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Warszawa, 24 lipca 2019 r. 
Szanowny Pan 
Henryk Kowalczyk  
Minister Środowiska 

Szanowna Pani 
Małgorzata Joanna Golińska 
Sekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody 

Szanowny Panie Ministrze, 
Szanowna Pani Główny Konserwator Przyrody, 
Poleski Park Narodowy jest częścią istotnych dla Europy i świata obszarów chronionych 

we wschodniej Polsce, a zwłaszcza unikalnych terenów wodno-błotnych, które są siedliskiem 
dla gatunków roślin zagrożonych w skali całego kraju. Naukowcy zrzeszeni w Polskim 
Towarzystwie Botanicznym, w dbałości o dalszy ich los, wyrażają głębokie zaniepokojenie 
planami eksploatacji złóż węgla kamiennego w bliskim sąsiedztwie tego Parku i zwracają 
uwagę na poważne, negatywne konsekwencje dla przyrody wynikające z ich potencjalnej 
realizacji. 
W ostatnich latach Główny Geolog Kraju wydał koncesję wydobywczą (złoże Ostrów koncesja 

nr 6/2017) oraz koncesje poszukiwawcze (np. koncesja nr 29/2014/p Orzechów, koncesja nr 
34/2014/p Sawin II, koncesja nr 8/2017/p Sawin III), które obejmują Poleski Park Narodowy oraz 
jego bezpośrednie sąsiedztwo. Chcemy jednoznacznie podkreślić, że przyczyną naszego niepokoju 
nie jest sam fakt wydania koncesji, ale świadomość, że poszukiwanie i ocena złóż węgla oraz 
udzielenie koncesji wydobywczej są etapami w procesie decyzyjnym prowadzącym do podjęcia 
działalności wydobywczej na tych cennych przyrodniczo terenach.  
Mimo, że zgodnie z aktualnymi mapami koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie 

i wydobywanie węgla kamiennego oraz metanu pokładów węgla na obszarze Lubelskiego Zagłębia 
Węglowego (http://geoportal.pgi.gov.pl/surowce/mapy_koncesyjne/, stan na 30.04.2019 r.) 
najcenniejsze przyrodniczo obszary są w tym momencie w granicach nieeksploatowanych złóż 
węgla kamiennego (koncesja Sawin II wygasła 21.07.2018 r.), mamy świadomość, że sytuacja 
może zmienić się w każdej chwili. Ponadto samorządy terytorialne (np. samorząd gminy 
Hańsk) rozpoczęły procedury zmian studiów i planów zagospodarowania przestrzennego na 
tych obszarach. 
Szkody towarzyszące podziemnej eksploatacji węgla kamiennego wraz ze skutkami wtórnymi 

wywołują udokumentowane zmiany uwarunkowań abiotycznych dla organizmów żywych. Wśród 
nich najistotniejsze jest osiadanie terenu, które przyczynia się do tworzenia głębokich niecek i 
prowadzi do zmiany warunków hydrologicznych, w tym do obniżenia zwierciadła wody 
podziemnej oraz zmiany kierunku przepływu wód. Takie przekształcenia są już obserwowane jako 
efekt działalności wydobywczej spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Są one także 
wymieniane na pierwszym miejscu jako potencjalne zewnętrzne zagrożenia, które mogą pojawić 
się w wyniku działalności planowanych w rejonie Poleskiego Parku Narodowego nowych kopalni 
węgla kamiennego (Zarządzenie Ministra Środowiska z dn. 28 grudnia 2018 r. w sprawie zadań 
ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego na rok 2019, Dz. Urz. Min. Środ., poz. 73).  
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Na terenie Polesia Zachodniego, gdzie była i jest prowadzona ocena zasobów złóż węgla 
kamiennego w ramach koncesji poszukiwawczych, znajduje się wiele unikatowych obszarów,
objętych ochroną ze względu na ich szczególne walory przyrodnicze. Utworzono tam liczne 
obszary chronione o randze krajowej i międzynarodowej, w szczególności: 

Poleski Park Narodowy, który w ramach podpisanej przez Polskę konwencji o obszarach 
wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe (Ramsar Convention on Wetlands),
otrzymał status obszaru Ramsar; 

- trzy obszary Natura 2000 leżące w granicach Poleskiego Parku Narodowego: OSO „Bagno
Bubnów" (PLB 060001), leżący w centralnej części koncesji 34/2014/p Sawin II, OSO
,,Polesie" (PLB060019) oraz SOO „Ostoja Poleska" (PLH060013);

- Trójstronny Transgraniczny Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie (Polska-Ukraina-Białoruś),
utworzony w ramach Światowej Listy Rezerwatów Biosfery UNESCO.
W granicach Poleskiego Parku Narodowego stwierdzono występowanie 30 gatunków

chronionych w ramach „Dyrektywy Siedliskowej", w tym 5 gatunków roślin (Załącznik II, 
Dyrektywa Rady 92/43/EWG) oraz 40 lęgowych gatunków ptaków chronionych w ramach 
„Dyrektywy Ptasiej" (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE), w tym 
wodniczki Acrocephalus paludicola, najrzadszego spośród europejskich wędrownych gatunków 
ptaków. Występuje tu 81 chronionych gatunków roślin naczyniowych, 36 gatunków znajduje się 
na polskiej czerwonej liście gatunków zagrożonych wyginięciem, w tym do wymierających 
zaliczane są: aldrowanda pęcherzykowata Aldrovanda vesiculosa, starodub łąkowy Ostericum
palustre (oba gatunki wymieniane w Załączniku II „Dyrektywy Siedliskowej"), buławnik 
czerwony Cephalanthera rubra i tłustosz zwyczajny dwubarwny Pinguicula vulgaris subsp. 
bicolor. Pozostałe 32 gatunki należą do kategorii narażone na wymarcie lub rzadkie. Na terenie 
Parku bardzo dobrze jest reprezentowana flora borealna, blisko 140 gatunków to rośliny strefy 
północnej, najcenniejsze z nich, związane z ekosystemami torfowiskowymi, to brzoza niska 
Betula humilis z największą krajową populacją oraz wierzba lapońska Salix lapponum
i borówkolistna S. myrtilloides.

Nadrzędnym celem działalności statutowej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, obok 
przyczyniania się do rozwoju nauk botanicznych i upowszechniania wiedzy botanicznej, jest
dbałość o potrzeby kultury i gospodarki narodowej (Statut PTB, § 6). To umocowanie daje
nam prawo do zabierania głosu w sprawach związanych z zagrożeniem, ochroną 
i restytucją szaty roślinnej. Tym samym prosimy o rozważne pokierowanie dalszymi losami
tego terenu Polski i tego miejsca na mapie Europy, na którego problemy zwrócone są 
obecnie oczy całego świata naukowego (w załączeniu artykuł z czasopisma Science
opublikowany 12.07.2019). 

Wybitni Polscy Botanicy skupieni w Polskim Towarzystwie Botanicznym są gotowi do 
służenia radą i opinią zarówno w zakresie merytorycznych podstaw, jak i tworzenia 
przepisów prawnych dotyczących ochrony przyrody, tak by nadążały one za aktualnym 
stanem wiedzy naukowej. 

Z poważaniem 
Prezes 

Polskiego Towarz s wa 6Gnicznego 

Do wiadomości: 
Jarosław Szymański, Dyrektor Poleskiego Parku Narodowego 
ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin 

; J 7 prof. dr hab. Anna Mikuła 




