości Puszczy 

Białowieskiej. Błędnie pojęta ochrona Puszczy, zamiast pomóc w zachowaniu jej walorów, 

prowadzi do jej degradacji i zniszczenia. 

 Problem ten ma także swój aktualny wymiar ekonomiczny. Przynosi roczne straty  

z powodu zaniechań w pozyskiwaniu i sprzedaży drewna, które znajduje się we wstępnej fazie 

inwazji kornika w wysokości 500-700 mln złotych rocznie. Paradoks polega  

na tym, że zamiast uzyskiwania dochodów trzy puszczańskie nadleśnictwa – Hajnówka, 

Białowieża i Gruszki muszą korzystać z dotacji, która wynosi ok. 16 mln złotych rocznie. 

 Można było oczekiwać, że wyjazdowe posiedzenie Rady Ministrów w dniu 15 września 

2015 roku w Białymstoku i towarzyszące mu spotkania poszczególnych ministrów w różnych 

miejscach i z różnymi instytucjami będą dobrą okazją do zajęcia się przynajmniej niektórymi 

konkretnymi problemami województwa podlaskiego, a do takich należy bez wątpienia sytuacja, 

w jakiej znalazła się Puszcza Białowieska. Niestety rząd zajął się tylko tym, co wiąże się  

z kampanią wyborczą, a jego przyjazd na Podlasie miał jedynie charakter propagandowy. 

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 

1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350, z późn. zm.), 

uprzejmie proszę Panią Premier o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:  

1. Z jakich powodów Minister Środowiska w sposób arbitralny obniżył o ponad połowę 

wielkość pozyskania drewna w Puszczy Białowieskiej zmniejszając plan urządzenia 

lasu na lata 2012-2021? 

2. Czy rząd monitoruje skutki tej decyzji oraz straty przyrodnicze i finansowe, jakie z tego 

wynikają? 

3. Czy Pani Premier zechce zweryfikować błędną decyzję podległego Pani Ministra 

Środowiska, by można było w sposób racjonalny, zgodny z zasadami gospodarki leśnej 

realizować naukowe, ochronne i ekonomiczne reguły administrowania obszarem 

Puszczy Białowieskiej? 
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