PUSZCZA BIAŁOWIESKA – PRAWDA OBIEKTYWNA
W związku z licznymi pytaniami zarówno mieszkańców otoczenia Parku, jak i przybywających do
nas turystów, dotyczących działań leśników w Puszczy Białowieskiej, pragniemy wyjaśnić, jakie zabiegi są
tam prowadzone i jakie jest ich źródło.
Drzewostany świerkowe lub drzewostany z dużym udziałem świerka zostały zaatakowane przez
kornika drukarza, co spowodowało ich zamieranie.
Kornik drukarz jest szkodnikiem wtórnym, co oznacza, że najpierw musi zadziałać czynnik znacząco
osłabiający siły witalne drzew, aby owad mógł je zasiedlić (zdrowe drzewo jest w stanie obronić się przed
nim zalewając żywicą jego wgryzy).
Kornik drukarz zasiedla głównie drzewa starsze. Dopuszczenie do nadmiernego rozwoju owada
powoduje całkowitą zagładę całych drzewostanów i klęskę ekologiczną, która skutkuje nieodwracalnymi
zmianami w ekosystemach leśnych. Miejscem żerowania i rozwoju kornika są tkanki przewodzące drzew
znajdujące się pod korą, co uniemożliwia skuteczne jego zwalczanie. JEDYNYM SPOSOBEM NA
OGRANICZENIE
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WYELIMINOWANIE DRZEW ZASIEDLONYCH I WYWIEZIENIE ICH POZA OBSZARY
LEŚNE LUB ICH OKOROWANIE.
Aby lasy dobrze spełniały swoje funkcje, którymi są między innymi miejsca lęgu ptaków,
schronienie dla zwierzyny leśnej, występowanie różnych gatunków roślin i grzybów, magazynowanie wody
potrzebnej zarówno ludziom, jak i zwierzętom itp., a także po prostu służenie społeczeństwu w celach
rekreacyjnych powinny posiadać strukturę wielowiekową i wielogatunkową. ZANIECHANIE DZIAŁAŃ
OGRANICZAJĄCYCH MASOWE WYSTĘPOWANIE KORNIKA DRUKARZA DOPROWADZA
DO UTRATY WIELOFUNKCYJNEGO CHARAKTERU LASU.
„Polska Szkoła Leśna” ma już ponad dwustuletnią tradycję. W środowisku leśników europejskich
cieszy się bardzo dobrą opinią. Przez wiele lat polscy leśnicy wypracowywali metody hodowli i ochrony
lasu, które są znane i uznawane przez liczne środowiska naukowe. To właśnie leśnicy jako pierwsi tworzyli
podwaliny pod zasady ochrony przyrody.
Ekosystemy leśne przypominają organizm człowieka, w którym na całokształt jego funkcjonowania
ma wpływ każda nawet niewielka jego cząstka, ale w przypadku, gdy któraś z komórek zaczyna rozwijać się
ponad miarę, powoduje to śmierć całego organizmu, śmierć wszystkich elementów, które pozornie nie biorą
w tym bezpośredniego udziału. KORNIK DRUKARZ JEST JAK RAK W LUDZKIM ORGANIZMIE,
I TAK JAK W CZŁOWIEKU, CZASEM JEDYNYM SPOSOBEM NA URATOWANIE ŻYCIA
JEST USUNIĘCIE CHORYCH TKANEK.
Na obszarze Puszczy Białowieskiej utworzono trzy nadleśnictwa, a część Puszczy objęto najwyższą
formą ochrony przyrody, tworząc Białowieski Park Narodowy. Cały obszar dodatkowo objęty jest unijną
formą ochrony przyrody – są to obszary Natura 2000.
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Mapa Puszczy Białowieskiej
Wszelkie zabiegi leśne związane z prowadzeniem zarówno gospodarki leśnej w nadleśnictwach, jak i
ochrony przyrody w Parku Narodowym są dokładnie opisane w Planach zatwierdzanych przez Ministra
Środowiska. Obejmują one okresy od 10 do 20 lat. W czasie ich tworzenie brane są pod uwagę stanowiska
wielu środowisk: leśników, ornitologów, zoologów, botaników, geologów itd.
TWIERDZENIE, ŻE „PUSZCZA OBRONI SIĘ SAMA” JEST WYSOCE SZKODLIWE!
Tego typu „eksperymenty” na żywym organizmie zawsze kończyły się źle. Na potwierdzenie dołączam
zdjęcie z Lasu Bawarskiego, w którym wprowadzono to twierdzenie w życie. W tamtym lesie praktycznie
nie ma życia.
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Las Bawarski po inwazji kornika drukarza (źródło: http://niezlomni.com/chcesz-aby-wygladala-puszczabialowieska-dziennikarz-publikuje-wymowne-nagranie-ktore-uderza-ekologow-przypomina-stalo-sieniemczech-wideo/)

15 październik 2005 r.

9 sierpień 2008 r.

12 czerwiec 2010 r.

3 październik 2011 r.

Las Bawarski dotknięty klęską kornika drukarza na przestrzeni kilku lat (źródło: https://www.greenpeacemuenchen.de/index.php/gruppen/wald-papier/waldschutzgebiete/bayerischerwald/borkenkaeferbekaempfung.html)
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Czy strażak, widząc pożar domu stoi bezczynnie i czeka, aż ogień sam się wypali? Nie! Robi
wszystko zgodnie ze sztuką swojego zawodu, aby ocalić choćby niewielką jego część, by na jej bazie zacząć
odbudowę. To samo obecnie robią leśnicy w Puszczy Białowieskiej i wszędzie tam, gdzie las toczy
kornikowy nowotwór. Przy naszej bezczynności las niechybnie tę walkę przegra…
POLSKA NIE MOŻE POPEŁNIĆ TEGO BŁĘDU. PUSZCZA BIAŁOWIESKA JEST
NASZYM DOBREM NARODOWYM I NASZYM OBOWIĄZKIEM JEST ZACHOWANIE JEJ
DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ POLAKÓW I EUROPEJCZYKÓW W JAK NAJLEPSZYM
STANIE!
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