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Dotyczy: zarządzenia z dnia 27 marca b.r. ws. zakazu wstępu do lasu na obszarze
Nadleśnictwa Białowieża

Szanowny Panie Ministrze,
my, mieszkańcy gmin puszczańskich, w tym osoby uzyskujące swój główny dochód w branży
turystycznej (kwaterodawcy, przewodnicy itd.) oraz touroperatorzy prowadzący działalność w
Puszczy Białowieskiej i promujący ją w Europie i na świecie, nie zgadzamy się z decyzją
Nadleśnictwa Białowieża o zamknięciu dla ruchu turystycznego powierzonego jego pieczy
fragmentu Puszczy. Uważamy, że taka decyzja, podjęta tuż przed Wielkanocą, zagraża
naszym żywotnym interesom. Dla turysty nieorientującego się, ile nadleśnictw funkcjonuje na
tym terenie, jest on jednoznaczny z przekazem, iż cała Puszcza została zamknięta, co może
spowodować spadek zainteresowania tym regionem – pierwsze zapytania, czy będzie można
w ogóle w najbliższym czasie wejść do Puszczy już do wielu z nas wpłynęły. Zeszły rok był
rekordowy pod względem frekwencji, natomiast tego typu ruch niweczy nasze wspólne
(zarówno Ministerstwa Środowiska, Lasów Państwowych jak i lokalnej społeczności całego
regionu Puszczy Białowieskiej) wysiłki. Lasy Państwowe chcą prezentować się jako
instytucja otwarta na potrzeby mieszkańców oraz turystów, lecz wyżej wspomniana decyzja
całkowicie przekreśla próby budowania takiego wizerunku.
Nie widzimy sensu zamknięcia na czas nieokreślony większości terenu Nadleśnictwa.
Puszcza Białowieska składa się z bardzo różnorodnych siedlisk – również takich, które nie są
zaatakowane przez kornika (skoro Nadleśnictwo wysuwa ten argument jako uzasadnienie
zakazu wstępu do lasu). Dlatego też miejsca zagrażające bezpieczeństwu mogą
występować tu jedynie punktowo. W niesprzyjających warunkach pogodowych – na wzór
Parku Narodowego – może być ogłoszony komunikat o czasowym zakazie wstępu do lasu
zarówno dla turystów, jak i mieszkańców oraz pracowników leśnych – jest to decyzja jak
najbardziej słuszna. Przekonujące jest dla nas również zamknięcie określonej drogi lub
małego fragmentu lasu podczas usuwania drzew zagrażających bezpieczeństwu. Rozumiemy
potrzebę pewnych ograniczeń, takich jak zamknięcie prawie całego zielonego szlaku w
Rezerwacie Szafera, gdyż próba jego otwarcia wiązałaby się ze zbyt dużą ingerencją w świat
przyrody.
Niczym nieuzasadnione zamknięcie tak dużego obszaru jak Nadleśnictwo Białowieża obniży
natomiast atrakcyjność turystyczną zagospodarowanej części Puszczy, której wizerunek i tak

już ucierpiał na skutek wyrębu drzew we wszystkich drzewostanach, również tych
najstarszych. Jako alternatywę wobec zakazu wejścia do lasu proponujemy
opublikowanie listy potencjalnie niebezpiecznych fragmentów szlaków wraz z opisem
zagrożenia i widoczne oznakowanie tych miejsc. Przecież w Tatrach wciąż dochodzi do wielu
wypadków ( także śmiertelnych), a nie zamyka się ich, ani nie rozbiera, tylko informuje o
niebezpieczeństwach! Bardzo pilne jest naszym zdaniem stworzenie interaktywnej mapy,
pokazującej zamknięte odcinki szlaków, czy też miejsca, w których trzeba zachować
szczególną ostrożność. Niezbędne jest również publikowanie harmonogramu otwierania
poszczególnych tras turystycznych: nie jesteśmy na przykład w stanie zrozumieć, dlaczego
szlaki, takie jak ten biegnący Drogą Jagiellońską, które zostały zamknięte na jesieni zeszłego
roku, nie zostały do tej pory udostępnione.
Proponowane przez nas postępowanie byłoby o wiele bardziej efektywne i zrozumiałe dla
turystów. Mniej szkodziłoby również branży turystycznej, nie umniejszając bezpieczeństwa
przebywających w lesie.
Domagamy się natychmiastowego cofnięcia zakazu wstępu do części Puszczy Białowieskiej
zarządzanej przez nadleśnictwo Białowieża i uwzględnienia naszych propozycji rozwiązania
problemu bezpieczeństwa.
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