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Istota PPOŻ

Martwe drewno

2010−2011, przed wystąpieniem gradacji kornika drukarza, przeprowadzono w
Puszczy Białowieskiej inwentaryzację martwego drewna w ramach rewizji Planów
Urządzenia Lasu.
Średnia ilość martwego drewna w trzech nadleśnictwach puszczańskich wyniosła
24,9 m3/ha, odpowiada to obciążeniu ogniowemu wynoszącemu około 15,8 t/ha.
Dla porównania:
miąższość martwego drewna w Lasach Państwowych wynosiła - 5,3 m3/ha,
w lasach prywatnych – 4,2 m3/ha,
w parkach narodowych – 37,3 m3/ha

bialystok.lasy.gov.pl
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Obciążenie ogniowe

Najmniejsze obciążenie ogniowe było na początku gradacji
kornika w 2012 roku i wynosiło ono 23,6 t/ha. W kolejnych latach
nastąpił wzrost obciążenia ogniowego do poziomu 60 -70 t/ha,
osiągając wartość maksymalną 108,9 t/ha w roku 2017.
Według szczegółowych danych maksymalna ilość martwego
drewna w niektórych wydzieleniach wynosiła 629 m3/ha, co
odpowiada obciążeniu ogniowemu wynoszącemu 295,6 t/ha.

bialystok.lasy.gov.pl

Ryzyko pożarowe

Udział świerka w 1 klasie rozkładu, gdy drzewa mają jeszcze znaczną ilość
drobnych gałęzi, wzrósł z 24% w 2016 roku do blisko 40% w 2017 roku.
Łącznie martwe drewno w 1 klasie rozkładu, stwarzającej potencjalnie
największe ryzyko pożarowe, stanowiło nieco ponad 40% w 2016 roku, a w
2017 roku już ponad 50%.

bialystok.lasy.gov.pl
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Ryzyko pożarowe

Leżący świerk – nagromadzenie materiału palnego różnej wielkości
Źródło: IBL

bialystok.lasy.gov.pl

Ryzyko pożarowe
Analiza ryzyka

bialystok.lasy.gov.pl
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Kto odpowiada za zabezpieczenie przeciwpożarowe?
Zarządca terenu
Powołanie zespołu:
Plan zabezpieczenia przeciwpożarowego
Puszczy Białowieskiej

bialystok.lasy.gov.pl

Standardy ochrony
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Stan obecny

Stan obecny
Dojazdy

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22
marca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia
przeciwpożarowego lasów, odległość pomiędzy dowolnym punktem
położonym w lesie a najbliższą drogą publiczną, z wyłączeniem autostrad i
dróg ekspresowych, lub dojazdem pożarowym, nie powinna przekraczać
1500 m.

bialystok.lasy.gov.pl
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Stan obecny
Dojazdy pożarowe

W 2018 roku wyznaczono około
200 km nowych dojazdów
pożarowych na terenie
3 nadleśnictw puszczańskich
oraz BPN

bialystok.lasy.gov.pl

Standardy
Dojazdy pożarowe
• nawierzchnia gruntowa lub utwardzona o nośności, min. 10 ton i nacisku
osi 5 ton,
• promienie zewnętrzne łuków o długości, min. 11 m,
• odstęp pomiędzy koronami drzew o szerokości, min. 6 m, zachowany do
wysokości 4 m od nawierzchni jezdni,
• jezdnia o szerokości min. 3 m,
• plac manewrowy o wymiarach, min. 20 x 20 m — w przypadku drogi bez
przejazdu.
.

bialystok.lasy.gov.pl
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Stan obecny
Wieża w Czerlonce
49,9 m
Kamera HD

Wyposażono
i oddano do
użytku w
2019 roku

bialystok.lasy.gov.pl

Stan obecny
Nowa strefa prognostyczna

W 2018 roku wydzielono nową
strefę prognostyczną
obejmującą obszar Puszczy
Białowieskiej

bialystok.lasy.gov.pl
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Stan obecny
Punkty czerpania wody

Propozycja
8 nowych
PCW

bialystok.lasy.gov.pl

Stan obecny
Sprzęt
Samoloty:
2 dromadery – LBL Białystok i LBL Rostki

Lotniska:
Krywlany, od 2016 Narew

bialystok.lasy.gov.pl
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Stan obecny
Lokalizacja jednostek PSP, OSP i WSP

źródło: KW PSP w Białymstoku

bialystok.lasy.gov.pl

Stan obecny
Statystyki
Liczba wozów gaśniczych w regionie Puszczy Białowieskiej:
Na terenie powiatu hajnowskiego funkcjonujące jednostki:
- PSP na swoim wyposażeniu posiadają 6 samochodów gaśniczych
- OSP na swoim wyposażeniu posiadają 33 samochody gaśnicze

bialystok.lasy.gov.pl
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Statystyki pożarowe

Rejon Puszczy Białowieskiej
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Statystyki pożarowe
rejon Puszczy Białowieskiej
Park
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W latach 2000 – 2018 w Puszczy Białowieskiej
powstały 93 pożary na powierzchni 39,69 ha.
Średnia powierzchnia pożaru wynosiła 0,43 ha i
była ona wyższa, w porównaniu do średniej w
Lasach Państwowych, wynoszącej 0,30 ha.
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Pożary naturalne
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Pożary naturalne
Puszcza jest pod tym względem wyjątkowa
bardzo wysoki procent pożarów powstałych wskutek
wyładowań atmosferycznych (8,3%) w porównaniu do
średniej krajowej, która kształtuje się na
poziomie około 1%

bialystok.lasy.gov.pl

Planowane prace
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Planowane prace
• modernizacja dojazdów pożarowych,
• doposażenie jednostek OSP,
• zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia
akcji ratowniczo-gaśniczej

bialystok.lasy.gov.pl

Z czego wynika potrzeba
wprowadzenia nowego
planu

15

2019-07-04

Z czego wynika potrzeba opracowania planu?

1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
2. Rekomendacja UNESCO
3. Standardem jest, że wraz z nowym PUL wprowadzany jest
również plan zabezpieczenia pożarowego

bialystok.lasy.gov.pl

Rekomendacja
Raport IUCN dla UNESCO
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Raport
Dla całej nieruchomości należy opracować i wdrożyć kompleksowy plan
zapobiegania i zwalczania pożarów lasów oparty na szczegółowej
i realistycznej ocenie ryzyka, który zostanie włączony do zintegrowanego
planu zarządzania lasem i uwzględni uwagi zawarte w niniejszym
raporcie.

3.04.2019
Źródło: Raportu Misji IUCN przygotowany na zlecenie UNESCO

bialystok.lasy.gov.pl

Rekomendacje
Rekomendacja 1 (dla państwa-strony Polski)

Recommendation 1 (to the State Party of Poland)

Zapewnienie zgodności wszystkich działań leśnych w obiekcie z poniższymi ustaleniami w
zakresie gospodarowania zgodnie z nominacja z 2014 r. (zob. załącznik 6.5):

Ensure that all forest operations in the property comply with the following management
arrangements in line with the 2014 nomination (see annex 6.5):

• W strefie ścisłej ochrony, jak również w strefie częściowej ochrony I i II, należy zapewnić,
aby nie podejmowano żadnych interwencji w zakresie gospodarki leśnej, w tym usuwania
drewna martwego, wycinek sanitarnych lub jakichkolwiek aktywnych działań
regeneracyjnych (w tym przygotowania gleby i sadzenia drzew),

#1

• W strefie aktywnej ochrony należy ograniczyć działania w zakresie gospodarki leśnej
wyłącznie do interwencji mających na celu przyspieszenie procesu zastępowania
drzewostanów bardziej naturalnymi lasami liściastymi dębowo - grabowymi lub
zachowanie niektórych związanych z nimi siedlisk nieleśnych, w tym podmokłych łąk, dolin
rzecznych i innych terenów podmokłych oraz siedlisk zagrożonych roślin, zwierząt i
grzybów. Niezbędne środki aktywnej ochrony powinny być wyszczególnione w
zintegrowanym planie zarządzania,

• W całej nieruchomości należy ograniczyć wycinki ochronne tylko do obszarów położonych
wzdłuż określonych dróg i ścieżek (w odległości 50 m od każdej strony) na podstawie
jasnego planu oceny ryzyka,

• Dla całej nieruchomości należy opracować i wdrożyć kompleksowy plan

• In the strictly protection zone as well as in the partial protection zone I and II, ensure that
no forest management interventions are undertaken, including removal of deadwood,
sanitary cuttings or any active regeneration activities (including soil preparation and tree
planting);

• In the active protection zone, limit forest management activities exclusively to interventions
directly aiming at speeding up the process of tree stand replacement to a more natural
broadleaved oak – hornbeam forest or at preserving certain associated non-forest
habitats, including wet meadows, river valleys and other wetlands and habitats of
endangered plants, animals and fungi. The necessary active protection measures should
be detailed in the integrated management plan;

• In the entire property, restrict safety cuttings only to areas along specific roads and paths
(on 50 m distance from each side) on the basis of a clear risk evaluation plan;

• For the entire property, develop and implement a comprehensive Forest Fire Prevention
and Suppression plan based on a rigorous risk assessment, to be included in the
integrated management plan and taking into account the observations in this report.

zapobiegania i zwalczania pożarów lasów oparty na szczegółowej i realistycznej
ocenie ryzyka, który zostanie włączony do zintegrowanego planu zarządzania lasem
i uwzględni uwagi zawarte w niniejszym raporcie.

bialystok.lasy.gov.pl
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Planowane działania
Rekomendacja 1 (dla państwa-strony Polski)
Zapewnienie zgodności wszystkich działań leśnych w obiekcie z poniższymi ustaleniami w
zakresie gospodarowania zgodnie z nominacja z 2014 r. (zob. załącznik 6.5):

• W strefie ścisłej ochrony, jak również w strefie częściowej ochrony I i II, należy zapewnić,
aby nie podejmowano żadnych interwencji w zakresie gospodarki leśnej, w tym usuwania
drewna martwego, wycinek sanitarnych lub jakichkolwiek aktywnych działań
regeneracyjnych (w tym przygotowania gleby i sadzenia drzew),

#1

Wypełnienie rekomendacji poprzez
poszanowanie wytycznych dotyczących ochrony.

• W strefie aktywnej ochrony należy ograniczyć działania w zakresie gospodarki leśnej
wyłącznie do interwencji mających na celu przyspieszenie procesu zastępowania
drzewostanów bardziej naturalnymi lasami liściastymi dębowo - grabowymi lub
zachowanie niektórych związanych z nimi siedlisk nieleśnych, w tym podmokłych łąk, dolin
rzecznych i innych terenów podmokłych oraz siedlisk zagrożonych roślin, zwierząt i
grzybów. Niezbędne środki aktywnej ochrony powinny być wyszczególnione w
zintegrowanym planie zarządzania,

• W całej nieruchomości należy ograniczyć wycinki ochronne tylko do obszarów położonych
wzdłuż określonych dróg i ścieżek (w odległości 50 m od każdej strony) na podstawie
jasnego planu oceny ryzyka,

• Dla całej nieruchomości należy opracować i wdrożyć kompleksowy plan
zapobiegania i zwalczania pożarów lasów oparty na szczegółowej i realistycznej
ocenie ryzyka, który zostanie włączony do zintegrowanego planu zarządzania lasem
i uwzględni uwagi zawarte w niniejszym raporcie.

Wypełnienie rekomendacji poprzez
poszanowanie wytycznych dotyczących ochrony.

Wypełnienie rekomendacji poprzez
poszanowanie wytycznych dotyczących ochrony.
W toku. Wypełnienie rekomendacji poprzez
przygotowanie oceny dla zidentyfikowanych
ryzyk. Przygotowanie planu zapobiegania
i zwalczania pożarów.

bialystok.lasy.gov.pl

Pytania
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Pytania
w następującej kolejności:

Naukowcy

60
sekund
każdy

Działacze

Leśnicy

Samorządowcy

Odpowiedzi
w kolejności wylosowanej przez moderatora
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Odpowiedzi
84 minuty
13:00

Pytania

3
minuty
każdy

Leśnicy

Naukowcy

Działacze

Samorządowcy

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

14:00

Pytania zaadresowane do konkretnych grup trafiły do słoja, skąd losuje je moderator, który wyczytuje grupę
adresata oraz treść pytania. Na odpowiedź każdy z uczestników ma 3 minuty.

lasy.gov.pl

Warsztat
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Wizualizacja map

Wnioski
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Kolejne spotkanie?
Kiedy?

Dziękujemy
Pytania proszę kierować do

rdlp@bialystok.lasy.gov.pl

22

