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#Turnicki Masakra w wydzieleniu 169-a
W Nadleśnictwo Bircza, Lasy Państwowe na najwyższym wzniesieniu
Pogórza Przemyskiego - Suchym Obyczu (616 m n.p.m.), przy samym
szczycie, na terenie projektowanego Rezerwatu przyrody Reliktowa
Puszcza Karpacka, trwa intensywna wycinka. Rezerwat z założenia miał
ochronić najcenniejsze przyrodniczo fragmenty lasu, zanim powstanie
tu park narodowy, jednak nawet na ochronę tak niewielkiego obszaru,
nie możemy się doczekać, choć jest to kwestia jedynie podpisu
dyrektora RDOŚ w Rzeszowie.
Drzewostan wydzielenia 169-a oznaczony został jako 99-letni, w
którym dominuje buk w wieku 99 lat oraz buk 119 lat, miejscowo
występują jawory w wieku 119 lat.
W 169-a pracują jednocześnie 4 ciągniki, które nie ustają w jego
niszczeniu. Wyciągane są stare drzewa, las jest rozjeżdżany. Kłody
ściętych buków piętrzą się na składach. Regularnie wyjeżdżają stąd
ciężarówki, po brzegi wypełnione rozkradzionym lasem. Szlak
turystyczny wiodący grzbietem Suchego Obycza został zamknięty
zamieniono go, jak wiele innych, w błotnisty szlak zrywkowy.
Pomimo protestu społecznego oraz apelu ponad 200 naukowców o
zachowanie Puszczy Karpackiej, nie zmienia się nic. Każdego dnia,
przez okrągły rok, las jest wycinany. Padają potężne drzewa, niszczone
są stanowiska gatunków chronionych. Puszcza szatkowana jest
głębokimi drogami zrywkowymi, którymi teraz, po opadach, woda
spływa potokami błota.
Wycinka w 169-a nie była planowana na ten rok, lecz na następny. Z
powodu naszej blokady została przeniesiona. Nie można ciąć w
jednym miejscu - nie szkodzi. Zrobi się to w innym. Niszczenie lasu nie
może czekać, trzeba się spieszyć, żeby wyciąć jak najwięcej, zanim
powstanie park narodowy. A my, współwłaściciele lasów Skarbu
Państwa, gdy w końcu doczekamy się Turnickiego, zamiast Puszczy
Karpackiej, podziwiać będziemy koleiny dróg zrywkowych kikuty
wyciętych drzew.
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Lasy to nasza wspólna sprawa.
Włącz się przyjedź do obozu zablokować z nami wycinki w Turnickim.
Na miesiąc, tydzień, lub choćby na kilka dni. Jeśli władza pozostaje
bezczynna, to my, społeczeństwo, musimy wziąć sprawy w swoje ręce!
Mamy na miejscu wszystko, by w komfortowych warunkach przetrwać
zimę. Jedyne co musisz zrobić, to spakować plecak przyjechać.
Razem ocalmy Turnicki!
#TurnickiTERAZ
i

i

+22
343

58 komentarzy 189 udostępnień

Lubię

to!

Komentarz

Udostępnij
Najtrafniejsze

Napisz komentarz…
Robert Grzeszczyk

Oczywiście to kłamstwo świadome wprowadzanie w
błąd, że powołanie rezerwatu zależy od RDOŚ. Warto
byłoby Stowarzyszenie publikowało treści, które
przedstawiają rzeczy w zgodzie z obowiązującym w kraju
prawem.
Po drugie, wszystkie funkcje lasu to także pozyskanie w
określonym momencie trwania lasu, co nie oznacza, że
las znika.
Nie było go tu 99 lat temu albo 119 lat temu.
Co było wówczas w tym miejscu ?
To nie pole ziemniaków, w którym cykl życia trwa rok.
Drzewa żyją dłużej od ziemniaków. Co nie oznacza, że
lasu nie będzie. Będzie tak piękny jak był. Uważam, że
będzie jeszcze piękniejszy. jeszcze bogatszy.
Gdyby doszło do jego rozpadu, byłyby znaczne straty
przyrodnicze - które często widzimy w istniejących
rezerwatach. W Rezerwacie Ścisłym Białowieskiego PN te
straty to 50% gatunków siedliski w okresie 80 lat jego
trwania.
Dopuszczanie do takich strat materialnych w Polsce, oraz
dążenie do nich na jak największych obszarach, gdy nie
dzieje się to w innych krajach, to ewidentne działania
przeciwko własnemu krajowi. To napędzanie obcych
gospodarek w globalnym świecie.
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Na zdjęciach widać wyraźnie, że wycinane zgodnie z
prawem, są drzewa stare, w dużej mierze już zamierające,

pozostawione jest młode ich pokolenie.
Podtrzymywany jest więc byt lasu w jego bogactwie:
zachowana jest jego różnorodność.
https://www.polskawlesie.pl/.../dlaczego-nie-powstala

park...

POLSKAWLESIE.PL

Dlaczego nie powstał Park Narodowy
Grzmiąca? Lubię to! Odpowiedz
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