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Cele

 przegląd wiedzy naukowej

 stworzenie przestrzeni do otwartej dyskusji 

 zidentifikowanie punktów zgodnych i punktów spornych 

 wyciągnięcie wniosków z przypadku PB dla innych obszarów w Europie
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Organizacja i finansowanie 

• Zainicjowanie procesu oraz jego organizacja przez Europejski Instytut 
Leśny (European Forest Institute)

• Finansowanie w ramach projektu Informar wspieranego przez niemiecki BMEL
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Koncepcja i harmonogram

Reputacja naukowa

Komplementarności ekspertyz i 
perspektyw

5 obszarów tematycznych: Ekologia lasu, 
zaburzenia lasu i zarządzanie nimi, Historia 
lasu, Czynniki społeczno-ekonomiczne, 
Polityka leśna i zarządzanie.

dyskusja na temat naukowego konsensusu i 
punktów spornych; Chatham House Rule
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Wybor naukowców (20)

Warsztaty w Białowieży 



Artykuł naukowy
• oparty na przeglądzie literatury i 

dowodach naukowych 

• zgłoszenie go do czasopisma 
naukowego

• Bruksela, Maj 2019

• Warszawa, Listopad 2019 
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Prezentacja wniosków



Podsumowanie

Możliwe:
produktywna współpraca

pomiędzy naukowcami o 
odmiennych punktach widzenia 

oddzielenie naukowego 
konsensusu od punktów spornych 
i otwartych pytań 

Niemożliwe:
 dostarczenie “jednego 

rozwiązania” dla sporu
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1. Per Angelstam, Swedish University of 
Agricultural Sciences

2. Małgorzata Blicharska, Uppsala 
University

3. Lukas Giessen, European Forest Institute

4. Jacek Hilszczański, Forest Research 
Institute

5. Jan Holeksa, Adam Mickiewicz University

6. Jette Bredahl Jacobsen, University of 
Copenhagen

7. Bogdan Jaroszewicz, Białowieża
Geobotanical Station, University of 
Warsaw

8. Agata Konczal, European Forest Institute

9. Andrzej Konieczny, University of Life 
Science in Lublin

10. Grzegorz Mikusiński, Swedish University 
of Agricultural Sciences
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11. Zbigniew Mirek, Polish Academy of Science

12. Bart Muys, KU Leuven

13. Frits Mohren, Wageningen University

14. Krzysztof Niedziałkowski, Polish Academy of 
Science in Warsaw

15. Metodi Sotirov, University of Freiburg

16. Krzystof Stereńczak, Forest Research Institute

17. Jerzy Szwagrzyk, University of Agriculture in 
Cracow

18. Gordon Winder, Ludwig Maximilian
University of Munich

19. Georg Winkel, European Forest Institute

20. Zbigniew Witkowski, University School of 
Physical Education in Cracow

21. Rafał Zapłata, Cardinal Stefan Wyszyński
University in Warsaw

Białowieża Science Initiative – Zaangażowani naukowcy



Gdzie szukać dowodów naukowych? 
Nauka w dialogu.

Kluczowe rezultaty Białowieża 
Science Initiative 
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Wyniki BSI
Naukowy konsensus, brak konsensusu i otwarte pytania  

1. Ekologia lasu, zaburzenia lasu i zarządzanie nimi

2. Historia lasu

3. Czynniki społeczno-ekonomiczne

4. Polityka leśna i zarządzanie
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1. Ekologia lasu, zaburzenia i zarządzanie nimi – konsensus 

• Wyjątkowość Puszczy Białowieskiej w skali Europy

• Różnice pomiędzy BPN a obszarami zarządzanymi przez ALP 

• Istotność procesów i zaburzeń naturalnych dla zachowania wielu gatunków 
związanych z lasem naturalnym

• Istotność określonych ingerencji antropogenicznych dla utrzymania 
określonych gatunków (gatunki światłolubne)

• Wpływ zmian klimatu na dynamikę gradacji kornika drukarza i innych 
zaburzeń
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1. Ekologia lasu, zaburzenia i zarządzanie nimi – otwarte pytania 

• Które gatunki, siedliska i procesy powinny być traktowane priorytetowo w PB?

• Czy PB jest wystarczająco duża, by zarządzać tam bioróżnorodnością poprzez 
procesy naturalne? 

• Aktywna ochrona czy brak interwencji powinny być preferowane, a jeśli obie są 
stosowane to jak powinny być rozłożone w przestrzeni?

• Czy wielkoskalowe zaburzenia takie jak gradacja kornika drukarza powinny 
podlegać zarządzaniu czy powinny być traktowane jako zaburzenia naturalne i 
pozostawione bez ingerencji?

• Czy cięcia sanitarne są efektywnym sposobem zatrzymania/ograniczenia gradacji 
kornika drukarza w PB?

• Czy wycinka powinna być wykorzystywana jako metoda ograniczająca straty 
ekonomiczne?
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2. Historia lasu – konsensus  

• PB była przez wieki wykorzystywana do wielu celów społeczno-
ekonomicznych

• Pomiędzy XIV i XVIII wiekiem miejscowa ludność nie była dopuszczona do 
pozyskania drewna oraz polowań na terenie PB

• Odnowienie naturalne lasu oraz kontynuacja pokrywy leśnej zostały 
utrzymane, pomimo działalności człowieka
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2. Historia lasu – otwarte pytania

• Jaki był wpływ “przedindustrialnej” działalności człowieka na ekosystem 
PB? Czy działaność człowieka sprzed XVIII w. znacząco zmieniła leśne 
siedliska PB?

• Jaki wpływ wywarła gospodarka leśna prowadzonaw XX wieku na 
drzewostany naturalne i bioróżnorodność PB?

Czy PB powinna być rozumiana głównie jako dziedzictwo naturalne czy 
kulturowe?
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3. Czynniki społeczno-ekonomiczne - konsensus 

• Pozyskanie drewna w PB ma niewielkie znaczenie dla polskiego sektora leśnego i 
krajowej ekonomii

• Lokalna społeczność uważa, iż jest zależna od lokalnego drewna, głównie 
opałowego i niedrzewnych surowców leśnych z PB

• Zatrudnienie w leśnictwie cieszy się większym prestiżem i jest lepiej opłacane niż 
zatrudnienie w administracji parku narodowego

• PB ma dużą wartość symboliczną dla polskiego społeczeństwa 

• PB cieszy się wysokim międzynarodowym prestiżem wśród ekspertów z zakresu 
leśnictwa oraz ochrony przyrody w Europie

• PB jest wysoko ceniona przez polskich i zagranicznych turystów jako miejsce 
rekreacji opartej na walorach przyrodniczych
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3. Czynniki społeczno-ekonomiczne – otwarte pytania

• Jakie są rzeczywiste przychody z PB (pozyskanie drewna, niedrzewne 
produkty leśne, turystyka) dla lokalnej ludności? 

• Jaki byłby wpływ powiększenia BPN lub zintensyfikowania gospodarki 
leśnej na turystykę w PB? Jakie dodatkowe korzyści byłyby z tym 
powiązane? Kto by na danej sytuacji skorzystał, a kto stracił? 

• Jakie jest symboliczne znaczenie PB i jej wykorzystania w kategoriach 
kultury i tożsamości przez różne grupy społeczne? 
• Czy przy podejmowaniu decyzji dotyczących PB należy priorytetowo 

traktować lokalną czy międzynarodową (symboliczną) wartość PB?

• Jakie były/są koszty trwających kontrowersji (np. wpływ na reputację 
sektora leśnego lub na turystykę)?
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4. Polityka leśna i zarządzanie – konsensus 

• Kontrowersje wokół PB są wywołane/potęgowane głównie walką o władzę 
oraz sporem o wartości pomiędzy dwiema głównymi koalicjami. 

• Koalicje te kierują się odmiennymi światopoglądami (w uproszczeniu: 
ochrona vs. zrównoważone użytkowanie lasu), co skutkuje różnymi 
priorytetami w zakresie zarządzania/ochrony PB (ochrona przyrody kładzie 
większy nacisk na brak interwencji, leśnictwo większy nacisk na aktywną 
ochronę drzewostanów i zarządzanie nimi). 

• Do tej pory nie przeprowadzono konstruktywnego procesu 
partycypacyjnego angażującego obie koalicje, którego celem byłoby 
rozwiązywanie konfliktu w PB.
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4. Polityka leśna i zarządzanie – otwarte pytania 

• Jaki wpływ na kontrowersje w PB mają bardziej złożone czynniki 
polityczne, np. wzajemne oddziaływanie polityki europejskiej i krajowej? 

• Jakie są możliwe opcje rozwiązania konfliktu? „Win or lose“ czy raczej 
wielopłaszczyznowy dialog angażujący wiele grup? 
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Wnioski 

• Na konflikt w PB składa się wiele powiązanych i mieszających się aspektów 

• Nie jest możliwe, aby dostarczyć „jedno rozwiązanie” dla toczącego się sporu 

• Kilka politycznie krytycznych pytań pozostaje spornych. Zidentifikowano także luki 
w aktualnej wiedzy naukowej

• Zainicjowanie procesu konsultacji z udziałem zainteresowanych stron w ramach 
dwóch głównych "koalicji", ale również z udziałem innych istotnych grup 
społecznych, mogłoby pomóc 

• Podejście strefowe do zarządzania i ochrony wydaje się być akceptowalną formą 
kompromisu 
• Jednak lokalizacja i udział tych różnych stref będzie zależał od ustalenia priorytetów
• Chociaż planowanie stref jest nieuchronnie związane z przyjętym systemem 

wartości, powinno ono również uwzględniać dowody naukowe
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Zakończenie

• Zorganizowanie produktywnej współpracy pomiędzy naukowcami 
prezentującymi odmienne stanowiska jest możliwe, podobnie jak 
rozróżnienie puntów zgodnych od spornych oraz otwartych pytań w 
oparciu o dowody naukowe 

• Wspólny artykuł wysłany do czasopisma wciągu następnych kilku dni  
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Dziękujemy bardzo
For more information:

Yliopistokatu 6, 80100 Joensuu, Finland

+358 10 773 4300

efisec@efi.int



Czego możemy się nauczyć z 
przypadku Białowieży dla 
kwestii ochrony przyrody                  
i wykorzystania lasów w 
Polsce i w Europie?
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