Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Podsumowanie VIII spotkania eksperckiego, które odbyło się 16 stycznia 2020r.
„Porozmawiajmy o Puszczy Białowieskiej”

I.

Organizator spotkania:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

II.

Patroni:
DGLP, Ministerstwo Klimatu

III.

Uczestnicy:
lista w załączeniu

IV.
Przebieg spotkania:
1. Przebieg spotkania został zarejestrowany w formie nagrania kamerą
protokolarną, formuła spotkania – zapewniająca równowagę reprezentacji
wszystkich grup interesariuszy uczestniczących w spotkaniu. W spotkaniu
uczestniczyło: 7 leśników, 4 naukowców, 5 przedstawicieli samorządu, 3
przedstawicieli organizacji pozarządowych; w spotkaniu wzięli również udział
goście – eksperci: przedstawiciele Ministerstwa Klimatu, RDOŚ w Białymstoku
oraz BULiGL. Uczestnikami spotkania byli również zarządcy OŚD z
Białowieskiego Parku Narodowego.
2. Temat spotkania: proces planowania urządzeniowego w Puszczy Białowieskiej w
świetle wymogów UNESCO.
3. Przywitanie uczestników przez Zastępcę Dyrektora RDLP w Białymstoku pana
Dawida Iwaniuka.
4. Prezentacja dotycząca zasad i etapów tworzenia planu urządzenia lasu z
podkreśleniem społecznego aspektu prac nad dokumentem – Naczelnik Wydziału
Zarządzania Zasobami Leśnymi pan Marek Masłowski.
V. Podsumowanie wypowiedzi uczestników
1. Profesor dr hab. Bogumiła Jędrzejewska zaproponowała uszczegółowienie
definicji drzewostanów stuletnich. Definicja powinna być sformułowana w taki
sposób, który będzie wskazywał drzewostany sprzed konkretnego okresu i nie
pozostawiał żadnych wątpliwości dotyczących kwalifikowania powierzchni do
tej kategorii drzewostanów. Definicja drzewostanów musi zostać
doprecyzowana i uszczegółowiona. Modyfikacje stref powinny być oparte na
walorach przyrodniczych i wymogach wynikających z OUV, przy
jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb społeczeństwa i zapewnieniu
funkcjonowania lokalnych gmin.
2. Doktor Marek Ksepko (BULiGL) zaznaczył, że projekt strefowanie nie jest
sumą wszystkich oczekiwań, ponieważ czasami są one sprzeczne.
3. Pani Elżbieta Laprus poruszyła kwestię braku zabezpieczenia drewna
opałowego mieszkańcom gmin Puszczy Białowieskiej. Przywołała umowę
rządową, która w ramach rekompensaty za powiększenie Białowieskiego
Parku Narodowego, gwarantowała mieszkańcom dostęp do konkretnych ilości
drewna opałowego. Przywołała również europejską kartę samorządów jako
podstawę do zabezpieczenia roszczeń mieszkańców, w szczególności na
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okoliczność argumentowania rekompensat w związku z ograniczeniem
pozyskania drewna.
4. Pan Piotr Kowalczyk (Ministerstwo Klimatu) przedstawił działania Ministerstwa
dotyczące procedowania dokumentów związanych z Puszczą Białowieską.
Poinformował, że aneksy przygotowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów
Państwowych w Białymstoku, po ich przeanalizowaniu przez pracowników
Ministerstwa Klimatu, zostały przesłane do sekretariatu UNESCO.
5. Pan Jan Tabor (DGLP) zaproponował rozważenie oficjalnego wystąpienia do
ekspertów IUCN i UNESCO z zapytaniem o termin udzielenia odpowiedzi,
wydania opinii w sprawie aneksów.
6. Doktor inż. Michał Orzechowski stwierdził, że dostępność surowca w
przyszłości będzie coraz trudniejsza do określenia z uwagi na zjawiska takie
jak zamieranie sosny za sprawą jemioły czy pojawianie się gatunków owadów,
które powodują dotkliwe szkody gospodarcze, a które do tej pory były
traktowane jako gatunki występujące sporadycznie w Polsce.
7. Prof. dr hab. Rafał Paluch podkreślił potrzebę jak najszybszego przygotowania
propozycji strefowania. Zwrócił również uwagę na to, że zgłaszane protesty
nie powinny być kierowane do Lasów Państwowych, a wyżej, do UNESCO i
Komisji Europejskiej.
8. Prof. dr hab. Jacek Hilszczański również zaznaczył konieczność szybkiego
stworzenia planu, który zostałyby zatwierdzony przez UNESCO. Byłoby to z
korzyścią dla społeczności lokalnych, która zyskałaby dostęp do drewna
opałowego w wyniku wykonywania zabiegów ochronnych.
9. Pan Wojciech Niedzielski wyraził opinię, że wszystkie szlaki turystyczne
powinny być udostępnione, a wszystkie drzewa niebezpieczne i suche w
promieniu 50 metrów powinny być wycięte, aby zagwarantować
bezpieczeństwo ludziom, którzy przyjeżdżają do Puszczy Białowieskiej.
10. Pani Wioletta Bołtryk – głos mieszkańców jest zagłuszany przez organizacje,
które nie uczestniczą w żadnych spotkaniach.
11. Pani Beata Bezubik (RDOŚ) zaznaczyła, że nie można odkładać w czasie
kwestii strefowania. Zadeklarowała podjęcie działania w kierunku zmiany PZO,
m.in. w zakresie bezpieczeństwa powszechnego.
VI Postulaty i wnioski
1. Uznano za konieczne rewizję reżimów i ograniczeń oraz potrzebę określenia
odstępstw od wskazanych w poszczególnych strefach zasad.
2. Wypracowana koncepcja strefowania może być przedstawiona publicznie ale
wyłącznie ze stosownym komentarzem, po to by ograniczyć liczbę
negatywnych publikacji osób, które nie brały udziały w pracach.
3. Należy rozważyć wprowadzenie wyjątków dla rezerwatów z uwagi na zmiany
zachodzące w środowisku naturalnym.
4. Z BPN pojawiła się propozycja usuwania powalonych drzew w pasie
drogowym.
5. Należy opracować harmonogram prac nad dokumentami strategicznymi dla
Puszczy.
6. Dyrektywa siedliskowa jasno mówi o konsensusie i porozumieniu wszystkich
stron oraz o dopuszczanych pracach gospodarczych.
7. Uczestnikom spotkania udostępnione zostaną materiały w ciągu 7 dni
(tłumaczony plan oraz wniosek renominacyjny) na potrzeby kolejnego
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spotkania, po to by uczestnicy zapoznali się z zasadami i odstępstwami
stosowanymi przez Białoruś.
8. Pojawił się wniosek o oszacowanie ilości drewna jakie powstanie w wyniku
przeprowadzenia prac w lasach po uproszczeniu strefowania.
9. Należy określić tryb uwzględniania uwag ekspertów uczestniczących w
spotkaniach eksperckich na wyższych szczeblach i w przez reprezentantów
instytucji i resortu.
10. Konieczne jest dokończenie propozycji uporządkowania strefowania.
Wypracowana przez ekspertów koncepcja powinna być traktowana jako
propozycje, nie zaś ostateczny projekt.

VII Ustalenia dot. kolejnego spotkania:
1. Termin (wstępny): 20.02.2020r.
2. Tematy: kontynuacja dyskusji dotyczącej
uwzględnieniem reżimów ochronnych

korekty

strefowania

z
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