Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Podsumowanie II spotkania eksperckiego w dniu 15 kwietnia 2019r.
„Porozmawiajmy o sprawach Puszczy”
I Organizator spotkania: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
II Patroni: DGLP, MŚ
III Uczestnicy: lista w załączeniu
IV Przebieg spotkania
Przebieg spotkania zarejestrowany jest w formie nagrania kamerą protokolarną,
formuła spotkania - identyczna z przyjętą na pierwszym spotkaniu, tj. równowaga
reprezentacji grup interesariuszy uczestniczących w spotkaniu (7 leśników, 7
naukowców, 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych).
W trakcie spotkania omawiano zagadnienia związane z planowanymi działaniami
ograniczającymi ryzyka w Puszczy Białowieskiej, korektą przebiegu stref ochrony
w OŚD oraz rekomendowanymi projektami badawczymi na terenie Puszczy.
V Wnioski i uwagi
1. Planowane działania ograniczające ryzyka w Puszczy Białowieskiej
1) Bezwzględnie należy zadbać o bezpieczeństwo ludzi pracujących na
terenie jednostki wojskowej; działania służące ograniczeniu ryzyka na tym
terenie nie powinny i nie mogą być kwestionowane.
2) Działania ograniczające ryzyko wzdłuż dróg publicznych i udostępnionych
dla ruchu, szlaków i obiektów turystycznych oraz dojazdów pożarowych,
są akceptowalne jeżeli nie stoją w sprzeczności z zapisami raportu
UNESCO i wszelkimi reżimami ochronnymi.
3) Drewno będące efektem działań z zakresu bezpieczeństwa powinno być
wprowadzane do obrotu wszędzie tam, gdzie jest to dopuszczalne.
4) Jedną z priorytetowych kwestii, z punktu widzenia mieszkańców regionu,
jest dostęp do drewna opałowego. Temat ten należałoby omówić w trakcie
oddzielnego spotkania.
5) Należy w sposób rzetelny określić lokalne zapotrzebowanie na surowiec
drzewny (opał, surowiec budowlany). Ekspertyza powinna obejmować
między innymi analizę systemów grzewczych w regionie.
6) W sytuacji, gdy mówi się o ryzyku katastrofy na terenie jednostki
wojskowej i zagrożeniu pożarowym uzasadniony byłby udział w dyskusji
przedstawicieli instytucji, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo
i zarządzanie kryzysowe - Państwowej Straży Pożarnej, władz
samorządowych, którzy w swoich zadaniach mają realizację zadań z
zakresu zarządzania kryzysowego, a także przedstawiciel Wojewódzkiego
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku.
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7) Potrzebna jest kampania informacyjna dotycząca zagrożeń – opracowanie
procedury na wypadek pożaru, dróg ewakuacji, zasad postępowania.
8) Zarządcy terenu (LP) powinny wprowadzić procedury/regulaminy
przenoszące w pewnym zakresie odpowiedzialność za ewentualne
wypadki z udziałem martwych drzew na osoby, które dobrowolnie
wchodząc
na tereny zagrożone. Wprowadzanie kolejnych zakazów
wstępu w oparciu o przepisy Ustawy o lasach przynosić będzie bardzo
negatywny wydźwięk.
2. Korekta strefowania
9) Zakres korekty stref powinien być możliwie najmniejszy (drobne korekty);
duże zmiany będą generowały kolejne konflikty i protesty.
10) W ramach korekty stref należy rozważyć zmianę granic powierzchni
referencyjnych. Aktualnie powierzchnie referencyjne obejmują znaczną
część strefy ochrony aktywnej UNESCO, mając na uwadze, że w tej części
Puszczy wskazane są działania z zakresu ochrony czynnej, uzasadniona
byłaby zmiana kategorii ochrony umożliwiająca ich realizację.
3. Rekomendowane/planowane tematy badawcze
1) Kontynuacja badań nad procesami naturalnymi w strefie referencyjnej.
2) Restytucja świetlistej dąbrowy na obszarze Puszczy Białowieskiej (z
elementami wypasu zwierząt ).
3) Działania związane z odnawianiem gatunków, które nie odnawiają się w
sposób naturalny (dot. stref, w których dopuszcza się aktywną ochronę).
4) Waloryzacja regionu PB w zakresie możliwości rozwoju turystyki.
VI Podsumowanie
1. Tematy zaproponowane przez uczestników na kolejne spotkanie
1) Trójstronna współpraca.
2) Odnowienia w strefie 3 UNESCO.
3) ZPZOŚD – etap przygotowania, jakie podstawy wypracowała komisja MŚ.
4) Powierzchnie referencyjne po 2021.
5) Raport UNESCO – odniesienie do rekomendacji, zrealizowane działania
oraz bieżące i planowane prace związane z wnioskami przedstawionymi w
raporcie.
2. Uwagi dot. organizacji kolejnego spotkania
1) Rozmawiać o konkretach
2) Udostępnić podsumowanie z poprzednich spotkań
3. Kolejne spotkanie
1) Termin: połowa maja (np. 14 maja)
2) Uczestnicy: 7+7+7+7, tj. leśnicy, naukowcy, organizacje pozarządowe,
samorząd
3) Tematy: Raport UNESCO – odniesienie do rekomendacji, zrealizowane
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działania oraz bieżące i planowane prace związane z wnioskami
przedstawionymi w raporcie.
4) Zasady: Nie zgłoszono zmian do zasad spotkania.
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