
Widmo kląży nad puszczą.
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WsiedliĆ żubra w nowe okolice, zak-

ładając, że Ęzie trzymď się w jed-

nym miejscu i nikomu nie wejdzie

w vkodę? Chyba nie wystaľczy zak-

lęcie:żubze, w miejĺu stojże!

Ąstarnio bląkałem się trochę po Puszczy Au-
(/gur,o'urk.j. \ťiadomo, w lesie nietrudno

spotkać leśnika. Na*n{em się na kilku' Roz_

mowy od ďowa do słowa... dochodziły zwvkle

do punktu, w kórym można uďyveć, co leśni-

ka ľapi. Utľapień trochę tam mają ale któż ich

w lesie nie ma. Ale jedno jest oryginalĺe 1 w więk-

szości laaju niesporykane _ widmo żubľa.

Pomysł wprowadzenia tego zwieľzaka do

augustowskich ostępów obecny jesľ i w rym'
i w popľzednim numerze ,,Lasu'', więc spľa-

wy nie tľzeba naświetlać. Budzi emocje, choć

niektóľzy pľóbują sprawę tonować. Fakt, pocl

Augustowem żyjąłosie i bobry które już stwa_

ľzają problemy, a]e z żubľem będzie ina-

cze). Zwieĺzę to po długiej nieobecności

samo wróciło do siebie, do Augustowskiej

Puszczy. Pytanie, czy chcerny zostawić

ten powľót natuĺalnemu żywiołolvi, cl'y
będziemy w nim uczestniczyć i steľować?

Pľoblemy te nurtują moich ľozmówców'

leczich nikt o zdanie nie pJta. Man ten

komfon, ze nieppany i niezachęcany lnogę

zdać spĺawę Z tego' co w augustowskicll

borach usłyszałem. Tym bardziď1, że były
to bardzo ĺozsądne głosy.

Pierwszy pitď, o co tak naprawdę cho_

dzi w ratowaniu ľzadkich nvienąt. Czy o to,

byśmy pĺzpvĺacali je naturze takimi, jakimi

byý niegd1'ś, uy może o to, by ďa własnej

przyjemności i satysfakcji wydawać lĺ'ocie na

lwoľzenie namiastki dzikiego mviena, który bez

człowieka stanie się leśną sieľotą i nieudaczną

polĺaką bez szans na pĺzetrwanie na1bliuzĄ
zimv? C,ry mamy odtwaĺzać gatunki podda-

ne wpł1rvom przyrody, czy hodować zabawki,

atľakcje turysryczne i człapiące pomniki tľudu
ich rvslazesiciel\? Czy czynnikami kształtu_

jącymi ich populacje ma być drapieżnicnvo,

pasoĄ'trricnvo, głód, chłód, upał i susza, czy

może pieniądze i lvidzimisię człol,vieka? Chodzi
o nvorzenie karykatuľ, czy pľawdziwie dzikich
mvíerząr?
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Widmo žubľa...
ostro, pĺawda? Ále te pytania stawiają lrl_

dzie pľacujący na co dzień w teľenic, olxrrjl1cy

Ze sfogą przyrodą, którzy 1tlż' wiclc rvitlzicli,

mają doświadczenia i pľzenlyślcrlilr' [,tltlzic,
któľzy wreszcie w lesie sporykłją illllycll lu-

dzizadĄąqch pytania: po cĺl l,ł.sy l)alĺstwclwc

pcha1ą się w ten pľoIckr? l)l'zccicż c1zięk llie'
mu stracą szacun'ek i wśród lokalnych wladz.

i znacznej części mieszkańców. Bo ci są prze-

ciwni i żubľa się boją.

Na maľcowych waľsztatach w Augustowie
młody leśnik z Nadleśnictlva Płaska zwĺócił
uwagę nźl to, że zaangażowanie Lasólv w pÍZy-

wľacaIiic żubľów Puzczy Augustowskiej być

tnoże ttcla się wykoľzptać w skali ogólnopol-
skici' btrduiąc wizeľunek firmy ratu|ącej przy-

ľoclę. Jeclnak lokalnie będzie to dla leśników
spoľa anrypromocja.

Skoľo nawiązałem do warsztaÍów, przy-

wołam ,jeszcze jeden głos tam usłyszany. Dr

Jacek Łoziński, dyrektor \íigieľskiego Paľku

Naľodowego, podzielił się ze zgromadzonymi

llľzc' jlrlĺĺl czylllliltrl l]logącym wpłpvać na,;ego

ľclrlizlrc'jg'. AIc lllĺlżc, w urk ubogim śľodowisku,
jlrlĺic ĺlíi'ľtljc l)tlszczlt Attgttstowska, powinien?

Nic rrllr żatlIlc,i pcwIlości, żc stado w poszuki-
wltltitl tlĺlgotlIiycll żcľowisk Ilie pľzeniesie się

właśnie na teľen Paľku.

o to pytał inny napotkany leśnik co bę-

dzie, gdy stado zechce pľzenieść się na teĺen

VTN? Zostanie odstľzelone, gdy ruszy w tam'
tą stľonę? PrzecleŻ pľogľam za|dada, że osobni'
ki migrujące w niepożądanym kierunku będą

eliminowane. Zresztą to samo pytanie, może

nalvet baĺdziej adekwatne, doryczy ewentual_

nej próby pnemieszuenia síę całego stada na

południe, na łąki leżące pozaplszczą. C'q, w ta-

kiej s1'tuacji urądznly żubrom neź?Wyobraza
pan sobie _ pyta mój rozmówca _ jakie lľum
podniosłyby wtedy media? A leśniry znów mu-
sieliby się głupio dumaczyć, ze wykonują q'lko
zapisy jakiegoś dokumentu. Po co ponownie

nadstawiać tyłek' kiedy wiadomo, że n plecami

ýko czeka hoľda chętnych do kopania?

Założmy jednak, że rzezi nie urządzi-

my istado c]o Paľku powędľuje. Czywte_
dy jego liczebność na poziomie 30_40 szt.

naclal bęclzie obowiązuj ącym założeniem?

Wszalĺ pľopozycja wsiedlenia w ogóle nie

uwzglęclnia rakiej sytuacji, nawet słowem

nie wspolĺiIra o WPN. A jeśli pójdą na

pohrclnie, bęc1ziemy je zaganiać do lasu,

by znowtr stały pľzy paśnikach? Pĺzecież

- 
jak zwąchają żeľowiska, z pewnością będą

do nlch wrxcxc.

Spľawdziłen _ propozyĄa ĺzeczywi-
ście nie wspomina o Parku. Pewnie będzie

na to miejsce w stľategii, któľej powstanie ma

poprzedzić wsiedlenie stada. Te kwestie z pew_

nością pozostają otlvarte. Jedno jest jednak

pewne - już na staľcie zalviodła komunikacja.
Zarowĺlo puszczańscy leśnicy, jak i pľzedstawĹ

ciele rviejskich społeczności regionu p oczuli, że

od początku spycha się ich na ĺnargines. A pľze-

cież starviają pytania fundamentalne. Dla mnie
ze wszystkich rych ľozmów płynie ogólnej na_

ttrry ľefleksja. Nie da się chľonić pĺzyrody
ponad głowami 1oka1nych społeczności. Tě

społeczności już o wm wiedzą. Pytanie, kiedy
dotľze to do głótv r).ch, którzv pľzyľodę chcą

Ü
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pewnym ża]em, że avtoÍZy pľojektu, ľozwa_

żając możliwość przywrócenia żubra Puszczy

Augustowskiej' w ogó1e nie pomyśleli o Paľku.

Niekoniecznie jako o miejscu wsiedlania, choć

akuľat tam skupione sąna1ýn|ejsze puszczan-

skie siedliska leśne. Chodzi o to, by myśląc

o tak poważnym pľzedsięwzięciu, paľtneľsko

tľaktować wszystkie podmiory a 'już na pervno

te, któľe zostały powołane dla ochľony pľzyľo_

dy na danym terenie.

Täk się składa, że Paľk Íozpoczyna właśnie

dużą, zaprojektolvaną na kiika dziesięcioleci'

akcję przebudowy drzewostanów i dostoso-

wania ich składu do siedlisk (chodzi głólvnie

o grądv). ot, kilka rysięcy hektaľów Gdy pla-

nowano pľzedsięwzięcie, nikt nie myślał o żu_

chľonić?


