Podsumowanie V spotkania eksperckiego dotyczącego Puszczy Białowieskiej
w dniu 18 lipca 2019r.
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Organizator spotkania: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Patroni: DGLP, MŚ
Uczestnicy: lista w załączeniu
Przebieg spotkania:

Przebieg spotkania zarejestrowany jest w formie nagrania kamerą protokolarną, formuła
spotkania – zapewniająca równowagę reprezentacji wszystkich grup interesariuszy
uczestniczących w spotkaniu (przedstawiciel Ministerstwa Środowiska, 6 leśników,
4 naukowców, 1 przedstawiciel organizacji pozarządowej, 4 przedstawicieli samorządów,
1 przedstawiciel PSP, 4 ekspertów)
Tematem spotkania było zabezpieczenie przeciwpożarowe, a także kontynuacja zagadnień
związanych z wyzwaniami podziału strefowego w Puszczy Białowieskiej.

V.

Omówione zagadnienia:

1. Podział strefowy w Puszczy Białowieskiej:
Prof. Rafał Paluch zauważył konieczność przeanalizowania części powierzchni drzewostanów
ponad stuletnich, pionierskich, zwłaszcza pod kątem planów ochrony. Czy na pewno powinny
one znaleźć się w III strefie? Zasugerował konieczność zmniejszenia stref III i IV. W strefie
buforowej znajduje się dużo cennych obiektów, które powinno się włączyć do właściwego
obszaru Światowego Dziedzictwa.
Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko podkreślił, że dużym plusem pierwszego Rportu
UNESCO o stanie puszczy jest to, że mówi się w nim dużo o bezpieczeństwie. Miejscowy
zespół (pracujący od kilku miesięcy) powoli wdraża zalecenia UNESCO dotyczące
dostępności puszczańskich zasobów i zasięgu turystycznego.
Prof. Sławomir Bakier podkreślił pozytywne aspekty strefowania, pod warunkiem umiejętnego
zarządzania obiektem. Dla regionu Puszczy Białowieskiej przyszłością jest turystyka, wymaga
to jednak obustronnych kompromisów.
Pani Lucyna Smoktunowicz Wójt Gminy Hajnówka poinformowała członków spotkania o
przesłaniu stanowiska Rady Gminy Hajnówka dotyczącego stanu Puszczy Białowieskiej do
Komisji Europejskiej oraz UNESCO.
Pani Wioletta Bołtryk ze Stowarzyszenia Puszczyków Głos zastanawiała się nad możliwością
złożenia wniosku aktualizacyjnego, dotyczącego zmiany strefowania. Najważniejsze jest
jednak przygotowanie Zintegrowanego planu zarządzania Obiektem oraz kompleksowego
programu rozwoju turystyki. Wszystkie środowiska powinny działać w porozumieniu, aby
działania nie rozsypywały się w terenie. Propozycja postawienia na turystykę historyczną i
kulturową.

2. Zabezpieczenie przeciwpożarowe:
Zagrożenie pożarowe w Puszczy Białowieskiej stanowi rzeczywisty, dynamicznie postępujący
problem. Na spotkaniu wielokrotnie podkreślano konieczność usuwania martwych drzew
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa turystów i mieszkańców obszaru Puszczy
Białowieskiej.
Starosta Hajnowski pan Andrzej Skiepko zwrócił uwagę na konieczność wypracowania
ostatecznej wersji koncepcji zabezpieczenia Puszczy Białowieskiej w związku z narastającą
ilością pożarów. Należy podkreślić istotę zapisu o bezpieczeństwie drzew, które zagrażają
szlakom turystycznym i o konieczności ich wycinki. Owszem są one usuwane, niemniej jednak
są przypadki drzew wywracanych przez wiatr.
Burmistrz Hajnówki pan Jerzy Sirak zaznaczył, że priorytetem jest realizacja i finansowanie
programu zrównoważonego rozwoju.
W środowisku samorządowców padł pomysł na budowę sieci gazowniczej w Hajnówce, aby
zmniejszyć zapotrzebowanie na drewno pochodzące z Puszczy Białowieskiej.
Pan Mariusz Agiejczyk Nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka zapewnia, że prace z zakresu
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego są wykonywane na bieżąco.
Pan Robert Miszczak Nadleśniczy Nadleśnictwa Browsk poinformował o wyłonieniu firmy,
która zajmie się usunięciem drzew niebezpiecznych przy drodze wojewódzkiej Hajnówka –
Narewka. Pracę ruszają od 1 sierpnia. Pozyskane zostanie 1000 m3 drewna, które w całości
zostanie przeznaczone na opał dla mieszkańców gminy Narewka.
Pan Adam Kwiatkowski RDLP– zgodnie z decyzją UNESCO nowy plan urządzania lasu
powinien być sporządzony na podstawie zintegrowanego planu zarządzania Puszczą
Białowieską. Nowe aneksy do PUL-u będą sporządzane, przede wszystkim pod kątem
bezpieczeństwa, na podstawie planu zarządzania ryzykiem.

3. Turystyka:
W związku z licznymi odniesieniami do kwestii turystyki, będzie ona tematem kolejnego
VI spotkania eksperckiego.
Pani Lucyna Smoktunowicz zaprezentowała autorski pomysł o nazwie „Stokrotka”, jako
odpowiedź na próbę zatrzymania turystów w regionie na dłuższy czas. Realizacją propozycji
będzie wybudowanie 3 ścieżek rowerowych łączących Hajnówkę, Białowieżę oraz Narewkę.
Prof. Sławomir Bakier zdefiniował pojęcie rozwoju jako udostępnianie bogactw Puszczy
osobom, które chcą je zobaczyć i ich doświadczyć. Do takiego rozwoju potrzebni są ludzie z
inwencją twórczą, zdolni do podejmowania ryzyka oraz tacy, którzy wiążą z regionem Puszczy
Białowieskiej swoją przyszłość. Możliwości tego obszaru są bardzo duże potrzeba jednak ludzi
twórczych, którzy są w stanie inwestować. Władze rządowe powinny stwarzać warunki do
zapewnienia stabilnego funkcjonowania i rozwoju Puszczy.
Prof. Rafał Paluch zaproponował modyfikację szlaków turystycznych; likwidacja części z nich
i dostosowanie warunków korzystania z pozostałych.
Pani Wioletta Bołtryk zwróciła uwagę na konieczność zabezpieczenia szlaków turystycznych.

VI.

Podsumowanie:

Kolejne spotkanie

1) Termin : 27 sierpnia 2019r.
2) Tematy:
-turystyka
-kontynuacja tematów z poprzednich spotkań

