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Przedmowa

„Sylwan” to czasopismo wyjątkowe, wyjątkowa jest też Puszcza Białowieska. Niektórzy 
nawet ją nazywają Świątynią Przyrody. 

W  polskim piśmiennictwie Puszcza Białowieska wymieniana była już w  XV wieku 
przez kronikarza Jana Długosza. Pierwszy z dynastii Jagiellonów, król Polski i najwyższy 
książę litewski Władysław II Jagiełło wyruszał wraz ze świtą na polowania do Puszczy 
Białowieskiej, a  stamtąd przesyłał upolowaną zwierzynę do Krakowa. Przypuszczać 
można, że wiele razy orszak królewski przemierzał trakt pomiędzy Krakowem, stolicą 
Korony Polskiej, i  Wilnem, stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego, zatrzymując się po 
drodze w dworze myśliwskim w Puszczy Białowieskiej. Dwa z takich pobytów opisał Jan 
Długosz. Podczas pierwszego, w  1409 roku, król polował przez osiem dni, a  upolowaną 
zwierzynę kazał zasolić i  wysłać rzekami w  beczkach do Płocka, aby przechować ją 
na przyszłą wojnę z  zakonem krzyżackim. Drugi raz w  Puszczy król był w  1426 r., gdy 
schronił się tam wraz z  żoną, królową Zofią, przed epidemią dżumy. Była więc Puszcza 
żywicielką i miejscem schronienia. Jednak pierwsze opracowanie przyrodnicze na jej temat,  
autorstwa jezuity Gabriela Rzączyńskiego, pojawiło się w XVIII wieku w dziele wydanym 
w 1721 r., zatytułowanym „Historia naturalna Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa 
Litewskiego”. 

W przedmowie do książki zawierającej wybór artykułów o Puszczy Białowieskiej, które 
w  ciągu dwu minionych wieków ukazywały się na łamach „Sylwana”, warto wspomnieć 
o  rzadko wymienianych autorach cennych puszczańskich publikacji. Należą do nich  
między innymi autorzy wydający swe dzieła za granicą w  okresie między powstaniami 
narodowymi. 

W Paryżu w latach 1835–1836 ukazało się trzytomowe dzieło Leonarda Chodźki „Polska 
Malownicza”, z  częścią rozdziałów poświęconych tylko Puszczy Białowieskiej. W  1846 r. 
pojawiło się opracowanie Michała Balińskiego i Tymoteusza Lipińskiego, zaczynające się 
słowami o Puszczy – „Wspaniały ten zabytek…”. 

Prawie całkowicie zapomniany jest Piotr Szretter, urodzony na dworze Świetliczyska, 
leżącym na północno-wschodnim skraju Puszczy Białowieskiej (obecnie Białoruś). Jego 
ojciec pochodził z Hajnowszczyzny, dzisiejszej Hajnówki, i był obok nadleśnego Puszczy 
Eugeniusza de Ronke przywódcą powstania listopadowego w  Puszczy Białowieskiej. 
Główną bazę powstańczą ulokowano w  uroczysku Podcerkiew (obecnie Nadleśnictwo 
Białowieża). Piotr Szretter, doskonale znający Puszczę, musiał po powstaniu listopadowym 
wyemigrować do Francji. Mimo że nie miał wykształcenia przyrodniczego, jest przez 
niektórych naukowców zaliczany do pionierów leśnej fitosocjologii. W swojej pracy „Rys 

W tej całej leśnej naturze bywały chwile takiego spokoju,  
jakiego napróżno szukać poza nią. Wśród tego spokoju  

możnaby zapomnieć o wszystkiem, nawet o sobie samym;  
można rozmiłować się w tej puszczy…

 Henryk Sienkiewicz, „Z puszczy Białowieskiej”, 
Wydawnictwo Gebethner i Wolff, 1905
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historyczny powstania w puszczy białowieskiej w roku 1831”, we fragmentach opisujących 
Puszczę Białowieską, doskonale przedstawił leśne formacje roślinne. Na uwagę zasługuje 
postrzeganie przez Piotra Szrettera Puszczy Białowieskiej wraz z jej mieszkańcami jako 
jednego organizmu, w  którym człowiek odgrywa ważną rolę, umiejętnie gospodarując 
zasobami leśnymi. 

W  okresie panowania litewsko-polskiego przywilejem władców było polowanie na 
grubego zwierza i  użytkowanie drewna w  Puszczy. Książęta litewscy i  królowie polscy 
szanowali jednak nabyte wcześniej prawa miejscowej ludności. Mogła ona wchodzić do 
lasu i korzystać z jego darów na własne potrzeby, władca zaś, chcąc zagwarantować ciągłość 
użytkowania, chronił las i dbał o jego trwałość. Użytkowanie i ochrona zawsze szły tutaj 
w parze. 

Najdawniejszym sposobem eksploatacji Puszczy były łowy organizowane w celu zaopa-
trzenia skarbu państwa w futra, które zastępowały wówczas pieniądz. Do najcenniejszych 
zwierząt łownych zaliczano żubry, bobry i łosie. Dlatego ustawa z 1557 r. wprowadziła karę 
śmierci za ubicie grubego zwierza. Żubra chroniono zresztą już wcześniej, bo od początku 
XVI stulecia. Dzięki takim rozwiązaniom gatunek ten ocalał w  Puszczy Białowieskiej, 
chociaż w całej Europie został wytępiony. 

Handel drzewny zyskał na znaczeniu, gdy lasy w  Europie Zachodniej zostały 
przetrzebione, a ogromne puszcze na wschodzie wciąż były zasobne w drewno doskonałej 
jakości. Prawdopodobnie zaczęto je pozyskiwać i  spławiać rzekami do Gdańska już na 
początku XV wieku, a dochód z tej działalności zasilał skarb królewski. Ludność miejscowa 
mogła pozyskiwać drewno na budowę domów i na opał za opłatą. 

Bardzo duże znaczenie miało również bartnictwo, miodu używano bowiem 
w  zastępstwie cukru, a  wosk, wykorzystywany do wyrobu świec, był ważnym towarem 
eksportowym całej wschodniej Europy. Bartnictwem trudnili się bartnicy oraz podłaźnicy, 
nazywani tak od słowa „podłaz”, oznaczającego plaster miodu wycięty z barci bez niszczenia 
pszczół. W roku 1796 w całej Puszczy były 632 barcie zasiedlone przez pszczoły; 6601 barci 
było pustych. 

Innym leśnym użytkiem był potaż, uzyskiwany z popiołu drzewnego. Wykorzystywano 
go do bielenia płótna, wyrobu mydła i  barwników. Stał się towarem eksportowym 
dużo wcześniej niż drewno, a  wywożono go do Gdańska i  Królewca. Niektórzy 
historycy twierdzą, że już w XV i XVI wieku urządzono w Puszczy ogromną potażarnię 
i sprowadzono tzw. budników, którzy osiedlili się we wsiach Teremiski, Pogorzelce, Budy 
i Masiewo. Smoły używano w lecznictwie i do nasycania skór. Dziegieć służył za lek oraz 
środek do impregnacji płótna i skór, smarowania osi kół, uszczelniania beczek, przyklejania 
grotów do strzał. Dziegciarze, którzy zajmowali się jego wytwarzaniem, podlegali pewnym 
obostrzeniom. Nie mogli na przykład ścinać drzew; wolno im było jedynie wykopywać 
korzenie do wypału. Wypalano także węgiel drzewny. W 1796 r. w Puszczy Białowieskiej 
działały 82 piece smolne i dziegciarskie. 

Pozyskiwanie suchego drewna i grzybów w Puszczy było dozwolone, chociaż próbowano 
to prawo ograniczać tylko do mieszkających wokół Puszczy stróżów i  strzelców. Obcym 
chciano zabronić wstępu do lasu, a zwłaszcza darcia łyka. Łyko lipowe i otrzymywane po 
jego wysuszeniu łubie były dawniej wykorzystywane do wyplatania mat, koszyków i łapci, 
do skręcania sznurów. Prawo do koszenia łąk było jednym z najcenniejszych uprawnień 
miejscowej ludności. Przynosiło dochód skarbowi królewskiemu, sprzyjało też ochronie 
zwierzyny i całej Puszczy. Wypasanie bydła podlegało wprawdzie pewnym ograniczeniom 
– nie można tego było robić z psami, nie można też było wchodzić dalej niż na ćwierć mili 

Andrzej Konieczny
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w las, obowiązywał także zakaz palenia ognia przez pasterzy – ale wypas przetrwał aż do lat 
60. XX wieku. Miejscowi mogli także za pozwoleniem króla korzystać z wód puszczańskich 
i łowić ryby. 

Puszcza Białowieska – dziedzictwo miejscowej ludności, chroniona i  użytkowana, 
zachowała swoją tożsamość do XXI wieku. Dyskusja o Puszczy wciąż trwa – jak należy ją 
definiować, czym była w przeszłości, jak wielką rolę w jej historii odegrał człowiek. Jest to 
ważne szczególnie dzisiaj, gdy naocznie możemy się przekonać, jak oto niefortunne decyzje 
prowadzą do rozpadu i  zamierania lasu na bardzo dużych powierzchniach, jak zmienia 
się przez to radykalnie krajobraz, ale także charakter siedlisk, jak rodzi się zagrożenie dla 
gatunków chronionych w  ramach sieci Natura 2000 oraz dla ludzi, którzy jako turyści 
i mieszkańcy okolicznych miejscowości odwiedzają Puszczę Białowieską.

Współcześni leśnicy często sięgają po „Sylwana”, obchodzącego swoje 200-lecie. 
Czasopismo od zawsze było zaangażowane w sprawy Puszczy Białowieskiej. Przykładem 
może być zdecydowany sprzeciw wieloletniego redaktora „Sylwana” i wybitnego botanika 
Szymona Wierdaka wobec działalności firmy The Century European Timber Corporation 
niszczącej białowieskie lasy. Zdarzyło się to 14 września 1925 r. w  czasie walnego 
zgromadzenia Małopolskiego Towarzystwa Leśnego, czyli wkrótce po podpisaniu kontraktu 
z  brytyjską kompanią. Jego wystąpienie potępiające ten kontrakt zostało opublikowane  
w  „Sylwanie” w tym samym roku. 

Jedynie w  tym najstarszym polskim leśnym periodyku zamieszczane są artykuły 
o  wielkiej wartości naukowej, które doskonale podkreślają rolę leśników w  zachowaniu 
trwałości i piękna Puszczy Białowieskiej. Wielokrotnie na łamach „Sylwana” prezentowane 
były między innymi wyniki badań naukowych prowadzonych przez Katedrę Hodowli Lasu 
Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, podkreślające 
istotną rolę leśników w Puszczy Białowieskiej. Zwłaszcza jedną zawartą tam opinię warto 
zacytować: „Wpływ na zachowanie drzewostanów świerkowych miała dobrze wykonywana 
przez administrację leśną profilaktyka polegająca na systematycznym usuwaniu tzw. drzew 
trocinkowych i ograniczaniu w ten sposób ekspansji szkodliwych owadów” (Brzeziecki i in. 
2012, „Sylwan” 9/2012). 

„Dwa wieki Puszczy Białowieskiej na łamach »Sylwana«” – książka ukazująca się 
w  200-lecie tego wielce zasłużonego czasopisma leśnego korzystnie wpłynie na jakość 
trwającej dyskusji o sposobie zarządzania Puszczą Białowieską, o stosowanych metodach 
ochrony lasu, a także o przyszłości samej Puszczy. Obecnie dyskusja przeniosła się z Polski 
na forum międzynarodowe. Wypowiadają się osoby, które w  Puszczy Białowieskiej nie 
były ani razu, a  znają ją jedynie z  przekazów literaturowych czy medialnych. Dzisiaj, 
gdy podejmowane są próby dyskredytowania dorobku polskiego leśnictwa, łowiectwa 
i  ochrony przyrody, zastanówmy się, czy dobrze traktujemy to nasze dziedzictwo? Jakie 
działania powinniśmy podjąć w  sytuacji, gdy zamieranie lasu, spowodowane negatywną 
synergią wielu czynników biotycznych i abiotycznych, wciąż trwa, prowadząc do usychania 
milionów puszczańskich drzew? Warto w tym miejscu przypomnieć, że od 40 lat Puszcza 
Białowieska dlatego znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, że obejmuje 
„najbardziej niezwykłe zjawiska przyrodnicze lub obszary o  wyjątkowym naturalnym 
pięknie i znaczeniu estetycznym” (kryterium VII). 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z  treścią opublikowanych w książce artykułów 
pochodzących z  „Sylwana” na temat Puszczy Białowieskiej, do refleksji i  podjęcia 
próby uzyskania odpowiedzi na kilka istotnych pytań. Co jest dla nas ważne? Co mamy 
przekazać przyszłym pokoleniom? Jaki model funkcjonalny i  sposób zarządzania 

PRZEDMOWA
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będzie adekwatny i  korzystny dla Puszczy Białowieskiej? Czy w  tym modelu i  sposobie 
uwzględnimy historycznie naturalną, kulturową rolę miejscowej ludności, wielowiekową 
udokumentowaną obecność ludzi w Puszczy i ich harmonijną z Puszczą koegzystencję?

Życzę Państwu analitycznych refleksji i trafnych odpowiedzi na te i wiele innych pytań, 
życzę satysfakcjonującej lektury. 

Szczęść Boże i Darz Bór!

dr inż. Andrzej Konieczny
Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych

Andrzej Konieczny



Słowo wstępne

Polskie Towarzystwo Leśne jest obecne w dziejach polskiego leśnictwa od blisko 140 lat. 
Złotą kartą jego działalności jest „Sylwan”, czasopismo o  tematyce leśnej, którego misję 
wydawniczą Towarzystwo przejęło i  realizuje nieprzerwanie od chwili swego powstania 
aż do dzisiejszego dnia. Na łamach „Sylwana” w  jego 200-letniej historii ukazywały się 
publikacje naukowe, artykuły opisujące problemy i dylematy leśnictwa, przede wszystkim 
na ziemiach polskich, stanowiące dziś cenny zasób wiedzy historycznej, wspomagającej, 
a często i niezbędnej w rozwiązywaniu problemów leśnictwa. 

„Dwa wieki Puszczy Białowieskiej na łamach »Sylwana«” to wydawnictwo ukazujące 
się w szczególnych okolicznościach. Trafia ono do rąk czytelników w czasie ostrego sporu 
o sposób zarządzania i ochrony wyjątkowego obiektu leśnego – Puszczy Białowieskiej. Spór 
ten ma wymiar nie tylko lokalny, dotykając bowiem również szerszego problemu, jakim jest 
koncepcja ochrony przyrody i bioróżnorodności w lasach, przybiera jednocześnie charakter 
ideologicznej debaty o wymiarze krajowym i europejskim. 

Wypracowana przez środowisko leśne i  wdrażana w  ostatnich dekadach w  polskim 
leśnictwie koncepcja wielkoobszarowej, czynnej ochrony przyrody metodami wielofunk-
cyjnej gospodarki leśnej, zawarta w  idei wyrażonej hasłem „Wielofunkcyjna gospodarka 
leśna współczesną formą ochrony przyrody”, spotyka się dzisiaj z  agresywną ideowo 
i organizacyjnie koncepcją podziału lasów na wyodrębnione liczne obszary, pozostawione 
procesom naturalnym z dominacją ochrony biernej, i na pozostałe lasy, ukierunkowane na 
intensyfikację produkcji drewna oraz pełnienie przede wszystkim funkcji gospodarczych. 

Chaos ideowy, który kształtują w tym sporze media, zainteresowane często bieżącą grą 
polityczną, uwidacznia potrzebę sprowadzenia debaty na grunt merytoryczny, odwołujący 
się przede wszystkim do wiedzy naukowej i historycznej. Na tym tle pojawiła się idea wyko-
rzystania dorobku myśli naukowej zawartej w wielu artykułach opublikowanych na łamach 
„Sylwana” w całym jego okresie wydawniczym. Książka „Dwa wieki Puszczy Białowieskiej 
na łamach »Sylwana«” to realizacja tej myśli. Oto w najstarszym w Europie czasopiśmie 
leśnym, ukazującym się od 200 lat, znajdujemy liczne publikacje, które chronologicznie 
odzwierciedlają fakty, stan wiedzy, dylematy i troskę środowisk naukowych, elit ideowych 
leśnictwa, o  Puszczę Białowieską,  sposób postępowania i  zarządzania tym wyjątkowym 
ekosystemem leśnym. Sto trzydzieści artykułów o tej tematyce, które ukazały się w ciągu 
dwóch stuleci na łamach „Sylwana”, wzbogaca dziś zbiór literatury naukowej na temat 
Puszczy Białowieskiej, dołączając do innych, licznych w tym względzie publikacji zarówno 
krajowych, jak i zagranicznych. Lektura tekstów, opublikowanych na przestrzeni wieków, 
ukazuje zmienność roli gospodarczej i znaczenia ekologicznego Puszczy, zmianę jej granic 
i  przynależności państwowej, mnogość pokoleń właścicieli i  zarządców, zróżnicowanie 
rozmiaru, metod użytkowania i ochrony przyrody, potrzeb oraz różnorodnych oczekiwań 
społecznych w stosunku do tego obszaru – obiektu Światowego Dziedzictwa Kulturowego 
i Przyrodniczego UNESCO. 

Lektura prowadzi także do refleksji, że wysokie dotychczas walory przyrodnicze 
Puszczy Białowieskiej są zarówno efektem bogactwa i  mozaikowatości jej siedlisk, jak 
i unikalnej historii użytkowania. Od zarania swoich dziejów człowiek był w Puszczy obecny 
i  użytkował jej bogate zasoby na wiele różnych sposobów, dobrze udokumentowanych  
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w literaturze. W świetle podstawowej wiedzy na temat przeszłości Puszczy spotykane dziś 
dość często twierdzenie, jakoby stanowiła ona „ostatni las pierwotny w  niżowej części 
Europy”, jest po prostu nieprawdziwe. Jej walory przyrodnicze to nie tyle wynik braku 
działań człowieka, ile efekt ograniczonej skali, zakresu i intensywności tych działań.

Dzisiejszy spór o Puszczę i o sposób ochrony przyrody w lasach nie powinien być prowa-
dzony w oderwaniu od faktów i danych historycznych oraz pogłębionej analizy naukowej. 
Jeśli jednak i wiedza naukowa nie daje jednoznacznych rozstrzygnięć dotyczących wyboru 
drogi ochrony unikalnego obiektu, jakim jest Puszcza Białowieska, to przyjęte rozwiązania 
powinny, zachowując zasadę przezorności, zarysować linię kompromisu pomiędzy ochroną 
czynną i bierną, a rozstrzygnięcie sporu pozostawić nauce i praktyce w przyszłości.

Książka „Dwa wieki Puszczy Białowieskiej na łamach »Sylwana«” wpisuje się w przy-
padający w 2020 roku jubileusz 200-lecia tego najstarszego czasopisma leśnego w Europie 
– wyjątkowego świadka historii polskiego leśnictwa, jego zmian organizacyjnych, licznych 
problemów, dylematów hodowlanych i ochronnych, sukcesów i porażek. 

Należy mieć nadzieję, że przygotowane przez Centrum Informacyjne Lasów Państwo-
wych opracowanie, powstałe we współpracy z Polskim Towarzystwem Leśnym, pozwoli na 
pełniejsze wykorzystanie wiedzy historycznej, pomoże społeczeństwu w  lepszym zrozu-
mieniu złożoności problemów Puszczy Białowieskiej oraz będzie jednym z  elementów 
wspomagających kształtowanie trwałego, zrównoważonego rozwoju tych wyjątkowych 
terenów.

dr inż. Janusz Dawidziuk 
Przewodniczący Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Leśnego

Janusz Dawidziuk



Wprowadzenie

„Sylwan” należy do nielicznej grupy najstarszych na świecie czasopism naukowych 
z  zakresu leśnictwa i  ochrony leśnej przyrody. Zawsze był wydawany w  języku polskim. 
W  okresie 1820–1918, pod zaborami i  obcą administracją leśną, przyczyniał się do 
poczucia jedności narodowej wśród leśników oraz budował więź i solidarność zawodową. 
Odegrał, w szczególności w okresie ostatniego stulecia, po odzyskaniu w 1918 r. niepodle-
głości, dużą rolę edukacyjną i popularyzatorską, podnosząc poziom wiedzy i umiejętności 
leśników. Przyczynił się do dzisiejszego, wysoko ocenianego stanu i  kształtu współcze-
snego leśnictwa. „Sylwan” od 1820 r. przekazywał i przekazuje informacje o nowatorskich 
dokonaniach w  gospodarce leśnej, wynikach badań naukowych, o  środowisku leśników, 
działalności Galicyjskiego, a później Polskiego Towarzystwa Leśnego, których od 137 lat 
jest organem naukowym (prasowym). Dawniej przybliżał tematykę leśną, zamieszczając 
tłumaczenia ważnych publikacji z  leśnictwa światowego (głównie niemieckiego i  francu-
skiego). Również dzisiaj prezentuje dorobek zagranicznych placówek naukowych. Można 
powiedzieć, że odegrał znaczną rolę w  kształtowaniu patriotycznych postaw dawnych 
i obecnych pokoleń leśników, krzewiąc zawsze ideę służby dla dobra polskich lasów i ojczy-
stej przyrody. Jest niewątpliwie znanym i poważnym, „żywym”, rozwijającym się zabytkiem 
ogólnego polskiego czasopiśmiennictwa naukowo-badawczego.

Historia „Sylwana” z podziałem na poszczególne okresy działalności była przedmiotem 
licznych opracowań. Pisali o niej między innymi (w kolejności alfabetycznej): Broda (2000, 
2007), Grzywacz (2008), Heymanowski (2008), Kasprzyk (1984), Szczerbowski (1907), 
Zarzyński (2000). Znaczące opracowania na ten temat znajdują się w  „Dziejach lasów, 
leśnictwa i drzewnictwa w Polsce” (1965), gdzie kolejne rozdziały o historycznym rozwoju 
piśmiennictwa leśnego przygotowali: Tadeusz Marszałek, Wacław Krajski, Antoni Żabko-
-Potopowicz i  Edward Więcko, Nikodem Godera. Obszerne hasło dotyczące „Sylwana” 
znajduje się w „Małej encyklopedii leśnej” (1991). Z okazji 150 rocznicy rozpoczęcia wyda-
wania „Sylwana” przygotowano w 1970 r. specjalny, podwójny numer jubileuszowy – 8/9, 
z  nadrukiem o  jubileuszu na okładce. W  2002 r. z  okazji Rejsu Leśników po Wielkich 
Jeziorach Mazurskich wydano reprint zeszytu 1 i 2 „Sylwana”, tomu 11 z 1835 r., zawiera-
jącego rozprawę P. Haczewskiego „O Spławie drzewa, z dodatkiem Terminologii Orylów, 
Flisów, Majtków, oraz dwoma tablicami objaśniającemi”*.1W  2006 r. ukazała się publi-
kacja „Ochrona środowiska leśnego na łamach »Sylwana« w latach 1820–1939” autorstwa 
Łukasza Kontowskiego i Tomasza Nowaka, powstała na podstawie ich prac magisterskich 
(z 2004 r.), wykonanych pod kierunkiem prof. Bohdana Ważyńskiego. Publikację wydało 
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. 

„Sylwan” był honorowany kilkoma wydaniami kart pocztowych przez Pocztę Polską: 
z okazji 150 rocznicy, z napisem na karcie: „150-lecie czasopisma leśnego Sylwan 1820–
1970”; na Kongres Leśników Polskich w Warszawie, w dniu 26 kwietnia 1997 r., kiedy to 
ukazała się karta pocztowa z logo Kongresu i wizerunkiem Sylwana (Silvanusa) – rzymskiego 

*  Autorem rozprawy był Józef Haczewski (J. Haczewski). W 1838 r. opublikował w „Sylwanie” inną pracę – 
„O bursztynie” (tom 14, s. 191, s. 358). Był sekretarzem Sekcyi leśnej w Komissyi Województwa Płockiego. 
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Dwa  wieki Puszczy Białowieskiej na łamach „Sylwana”

 boga lasów i dzikiej przyrody – a więc wizerunkiem zdobiącym przez długie lata poszcze-
gólne strony tytułowe naszego czasopisma (od pierwszego numeru z 1820 r.); na 125-lecie 
Polskiego Towarzystwa Leśnego, upamiętnione kartką pocztową z fotografią drzewostanu, 
okładki tomu I „Sylwana”, fotografią pomnikowego dębu Bartek z Zagnańska i znaczkiem 
PTL – na znaczku pocztowym karty znalazła się stara, tradycyjna odznaka członka Galicyj-
skiego Towarzystwa Leśnego. 

Polskie Towarzystwo Leśne planuje w 2020 r., na jubileusz 200-lecia „Sylwana”, zorgani-
zowanie sympozjum naukowego poświęconego stanowi i perspektywom rozwoju czasopism 
naukowych i branżowych z zakresu leśnictwa oraz uhonorowanie i upowszechnienie tego 
zasłużonego czasopisma z wykorzystaniem różnych form, a także podjęcie działań zmie-
rzających do podniesienia jego poziomu i międzynarodowego prestiżu bibliometrycznego.

„Sylwan” przez cały okres funkcjonowania miał zawsze ten sam tytuł. Zmieniały się 
podtytuły: „Sylwan. Dziennik nauk leśnych i myśliwych” (1820); „Sylwan. Dziennik nauk 
leśnych i łowieckich” (1830); „Sylwan. Zbiór nauk i urządzeń leśnych i łowieckich” (1834); 
„Sylwan. Czasopismo miesięczne dla leśników i właścicieli ziemskich. Organ Galicyjskiego 
Towarzystwa Leśnego” (1888); „Sylwan. Czasopismo miesięczne dla leśników i właścicieli 
ziemskich. Organ Małopolskiego Towarzystwa Leśnego” (1919); „Sylwan. Organ Polskiego 
Towarzystwa Leśnego. Publication de la Société Forestiére de Pologne” (1926). Od bardzo 
wielu już lat na stronie tytułowej widnieje tylko napis: „Sylwan. Miesięcznik Polskiego 
Towarzystwa Leśnego założony w 1820 r.”.

Przez całe dziesięciolecia okładkę zdobiła i zdobi rycina twarzy bożka lasów i dzikiej 
przyrody – Sylwana – oraz motto „Nobis placeant ante omnia silvae” („My lasy nad wszystko 
miłujemy”), pochodzące ze zbioru „Eclogae” (lub „Bucolica”), z Pastorałki II, wybitnego 
rzymskiego poety Wergiliusza (Publius Vergilius Maro, ur. 70 r. p.n.e., zm. 19 r. n.e.).

Regularność ukazywania się „Sylwana” była różna: periodyk (4 zeszyty rocznie), czaso-
pismo ukazujące się nieregularnie (w  zależności od posiadanych materiałów i  środków 
finansowych), regularnie ukazujący się miesięcznik (czasami z  podwójnymi zeszytami), 
w latach 1935–1939 wydawany w postaci dwu serii: A – o charakterze naukowym, zawie-
rającej głównie rozprawy z  zakresu leśnictwa i  nauk pokrewnych oraz B – z  artykułami 
popularno-naukowymi i informacjami dotyczącymi działalności Towarzystwa.

Nakład „Sylwana” zmieniał się, co jest oczywiste z  historycznego punktu widzenia 
i  związane z  powiększaniem się z  czasem liczby wykształconych leśników: w  okresie 
warszawskim wynosił od kilkudziesięciu do 200–300 egzemplarzy; w okresie lwowskim był 
zróżnicowany, przeciętnie 700 egzemplarzy; po II wojnie światowej był różny, wahał się  
od 1600 do 2300 egzemplarzy; obecnie wynosi 1200–1300 egzemplarzy (jak na czasopismo 
o charakterze naukowym, jest to nakład wysoki), przy czym tysiąc egzemplarzy prenume-
rują Lasy Państwowe.

W okresie 200 lat istnienia „Sylwana” było 169 lat działalności wydawniczej i  łącznie 
31 lat przerw. W latach 1859–1882 zdarzyło się to z powodu kryzysu społecznego i gospo-
darczego jako efektu represji po Powstaniu Listopadowym, polityki rusyfikacyjnej, niechęci 
władz carskiej Rosji do społecznej działalności, w  tym działalności polskich leśników. 
W  latach 1940–1946 nastąpiła przerwa wydawnicza spowodowana II wojną światową, 
okupacją radziecką i niemiecką Lwowa, gdzie znajdowała się redakcja i drukarnia „Sylwana”.

„Sylwan” był przez 111 lat wydawany w Warszawie, przez 57 lat we Lwowie oraz przez 
rok w Krakowie. Obecną siedzibą redakcji (poczta, wysyłka, zebrania komitetu redakcyj-
nego i rady programowej) jest lokal Zarządu Głównego PTL w Warszawie przy ul. Bitwy 
Warszawskiej 1920 r. nr 3.
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Właścicielami i wydawcami „Sylwana” były różne instytucje: Komisja Rządowa Przy-
chodów i  Skarbu Królestwa Polskiego (kiedy to „Sylwan” był półoficjalnym pismem 
rządowym); prywatna spółka wydawnicza Kazimierz Glinka-Janczewski i Franciszek Elsner; 
Galicyjskie, Małopolskie i Polskie Towarzystwo Leśne. Od 147 lat właścicielem czasopisma 
jest Polskie (Galicyjskie) Towarzystwo Leśne. Przez ten czas wydawanie „Sylwana” było 
finansowane ze składek członków i pieniędzy pozyskiwanych przez Towarzystwo, w tym 
z  prenumeraty nadleśnictw i  od instytucji oraz osób prywatnych. W  latach 1955–1966 
współwydawcą była Polska Akademia Nauk, w latach 1966–1991 już tylko z częściowym 
wsparciem finansowym. Później „Sylwan” korzystał ze wsparcia finansowego Komitetu 
Badań Naukowych, a  następnie Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego. Wysokość 
dofinansowania wynosiła rocznie tylko ok. 5–7% całkowitych kosztów wydania. 

Nieocenioną pomocą finansową w  regularnym comiesięcznym ukazywaniu się 
„Sylwana” jest zakup przez Lasy Państwowe tysiąca egzemplarzy na potrzeby jednostek 
organizacyjnych LP. Prenumerata dokonywana jest na zasadach non profit z  prowizją, 
na podstawie corocznie podpisywanej umowy miedzy PTL a  Centrum Informacyjnym 
Lasów Państwowych. Dzięki wysyłce za granicę 66 egzemplarzy otrzymujemy na zasadzie 
wymiany zagraniczne leśne czasopisma branżowe na potrzeby biblioteki PTL oraz informu-
jemy ważniejsze towarzystwa leśne i biblioteki o naszej działalności i postępie w badaniach 
polskich placówek naukowych (poprzez bezpłatny przekaz egzemplarzy). Polskie biblioteki 
do swoich zasobów otrzymują ok. 40 egzemplarzy.

„Sylwan” jest oceniany przez Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyższego; od wielu 
lat szczyci się wysoką kategorią wśród polskich czasopism naukowych. Kategoria ta 
była wyrażana dawniej w wysokości 6 punktów lub jako A, od czerwca 2010 roku jest to 
9  punktów, a  od kilku lat – 15 punktów (najwyższa ocena dla czasopism wydawanych 
w języku polskim). „Sylwan” uzyskał wpis na tzw. Listę Filadelfijską, tworzoną w USA przez 
Filadelfijski Instytut Informatyczny (Thomson Institute), zawierającą najwyżej cenione, 
prestiżowe czasopisma naukowe na świecie, reprezentujące wszystkie dyscypliny naukowe 
i  branże. Taki wpis znacznie zwiększa cytowalność artykułów. Czynnik wpływu danego 
czasopisma (znaczenia) na naukę światową znacznie podwyższa wartość punktową oceny 
czasopisma i  artykułów poszczególnych autorów. W  2010 r. Filadelfijski Instytut Infor-
matyczny po raz pierwszy wyliczył „Sylwanowi” tzw. impact factor (IF), który wyniósł 
wówczas 0,142; za rok 2017 wskaźnik IF równa się 0,7. To duży sukces redakcji i autorów 
artykułów, którzy coraz częściej reprezentują inne niż leśne placówki naukowe, wśród nich 
autorów zagranicznych. Są plany, bo istnieje taka potrzeba, wydawania „Sylwana” w języku 
angielskim, aby zwiększyć zasięg jego oddziaływania i  promocji polskich pracowników 
naukowych w leśnictwie światowym.

Do tej pory redaktorami naczelnymi „Sylwana” było 15 osób, co jak na okres 200 lat 
działalności świadczy o  stabilności zespołów redakcyjnych, pełnym oddaniu się pracy 
społecznej, bardzo dużym poświęceniu dla dobra lasów i  leśnictwa. Najdłużej funkcję tę 
pełnili: Stanisław Tyszkiewicz, Szymon Wierdak, Arkadiusz Bruchwald, Kazimierz Glinka-
-Janczewski i  Stanisław Sokołowski. Tylko jeden z  redaktorów naczelnych był urzęd-
nikiem leśnym – Hipolit Ciesielski, zatrudniony w  Wydziale Lasów Komisji Rządowej 
Przychodów i  Skarbu Królestwa Polskiego. Pozostali byli wykładowcami na uczelniach 
leśnych lub jednocześnie wysokiej rangi urzędnikami administracji leśnej i wykładowcami  
[Juliusz  Brincken – dyrektor generalny lasów rządowych i  wykładowca w  Szczególnej 
Szkole Leśnictwa w  Warszawie, Aleksander Nowicki – inspektor lasów, radca leśnictwa 
i  docent Uniwersytetu Jagiellońskiego, a  także Kaźmirz Acht (po zmianie nazwiska  
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Kazimierz Tarłowski) – wysoki urzędnik leśny, dyrektor lasów we Lwowie oraz wykładowca 
Szkoły Leśnej w Bolechowie, później na Politechnice Lwowskiej]. Nauczycielami akademic-
kimi lub pracownikami naukowymi byli: Kazimierz Glinka-Janczewski w Instytucie Agro-
nomicznym i później w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie; 
Władysław Tyniecki w  Krajowej Szkole Gospodarstwa Lasowego we Lwowie; Stanisław 
Sokołowski w Wyższej Szkole Lasowej we Lwowie i później na Uniwersytecie Jagiellońskim; 
Wacław Niedziałkowski w SGGW; Tadeusz Włoczewski w SGGW; Tadeusz Gieruszyński 
na Politechnice Lwowskiej, później Uniwersytecie Jagiellońskim i Wyższej Szkole Rolniczej 
w Krakowie; Stanisław Tyszkiewicz w Instytucie Badawczym Leśnictwa, wcześniej również 
w  SGGW; Zbigniew Sierpiński w  Instytucie Badawczym Leśnictwa; Tadeusz Marszałek 
w SGGW; Arkadiusz Bruchwald w SGGW, a obecnie także w IBL.

Bardzo trudno wymienić wszystkich współpracowników „Sylwana” (redaktorów, 
autorów artykułów, członków rady programowej). Zresztą osobami przyczyniającymi się 
do ukazywania się tego czasopisma byli i są nie tylko autorzy i redaktorzy, członkowie rady 
programowej, ale również recenzenci artykułów, tłumacze streszczeń na język angielski, 
sekretarze redakcji, redaktorzy techniczni, drukarze, obsługa administracyjna oraz 
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych i Centrum Informacyjne LP, zakupujący więk-
szość nakładu miesięcznika.

Tab. 1. Redaktorzy naczelni (główni) „Sylwana”

               Okres warszawski                    Lata
 Juliusz Brinken (Brincken)
 Hipolit Ciesielski (Cielecki, Cieleski)
 Kazimierz Glinka-Janczewski

            1820–1833
            1834–1841
            1841–1858

               Okres lwowski                    Lata
  Aleksander Nowicki
  Władysław Tyniecki
  Kaźmirz Acht (Kazimierz Tarłowski)
  Władysław Tyniecki
  Stanisław Sokołowski
  Szymon Wierdak

            1883–1886
            1887–1891
            1892–1895
            1896–1904
            1905–1920
            1920–1939

               Okres współczesny                   Lata
   Szymon Wierdak
   Wacław Niedziałkowski
   Tadeusz Włoczewski
   Tadeusz Gieruszyński
   Stanisław Tyszkiewicz
   Zbigniew Sierpiński
   Tadeusz Marszałek
   Arkadiusz Bruchwald

                  1947
            1948–1949
            1950–1955
            1955–1956
            1956–1979
            1979–1985
            1985–1991
                od 1991

Warto zwrócić uwagę, że wśród autorów piszących artykuły do „Sylwana” byli wybitni 
leśnicy i  przyrodnicy, o autorytecie wysoko cenionym w świecie nauki, nie tylko w naukach 
leśnych, m.in.: Jan Hausbrandt, Władysław Jedliński, Cyryl Kochanowski, Jan Miklaszewski, 
Marian Raciborski, Józef Rivoli, Stanisław Sokołowski, Władysław Szafer, a w okresie po  
II wojnie światowej: Eugeniusz Bernadzki, Józef Broda, Zygmunt Czubiński, Tadeusz 
Gieruszyński, Jerzy Grochowski, Wiesław Grochowski, Jan Jerzy Karpiński, Simona Kossak, 
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Franciszek Krzysik, Leon Mroczkiewicz, Marian Nunberg, Zygmunt Obmiński, Kazimierz 
Suchecki, Andrzej Szujecki, Tadeusz Trampler, Stanisław Tyszkiewicz, Edward Więcko 
i inni oraz wielu pracowników nauki prowadzących dziś badania w różnych, leśnych i przy-
rodniczych instytucjach naukowych.

Puszcza Białowieska to jeden z  najcenniejszych obiektów przyrodniczych Europy 
– ze względu na niezwykłe bogactwo gatunkowej i  siedliskowej różnorodności biolo-
gicznej, mnogość różnorodnych starodrzewów o bogatym składzie gatunkowym, zbliżo-
nych charakterem do lasów naturalnych, dużą różnorodność gleb pod względem żyzności 
i nawodnienia, niespotykaną na innych obszarach leśnych, ogromną liczbę starych drzew 
o  wymiarach pomnikowych. Puszcza Białowieska to Światowe Dziedzictwo Kulturowe 
i Przyrodnicze UNESCO, Międzynarodowy Rezerwat Biosfery MAB.

Dawniej tereny te, znacznie rozleglejsze niż obecnie, rozgraniczały w  Królestwie 
Polskim Litwę od Korony. Dzieje Puszczy Białowieskiej, z  punktu widzenia władców, 
właścicieli, dzierżawców, użytkowników, administracji i  służb leśnych oraz rozmiaru 
i sposobów użytkowania, dość szczegółowo opisał Otto Hedemann (1939). W dokumencie 
„Opisanie Puszcz Ekonomii Brzeskiej” z  1796 r. znajdujemy kompleksowy wykaz nazw 
według potrójnej klasyfikacji, dzielącej je na uroczyska, bory i ostępy. Wyróżniono wówczas  
13 straży (w pewnym przybliżeniu można by je porównać do dzisiejszych nadleśnictw). Jak 
przebiegała i rozległa była na tych obszarach kolonizacja samorzutna i kontrolowana przez 
państwo, może pośrednio świadczyć o  tym materiał zebrany przez Jana Jerzego Karpiń-
skiego i współpracowników (1935), obejmujący blisko tysiąc różnorodnych nazw uroczysk 
puszczańskich – historycznych i współczesnych.

Po trzecim rozbiorze Polski (1795) Puszcza Białowieska znalazła się na terenie Cesar-
stwa Rosyjskiego, w  Guberni Grodzieńskiej, a  od 1888 r. stała się prywatną własnością 
carskiej rodziny Romanowów. W  1843 r. została kompleksowo skartowana i  wytyczono 
w  niej sieć dróg oraz linii ostępowych i  oddziałowych. Po odzyskaniu przez nasz kraj 
niepodległości w 1918 r., cały obszar Puszczy Białowieskiej podlegał polskiej administracji 
Lasów Państwowych. W wyniku ustaleń po II wojnie światowej Puszcza została przecięta 
granicą państwową z  Białorusią, wchodzącą w  skład Związku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich.

Puszcza Białowieska obejmuje współcześnie obszar ponad 150 tys. ha, z czego tylko 42% 
znajduje się na terenie Polski. Składa się z Białowieskiego Parku Narodowego o powierzchni 
10,7 tys. ha, który funkcjonuje na podstawie Ustawy o  ochronie przyrody (2004), oraz  
z  3 nadleśnictw Lasów Państwowych o  łącznej powierzchni 52,7 tys. ha – Białowieża, 
Browsk, Hajnówka, które prowadzą wielofunkcyjną, zrównoważoną gospodarkę leśną, 
opartą na Ustawie o lasach (1991).

Puszcza Białowieska ma bogatą bibliografię, poczynając od materiałów zwartych, 
m.in.: Juliusz Brincken (1828), „Mémoire descriptif sur la forêt imperiale de Białowieża 
en Lithuanie” (w  2004 r. ukazało się II wydanie w  Paryżu, z  aneksami i  komentarzami 
Daszkiewicza, Jędrzejewskiej i Samojlika); Aleksander Połujański (1854), „Opisanie lasów 
Królestwa Polskiego i gubernij zachodnich Cesarstwa Rossyjskiego pod względem histo-
rycznym, statystycznym i  gospodarczym”, t. II (reprint wydany w  2016 r. przez Wydaw-
nictwo Libra w  Olecku); Józef Paczoski (1930), „Lasy Białowieży. Monografie naukowe”, 
PROP, Poznań; Otto Hedemann (1939), „Dzieje Puszczy Białowieskiej w Polsce przedro-
zbiorowej (w okresie do 1798 roku) w opracowaniu Wiktora Hartmanna” (reprint wydano 
w 2018 r. nakładem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z okazji 118 
Zjazdu Polskiego Towarzystwa Leśnego w  Supraślu); Edward Więcko (1984), „Puszcza  
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Białowieska”, PWN, Warszawa oraz inne tytuły. Istnieje internetowa „Encyklopedia Puszczy 
Białowieskiej” (praca zbiorowa, aktualizowana). 

Przeprowadzona niedawno, w  2017 r., przez pracowników Ośrodka Kultury Leśnej 
w Gołuchowie kwerenda historyczna obejmuje 1042 pozycje. Przyniosła ona nowe doku-
menty i mapy, znalezione w archiwach Petersburga, Moskwy, Wilna, Grodna, Białegostoku 
i  Warszawy. Dzięki tej obfitej dokumentacji i  wydawnictwom dość szczegółowo znamy 
przynajmniej ostatnie 250 lat historii Puszczy, w tym przebieg i skutki wielkich pożarów, 
huraganów i  nawałnic, choroby drzew, gradacje owadów, także występowanie kornika 
drukarza w  drzewostanach świerkowych. Mamy dane o  wielkości pozyskania drewna 
i innych formach użytkowania lasu, np. o wielkich wyrębach eksploatacyjnych na terenie 
Puszczy, których dokonali Niemcy podczas I wojny światowej; o skandalicznej działalności 
The Century European Timber Corporation (Wielka Brytania), której udzielono koncesji 
na pozyskanie drewna w latach 1924–1934 (w 1929 r. zdecydowano się na wypowiedzenie 
umowy, z  koniecznością zapłacenia firmie wysokiego odszkodowania); o  masowych 
wyrębach podczas okupacji sowieckiej w trakcie II wojny światowej. Istnieją szczegółowe 
informacje o pozyskaniu drewna i  zagospodarowaniu Puszczy w okresie współczesnym, 
czyli w ostatnim prawie 75-leciu.

Od dawna toczy się spór o  najkorzystniejszy model zarządzania Puszczą z  punktu 
widzenia wszystkich jej walorów i funkcji, który obecnie przerodził się w poważny i ostry 
konflikt społeczny. Puszcza objęta jest różnymi formami i reżimami ochronności: jest Biało-
wieski Park Narodowy, są 23 rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni ponad 12 tys. ha, 
wiele występujących tu składników flory, fauny i  fungi objętych jest gatunkową ochroną 
prawną, a także wiele obiektów – ochroną indywidualną. Puszcza wchodzi w skład euro-
pejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. 

Jedną z przyczyn konfliktu są sprzeczne interesy różnych grup działających na obszarze 
i w otulinie Puszczy. Trudno pogodzić prowadzenie gospodarki leśnej, oczekiwania lokal-
nych społeczności i samorządów gmin puszczańskich, organizatorów turystyki (hotelarzy, 
restauratorów, biur podróży), myśliwych z poglądami i wizjami przyszłości przedstawia-
nymi przez działaczy ruchów i  organizacji ekologicznych. Przy czym wiedza naukowa 
z zakresu ekologii lasu i ochrony przyrody nie daje w tym względzie jednoznacznych wska-
zówek. Czy priorytety należy przyznać naturalności ekosystemów, czy też bogactwu różno-
rodności biologicznej, a może różnorodności wiekowej i strukturalnej drzewostanów, czy 
też dążeniu do równowagi dynamicznej? Czy wyjątkowo cenne ekosystemy Puszczy należy 
chronić biernie (ściśle), zapewniając swobodny przebieg procesów ekologicznych, czy też 
czynnie (częściowo), stosując określone działania i zabiegi, w tym np. ograniczanie gradacji 
korników przez usuwanie zaatakowanych świerków (tzw. posusz czynny) oraz stojących 
martwych drzew (tzw. posusz jałowy). Podobne problemy i dylematy występują również 
w innych krajach, np. w Czechach (Szumawa), w Niemczech (Bawaria) i Austrii.

Spór o sposoby postępowania w lasach gospodarczych Puszczy Białowieskiej, za które 
odpowiedzialne są Lasy Państwowe, oprócz aspektów prawnych, naukowych i ekologicz-
nych oraz społecznych ma charakter medialny i  polityczny, któremu towarzyszą bardzo 
silne emocje. O problemach przyrodniczych Puszczy Białowieskiej wypowiadają się dość 
często również politycy, artyści, dziennikarze, celebryci, którzy nie maja na ogół odpo-
wiednich kompetencji, a za swoje opinie i propozycje nie ponoszą prawnej i ekonomicznej 
odpowiedzialności. Dlatego z inicjatywy dr. inż. Andrzeja Koniecznego, dyrektora general-
nego Lasów Państwowych, jako głos w toczącej się dyskusji i sporze przygotowano wybór 
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publikacji o Puszczy Białowieskiej, które ukazały się na łamach „Sylwana” w całym okresie 
jego funkcjonowania, czyli od 1820 r. aż do rocznika 2018.

W analizowanym okresie ukazało się w „Sylwanie” 130 artykułów traktujących bezpo-
średnio o różnorodnych aspektach przyrodniczych i leśnych Puszczy Białowieskiej, publi-
kacji o łącznej objętości ponad 1200 stron tekstu, w większości w formacie B5. W okresie 
1820–1918, czyli przez prawie 100 lat, gdy Polska była pod zaborami obcych mocarstw, 
ukazały się tylko 4 artykuły na temat Puszczy Białowieskiej. W okresie międzywojennym, 
gdy cały obszar Puszczy znajdował się w administracji polskich, państwowych służb leśnych, 
opublikowano 7 artykułów, a  w  okresie współczesnym (1946–2018) – aż 119. Zapewne 
znaczący wpływ na stosunkowo bardzo małą liczbę publikacji w pierwszym stuleciu ukazy-
wania się „Sylwana” miał fakt, że Puszcza Białowieska znalazła się poza granicami dawnego 
państwa. Po III rozbiorze tereny te zostały włączone do guberni grodzieńskiej Cesarstwa 
Rosyjskiego, a  „Sylwan” stał się półurzędowym czasopismem Komisji Rządowej Przy-
chodów i Skarbu Królestwa Kongresowego, stąd nie zajmowano się puszczami „zagranicz-
nymi”. Później, w  latach 1883–1918, redakcja i grono współpracowników znajdowały się 
we Lwowie, w Galicji, w zaborze austro-węgierskim, a Puszcza Białowieska była na terenie 
innego państwa – w Rosji.

Spośród 130 artykułów, które trudno byłoby w  całości ponownie wydać, dokonano 
niełatwego wyboru 50 z nich, kierując się zasadą pierwszeństwa przypisaną dawnym publi-
kacjom, trudniej dostępnym współczesnemu czytelnikowi, oraz tematyce ogólniejszej 
w stosunku do przedstawionych szczegółowych, specjalistycznych wyników badań, doty-
czących poszczególnych składowych puszczańskich ekosystemów, np. grzybów, porostów, 
owadów lub wyników obserwacji meteorologicznych. Oznacza to, że opracowanie zawiera 
tylko 38% wszystkich artykułów zawartych w kwerendzie i tyle samo ich łącznej objętości.

Należy zwrócić uwagę, że numer 11 „Sylwana” z 2018 r. w całości wypełniają artykuły 
na temat Puszczy Białowieskiej. Jest oczywiste, że liczne publikacje naukowe i popularno-
-naukowe o Puszczy znajdują się również w innych polskich i zagranicznych czasopismach. 
Zdecydowano się przypomnieć artykuły z „Sylwana” w historycznej kolejności, gdyż jest 
to najstarsze nasze czasopismo leśne, którego jubileusz 200-lecia obchodzić będziemy  
w 2020 roku.

Publikację przygotowało Centrum Informacyjne Lasów Państwowych na podstawie 
zasobów bibliotecznych Polskiego Towarzystwa Leśnego, właściciela i wydawcy miesięcz-
nika „Sylwan”. Bardzo byśmy chcieli, aby wydanie mogło się przyczynić do lepszego zrozu-
mienia złożoności problematyki Puszczy Białowieskiej poprzez ukazanie jej historycznego 
kontekstu, wieloaspektowości zagadnień przyrodniczych i  społecznych oraz aby stało się 
przyczynkiem do wypracowania wizji przyszłości i  programu, który zapewniłby trwały, 
zrównoważony rozwój Puszczy Białowieskiej i całego regionu, umożliwił funkcjonowanie 
i ochronę bardzo cennych ekosystemów leśnych. 

prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
Polskie Towarzystwo Leśne
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Based on the analysis of historical documents concerning the access rights to Białowieża Forest and the
results of palaeoecological research, we described human activities in the Białowieża Forest under the rule
of Jagiellonian dynasty in the Polish−Lithuanian Commonwealth (1386−1572) and their long−lasting effects
on forest ecosystems. In the 15−16th centuries the main human impacts were: the creation of river−side
meadows, and the introduction of ground fires, mainly to coniferous and mixed forests. 
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Utilization of Białowieża Forest in the times of Jagiellonian dynasty 
and its traces in the contemporary forest environment

ABSTRACT

Użytkowanie Puszczy Białowieskiej w czasach 
Jagiellonów i jego ślady we współczesnym 
środowisku leśnym

Wstęp
Kształt współczesnego środowiska jest wypadkową dwóch czynników – naturalnych procesów
przyrodniczych i abiotycznych oraz historii oddziaływania człowieka na przyrodę. Dane histo−
ryczne mogą mieć duże znaczenie do pełnego poznania dzisiaj obserwowanego stanu środowiska
przyrodniczego. Szczególnie dobrze uwidacznia się to na przykładzie jedynego w swoim rodzaju
pomnika przyrody – Puszczy Białowieskiej, w której dzięki stuleciom planowej ochrony prze−
trwały do dziś fragmenty lasu pierwotnego. 

Artykuł niniejszy ma na celu zebranie i analizę dostępnych danych źródłowych na temat
użytkowania Puszczy Białowieskiej za czasów Jagiellonów, czyli w okresie blisko 200 lat
panowania tej dynastii w Polsce (1386−1572) oraz dyskusję wpływu tych działań na współczes−
ny stan Puszczy. Okres ten jest pierwszym, dla którego posiadamy źródła pisane dotyczące
ochrony i gospodarki Puszczy Białowieskiej. Jest też okresem kształtowania się ogólnej polity−
ki leśnej w Wielkim Księstwie Litewskim. Puszcza weszła w orbitę wpływów wielkich książąt
litewskich w XIII wieku. Już wcześniej istniało tu osadnictwo, na co wskazuje kilka cmen−
tarzysk słowiańskich z X−XII wieku [Samojlik, Jędrzejewska 2003]. 

Przez cały okres panowania Jagiellonów Puszcza Białowieska była niezmiennie częścią skła−
dową Wielkiego Księstwa Litewskiego, zmieniała się tylko jej przynależność do województw. 
W epoce Jagiellonów należała do dóbr królewskich, które wówczas oznaczały zarówno skarb

Tomasz Samojlik
Zakład Badania Ssaków PAN
ul. Waszkiewicza 1c
17−230 Białowieża
samojlik@bison.zbs.bialowieza.pl

Bogumiła Jędrzejewska
Zakład Badania Ssaków PAN
ul. Waszkiewicza 1c
17−230 Białowieża
bjedrzej@bison.zbs.bialowieza.pl

Sylwan, R. 148, nr 11, 2004

UŻyTKOWANIE PUSZCZy BIAŁOWIESKIEJ W CZASACH JAGIELLONóW...

37



366

Dwa  wieki Puszczy Białowieskiej na łamach „Sylwana”

Tomasz Samojlik, Bogumiła JędrzejewskaTomasz Samojlik, Bogumiła Jędrzejewska38

monarszy, jak i państwowy. Dopiero po 1589 roku dokonano rozdziału między skarbem pub−
licznym a królewskim. Wtedy to Puszcza Białowieska włączona została do dóbr stołowych króla,
stała się więc źródłem dochodu do prywatnego skarbca kolejnych monarchów. W XVI wieku
dobra wielkoksiążęce (hospodarskie) stanowiły około 30% wszelkiej własności ziemskiej w Wiel−
kim Księstwie Litewskim [Sahanowicz 2002].

Formy gospodarowania w Puszczy Białowieskiej w czasach Jagiellonów podzielić można
na: (1) łowy królewskie, (2) wchody szlacheckie oraz (3) użytkowanie niedrzewne przez służby
królewskie. Kwestia łowów oraz zagadnienie ochrony Puszczy Białowieskiej za Jagiellonów
będą przedmiotem oddzielnego opracowania, natomiast niniejszy artykuł skoncentruje się na
wchodach szlacheckich oraz użytkowaniu niedrzewnym Puszczy przez „ludzi królewskich”,
starając się dać odpowiedź na pytania: Jakie były formy pozałowieckiej eksploatacji Puszczy
Białowieskiej w XV−XVI wieku? Jaki wpływ miało użytkowanie na kształt ówczesnego środo−
wiska Puszczy Białowieskiej? Czy współcześnie w ekosystemach Puszczy da się zauważyć
pozostałości gospodarki XV i XVI−wiecznej?

Materiał i metody
Analiza stanu środowiska przyrodniczego Puszczy w czasach Jagiellonów wykonana została na
podstawie rekonstrukcji klimatu Polski środkowej w ostatnim tysiącleciu [Maruszczak 1999]
oraz badań palinologicznych, prowadzonych w Białowieskim Parku Narodowym [Borowik−
−Dąbrowska i Dąbrowski 1973, Borowik−Dąbrowska 1976, Mitchell i Cole 1998]. Badania
Mitchella i Cole [1998] ze względu na dostatecznie liczne datowania próbek profilu metodą 14C
pozwalały na naniesienie zmian w pokrywie leśnej na skalę czasu. Zasięg Puszczy Białowieskiej
w XV−XVI wieku odtworzony został dzięki danym z pracy Hedemanna [1939], wykorzystano też
prace Michaluk [1997] oraz Kołodziejczyk i in. [2001].

Do odtworzenia sposobów użytkowania Puszczy Białowieskiej wykorzystana została przede
wszystkim spisana w 1559 roku „Revizya pushch i perehodov zverinyh v byvshem Velikom
Knyazhestve Litovskom” G. Wołowicza (wydana w Wilnie w 1867 roku, cytowana dalej jako
Revizya pushch... 1559) oraz dokumenty historyczne przytoczone przez Łowmiańskiego [1923−
−1924], Kolankowskiego [1927] i Hedemanna [1936, 1939]. Szczególnej analizie poddano wchody
do Puszczy. Według Łowmiańskiego [1923], „prawo wstępu do lasów, rybołówstwa, myślistwa 
i bartnictwa posiadało na Litwie ogólną nazwę wchodów, którą również stosowano do samych
obiektów użytkowania”. Nadanie komuś wchodu oznaczało zrzeczenie się przez właściciela
puszczy praw do ściśle określonych działów użytkowania lasu i  dochodów będących wynikiem
tego użytkowania. Jednocześnie nie zmieniało się prawo własności puszczy będącej obiektem
użytkowania, przez co „wchody przybierają właściwą sobie formę prawa na cudzej własności”
[Łowmiański 1923]. Wchody były prawem dziedzicznym, zaś wstępnikiem mógł być szlachcic,
miasto, cerkiew lub kościół.

Prawomocność wchodów do puszcz i jezior królewskich zweryfikowano podczas reformy
agrarnej („pomiary włócznej”), której najpełniejszym wyrazem była „Ustawa na wołoki” z 1557
roku. „Ustawa na wołoki” głosiła: „szlachta i ich poddani wstępy i wchody mają wespół z poddany−
mi naszymi” [Hedemann 1939]. Weryfikacji wchodów do Puszczy Białowieskiej dokonał 
w 1559 roku starosta mścibogowski Grzegorz Wołowicz. Ogółem na podstawie „Revizii pushch…”
oraz źródeł cytowanych przez Hedemanna [1939] zidentyfikowano w Puszczy Białowieskiej 
w XVI wieku 44 wchody, z czego na mapie udało się zlokalizować 40 (91%). W przypadku 
33 wchodów (75%) źródła zawierały informacje o rodzaju prowadzonej na nich działalności. Dla  28
wchodów (64%) udało się zlokalizować majątek posiadający prawo wstępu do Puszczy. 

38

38



367Użytkowanie Puszczy Białowieskiej w czasach Jagiellonów 39

Zachowane dokumenty nie odzwierciedlają pełnego stanu wchodów służb królewskich do
Puszczy – są one wzmiankowane tylko wówczas, gdy pokrywają się z wchodami szlacheckimi
czy mieszczańskimi i są używane wspólnie („suderew”) przez wstępników i służby leśne.

Wyniki
KLIMAT I PRZESTRZENNY ZASIĘG PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ W XV−XVI WIEKU. Po okresie śred−
niowiecznego ocieplenia z optimum w latach 1100−1200, klimat zaczął się ochładzać. Średnia
temperatura dla środkowej Polski w interesującym nas okresie XV−XVI wieku wynosiła 7,1°C,
czyli o około 0,5−1°C mniej od średniej współczesnej. Wczesne średniowiecze charakteryzowało
się też dużą wilgotnością klimatu, która gwałtownie spadła w latach 1250−1300. Wszystkie biało−
wieskie badania palinologiczne wykazują, iż w całym drugim tysiącleciu udział pyłków drzew 
i krzewów leśnych nie spadał poniżej 85−95% wszystkich pyłków roślin, co wskazuje na bardzo
wysoki stopień lesistości terenu [Borowik−Dąbrowska, Dąbrowski 1973, Mitchell, Cole 1998].

W XV i XVI wieku Puszcza Białowieska połączona była z kompleksami sąsiednich puszcz:
Jałowskiej, Świsłockiej, Szereszewskiej, Kamienieckiej, Tokarzewskiej, Bielskiej i Narewki
(ryc. 1). Z nich wszystkich jedynie Białowieska i Kamieniecka miały status puszcz królewskich,
pozostałe znajdowały się w rękach prywatnych bądź stanowiły obiekt eksploatacji miast i już 
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Ryc. 1.
Puszcza Białowieska w XV−XVI wieku oraz puszcze z nią sąsiadujące. W mniejszej skali przedstawiono
zarys dzisiejszych granic Puszczy Białowieskiej na tle jej zasięgu w XV−XVI wieku
Białowieża Forest in the 15−16th century with the adjacent woodlands. The small−scale map shows the con−
temporary (20th century) range of Białowieża Forest compared with its 16th century borders
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w XV−XVI wieku szybko kurczyły się ich obszary leśne. Porównując zrekonstruowany zasięg
Puszczy Białowieskiej w XVI wieku ze stanem obecnym (ryc. 1) stwierdzić można, że dzisiejsze
granice Puszczy są znacznie przesunięte na północ z powodu administracyjnego włączenia w jej
granice Puszczy Świsłockiej (w XIX wieku) oraz Puszczy Ladzkiej (pozostałość Puszczy
Bielskiej, w XX wieku). Współczesna Puszcza jest natomiast na skutek wylesienia uszczuplona
o tereny południowe (nad rzekami Siporą i Białą). W XV−XVI wieku Puszcza Białowieska obej−
mowała około 1800 km2. Część wspólna dawnej i obecnej Puszczy to 62% jej XVI−wiecznego
obszaru. We współczesnych granicach administracyjnych Puszcza Białowieska obejmuje około
1500 km2 [Jędrzejewska, Jędrzejewski 2001].

SPOSOBY I ZAKRES UżYTKOWANIA PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. Za Jagiellonów najważniejszym upra−
wnieniem wchodowym do Puszczy Białowieskiej były sianożęcia, pojawiające się na 27 wchodach
(82% ogólnej liczby zidentyfikowanych wchodów – tab. 1). Uprawniały one wstępnika do okreso−
wego koszenia puszczańskich łąk. Siano było często składowane w wielkich stogach pozosta−
wianych na skoszonych łąkach do zimy lub nawet do wiosny. Zidentyfikowano dwa rodzaje
wchodów sianożętnych: „błotne” – nad rzekami i w dolinach rzek, oraz „dubrowne” – na dąbro−
wach, czyli lasach grądowych z dużym udziałem starych dębów. Nad rzekami sianożęcia były
największe obszarowo. Obejmowały zwykle kilka włók (tj. kilkadziesiąt hektarów), a niekiedy ich
rozmiar szacowano w liczbie stogów siana (zwykle 30−50). Akta z połowy XVI wieku [np. 1557−
−1567; Hedemann 1939] dokumentują proces powstawania i/lub powiększania łąk sianożętnych.
Komisarze królewscy dokonują „wymorgowania”, czyli wyznaczenia i wymierzenia pod przyszłe
łąki gruntów zarośniętych łozą i brzozą w dolinach rzek oraz gruntów w dąbrowach.

Na niektórych wchodach sianożętnych (łącznie na 8 lokalizacjach, 15% wchodów, wyłącz−
nie sianożęcia) wstępnicy mieli prawo do stawiania „izb” lub trzymania zimą bydła na poko−
szonych łąkach (tab. 1). Izby były zapewne niewielkimi drewnianymi szałasami lub chatkami,
ustawianymi jako tymczasowe schronienia dla pracujących na wchodach ludzi. Konieczność
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Dozwolona działalność Liczba wchodów Procent wchodów
Sianożęcia 27 82
Drzewa bartne 24 73
Budowa jazów i łowienie ryb na rzekach 13 39
Stawianie izb we wchodach 5 15
Budowa stawów („jezior”) przy rzekach 4 12
Trzymanie zimą bydła na koszonych łąkach 4 12
Dworzyszcza 2 6
Wyrąb drewna na własne potrzeby1 2 6
Łowy2 1 3
Osiedlanie ludności rolniczej2 1 3

Tabela 1.
Rodzaje użytkowania wchodowego Puszczy Białowieskiej w XVI wieku w 33 lokalizacjach o znanym
zakresie działalności
Different kinds of access rights to Białowieża Forest in the 16th century at 33 locations with a known type
of exploitation

1 prawo udzielone przez Zygmunta I Starego i Bonę Sforza wyłącznie kościołowi i cerkwi w Szereszewie; 
2 prawo do odprawiania w swych wchodach gonów bobrowych i łowów (jednak z wyjątkiem żubra i jelenia) oraz osadzania tam ludności
posiadał kasztelan bracławski Andrzej Kapusta, jednak nie były one przez niego prawdopodobnie wykorzystywane, a raczej służyły jako
karta przetargowa podczas akcji odmian w 1571 roku. Od strony formalnej – „Ustawa na wołoki” z 1557 roku anulowała oba te prawa
1 The right granted by Sigmund I the Old and Bona Sforza only to the Church and Uniate Church in Szereszewo; 
2 the right for beaver chasing and hunting within their access areas (however with the exception for bison and red deer) and settlement
of people was the competition of the Bracaw castle governor Andrzej Kapusta, however they possibly were not executed, but rather
served as an argument during the 1571 action. Formally – „Act on wołoki” of 1557 cancelled the both rights 
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posiadania tego typu schronień wynikała z odłegłości majątku wchodowego od wchodu w Pusz−
czy: w linii prostej od 5 do 55 km, średnio 27 km. 

Wchody sianożętne z prawem zakładania stanowisk dla bydła, czyli pozostawiania bydła na
zimę na wchodzie stanowiły 12% ogólnej liczby wchodów (tab. 1). Trudno jest z dzisiejszej per−
spektywy dociec, jakie motywy skłaniały wstępników do utrzymywania bydła przez zimę na
wchodach puszczańskich. Być może koszt i trudności techniczne związane z transportem kilku−
dziesięciu stogów siana do majątku lub gospodarstwa był większy niż przygnanie i pozostawie−
nie na zimę stada bydła na wchodach.

Drugie co do ważności były wchody bartne (73% wszystkich wchodów, 24 lokalizacje 
w Puszczy – tab. 1), których produktem były miód i wosk. Jako drzewa bartne powszechnie
wykorzystywano sosny, rzadziej dęby, a już tylko w sporadycznych wypadkach świerki i lipy
[Karpiński 1948]. 

Rzeki i rzeczki, tworzące w Puszczy skomplikowany system wodny, były nie mniej ważnym
obiektem eksploatacji. Prawo do budowania jazów i rybołówstwa na puszczańskich rzekach
pojawiło się na 13 lokacjach wchodowych (ogółem 39% wchodów – tab. 1). Jazem nazywano
zaporę na rzece utworzoną przez wbite w dno rzeki na całej jej szerokości pale, przeplecione
gałęziami, by umożliwić swobodny przepływ rybom. Taka zapora miała pośrodku niewielki otwór
zasłonięty specjalną siatką, norotem [Hedemann 1939]. Ze stawianiem jazów łączyło się niekiedy
uprawnienie do „budowy jezior” przy rzekach, czyli do tworzenia sztucznych stawów zapewne 
o niewielkiej powierzchni (12% wchodów, 4 lokalizacje – tab. 1). W XVI wieku jazy istniały na
rzekach Białej, Narewce, Narwi, Leśnej, Przewłoce i Niemierzy, natomiast stawy – na Białej,
Narewce, Narwi i Leśnej (ryc. 2 i tab. 2). 

Pojawiające się na dwóch wchodach „dworzyszcza” (6% wszystkich uprawnień wcho−
dowych – tab. 1) były niewielkimi, jednodworczymi osadami, zwanymi inaczej sieliszczami.
Były one pozostałością po „dzikim” osadnictwie na tak zwanych żerebiach z okresu przed
reformą włóczną [Hedemann 1939]. 

Należy podkreślić, że prawo wyrębu drewna w Puszczy Białowieskiej zostało nadane tylko
w dwóch przypadkach przez Zygmunta I Starego w 1521 roku cerkwi w Szereszewie i przez
królową Bonę w 1537 roku kościołowi szereszewskiemu. Obu świątyniom udzielono prawa
wyrębu drewna na własne potrzeby (tab. 1). W 1559 roku żaden z wstępników nie posiadał już
prawa do polowań czy osadzania ludności rolniczej na wchodach. Kasztelan bracławski Andrzej
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Liczba znanych lokalizacjiRzeka (lub obszar bagienny) Sianożęcia Jazy Stawy Bydło Izby
Biała 9 4 4 – –
Narewka 7 4 1 2 1
Narew 6 4 1 3 1
Leśna (dawniej Lsna, Lsnica) 3 2 2 – –
Przewłoka 3 1 – – –
Niemierza 2 2 – – –
Tuszemla 1 – – – –
Policzna 1 – – – –
Sipora 1 – – – –
Błota Nikor, Dikoje, Głęboki Kąt 5 – – 1 1

Tabela 2.
Antropogenne użytkowanie dolin rzek Puszczy Białowieskiej w XVI wieku
Anthropogenic utilization of forest river valleys in Białowieża Forest in the 16th century
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w XV−XVI wieku szybko kurczyły się ich obszary leśne. Porównując zrekonstruowany zasięg
Puszczy Białowieskiej w XVI wieku ze stanem obecnym (ryc. 1) stwierdzić można, że dzisiejsze
granice Puszczy są znacznie przesunięte na północ z powodu administracyjnego włączenia w jej
granice Puszczy Świsłockiej (w XIX wieku) oraz Puszczy Ladzkiej (pozostałość Puszczy
Bielskiej, w XX wieku). Współczesna Puszcza jest natomiast na skutek wylesienia uszczuplona
o tereny południowe (nad rzekami Siporą i Białą). W XV−XVI wieku Puszcza Białowieska obej−
mowała około 1800 km2. Część wspólna dawnej i obecnej Puszczy to 62% jej XVI−wiecznego
obszaru. We współczesnych granicach administracyjnych Puszcza Białowieska obejmuje około
1500 km2 [Jędrzejewska, Jędrzejewski 2001].

SPOSOBY I ZAKRES UżYTKOWANIA PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. Za Jagiellonów najważniejszym upra−
wnieniem wchodowym do Puszczy Białowieskiej były sianożęcia, pojawiające się na 27 wchodach
(82% ogólnej liczby zidentyfikowanych wchodów – tab. 1). Uprawniały one wstępnika do okreso−
wego koszenia puszczańskich łąk. Siano było często składowane w wielkich stogach pozosta−
wianych na skoszonych łąkach do zimy lub nawet do wiosny. Zidentyfikowano dwa rodzaje
wchodów sianożętnych: „błotne” – nad rzekami i w dolinach rzek, oraz „dubrowne” – na dąbro−
wach, czyli lasach grądowych z dużym udziałem starych dębów. Nad rzekami sianożęcia były
największe obszarowo. Obejmowały zwykle kilka włók (tj. kilkadziesiąt hektarów), a niekiedy ich
rozmiar szacowano w liczbie stogów siana (zwykle 30−50). Akta z połowy XVI wieku [np. 1557−
−1567; Hedemann 1939] dokumentują proces powstawania i/lub powiększania łąk sianożętnych.
Komisarze królewscy dokonują „wymorgowania”, czyli wyznaczenia i wymierzenia pod przyszłe
łąki gruntów zarośniętych łozą i brzozą w dolinach rzek oraz gruntów w dąbrowach.

Na niektórych wchodach sianożętnych (łącznie na 8 lokalizacjach, 15% wchodów, wyłącz−
nie sianożęcia) wstępnicy mieli prawo do stawiania „izb” lub trzymania zimą bydła na poko−
szonych łąkach (tab. 1). Izby były zapewne niewielkimi drewnianymi szałasami lub chatkami,
ustawianymi jako tymczasowe schronienia dla pracujących na wchodach ludzi. Konieczność
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Stawianie izb we wchodach 5 15
Budowa stawów („jezior”) przy rzekach 4 12
Trzymanie zimą bydła na koszonych łąkach 4 12
Dworzyszcza 2 6
Wyrąb drewna na własne potrzeby1 2 6
Łowy2 1 3
Osiedlanie ludności rolniczej2 1 3

Tabela 1.
Rodzaje użytkowania wchodowego Puszczy Białowieskiej w XVI wieku w 33 lokalizacjach o znanym
zakresie działalności
Different kinds of access rights to Białowieża Forest in the 16th century at 33 locations with a known type
of exploitation

1 prawo udzielone przez Zygmunta I Starego i Bonę Sforza wyłącznie kościołowi i cerkwi w Szereszewie; 
2 prawo do odprawiania w swych wchodach gonów bobrowych i łowów (jednak z wyjątkiem żubra i jelenia) oraz osadzania tam ludności
posiadał kasztelan bracławski Andrzej Kapusta, jednak nie były one przez niego prawdopodobnie wykorzystywane, a raczej służyły jako
karta przetargowa podczas akcji odmian w 1571 roku. Od strony formalnej – „Ustawa na wołoki” z 1557 roku anulowała oba te prawa
1 The right granted by Sigmund I the Old and Bona Sforza only to the Church and Uniate Church in Szereszewo; 
2 the right for beaver chasing and hunting within their access areas (however with the exception for bison and red deer) and settlement
of people was the competition of the Bracaw castle governor Andrzej Kapusta, however they possibly were not executed, but rather
served as an argument during the 1571 action. Formally – „Act on wołoki” of 1557 cancelled the both rights 
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posiadania tego typu schronień wynikała z odłegłości majątku wchodowego od wchodu w Pusz−
czy: w linii prostej od 5 do 55 km, średnio 27 km. 

Wchody sianożętne z prawem zakładania stanowisk dla bydła, czyli pozostawiania bydła na
zimę na wchodzie stanowiły 12% ogólnej liczby wchodów (tab. 1). Trudno jest z dzisiejszej per−
spektywy dociec, jakie motywy skłaniały wstępników do utrzymywania bydła przez zimę na
wchodach puszczańskich. Być może koszt i trudności techniczne związane z transportem kilku−
dziesięciu stogów siana do majątku lub gospodarstwa był większy niż przygnanie i pozostawie−
nie na zimę stada bydła na wchodach.

Drugie co do ważności były wchody bartne (73% wszystkich wchodów, 24 lokalizacje 
w Puszczy – tab. 1), których produktem były miód i wosk. Jako drzewa bartne powszechnie
wykorzystywano sosny, rzadziej dęby, a już tylko w sporadycznych wypadkach świerki i lipy
[Karpiński 1948]. 

Rzeki i rzeczki, tworzące w Puszczy skomplikowany system wodny, były nie mniej ważnym
obiektem eksploatacji. Prawo do budowania jazów i rybołówstwa na puszczańskich rzekach
pojawiło się na 13 lokacjach wchodowych (ogółem 39% wchodów – tab. 1). Jazem nazywano
zaporę na rzece utworzoną przez wbite w dno rzeki na całej jej szerokości pale, przeplecione
gałęziami, by umożliwić swobodny przepływ rybom. Taka zapora miała pośrodku niewielki otwór
zasłonięty specjalną siatką, norotem [Hedemann 1939]. Ze stawianiem jazów łączyło się niekiedy
uprawnienie do „budowy jezior” przy rzekach, czyli do tworzenia sztucznych stawów zapewne 
o niewielkiej powierzchni (12% wchodów, 4 lokalizacje – tab. 1). W XVI wieku jazy istniały na
rzekach Białej, Narewce, Narwi, Leśnej, Przewłoce i Niemierzy, natomiast stawy – na Białej,
Narewce, Narwi i Leśnej (ryc. 2 i tab. 2). 

Pojawiające się na dwóch wchodach „dworzyszcza” (6% wszystkich uprawnień wcho−
dowych – tab. 1) były niewielkimi, jednodworczymi osadami, zwanymi inaczej sieliszczami.
Były one pozostałością po „dzikim” osadnictwie na tak zwanych żerebiach z okresu przed
reformą włóczną [Hedemann 1939]. 

Należy podkreślić, że prawo wyrębu drewna w Puszczy Białowieskiej zostało nadane tylko
w dwóch przypadkach przez Zygmunta I Starego w 1521 roku cerkwi w Szereszewie i przez
królową Bonę w 1537 roku kościołowi szereszewskiemu. Obu świątyniom udzielono prawa
wyrębu drewna na własne potrzeby (tab. 1). W 1559 roku żaden z wstępników nie posiadał już
prawa do polowań czy osadzania ludności rolniczej na wchodach. Kasztelan bracławski Andrzej
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Liczba znanych lokalizacjiRzeka (lub obszar bagienny) Sianożęcia Jazy Stawy Bydło Izby
Biała 9 4 4 – –
Narewka 7 4 1 2 1
Narew 6 4 1 3 1
Leśna (dawniej Lsna, Lsnica) 3 2 2 – –
Przewłoka 3 1 – – –
Niemierza 2 2 – – –
Tuszemla 1 – – – –
Policzna 1 – – – –
Sipora 1 – – – –
Błota Nikor, Dikoje, Głęboki Kąt 5 – – 1 1

Tabela 2.
Antropogenne użytkowanie dolin rzek Puszczy Białowieskiej w XVI wieku
Anthropogenic utilization of forest river valleys in Białowieża Forest in the 16th century
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Kapusta jeszcze w 1571 roku posiadał prawo do odprawiania na swoich wchodach gonów bobro−
wych i łowów (jednak bez jelenia i żubra) [Hedemann 1939], stąd ujęcie tego typu działalności 
w tabeli 1. 

Z zestawienia liczby rodzajów działalności na 33 wchodach o znanym zakresie uprawnień
(tab. 3) wynika, że tylko w 24% wchodów uprawnienia wstępnika kończyły się na jednej formie
użytkowania lasu. Na ponad trzech czwartych wchodów następowało łączenie dwu i więcej form
użytkowania Puszczy. Najczęściej dochodziło do połączenia sianożęci, barci i rybołówstwa
rzecznego. Uprawniony wstępnik (n=16 osób fizycznych lub prawnych) posiadał od 1 do 4
wchodów, wyjątkowo jedna osoba (kasztelan Kapusta) aż 9 wchodów. Średnio na jednego 
wstępnika przypadało 2,8 wchodów (SD 2,0).

Odrębną grupę stanowią uprawnienia nadane poddanym królewskim. Poznanie zasięgu 
i ilości wchodów „ludzi królewskich” jest utrudnione ze względu na brak danych – nie zachowały
się żadne ich rejestry poza przypadkami zapisu wspólnego użytkowania tych samych wchodów
(w źródle określane jako użytkowanie „suderew”) przez wstępników zeznających w 1559 roku
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Ryc. 2.
Rozmieszczenie i przybliżony obszar 40 wchodów szlacheckich, kościelnych i cerkiewnych (z ogólnej licz−
by 44 udokumentowanych wchodów) do Puszczy Białowieskiej w XV−XVI wieku na tle jej ówczesnego
zasięgu. Zaznaczone wchody poddanych królewskich (tylko lokalizacja, brak danych o wielkości)
pochodzą z nieznanej ogólnej liczby tej grupy wchodów
Distribution and approximate size of 40 access areas of nobility, Catholic, and Orthodox churches (from
overall number of 44 access areas described in historical sources) on the map of Białowieża Forest  in the
15−16th century. Total number of marked access areas of royal people (only localization, no data on size) is
unknown
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przed Wołowiczem i przez służby leśne. Nastąpiło to na 8 wchodach (zaznaczone na ryc. 2), przy
czym na 2 z nich wspólnie użytkowano sianożęcia i barcie, na 6 same barcie i na 2 kolejnych same
sianożęcia. 

„Ludzie królewscy” użytkowali Puszczę na dwa sposoby: po pierwsze mieli możliwość
korzystania z jej zasobów jako deputatu za swą służbę, po drugie zaś – poddani królewscy mogli
w ograniczonym stopniu użytkować lasy, pod warunkiem uiszczenia opłat na rzecz skarbu.
Służby leśne miały zagwarantowane prawo pozyskania drewna na własne potrzeby (bez prawa
handlu), zbioru leżaniny i posuszu na opał oraz chrustu na ogrodzenia, darcia łyka (z łyka
lipowego wyrabiano łapcie), łubia (do wyplatania koszy, pudełek, siewnic, czy nawet wozów),
łuczywa, zbierania owoców leśnych, w tym jagód, roślin jadalnych, leczniczych (m.in. barszczu
Heracleum sphondylium używanego także jako zielenina i składnik pędzonej wówczas okowity) 
i użytkowych (chmiel) oraz orzechów, grzybów jadalnych i hub [Hedemann 1939].

Należy podkreślić, że w XV−XVI wieku w Puszczy Białowieskiej, poza wspomnianym
prawem wchodowym kościoła i cerkwi w Szereszewie, nie było wyrębów i handlu drewnem. Han−
del drewnem nie mógł istnieć, gdyż nie istniały jeszcze odpowiednie drogi transportu rzecznego.
W świetle analizowanych dokumentów niesłuszny wydaje się pogląd Hartmanna, że w owym 
czasie „doskonałe były (...) warunki transportu, wobec licznych rzek spławnych z systemem
Narewki na czele” [Hartmann 1938]. Liczba jazów na puszczańskich rzekach (tab. 2) wskazuje, 
że nie było możliwości spławu drewna Narewką, a tym bardziej Leśną na obszarze Puszczy. 
Nie ma też żadnych danych o wypalaniu potażu, dziegciu i smoły w Puszczy Białowieskiej w XV−
−XVI wieku. Twierdzenie Karcova [1903], iż już w 1567 roku funkcjonowały w Puszczy pierwsze
smolarnie, nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w źródłach. Pierwsza wzmianka o tego typu
działalności, w dodatku bezprawnej, pochodzi z 1591 roku. Zygmut III Waza skarży się na leś−
niczego Puszczy Bielskiej, że „przekraczając starodawną granicę, która jest między Puszczą
Bielską a Białowieską, (...) paleniem towarów leśnych bez naszego pozwolenia puszczę tę [Biało−
wieską – TS i BJ] pustoszy” [Hedemann 1939]. Eksploatacja rudy darniowej nie objęła Puszczy
Białowieskiej w czasach Jagiellonów. Pierwsze wzmianki o rudniach w Puszczy Białowieskiej
pojawiają się w źródłach dopiero w roku 1639 [Hedemann 1939].

Pierwsze informacje o młynach na rzekach Puszczy pochodzą z początku XVI wieku. 
W latach 1527−1544 toczyły się zatargi o młyny Kopciów na rzeczce Siporze (ówczesny
południowo−zachodni skraj Puszczy). Na skutek raportu leśniczego Tyszkiewicza i łowczego
Paca, że z powodu tych młynarzy „zweru szkoda u Puszczy Karola Jeho Miłosty wełykaja se
dejała” [Hedemann 1939], Zygmunt Stary rozkazał spalić osady młynarzy i młyny na Siporze.
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Liczba różnych Liczba wchodów Procent wchodówrodzajów działalności
1 8 24
2 9 28
3 7 21
4 7 21
5 1 3
6 1 3

Tabela 3.
Liczba rodzajów działalności (patrz: lista w tabeli 1) dozwolonych w jednym wchodzie, na podstawie 33
wchodów o znanym zakresie uprawnień
Number of different kinds of utilization (see list in table 1) allowed in one access area, according to 33
access rights with a known type of exploitation
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wych i łowów (jednak bez jelenia i żubra) [Hedemann 1939], stąd ujęcie tego typu działalności 
w tabeli 1. 
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(tab. 3) wynika, że tylko w 24% wchodów uprawnienia wstępnika kończyły się na jednej formie
użytkowania lasu. Na ponad trzech czwartych wchodów następowało łączenie dwu i więcej form
użytkowania Puszczy. Najczęściej dochodziło do połączenia sianożęci, barci i rybołówstwa
rzecznego. Uprawniony wstępnik (n=16 osób fizycznych lub prawnych) posiadał od 1 do 4
wchodów, wyjątkowo jedna osoba (kasztelan Kapusta) aż 9 wchodów. Średnio na jednego 
wstępnika przypadało 2,8 wchodów (SD 2,0).

Odrębną grupę stanowią uprawnienia nadane poddanym królewskim. Poznanie zasięgu 
i ilości wchodów „ludzi królewskich” jest utrudnione ze względu na brak danych – nie zachowały
się żadne ich rejestry poza przypadkami zapisu wspólnego użytkowania tych samych wchodów
(w źródle określane jako użytkowanie „suderew”) przez wstępników zeznających w 1559 roku
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przed Wołowiczem i przez służby leśne. Nastąpiło to na 8 wchodach (zaznaczone na ryc. 2), przy
czym na 2 z nich wspólnie użytkowano sianożęcia i barcie, na 6 same barcie i na 2 kolejnych same
sianożęcia. 

„Ludzie królewscy” użytkowali Puszczę na dwa sposoby: po pierwsze mieli możliwość
korzystania z jej zasobów jako deputatu za swą służbę, po drugie zaś – poddani królewscy mogli
w ograniczonym stopniu użytkować lasy, pod warunkiem uiszczenia opłat na rzecz skarbu.
Służby leśne miały zagwarantowane prawo pozyskania drewna na własne potrzeby (bez prawa
handlu), zbioru leżaniny i posuszu na opał oraz chrustu na ogrodzenia, darcia łyka (z łyka
lipowego wyrabiano łapcie), łubia (do wyplatania koszy, pudełek, siewnic, czy nawet wozów),
łuczywa, zbierania owoców leśnych, w tym jagód, roślin jadalnych, leczniczych (m.in. barszczu
Heracleum sphondylium używanego także jako zielenina i składnik pędzonej wówczas okowity) 
i użytkowych (chmiel) oraz orzechów, grzybów jadalnych i hub [Hedemann 1939].

Należy podkreślić, że w XV−XVI wieku w Puszczy Białowieskiej, poza wspomnianym
prawem wchodowym kościoła i cerkwi w Szereszewie, nie było wyrębów i handlu drewnem. Han−
del drewnem nie mógł istnieć, gdyż nie istniały jeszcze odpowiednie drogi transportu rzecznego.
W świetle analizowanych dokumentów niesłuszny wydaje się pogląd Hartmanna, że w owym 
czasie „doskonałe były (...) warunki transportu, wobec licznych rzek spławnych z systemem
Narewki na czele” [Hartmann 1938]. Liczba jazów na puszczańskich rzekach (tab. 2) wskazuje, 
że nie było możliwości spławu drewna Narewką, a tym bardziej Leśną na obszarze Puszczy. 
Nie ma też żadnych danych o wypalaniu potażu, dziegciu i smoły w Puszczy Białowieskiej w XV−
−XVI wieku. Twierdzenie Karcova [1903], iż już w 1567 roku funkcjonowały w Puszczy pierwsze
smolarnie, nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w źródłach. Pierwsza wzmianka o tego typu
działalności, w dodatku bezprawnej, pochodzi z 1591 roku. Zygmut III Waza skarży się na leś−
niczego Puszczy Bielskiej, że „przekraczając starodawną granicę, która jest między Puszczą
Bielską a Białowieską, (...) paleniem towarów leśnych bez naszego pozwolenia puszczę tę [Biało−
wieską – TS i BJ] pustoszy” [Hedemann 1939]. Eksploatacja rudy darniowej nie objęła Puszczy
Białowieskiej w czasach Jagiellonów. Pierwsze wzmianki o rudniach w Puszczy Białowieskiej
pojawiają się w źródłach dopiero w roku 1639 [Hedemann 1939].

Pierwsze informacje o młynach na rzekach Puszczy pochodzą z początku XVI wieku. 
W latach 1527−1544 toczyły się zatargi o młyny Kopciów na rzeczce Siporze (ówczesny
południowo−zachodni skraj Puszczy). Na skutek raportu leśniczego Tyszkiewicza i łowczego
Paca, że z powodu tych młynarzy „zweru szkoda u Puszczy Karola Jeho Miłosty wełykaja se
dejała” [Hedemann 1939], Zygmunt Stary rozkazał spalić osady młynarzy i młyny na Siporze.
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W 1559 roku żaden ze wstępników nie przedstawił uprawnień do stawiania i wykorzystywania
młynów. Wynikało to zapewne z braku terenów rolnych (hodowli zbóż) na terenach puszczań−
skich. W 1639 roku w Puszczy było już 11 młynów [Hedemann 1939].

WPŁYW FORM I ZAKRESU UżYTKOWANIA NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ.
Mapa rozmieszczenia 40 z 44 wchodów szlacheckich, kościelnych i cerkiewnych oraz 8 z niez−
nanej liczby wchodów poddanych i służb królewskich pokazuje, że użytkowanie Puszczy w XV−
XVI wieku skupiało się przede wszystkim w jej południowej i wschodniej części (ryc. 2).
Wynika to w dużej mierze z faktu, iż wszystkie majątki wchodowe znajdowały się na południe
i wschód od ówczesnych granic Puszczy. W północnej, zachodniej i centralnej części Puszczy
zlokalizowane były nieliczne wchody. Wiele z wchodów położonych na ówczesnych peryferiach
Puszczy znajdowało się poza jej dzisiejszymi granicami administracyjnymi (ryc. 1).

W naturalnym krajobrazie Puszczy już od XVI wieku wyróżniane były przez ludność
charakterystyczne zbiorowiska leśne: bory (sosnowe), jełosmycze (bory świerkowe), grudy
(grądy, dąbrowy), olesy (zarówno olsy jak i łęgi) [Revizya pushch... 1559], a nazwy te często były
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Ryc. 3.
Rodzaje użytkowania wchodów puszczańskich w XV−XVI wieku na tle toposekwencji zbiorowisk leśnych
i ich przypuszczalny wpływ na środowisko Puszczy Białowieskiej
Various forms of exploitation allowed by access rights in the 15−16th centuries on the background of topo−
graphic sequence of forest communities and their probable impact on the Białowieża Forest environment
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przytaczane przy opisach uprawnień do korzystania z Puszczy. Na tej podstawie można było
odtworzyć środowiskowe rozmieszczenie wchodów.

Naturalna toposekwencja zbiorowisk leśnych w Puszczy Białowieskiej [wg Falińskiego
1974], występująca w przekroju terenu od doliny rzeki lub strumienia do najwyżej położonych
miejsc lokalnego wododziału, obejmowała wąskie niezalesione zalewowe doliny porośnięte
niską roślinnością bagienną oraz wierzbami, brzozą omszoną i olchami, następnie łęgi i olsy
Circaeo−Alnetum, grądy Tilio−Carpinetum, jeszcze dalej bory mieszane Pino−Quercetum i bory
Peucedano−Pinetum (ryc. 3). Użytkowanie wchodowe w czasach Jagiellonów koncentrowało się
zasadniczo w: dolinach rzek (jazy i sianożęcia), borach i borach mieszanych (bartnictwo) oraz 
w mniejszym stopniu grądach z dużym udziałem dębów (łąki na dąbrowach). Znaczna liczba
wchodów (około 15) była tak zlokalizowana, że obejmowała fragmenty dolin dwu rzek
(sianożęcia) i położone na wododziale bory (pod barcie) (por. ryc. 2). 

Dokumenty pisane wskazują, że w XV−XVI wieku znacznie powiększył się w Puszczy
obszar nadrzecznych łąk kosztem łęgów i olsów (ryc. 3). Dane źródłowe znajdują potwierdzenie
w materiale palinologicznym. Borowik−Dąbrowska i Dąbrowski [1973] stwierdzili, że na obszarze
dzisiejszego BPN, w fazie odpowiadającej początkom okresu panowania Jagiellonów, zmniejszyła
się powierzchnia olsów, a wzrósł udział łąk. Taki sam wniosek wynika z badań Mitchella i Cole
[1998]: procentowy udział pyłków roślin antropogennych (łąk i wydepczysk) w ogólnej licz−
bie pyłków wzrósł dwukrotnie: z 4−5% we wczesnym średniowieczu do 9% w końcu XVI wieku 
(ryc. 4). 
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Ryc. 4.
Procent pyłków roślin antropogennych w latach 1000−2000 AD z badań palinologicznych w oddziale 256
(stanowisko 1) w Białowieskim Parku Narodowym. Dane z profilu o głębokości 0−70 cm przeliczono na lata
kalendarzowe na podstawie datowań metodą 14C [dane z: Mitchell i Cole 1998]
Percentage of pollen of anthropogenic plants in 1000−2000 AD from the palinological study in compart−
ment 256 (site 1) of Białowieża National Park. Data from the core 0−70 cm deep were recalculated to cal−
endar years on the basis of radiocarbon dating [source: Mitchell & Cole 1998]
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W 1559 roku żaden ze wstępników nie przedstawił uprawnień do stawiania i wykorzystywania
młynów. Wynikało to zapewne z braku terenów rolnych (hodowli zbóż) na terenach puszczań−
skich. W 1639 roku w Puszczy było już 11 młynów [Hedemann 1939].

WPŁYW FORM I ZAKRESU UżYTKOWANIA NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ.
Mapa rozmieszczenia 40 z 44 wchodów szlacheckich, kościelnych i cerkiewnych oraz 8 z niez−
nanej liczby wchodów poddanych i służb królewskich pokazuje, że użytkowanie Puszczy w XV−
XVI wieku skupiało się przede wszystkim w jej południowej i wschodniej części (ryc. 2).
Wynika to w dużej mierze z faktu, iż wszystkie majątki wchodowe znajdowały się na południe
i wschód od ówczesnych granic Puszczy. W północnej, zachodniej i centralnej części Puszczy
zlokalizowane były nieliczne wchody. Wiele z wchodów położonych na ówczesnych peryferiach
Puszczy znajdowało się poza jej dzisiejszymi granicami administracyjnymi (ryc. 1).

W naturalnym krajobrazie Puszczy już od XVI wieku wyróżniane były przez ludność
charakterystyczne zbiorowiska leśne: bory (sosnowe), jełosmycze (bory świerkowe), grudy
(grądy, dąbrowy), olesy (zarówno olsy jak i łęgi) [Revizya pushch... 1559], a nazwy te często były
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Ryc. 3.
Rodzaje użytkowania wchodów puszczańskich w XV−XVI wieku na tle toposekwencji zbiorowisk leśnych
i ich przypuszczalny wpływ na środowisko Puszczy Białowieskiej
Various forms of exploitation allowed by access rights in the 15−16th centuries on the background of topo−
graphic sequence of forest communities and their probable impact on the Białowieża Forest environment
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przytaczane przy opisach uprawnień do korzystania z Puszczy. Na tej podstawie można było
odtworzyć środowiskowe rozmieszczenie wchodów.

Naturalna toposekwencja zbiorowisk leśnych w Puszczy Białowieskiej [wg Falińskiego
1974], występująca w przekroju terenu od doliny rzeki lub strumienia do najwyżej położonych
miejsc lokalnego wododziału, obejmowała wąskie niezalesione zalewowe doliny porośnięte
niską roślinnością bagienną oraz wierzbami, brzozą omszoną i olchami, następnie łęgi i olsy
Circaeo−Alnetum, grądy Tilio−Carpinetum, jeszcze dalej bory mieszane Pino−Quercetum i bory
Peucedano−Pinetum (ryc. 3). Użytkowanie wchodowe w czasach Jagiellonów koncentrowało się
zasadniczo w: dolinach rzek (jazy i sianożęcia), borach i borach mieszanych (bartnictwo) oraz 
w mniejszym stopniu grądach z dużym udziałem dębów (łąki na dąbrowach). Znaczna liczba
wchodów (około 15) była tak zlokalizowana, że obejmowała fragmenty dolin dwu rzek
(sianożęcia) i położone na wododziale bory (pod barcie) (por. ryc. 2). 

Dokumenty pisane wskazują, że w XV−XVI wieku znacznie powiększył się w Puszczy
obszar nadrzecznych łąk kosztem łęgów i olsów (ryc. 3). Dane źródłowe znajdują potwierdzenie
w materiale palinologicznym. Borowik−Dąbrowska i Dąbrowski [1973] stwierdzili, że na obszarze
dzisiejszego BPN, w fazie odpowiadającej początkom okresu panowania Jagiellonów, zmniejszyła
się powierzchnia olsów, a wzrósł udział łąk. Taki sam wniosek wynika z badań Mitchella i Cole
[1998]: procentowy udział pyłków roślin antropogennych (łąk i wydepczysk) w ogólnej licz−
bie pyłków wzrósł dwukrotnie: z 4−5% we wczesnym średniowieczu do 9% w końcu XVI wieku 
(ryc. 4). 
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Ryc. 4.
Procent pyłków roślin antropogennych w latach 1000−2000 AD z badań palinologicznych w oddziale 256
(stanowisko 1) w Białowieskim Parku Narodowym. Dane z profilu o głębokości 0−70 cm przeliczono na lata
kalendarzowe na podstawie datowań metodą 14C [dane z: Mitchell i Cole 1998]
Percentage of pollen of anthropogenic plants in 1000−2000 AD from the palinological study in compart−
ment 256 (site 1) of Białowieża National Park. Data from the core 0−70 cm deep were recalculated to cal−
endar years on the basis of radiocarbon dating [source: Mitchell & Cole 1998]
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Zwiększenie powierzchni otwartych łąk o niskiej roślinności sprzyjało wnikaniu do Pusz−
czy wielu nieleśnych i ekotonowych gatunków zwierząt, np. norników polnych Microtus arvalis,
czajek Vanellus vanellus, orlików krzykliwych Aquila pomarina. Co ciekawe, sprzyjało to także
żubrom Bison bonasus. Na koszonych łąkach nad rzekami i polanach w dąbrowach znajdowały
one doskonałe miejsca żerowania i preferowany pokarm – trawy i zioła [Gębczyńska i Krasińska
1972; Gębczyńska i in. 1991]. Ponadto stogi siana pozostawiane na zimę na łąkach oferowały
żubrom łatwy do zdobycia zimowy pokarm. Korzystanie z siana przez żubry zostało zapewne
rychło zauważone przez służby ochrony Puszczy. Z czasem na tej podstawie rozwinął się system
regularnego zimowego dokarmiana żubrów na sianożęciach podlegających zarządowi Puszczy.
Najstarszy znany dotychczas zapis o dokarmianiu żubrów, jako obowiązku służb ochrony
Puszczy, pochodzi z 1700 roku. Królewska komisja wizytująca Puszczę Białowieską zalecała
wyznaczenie w niektórych ostępach dodatkowych sianożęci, przy czym część z nich ma być
wydzierżawiona na czynsze, a reszta pozostawiona na „przekarmienie zwierzyny” [Hedemann,
1939]. Można sądzić, że ten sposób aktywnej ochrony populacji żubrów, rozwinięty na bazie
tradycyjnych sianożęci, przyczynił się do zachowania dziko żyjących żubrów w Puszczy
Białowieskiej, a zasadnicze formy gospodarowania populacją żubrów (zimowe dokarmianie
sianem, polany karmowe) są kontynuowane do dziś [Krasiński i in. 1999].

Koszenie nadrzecznych łąk przetrwało kilka stuleci. Jego największy zasięg przestrzenny
notowano w XIX wieku [ryc. 4 oraz dane źródłowe w: Karcov 1903]. W polskiej części Puszczy
Białowieskiej od drugiej połowy XX wieku obserwuje się zanik tradycyjnego użytkowania
nadrzecznych łąk, przez co podlegają one szybkiej wtórnej sukcesji leśnej [Falińska 1991]. 
W części białoruskiej nadrzeczne łąki, skraje niezmeliorowanych bagien (Dikoje) oraz całe
obszary osuszonych bagien (Dziki Nikor) są nadal regularnie koszone, a nawet nawożone i pod−
siewane mieszankami traw [A. N. Bunevich, inf. ustna].

Bartnictwo, zlokalizowane w borach, borach mieszanych i niekiedy grądach (ryc. 3), 
przetrwało w Puszczy Białowieskiej do 1 połowy XIX wieku, zarówno w formie rozproszonych
barci w pojedynczych drzewach, jak i – rzadziej – polan pasiecznych z większą liczbą uli
kłodowych umieszczanych w koronach drzew [Brincken 1826; Karpiński 1948; Samojlik i in.
2003]. W 1792 roku w całej Puszczy naliczono 936 barci i uli z pszczołami oraz 6219 barci
pustych [Hedemann 1939]. Jednak z punktu widzenia wpływu na środowisko, ważniejszy, 
niż drążenie barci i promowanie pszczół miodnych Apis mellifera, wydaje się fakt, iż działalność
bartników nieodłącznie wiązała się z wprowadzaniem ognia do lasu. Liczne dokumenty z ostat−
nich wieków podkreślają regularne powodowanie pożarów leśnych przez pracujących bartni−
ków. Najdobitniej ujął to G. Harnak w roku 1764 [cyt. za Hedemann 1939]: „Pożary się częste
w Puszczy biorą z nieostrożności bartników, kiedy idąc za barciami od uroczyska do uroczyska
przy głowniach pałających zaprószą choć i nie chcąc ale zawsze przez nieostrożność ogień”.
Także Brincken [1826] zwracał uwagę, że praca bartnika „wymagająca wzniecania ognia, łatwo
staje się przyczyną pożarów” i zalecał zastąpienie bartnictwa puszczańskiego przydomową
hodowlą pszczół. 

Bartnictwo nie było jedynym antropogennym źródłem ognia w Puszczy. W późniejszych
wiekach (XVII−XIX), wraz z rozwojem wypasu bydła w lesie, dołączyła się działalność pasterzy,
którzy przez wypalanie dna lasu starali się polepszyć bazę żerową dla bydła. Źródłem ognia 
w lesie w XVII−XVIII wieku były także mielerze. Warto zaznaczyć, że pożary naturalnego
pochodzenia (powodowane przez pioruny) zdarzają się w Puszczy Białowieskiej – podobnie jak
we wszystkich lasach Europy Środkowej – bardzo rzadko [dane Nadleśnictwa Białowieża i Nad−
leśnictwa Browsk – informacje ustne].
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Dane źródłowe znajdują potwierdzenie w materiałach paleoekologicznych. Od około 1400
roku stosunek mikrocząstek węgla drzewnego do pyłku roślin w próbach palinologicznych 
z Białowieskiego Parku Narodowego wzrasta sięgając największych wartości w latach 1400−1750
(ryc. 5). Stosunek ten jest dobrym wskaźnikiem względnej częstości pożarów w lesie [Dr F. G.
Mitchell, inf. listowna]. Co ciekawe, po roku 1800 stosunek mikrocząstek węgla do pyłków
gwałtownie spada i pozostaje na bardzo niskim poziomie do czasów współczesnych (ryc. 5).
Genko [1902−1903] podaje, iż po pustoszącym pożarze w 1811 roku surowo zakazano wypalania
dna lasu, a służbom leśnym polecono zwiększenie ochrony przed podpaleniami. W XIX wieku
zanikło także bartnictwo puszczańskie, a nieco wcześniej (koniec XVIII stulecia) zaczęło tracić
na znaczeniu lub zanikać wypalanie węgla drzewnego, potażu i smoły [Brincken 1826; Genko
1902−1903; Hedemann 1939].

Częste przyziemne pożary w borach i borach mieszanych zwiększały dominację sosny Pinus
sylvestris, eliminując domieszki świerku Picea abies i drzew liściastych. Już w XVI wieku 
w Puszczy Białowieskiej istniały czyste bory sosnowe, zwane tu bór−lado [Genko 1902−1903].
Etymologia słowa „lado”, rus. lado, lada, pol. lędo – polana leśna oczyszczona ogniem od po−
krycia roślinnego i przygotowana pod uprawę [por. Hensel 1951], także wskazuje na rolę celowo
wzniecanych pożarów w kształtowaniu tego zbiorowiska leśnego. Bór−lado przetrwał w Puszczy
Białowieskiej do końca XIX wieku. Interesujący jego opis pozostawiła Eliza Orzeszkowa 
w powieści „Ad astra”: „Bór−Lada, klejnot puszczy najdrogocenniejszy, odwieczne dziedzictwo
olbrzymek. Ze wszystkiego wokół najstarożytniejsze żyją tu same jedne sosny, potężnie broniąc
państwa swego od najścia plemion innych. Jak przystoi olbrzymkom, nie zbiegają się w tłumy,
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Ryc. 5.
Stosunek mikrocząstek węgla drzewnego do pyłków roślin w latach 1000−2000 AD wg badań palinolo−
gicznych w Białowieskim Parku Narodowym. Źródło danych i skalowanie do osi czasu – jak w ryc. 4
Microcharcoal to pollen ratio in 1000−2000 AD according to palinological study in Białowieża National
Park. Source of the data and age calibration – see Fig. 4
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Zwiększenie powierzchni otwartych łąk o niskiej roślinności sprzyjało wnikaniu do Pusz−
czy wielu nieleśnych i ekotonowych gatunków zwierząt, np. norników polnych Microtus arvalis,
czajek Vanellus vanellus, orlików krzykliwych Aquila pomarina. Co ciekawe, sprzyjało to także
żubrom Bison bonasus. Na koszonych łąkach nad rzekami i polanach w dąbrowach znajdowały
one doskonałe miejsca żerowania i preferowany pokarm – trawy i zioła [Gębczyńska i Krasińska
1972; Gębczyńska i in. 1991]. Ponadto stogi siana pozostawiane na zimę na łąkach oferowały
żubrom łatwy do zdobycia zimowy pokarm. Korzystanie z siana przez żubry zostało zapewne
rychło zauważone przez służby ochrony Puszczy. Z czasem na tej podstawie rozwinął się system
regularnego zimowego dokarmiana żubrów na sianożęciach podlegających zarządowi Puszczy.
Najstarszy znany dotychczas zapis o dokarmianiu żubrów, jako obowiązku służb ochrony
Puszczy, pochodzi z 1700 roku. Królewska komisja wizytująca Puszczę Białowieską zalecała
wyznaczenie w niektórych ostępach dodatkowych sianożęci, przy czym część z nich ma być
wydzierżawiona na czynsze, a reszta pozostawiona na „przekarmienie zwierzyny” [Hedemann,
1939]. Można sądzić, że ten sposób aktywnej ochrony populacji żubrów, rozwinięty na bazie
tradycyjnych sianożęci, przyczynił się do zachowania dziko żyjących żubrów w Puszczy
Białowieskiej, a zasadnicze formy gospodarowania populacją żubrów (zimowe dokarmianie
sianem, polany karmowe) są kontynuowane do dziś [Krasiński i in. 1999].

Koszenie nadrzecznych łąk przetrwało kilka stuleci. Jego największy zasięg przestrzenny
notowano w XIX wieku [ryc. 4 oraz dane źródłowe w: Karcov 1903]. W polskiej części Puszczy
Białowieskiej od drugiej połowy XX wieku obserwuje się zanik tradycyjnego użytkowania
nadrzecznych łąk, przez co podlegają one szybkiej wtórnej sukcesji leśnej [Falińska 1991]. 
W części białoruskiej nadrzeczne łąki, skraje niezmeliorowanych bagien (Dikoje) oraz całe
obszary osuszonych bagien (Dziki Nikor) są nadal regularnie koszone, a nawet nawożone i pod−
siewane mieszankami traw [A. N. Bunevich, inf. ustna].

Bartnictwo, zlokalizowane w borach, borach mieszanych i niekiedy grądach (ryc. 3), 
przetrwało w Puszczy Białowieskiej do 1 połowy XIX wieku, zarówno w formie rozproszonych
barci w pojedynczych drzewach, jak i – rzadziej – polan pasiecznych z większą liczbą uli
kłodowych umieszczanych w koronach drzew [Brincken 1826; Karpiński 1948; Samojlik i in.
2003]. W 1792 roku w całej Puszczy naliczono 936 barci i uli z pszczołami oraz 6219 barci
pustych [Hedemann 1939]. Jednak z punktu widzenia wpływu na środowisko, ważniejszy, 
niż drążenie barci i promowanie pszczół miodnych Apis mellifera, wydaje się fakt, iż działalność
bartników nieodłącznie wiązała się z wprowadzaniem ognia do lasu. Liczne dokumenty z ostat−
nich wieków podkreślają regularne powodowanie pożarów leśnych przez pracujących bartni−
ków. Najdobitniej ujął to G. Harnak w roku 1764 [cyt. za Hedemann 1939]: „Pożary się częste
w Puszczy biorą z nieostrożności bartników, kiedy idąc za barciami od uroczyska do uroczyska
przy głowniach pałających zaprószą choć i nie chcąc ale zawsze przez nieostrożność ogień”.
Także Brincken [1826] zwracał uwagę, że praca bartnika „wymagająca wzniecania ognia, łatwo
staje się przyczyną pożarów” i zalecał zastąpienie bartnictwa puszczańskiego przydomową
hodowlą pszczół. 

Bartnictwo nie było jedynym antropogennym źródłem ognia w Puszczy. W późniejszych
wiekach (XVII−XIX), wraz z rozwojem wypasu bydła w lesie, dołączyła się działalność pasterzy,
którzy przez wypalanie dna lasu starali się polepszyć bazę żerową dla bydła. Źródłem ognia 
w lesie w XVII−XVIII wieku były także mielerze. Warto zaznaczyć, że pożary naturalnego
pochodzenia (powodowane przez pioruny) zdarzają się w Puszczy Białowieskiej – podobnie jak
we wszystkich lasach Europy Środkowej – bardzo rzadko [dane Nadleśnictwa Białowieża i Nad−
leśnictwa Browsk – informacje ustne].
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Użytkowanie Puszczy Białowieskiej w czasach Jagiellonów 47

Dane źródłowe znajdują potwierdzenie w materiałach paleoekologicznych. Od około 1400
roku stosunek mikrocząstek węgla drzewnego do pyłku roślin w próbach palinologicznych 
z Białowieskiego Parku Narodowego wzrasta sięgając największych wartości w latach 1400−1750
(ryc. 5). Stosunek ten jest dobrym wskaźnikiem względnej częstości pożarów w lesie [Dr F. G.
Mitchell, inf. listowna]. Co ciekawe, po roku 1800 stosunek mikrocząstek węgla do pyłków
gwałtownie spada i pozostaje na bardzo niskim poziomie do czasów współczesnych (ryc. 5).
Genko [1902−1903] podaje, iż po pustoszącym pożarze w 1811 roku surowo zakazano wypalania
dna lasu, a służbom leśnym polecono zwiększenie ochrony przed podpaleniami. W XIX wieku
zanikło także bartnictwo puszczańskie, a nieco wcześniej (koniec XVIII stulecia) zaczęło tracić
na znaczeniu lub zanikać wypalanie węgla drzewnego, potażu i smoły [Brincken 1826; Genko
1902−1903; Hedemann 1939].

Częste przyziemne pożary w borach i borach mieszanych zwiększały dominację sosny Pinus
sylvestris, eliminując domieszki świerku Picea abies i drzew liściastych. Już w XVI wieku 
w Puszczy Białowieskiej istniały czyste bory sosnowe, zwane tu bór−lado [Genko 1902−1903].
Etymologia słowa „lado”, rus. lado, lada, pol. lędo – polana leśna oczyszczona ogniem od po−
krycia roślinnego i przygotowana pod uprawę [por. Hensel 1951], także wskazuje na rolę celowo
wzniecanych pożarów w kształtowaniu tego zbiorowiska leśnego. Bór−lado przetrwał w Puszczy
Białowieskiej do końca XIX wieku. Interesujący jego opis pozostawiła Eliza Orzeszkowa 
w powieści „Ad astra”: „Bór−Lada, klejnot puszczy najdrogocenniejszy, odwieczne dziedzictwo
olbrzymek. Ze wszystkiego wokół najstarożytniejsze żyją tu same jedne sosny, potężnie broniąc
państwa swego od najścia plemion innych. Jak przystoi olbrzymkom, nie zbiegają się w tłumy,
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Ryc. 5.
Stosunek mikrocząstek węgla drzewnego do pyłków roślin w latach 1000−2000 AD wg badań palinolo−
gicznych w Białowieskim Parku Narodowym. Źródło danych i skalowanie do osi czasu – jak w ryc. 4
Microcharcoal to pollen ratio in 1000−2000 AD according to palinological study in Białowieża National
Park. Source of the data and age calibration – see Fig. 4
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lecz znacznymi odległościami rozłączone korony rozłożyste wznoszą w podchmurne wyżyny na
pniach prostych i gładkich” [Orzeszkowa 1904].

Można zatem postawić hipotezę, że bór−lado był fazą degeneracyjną boru mieszanego 
(w niektórych wypadkach może także grądu wysokiego), utrzymywaną przez częste pożary grun−
towe. Rosyjska inwentaryzacja leśna z 1889 roku wykazała, iż bór−lado zajmował łącznie 39%
powierzchni Puszczy [Genko 1902−1903] i był zlokalizowany głównie w południowej części,
którą najwcześniej charakteryzowało rozpowszechnione użytkowanie bartne (por. ryc. 2). Już 
w końcu XIX wieku Genko [1902−1903] zaobserwował zarastanie boru−lado świerkiem, 
a początek tego procesu datował (wg liczenia słojów przyrostu świerków) na lata dwudzieste
XIX wieku. Współcześnie bór−lado niemal całkowicie zniknął z krajobrazów roślinnych Puszczy,
a od kilkudziesięciu lat w naturalnych drzewostanach Puszczy Białowieskiej obserwuje się 
bardzo słabe odnowienie naturalne sosny [Bernadzki i in. 1998].

W XV−XVI wieku wraz z użytkowaniem stosunkowo licznych i rozległych wchodów musiał
rozwinąć się w Puszczy system dróg i ścieżek dla ludzi, wozów i bydła. W dokumentach
wymieniana jest jedynie „wielka droga białowieska”, prowadząca z Kamieńca Litewskiego
przez Królowy Most (na rzece Leśnej) do Białowieży [Revizya pushch... 1559], jednak dróg
musiało być znacznie więcej. Dane palinologiczne (ryc. 4) pokazują wzrost udziału pyłków
roślin typowych dla dróg i wydepczysk od roku 1400 przez cały analizowany okres.

Przy współczesnym niskim stanie wód większych rzek puszczańskich oraz okresowym let−
nim wysychaniu mniejszych rzeczek dziwić może tak duże znaczenie rybołówstwa rzecznego
wśród wchodów w XV−XVI wieku. Niewątpliwie poziom wód w rzekach Puszczy Białowieskiej
był wówczas znacznie wyższy, zwłaszcza iż poprzedni okres historyczny (średniowiecze) charak−
teryzował się większą wilgotnością klimatu, a prostowanie koryt rzek i osuszanie bagien Puszczy
Białowieskiej rozpoczęło się dopiero w XIX wieku i było prowadzone na wielką skalę w wie−
ku XX. Szesnastowieczne jazy i stawy przy rzekach pełniły rolę ekologiczną określaną dziś
mianem małej retencji wody. Spowalniały one nurt rzek i zatrzymywały wodę w lesie. 

Rybołówstwo rzeczne w Puszczy Białowieskiej wzrastało jeszcze na znaczeniu w XVII−
−XVIII wieku, a gatunki ryb występujące w rzekach puszczańskich były odnotowywane 
w spisach zwierzyny, np. w 1796 roku [Hedemannn 1939]. Rybołówstwo rzeczne straciło
znaczenie w XIX wieku, w jeszcze bardziej w XX, po wielkoskalowych melioracjach w Puszczy
i jej najbliższych okolicach. Interesujące jest jednak, że w 2 połowie XX wieku w białoruskiej
części Puszczy metodą przegrodzenia rzek zbudowano kilka dużych zbiorników retencyjnych
(np. Lyackoe), w których prowadzona jest ekstensywna hodowla ryb słodkowodnych. 

Trudno ocenić rozmiar użytkowania lasu przez poddanych królewskich, jednak ze wzglę−
du na niewielki rozwój osadnictwa w rejonie Puszczy w XV−XVI wieku [Hedemann 1939]
można przyjąć, że nie powodował on znacznych zmian w środowisku leśnym. Warto jednak
zauważyć zapoczątkowanie takich form użytkowania, które staną się problemem 200 lat później,
np. darcie łyka lipowego. W XVIII−XIX wieku powszechnie sądzono, iż praktyka ta dopro−
wadziła do znacznego zmniejszenia udziału lipy (Tilia cordata) w drzewostanach Puszczy
Białowieskiej [Brincken 1826]. 

Podsumowanie i wnioski
W czasach Jagiellonów Puszcza Białowieska o powierzchni około 1800 km2 była w ponad 90%
pokryta lasem, z czego znaczna część nie podlegała żadnej stałej formie użytkowania.
Dominującym sposobem eksploatacji w XV−XVI wieku były wchody, czyli prawo do korzysta−
nia z określonych odnawialnych zasobów Puszczy na obszarze własności królewskiej. Prawa
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wchodowe obejmowały najczęściej sianokosy na nadrzecznych łąkach, bartnictwo uprawiane 
w borach i borach mieszanych oraz rybołówstwo rzeczne. Ponadto zbierano wiele jadalnych 
i użytkowych roślin i grzybów. Pozyskanie drewna ograniczało się do wykorzystania posuszu 
i leżaniny oraz wyrębów na własne potrzeby nielicznych wstępników i służby królewskie.

Formy użytkowania Puszczy zapoczątkowane i rozwinięte w XV−XVI wieku okazały się
bardzo trwałe. Ich najważniejsze skutki ekologiczne to: 
��powstanie odlesionych dolin rzek puszczańskich o szerokości 0,1−2 km, 
��wprowadzenie ognia jako sposobu utrzymywania borów sosnowych (borów−lado). 

W białoruskiej części Puszczy Białowieskiej koszenie łąk jest kontynuowane, a w polskiej częś−
ci powrót lasu na porzucone łąki obserwuje się od drugiej połowy XX wieku. Zanik roli pożarów
w kształtowaniu krajobrazów Puszczy datuje się na pierwszą połowę XIX stulecia. Epoka
Jagiellonów zapoczątkowała aktywną ochronę dziko żyjących żubrów przez dostarczanie
dodatkowego zimowego pokarmu (stogi siana na skoszonych łąkach).

Podziękowania
Autorzy pragną serdecznie podziękować Pani dr Dorocie Michaluk i Panu prof. dr. hab. Bogda−
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−XVIII wieku, a gatunki ryb występujące w rzekach puszczańskich były odnotowywane 
w spisach zwierzyny, np. w 1796 roku [Hedemannn 1939]. Rybołówstwo rzeczne straciło
znaczenie w XIX wieku, w jeszcze bardziej w XX, po wielkoskalowych melioracjach w Puszczy
i jej najbliższych okolicach. Interesujące jest jednak, że w 2 połowie XX wieku w białoruskiej
części Puszczy metodą przegrodzenia rzek zbudowano kilka dużych zbiorników retencyjnych
(np. Lyackoe), w których prowadzona jest ekstensywna hodowla ryb słodkowodnych. 

Trudno ocenić rozmiar użytkowania lasu przez poddanych królewskich, jednak ze wzglę−
du na niewielki rozwój osadnictwa w rejonie Puszczy w XV−XVI wieku [Hedemann 1939]
można przyjąć, że nie powodował on znacznych zmian w środowisku leśnym. Warto jednak
zauważyć zapoczątkowanie takich form użytkowania, które staną się problemem 200 lat później,
np. darcie łyka lipowego. W XVIII−XIX wieku powszechnie sądzono, iż praktyka ta dopro−
wadziła do znacznego zmniejszenia udziału lipy (Tilia cordata) w drzewostanach Puszczy
Białowieskiej [Brincken 1826]. 

Podsumowanie i wnioski
W czasach Jagiellonów Puszcza Białowieska o powierzchni około 1800 km2 była w ponad 90%
pokryta lasem, z czego znaczna część nie podlegała żadnej stałej formie użytkowania.
Dominującym sposobem eksploatacji w XV−XVI wieku były wchody, czyli prawo do korzysta−
nia z określonych odnawialnych zasobów Puszczy na obszarze własności królewskiej. Prawa
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i użytkowych roślin i grzybów. Pozyskanie drewna ograniczało się do wykorzystania posuszu 
i leżaniny oraz wyrębów na własne potrzeby nielicznych wstępników i służby królewskie.

Formy użytkowania Puszczy zapoczątkowane i rozwinięte w XV−XVI wieku okazały się
bardzo trwałe. Ich najważniejsze skutki ekologiczne to: 
��powstanie odlesionych dolin rzek puszczańskich o szerokości 0,1−2 km, 
��wprowadzenie ognia jako sposobu utrzymywania borów sosnowych (borów−lado). 

W białoruskiej części Puszczy Białowieskiej koszenie łąk jest kontynuowane, a w polskiej częś−
ci powrót lasu na porzucone łąki obserwuje się od drugiej połowy XX wieku. Zanik roli pożarów
w kształtowaniu krajobrazów Puszczy datuje się na pierwszą połowę XIX stulecia. Epoka
Jagiellonów zapoczątkowała aktywną ochronę dziko żyjących żubrów przez dostarczanie
dodatkowego zimowego pokarmu (stogi siana na skoszonych łąkach).
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Utilization of Białowieża Forest in the times of Jagiellonian dynasty 
and its traces in the contemporary forest environment

Under the rule of the Jagiellonian dynasty (15−16th century) the Białowieża Forest had a status
of the royal forest. It covered about 1800 km2 (Fig. 1) and – as evidenced by palinological stud−
ies – it was a continuous woodland (Fig. 3). A large part of it was not exploited in any way. The
dominant form of exploitation were access rights – by the noblemen and clergy, i.e. the rights
to use certain renewable resources in the king's land (Fig. 2). Several different forms of exploita−
tion allowed by access rights are described in written sources from the 16th century. The most
widespread were:

� scything of meadows along the forest rivers (82% of all access rights – Tab. 1);
� traditional beekeeping in beehives carved mainly in pine trees (73%);
� fishing in forest rivers (39%).

The first form of exploitation has led to creation of deforested river valleys (width 0,1−2 km; 
Fig. 3). Anthropogenic river−side meadows are still mown in Belarussian part of BF. In the
Polish part where meadows were abandoned in the 20th century, secondary forest succession in
river valleys is observed. Based on hay−making activity, the system of supplementary winter
feeding of free−living European bison, a royal game species, was developed. 

Traditional bee−keeping, located mainly in coniferous forests, introduced frequent fires
and contributed to development of pure stands of pine, the species resistant to ground fires.
Since the 19th century, where the role of man−caused fires declined, invasion of spruce into pine
forest has been recorded.

Logging and other wood processing has not yet started in Białowieża Forest in the 16th

century.
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Jednym z ważnych zadań powołania leśnych kompleksów promocyjnych jest możliwość testo−
wania obowiązujących i nowych metod hodowli lasu z myślą o tym, że mogłyby być one
stosowane w innych lasach. W nowych „Zasadach Hodowli Lasu” [2003] po raz pierwszy
uwzględniono odrębne zasady postępowania hodowlanego w tego typu obiektach. W Puszczy
Białowieskiej większość tych zasad obowiązywała już wcześniej. Zinwentaryzowanie lasów
zbliżonych do naturalnych [Sokołowski 1999 b] oraz określanie kierunków naturalnej dynamiki
zbiorowisk leśnych [Bernadzki i in. 1998; Sokołowski 1999a; Paluch 2001] przyczynia się do
pełniejszego poznania warunków przyrodniczych Puszczy Białowieskiej, dając możliwość lep−
szego podejmowania decyzji hodowlano−leśnych. W tym również celu określano optymalne
warunki odnowienia naturalnego ważnego gatunku lasotwórczego – dębu. 

Wielokrotnie podkreślano konieczność opracowania odrębnych wytycznych zagospodaro−
wania dla Puszczy Białowieskiej [Mierzejewski 1960; Graniczny 1969]. Zajączkowski [2003]
podaje, że już w pierwszej, powojennej edycji Zasad Hodowli Lasu ustalono odmienne zasady
gospodarki w Puszczy Białowieskiej. Ważnym momentem było wprowadzenie w 1975 r.
„Podstawowych zasad prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Puszczy Białowieskiej”, ogra−
niczających wyręby i podnoszących cele ochronne Puszczy. Niedługo potem przyjęto typ
siedliska jako podstawowe kryterium zagospodarowania, dostosowując do niego cięcia
odnowieniowe. Graniczny [1969] podkreślał przy tym, że docelowy skład gatunkowy  należy
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zagrożonym, tj. dębowi i jesionowi, czasem sośnie i stosować odpowiednie ich wyprzedzenie we
wprowadzaniu odnowień”. Obecnie również wymienione gatunki mają trudności z naturalnym
odnowieniem [Paluch 2003]. Ważne gatunki lasotwórcze (sosna, dąb, jesion), kształtujące
warunki ekologiczne wielu zbiorowisk leśnych, cechuje duża światłożądność. Od kilku dziesię−
cioleci natomiast obserwuje się w Puszczy Białowieskiej wyraźną ekspansję gatunków
cienioznośnych (grab, lipa), które obecnie w warunkach naturalnych wypierają gatunki
światłożądne [Bernadzki i in. 1998; Sokołowski 1999a; Paluch 2001]. Czy dąb będzie nadal sym−
bolem Puszczy Białowieskiej, czy gatunki bardziej ekspansywne, grab, brzoza wyprą go ze
składu gatunkowego zbiorowisk puszczańskich? Z uwagi na trudności uzyskania odnowienia
naturalnego dębu w tym wyjątkowym obiekcie w Zakładzie Lasów Naturalnych IBL w 1998r.
podjęto szczegółowe, systematyczne badania dotyczące sposobów odnowienia tego gatunku. 

W zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej znaczną część stanowią żyzne siedliska
lasów (30%) i lasów mieszanych (27%), gdzie dąb powinien być gatunkiem panującym lub
współpanującym w drzewostanie. Jego udział powierzchniowy w drzewostanach wynosi nato−
miast 11,2% [Michalczuk 2001], czyli jest zdecydowanie za mały w stosunku do potencjału
siedlisk. 

Cele i metodyka badań
Badania prowadzono w latach 1999−2003 w Puszczy Białowieskiej w lasach gospodarczych oraz
na terenie wybranych rezerwatów w zagospodarowanej części Puszczy i w Białowieskim Parku
Narodowym w części podlegającej ochronie ścisłej i częściowej. Głównymi celami badań było
określenie: warunków odnowienia naturalnego dębu w Puszczy Białowieskiej oraz zmian liczeb−
ności odnowienia na stałych powierzchniach w okresie 1999−2003 i prawdopodobnych przyczyn
tych zmian. Analizę naturalnego odnowienia dębu prowadzono w następujących grupach obiek−
tów:

– W naturalnych drzewostanach, z udziałem dębu założono powierzchnie o wymiarach 
50 × 50 m (2500 m2) i określono  skład i strukturę drzewostanu macierzystego. W po−
szczególnych latach badań policzono siewki dębu oraz pomierzono ich wysokość 
z uwzględnieniem wieku.

– W drzewostanach dębowych, w których proces odnowienia został zainicjowany zabiega−
mi rozluźniającymi drzewostan założono 3 powierzchnie próbne o wymiarach 10 × 10 m. 

– W drzewostanach sosnowych IV klasy wieku ze sztucznego odnowienia z bogatym,
pochodzącym z naturalnego odnowienia, podszytem i podrostem dębowym założono
powierzchnie o wymiarach 50 × 50 m (2500 m2).

Wyniki badań
ODNOWIENIE DĘBU W WARUNKACH ZBLIżONYCH DO NATURALNYCH, POWSTAŁE BEZ INGERENCJI

CZŁOWIEKA.

Bór świeży. W borze świeżym samosiew dębu występuje dość powszechnie, silnie zgryzany przez
zwierzynę utrzymuje się w warstwie podszytu do kilkunastu lat i miejscami wchodzi do podros−
tu, wzbogacając skład gatunkowy zbiorowiska roślinnego i całej biocenozy. 

Bór mieszany świeży. Badania prowadzone w Rezerwacie Starzyna od 1975 roku wykazują 
stałą obecność samosiewu dębu w trzcinnikowo−świerkowym borze mieszanym świeżym
(Calamagrostio−Piceetum Sokoł. 1968), ale tylko nieliczne egzemplarze awansują do drzewostanu
(ryc. 1). W latach 1999−2003, zagęszczenie odnowienia dębowego w borze mieszanym było
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niewielkie, ale w porównaniu z innymi typami siedlisk – największe (tab.). Stale obecny podrost
dębowy był jednakże zgryzany przez zwierzynę, a egzemplarze starsze, wchodzące do podrostu
w dużej części eliminowała okiść. Pojedyncze dęby miejscami stają się jednak składnikami
drzewostanu. Pomimo, że w latach 1998 i 1999 dąb nie obradzał obficie, to jednak pojawiały się
pojedyncze siewki jednoroczne. W latach 1999−2003 liczba młodych dębów ulegała w borze
mieszanym świeżym dużym wahaniom (tab.). Najlepsze warunki wzrostu odnowienia dębu
stwierdzono w kilkuarowych lukach, powstających w wilgotniejszych i nieco żyźniejszych
miejscach. W 2003 r. w kilkuarowej luce rosło gęste odnowienie naturalne dębu o dobrej jakoś−
ci hodowlanej. Takie warunki świetlne i mikrosiedliskowe sprzyjają szybkiemu wzrostowi tego
gatunku. Jednakże częściej obserwuje się, że luki w drzewostanie na tym siedlisku wypełnia

Ryc. 1.
Zagęszczenie nalotów i niskich podrostów (a) oraz podrostów o wysokości większej niż 1,3 m (b) w  borze
mieszanym świeżym w Rezerwacie Starzyna w latach 1975−2003
Density of young self−seedlings and low undergrowth (a) and undergrowth higher than 1.3 m (b) in the
fresh mixed coniferous forest in the Starzyna Reserve in the years 1975−2003 

a)

b)
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głównie ekspansywny świerk, skutecznie konkurując z dębem (ryc. 1). W tym typie boru
mieszanego (zespół Calamagrostio−Piceetum) w naturalnych warunkach dąb może stanowić tylko
niewielką domieszkę.

Las mieszany świeży. W Rezerwacie Starzyna w lesie mieszanym świeżym (Melitti−Carpinetum
Sokoł. 1976), z drzewostanem świerkowo−dębowym, w warunkach zwartego drzewostanu,
pomimo stałego obsiewu (ryc. 2a) dąb nie wchodzi do podrostu (ryc. 2b). Tworzy się luka
pokoleniowa trwająca do czasu znacznego rozluźnienia drzewostanu. Zwiększony dopływ
światła może wtedy umożliwić nalotowi dębu awans do wyższych warstw, dających początek
nowej generacji drzewostanu. Większe prześwietlenie drzewostanu, jakie miało miejsce kilka−
dziesiąt lat temu, pozwoliło odnowić się też światłożądnym gatunkom domieszkowym − brzozie,
osice, iwie, klonowi, a nawet sośnie. Główną jednak przeszkodą w naturalnym odnowieniu dębu
są dobrze rozwinięte, dolne warstwy grabów. W małych, jednoarowych lukach tworzyły się 2−3
metrowe młodniki o dużym zagęszczeniu tego gatunku. Nieliczne dęby, które tu rosły, uniknęły
zgryzienia, ale są silnie przygłuszane. W latach 1975−2003 liczebność grabu w dolnych warst−
wach drzewostanu wyraźnie, wielokrotnie wzrosła (ryc. 2). W Rezerwacie  Krajobrazowym im.
W. Szafera stwierdzono największe (spośród powierzchni objętych badaniami) zagęszczenie dol−
nych warstw  grabu, które wynosiło ponad 10 tys. szt./ha. W okresie 1986−2003 zagęszczenie
nalotu i podrostu tego gatunku wzrosło tam ponad stukrotnie z 50 szt./ha do ponad 5 tys. szt./ha.
Ekspansja grabu uniemożliwia zatem odnowienie się umiarkowanie światłożądnemu dębowi.

W lesie mieszanym świeżym ustępują z drzewostanu gatunki wczesnosukcesyjne osika 
i brzoza, oczekując pojawienia się warunków do ponownego odnowienia. Młode dęby wchodzące
obecnie do drzewostanu stanowią już drugie pokolenie tego gatunku. Wcześniej dąb odnowił się
przypuszczalnie wraz z sosną, tworząc niewielką domieszkę. Świadectwem tego był dąb o pierśni−
cy 58 cm zarejestrowany w 1986 r. Ten poprzedni okres odnowienia drzewostanu musiał odzna−
czać się szczególnymi warunkami sprzyjającymi odnowieniu sosny. Liczba samosiewu dębu jest
bardzo zmienna w czasie, ale na ogół obsiew trwa ciągle, nawet w okresie między latami nasien−
nymi dębu (tab.). Młode dąbki nie mogą przekroczyć wieku powyżej kilku lat i wysokości
przekraczającej 130 cm (ryc. 2). W latach 1999−2003 na siedlisku lasu mieszanego świeżego
zagęszczenie samosiewu dębu było małe i wahało się od około 100 do 850 szt./ha (tab.). Znaczne
ocienienie dna lasu spowodowane głównie przez dolne warstwy grabowe jest najistotniejszym
powodem braku oraz szybkiej redukcji siewek dębu. Siewki dębowe są ponadto wielokrotnie
zgryzane przez zwierzynę. Cechują się niską wysokością i obniżoną jakością. 

Las mieszany wilgotny. W Białowieskim PN w grądzie trzcinnikowym (Tilio−Carpinetum 
calamagrostietosum Sokoł. 1980), odpowiadającym lasowi mieszanemu wilgotnemu, dąb zapewne

Lata 1999 2000 2003
Typ siedliskowy 2−letnie 2−letnie  2−letnie 

1−roczne 1−roczne 1−rocznelasu i starsze i starsze i starsze
BMśw 54 632 0 494 12 564
LMśw 288 112 47 148 39 145
LMw 27 198 32 184 24 208
Lśw 25 116 19 104 4 58

Tabela.
Średnie zagęszczenie naturalnego odnowienia dębu w latach 1999−2003 w szt./ha na stałych powierzchniach
badawczych w Puszczy Białowieskiej
The mean density of oak regeneration in the years 1999−2003 in seedlings/ha on permanent study sites in
the Białowieża Primeval Forest 
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niewielkie, ale w porównaniu z innymi typami siedlisk – największe (tab.). Stale obecny podrost
dębowy był jednakże zgryzany przez zwierzynę, a egzemplarze starsze, wchodzące do podrostu
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pojedyncze siewki jednoroczne. W latach 1999−2003 liczba młodych dębów ulegała w borze
mieszanym świeżym dużym wahaniom (tab.). Najlepsze warunki wzrostu odnowienia dębu
stwierdzono w kilkuarowych lukach, powstających w wilgotniejszych i nieco żyźniejszych
miejscach. W 2003 r. w kilkuarowej luce rosło gęste odnowienie naturalne dębu o dobrej jakoś−
ci hodowlanej. Takie warunki świetlne i mikrosiedliskowe sprzyjają szybkiemu wzrostowi tego
gatunku. Jednakże częściej obserwuje się, że luki w drzewostanie na tym siedlisku wypełnia

Ryc. 1.
Zagęszczenie nalotów i niskich podrostów (a) oraz podrostów o wysokości większej niż 1,3 m (b) w  borze
mieszanym świeżym w Rezerwacie Starzyna w latach 1975−2003
Density of young self−seedlings and low undergrowth (a) and undergrowth higher than 1.3 m (b) in the
fresh mixed coniferous forest in the Starzyna Reserve in the years 1975−2003 
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głównie ekspansywny świerk, skutecznie konkurując z dębem (ryc. 1). W tym typie boru
mieszanego (zespół Calamagrostio−Piceetum) w naturalnych warunkach dąb może stanowić tylko
niewielką domieszkę.
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Las mieszany wilgotny. W Białowieskim PN w grądzie trzcinnikowym (Tilio−Carpinetum 
calamagrostietosum Sokoł. 1980), odpowiadającym lasowi mieszanemu wilgotnemu, dąb zapewne
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BMśw 54 632 0 494 12 564
LMśw 288 112 47 148 39 145
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Średnie zagęszczenie naturalnego odnowienia dębu w latach 1999−2003 w szt./ha na stałych powierzchniach
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odnowił się wcześniej równocześnie z osiką i brzozą w wyniku znacznego rozluźnienia drzewo−
stanu z dominującym świerkiem. Zwiększony dopływ światła przyczynił się do wzmożonego
wzrostu występującego stale samosiewu dębu. Gatunek ten awansował  z dolnych do wyższych
warstw drzewostanu. W latach 1999−2003 utrzymywała się nieznaczna liczebność nalotu
dębowego (tab.), wynosząca około 250 szt/ha. Nalot ten jednak nie przechodzi do wyższych
warstw i tworzy się coraz większa luka pokoleniowa. Równocześnie obserwuje się zwiększenie
udziału grabu, który będzie coraz silniej ocieniał dno lasu, utrudniając odnawianie się dębu 

Ryc. 2.
Zagęszczenie nalotów i niskich podrostów (a) oraz podrostów o wysokości większej niż 1,3 m (b) w lesie
mieszanym świeżym w Rezerwacie Starzyna w latach 1975−2003
Density of young self−seedlings and low undergrowth (a) and undergrowth higher than 1.3 m (b) in the
fresh mixed broadleaved forest in the Starzyna Reserve in the years 1975−2003 

a)

b)
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i innych, bardziej światłożądnych gatunków. W latach 1986−2003 zagęszczenie grabu w dolnych
warstwach drzewostanu wzrosło pięciokrotnie i wynosiło w 2003 r. 2 tys. szt/ha w podszycie i 350
szt/ha. w drzewostanie. Obsiew dębu trwa ciągle, ale następuje szybka redukcja młodych siewek
i do wieku powyżej sześciu lat przeżywają tylko nieliczne. Odznaczają się przy tym bardzo
słabym wzrostem. Nawet najstarsze 6−7−letnie osiągają zaledwie 45 cm. Świadczy to o istnie−
jących obecnie niekorzystnych warunkach dla wzrostu samosiewu dębowego.

Las świeży. W lesie świeżym – w zespole Tilio−Carpinetum typicum [Traczyk 1962] w warunkach
zwartego drzewostanu, pomimo stałego obsiewu i obecności dużej liczby nasienników dębu,
większość samosiewu tego gatunku ginie w drugim lub w trzecim roku życia. Taki stan może
trwać bardzo długo. Na żyznych siedliskach grądowych w warunkach naturalnych grab jest
głównym składnikiem budującym drzewostan. Występując we wszystkich warstwach drze−
wostanu w dużym zagęszczeniu, silnie ocienia dno lasu. Głównie z tego powodu podokapowy
samosiew dębu odznaczał się bardzo słabym wzrostem. Kilkuletnie egzemplarze osiągnęły
zaledwie 50−60 cm wysokości, wegetując w warunkach braku dostatecznej ilości światła. W la−
tach 1999−2003 zagęszczenie odnowień dębowych było bardzo małe i mieściło się w przedziale
od 16 do 272 szt./ha (tab.). Ponadto  znaczna część odnowień naturalnych dębu była zgryzana
przez zwierzynę, co znacznie obniża ich  żywotność i jakość hodowlaną. 

ODNOWIENIE DĘBU PO USUNIĘCIU DOLNEGO PIĘTRA DRZEWOSTANU. W lesie mieszanym świeżym
usunięcie dolnego piętra drzewostanu i podszytu, redukcja zadrzewienia drzewostanu głównego
do 0,4−0,5 na ogrodzonej powierzchni 0,5 ha w roku dobrego urodzaju żołędzi przyczyniły się do
bogatego obsiewu dębu. Pojawiły się również pojedyncze siewki sosny. Po dziesięciu latach 
w 2000 r. oceniono liczebność samosiewu na 12 tys. szt./ha. W następnych trzech latach liczeb−
ność podrostu zmniejszyła się o około 2 tys. szt./ha. Podrost dębu jest w zasadzie jednowiekowy
– 13−15 letni.

W 2000 r. w miejscu zacienionym przez stare dęby (powierzchnia A) rosły młode graby 
w liczbie 25 tys. szt/ha oraz samosiew dębu – 16,4 tys. szt./ha (ryc. 3). Wysokość większości
dąbków mieściła się w przedziale 45−90 cm, a tylko nieliczne osiągnęły 150 cm. Mała wysokość
samosiewu wynikała z braku dostatecznej ilości światła docierającego do siewek oraz z kon−
kurencji z grabem. W latach 2000−2003 wskutek m.in. ekspansji grabu zagęszczenie dębu
zmniejszyło się o 27% i wynosiło  w 2003 r. 12 tys. szt./ha (ryc. 3). Najwyższe dęby osiągnęły tu
210−230 cm. 

W miejscu opanowanym przez 2−3 metrowy grab (powierzchnia B) w 2000 r. samosiew dębu
był nieliczny – 5 tys. szt/ha (ryc. 3). W latach 2000−2003 r. zagęszczenie grabu znacząco wzrosło,
przekraczając w końcowym okresie badań 90 tys. szt/ha. W 2003 r. w tym miejscu (z niedosta−
tecznym czyszczeniem) pozostała już tylko połowa liczebności dębu stwierdzonej na początku
badań, czyli 2,5 tys. szt/ha (ryc. 3). Ponad 90% młodych dąbków znajdowało się w środkowej 
i dolnej warstwie młodnika. Większość egzemplarzy osiągnęła wysokość 90−120 cm, a nieliczne
160 cm. 

W miejscu, gdzie zagęszczenie grabów było najmniejsze (powierzchnia C), samosiew
dębowy występował liczniej (19 tys. szt/ha) i osiągnął znacznie wyższą wysokość. W 2000 r. nie−
liczne najwyższe dąbki osiągnęły 270−290 cm, ale większość mieściła się w przedziale 40−110 cm.
W 2003 r. zagęszczenie uległo redukcji o 21% i wynosiło 15 tys. szt/ha (ryc. 3). Najwyższe
podrosty natomiast osiągnęły 370−400 cm i w młodniku zajęły pozycję biosocjalną drzew
górujących. Najmniejsza redukcja liczebności podrostu dębowego wynikała z rzetelnego wyko−
nania czyszczeń (usunięcie grabów) w tym fragmencie młodnika oraz względnie dobrych
warunków świetlnych (luka w okapie starego drzewostanu). 
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Zaznaczył się tu zatem wyraźnie korzystny wpływ zabiegów pielęgnacyjnych na liczbę 
i wzrost dębowego samosiewu. W miejscu nisko przyciętych grabów było najwięcej młodych
dębów. Najgroźniejsze dla rozwoju młodych dębów było obfite występowanie grabu w warstwie
górnej młodnika.  Dęby wyrastające ponad warstwę grabu (ok. 10−20% populacji) zazwyczaj 
są dobrej jakości i są drzewami przyszłościowymi, o największym potencjale witalnym. Osobniki
znajdujące się w warstwie środkowej mają często ścieśnione korony, silnie konkurują z grabem.
Niektóre z nich, dzięki pomocy leśnika, mogłyby stanowić wartościowy składnik przyszłego
drzewostanu. Wiele dąbków jest przygłuszonych przez grab i zamierających. Wśród całej popu−
lacji młodych dębów około 25% wykazuje słabą jakość pnia i oznaki osłabienia, pozostałe są ży−
wotne, o dobrej lub bardzo dobrej jakości. Im mniejsze jest zagęszczenie grabu w warstwie
górnej młodnika, tym lepsza jakość i żywotność młodych dębów. Graby w warstwie środkowej 
i dolnej (pod warunkiem małego zagęszczenia) mogą pełnić w stosunku do dębów rolę pod−
gonu, ale pod warunkiem ciągłego hamowania ich wzrostu. Na całej odnawianej powierzchni
konieczny jest zabieg pielęgnacyjny o charakterze czyszczeń późnych  (ogławianie lub elimi−
nacja grabów zagłuszających dęby). Powinny one być ukierunkowane na popieranie wartoś−
ciowych dębów. 

ODNOWIENIE DĘBU POD DRZEWOSTANAMI SOSNOWYMI. W żyznym borze mieszanym świeżym 
z fragmentami lasu mieszanego świeżego, pod okapem nie ogrodzonych drzewostanów sos−
nowych pochodzenia sztucznego IV klasy wieku powstało spontanicznie (za sprawą zwierząt)
bardzo liczne młode pokolenie dębu, tworzące dolne piętro drzewostanu. Struktura pierśnic
dębu w tych drzewostanach wskazuje, że gatunek ten może odnawiać się tu w sposób ciągły, ale
wymaga to szczegółowych badań (ustalenie dokładnego wieku). Oprócz osobników juwenil−
nych rosną również stare dęby, które prawdopodobnie są w wieku sosny (odnowiły się na zrębie
zupełnym samosiewnie przez ptaki lub zostały posadzone). Dąb jest zatem różnowiekowy, naj−
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starsze osobniki sięgają górnego piętra. W drzewostanach rosną dęby charakteryzujące się
niskim ugałęzieniem i grubymi konarami. Należy zatem przypuszczać, że kilkadziesiąt lat temu
drzewostan rósł w luźnym zwarciu lub/i występowały w nim luki.

W latach 2000−2003 zagęszczenie samosiewek dębu o wysokości do 1,3 m zmniejszyło się
prawie o połowę i w 2003 r. wynosiło tylko 76 szt./ha. W 2003 r. pojawiły się bardzo nieliczne, jed−
noroczne siewki w luce jednoarowej. Znikoma liczba siewek wynikła z braku światła i przestrzeni
życiowej. Znaczne zagęszczenie młodych drzewek i starego drzewostanu zahamowało proces
odnowienia. Również niektóre podokapowe dęby zamarły wskutek dużego zwarcia drzewostanu
sosnowego (zbyt mało światła dociera do odnowień) oraz konkurencji wewnątrzgatunkowej.
Kilkuletnie siewki dębowe były porażone przez mączniaki, nekrozy i inne patogeny, co świad−
czyło o ich osłabieniu. W drzewostanach o mniejszym zagęszczeniu drzew powstawanie nowych
siewek trwa nadal. 

W 2003 r. zagęszczenie młodych, podokapowych dębów (o wysokości większej od 1,3 m)
wynosiło od blisko 2 tys. do 5 tys. szt/ha. Najstarsze osobniki miały 25−30 lat. Zagęszczenie
dębów o pierśnicy powyżej 7 cm było znaczne i wynosiło 250 szt./ha. W celu porównania śred−
nie zagęszczenie sosny wynosiło blisko 400 szt./ha. Prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości
ujawni się tendencja zwiększania udziału dębu kosztem sosny, potwierdzając naturalną
dynamikę zbiorowisk sosnowo−dębowych borów mieszanych. Około 70%  starszego podrostu
dębu stanowiły bowiem drzewa żywotne, o dobrej lub bardzo dobrej jakości, z dobrze wyksz−
tałconym przewodnikiem. Dęby wykazywały lepszą jakość, gdy rosły w grupach lub kępach, 
w lukach drzewostanu sosnowego. Mogą one stanowić wartościowy składnik przyszłego drze−
wostanu. Pomimo braku pielęgnacji, dąb zwiększa udział w składzie drzewostanu, przechodząc
do jego wyższych warstw. Wykorzystanie tego naturalnego procesu do przebudowy drzewostanu
sosnowego jest jak najbardziej wskazane.

Dyskusja
W skali całej krainy II Mazowiecko−Podlaskiej naloty dębowe występują rzadko [Głaz, Zają−
czkowski 2002]. Szczegółowe badania również potwierdziły taki stan w Puszczy Białowieskiej.
Według cytowanego opracowania naloty dębowe najczęściej spotyka się w drzewostanach VI klasy
wieku na siedlisku lasu mieszanego świeżego i lasu świeżego, w których stwierdzono pokrywę
zazielenioną. Odnowienie dębu napotyka również na duże trudności w drzewostanach natural−
nych Białowieskiego Parku Narodowego. Zajączkowski [1999] podaje, że w rezerwacie ścisłym
tego parku stale obecne są naturalne odnowienia dębu, które dochodzą tylko do 1 m wysokości.
Odnowienia te szybko zamierały, a na ich miejsce powstawały nowe. W okresie minionych 60 lat
niewiele młodych dębów przekroczyło pierśnicę 5 cm. W ostatnich 30 latach liczba tych drzewek,
tzw. dorostów, wynosiła tylko 4 szt. na około 15 ha powierzchni. Jednocześnie zaobserwowano
wyraźną ekspansję grabu na siedliska oligotroficzne i mezotroficzne [Bernadzki i in. 1998,
Sokołowski 1999a, Paluch 2001]. Dane inwentaryzacyjne również potwierdzają, że w Białowies−
kim PN nastąpił znaczący wzrost udziału grabu w składzie drzewostanów, a drzewostany z udzia−
łem dębu w wieku poniżej 100 lat spotyka się bardzo rzadko [Michalczuk 2001]. Kowalski [1993],
powołując się na badania leśników rosyjskich [Pogrebniak 1961] oraz własne obserwacje w lasach
Jasienia, twierdzi, że młode pokolenie dębu w lasach pierwotnych powstaje w sposób skokowy
(falowy). Opanowywanie terenu przez dąb w sposób naturalny nie jest procesem ciągłym;
zachodzi bowiem wtedy, gdy zaistnieją sprzyjające warunki klimatyczne w krótkim czasie.
Strategia życiowa dębu wiąże się niewątpliwie z jego długowiecznością. Obserwacje starych drze−
wostanów dębowych w Puszczy Białowieskiej wskazują jednakże, że niektóre z nich zakończyły
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Zaznaczył się tu zatem wyraźnie korzystny wpływ zabiegów pielęgnacyjnych na liczbę 
i wzrost dębowego samosiewu. W miejscu nisko przyciętych grabów było najwięcej młodych
dębów. Najgroźniejsze dla rozwoju młodych dębów było obfite występowanie grabu w warstwie
górnej młodnika.  Dęby wyrastające ponad warstwę grabu (ok. 10−20% populacji) zazwyczaj 
są dobrej jakości i są drzewami przyszłościowymi, o największym potencjale witalnym. Osobniki
znajdujące się w warstwie środkowej mają często ścieśnione korony, silnie konkurują z grabem.
Niektóre z nich, dzięki pomocy leśnika, mogłyby stanowić wartościowy składnik przyszłego
drzewostanu. Wiele dąbków jest przygłuszonych przez grab i zamierających. Wśród całej popu−
lacji młodych dębów około 25% wykazuje słabą jakość pnia i oznaki osłabienia, pozostałe są ży−
wotne, o dobrej lub bardzo dobrej jakości. Im mniejsze jest zagęszczenie grabu w warstwie
górnej młodnika, tym lepsza jakość i żywotność młodych dębów. Graby w warstwie środkowej 
i dolnej (pod warunkiem małego zagęszczenia) mogą pełnić w stosunku do dębów rolę pod−
gonu, ale pod warunkiem ciągłego hamowania ich wzrostu. Na całej odnawianej powierzchni
konieczny jest zabieg pielęgnacyjny o charakterze czyszczeń późnych  (ogławianie lub elimi−
nacja grabów zagłuszających dęby). Powinny one być ukierunkowane na popieranie wartoś−
ciowych dębów. 

ODNOWIENIE DĘBU POD DRZEWOSTANAMI SOSNOWYMI. W żyznym borze mieszanym świeżym 
z fragmentami lasu mieszanego świeżego, pod okapem nie ogrodzonych drzewostanów sos−
nowych pochodzenia sztucznego IV klasy wieku powstało spontanicznie (za sprawą zwierząt)
bardzo liczne młode pokolenie dębu, tworzące dolne piętro drzewostanu. Struktura pierśnic
dębu w tych drzewostanach wskazuje, że gatunek ten może odnawiać się tu w sposób ciągły, ale
wymaga to szczegółowych badań (ustalenie dokładnego wieku). Oprócz osobników juwenil−
nych rosną również stare dęby, które prawdopodobnie są w wieku sosny (odnowiły się na zrębie
zupełnym samosiewnie przez ptaki lub zostały posadzone). Dąb jest zatem różnowiekowy, naj−

Ryc. 3.
Zmiany zagęszczenia podrostu dębu i grabu na stałych powierzchniach badawczych (A−C) w latach 2000−
−2003
Changes in oak and hornbeam densities on permanent study sites (A−C) in the years 2000−2003 

Odnowienie naturalne dębu w Leśnym Kompleksie Promocyjnym 37

37

starsze osobniki sięgają górnego piętra. W drzewostanach rosną dęby charakteryzujące się
niskim ugałęzieniem i grubymi konarami. Należy zatem przypuszczać, że kilkadziesiąt lat temu
drzewostan rósł w luźnym zwarciu lub/i występowały w nim luki.

W latach 2000−2003 zagęszczenie samosiewek dębu o wysokości do 1,3 m zmniejszyło się
prawie o połowę i w 2003 r. wynosiło tylko 76 szt./ha. W 2003 r. pojawiły się bardzo nieliczne, jed−
noroczne siewki w luce jednoarowej. Znikoma liczba siewek wynikła z braku światła i przestrzeni
życiowej. Znaczne zagęszczenie młodych drzewek i starego drzewostanu zahamowało proces
odnowienia. Również niektóre podokapowe dęby zamarły wskutek dużego zwarcia drzewostanu
sosnowego (zbyt mało światła dociera do odnowień) oraz konkurencji wewnątrzgatunkowej.
Kilkuletnie siewki dębowe były porażone przez mączniaki, nekrozy i inne patogeny, co świad−
czyło o ich osłabieniu. W drzewostanach o mniejszym zagęszczeniu drzew powstawanie nowych
siewek trwa nadal. 

W 2003 r. zagęszczenie młodych, podokapowych dębów (o wysokości większej od 1,3 m)
wynosiło od blisko 2 tys. do 5 tys. szt/ha. Najstarsze osobniki miały 25−30 lat. Zagęszczenie
dębów o pierśnicy powyżej 7 cm było znaczne i wynosiło 250 szt./ha. W celu porównania śred−
nie zagęszczenie sosny wynosiło blisko 400 szt./ha. Prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości
ujawni się tendencja zwiększania udziału dębu kosztem sosny, potwierdzając naturalną
dynamikę zbiorowisk sosnowo−dębowych borów mieszanych. Około 70%  starszego podrostu
dębu stanowiły bowiem drzewa żywotne, o dobrej lub bardzo dobrej jakości, z dobrze wyksz−
tałconym przewodnikiem. Dęby wykazywały lepszą jakość, gdy rosły w grupach lub kępach, 
w lukach drzewostanu sosnowego. Mogą one stanowić wartościowy składnik przyszłego drze−
wostanu. Pomimo braku pielęgnacji, dąb zwiększa udział w składzie drzewostanu, przechodząc
do jego wyższych warstw. Wykorzystanie tego naturalnego procesu do przebudowy drzewostanu
sosnowego jest jak najbardziej wskazane.

Dyskusja
W skali całej krainy II Mazowiecko−Podlaskiej naloty dębowe występują rzadko [Głaz, Zają−
czkowski 2002]. Szczegółowe badania również potwierdziły taki stan w Puszczy Białowieskiej.
Według cytowanego opracowania naloty dębowe najczęściej spotyka się w drzewostanach VI klasy
wieku na siedlisku lasu mieszanego świeżego i lasu świeżego, w których stwierdzono pokrywę
zazielenioną. Odnowienie dębu napotyka również na duże trudności w drzewostanach natural−
nych Białowieskiego Parku Narodowego. Zajączkowski [1999] podaje, że w rezerwacie ścisłym
tego parku stale obecne są naturalne odnowienia dębu, które dochodzą tylko do 1 m wysokości.
Odnowienia te szybko zamierały, a na ich miejsce powstawały nowe. W okresie minionych 60 lat
niewiele młodych dębów przekroczyło pierśnicę 5 cm. W ostatnich 30 latach liczba tych drzewek,
tzw. dorostów, wynosiła tylko 4 szt. na około 15 ha powierzchni. Jednocześnie zaobserwowano
wyraźną ekspansję grabu na siedliska oligotroficzne i mezotroficzne [Bernadzki i in. 1998,
Sokołowski 1999a, Paluch 2001]. Dane inwentaryzacyjne również potwierdzają, że w Białowies−
kim PN nastąpił znaczący wzrost udziału grabu w składzie drzewostanów, a drzewostany z udzia−
łem dębu w wieku poniżej 100 lat spotyka się bardzo rzadko [Michalczuk 2001]. Kowalski [1993],
powołując się na badania leśników rosyjskich [Pogrebniak 1961] oraz własne obserwacje w lasach
Jasienia, twierdzi, że młode pokolenie dębu w lasach pierwotnych powstaje w sposób skokowy
(falowy). Opanowywanie terenu przez dąb w sposób naturalny nie jest procesem ciągłym;
zachodzi bowiem wtedy, gdy zaistnieją sprzyjające warunki klimatyczne w krótkim czasie.
Strategia życiowa dębu wiąże się niewątpliwie z jego długowiecznością. Obserwacje starych drze−
wostanów dębowych w Puszczy Białowieskiej wskazują jednakże, że niektóre z nich zakończyły

37

Sylwan, R. 149, nr 1, 2005

ODNOWIENIE NATURALNE DęBU W LEŚNyM KOMPLEKSIE PROMOCyJNyM ...



388

Dwa  wieki Puszczy Białowieskiej na łamach „Sylwana”

Rafał Paluch38

38

już obradzanie lub obradzają bardzo słabo [Korczyk 1997], co może powodować brak lub małą
liczebność odnowienia tego gatunku w starodrzewach. Brzeziecki [2000] zalicza oba gatunki
dębów do reprezentantów mieszanej strategii tolerowania stresu i konkurencji (C−S). Siewki tych
gatunków są bowiem tolerancyjne względem małej dostępności wody i składników mineralnych.
Duża przeżywalność siewek w początkowym etapie wzrostu jest niewątpliwie związana z faktem
tworzenia przez dęby dużych nasion, obficie zaopatrzonych w substancje pokarmowe. Stanowiąc
początkowo źródło energii i materiałów budulcowych, nasiona częściowo osłabiają stres, jaki siew−
ki dostarczają w pierwszych etapach rozwoju pod okapem innych drzew i w obecności gatunków
zielnych [Brzeziecki 2000]. Stąd między innymi wynika obecność nalotów dębu pod różnymi,
często zwartymi  drzewostanami, ale żyją one zwykle dość krótko, nie znajdując dostatecznych
warunków rozwoju.

Stwierdzono jednakże, że dąb dobrze odnawia się pod drzewostanami sosnowymi
pochodzącymi ze sztucznego odnowienia na zrębach zupełnych na siedlisku boru mieszanego
świeżego, rzadziej lasu mieszanego świeżego. W Kampinoskim Parku Narodowym gatunek ten
wchodzi do drzewostanu sosnowego w wieku około 70 lat [Pigan 1999]. Cechuje się on ponad−
to dobrą bonitacją i jakością [Rumiński 1998]. W Puszczy Białowieskiej dąb również skutecznie
odnowił się pod niektórymi, stosunkowo młodymi drzewostanami sosnowymi. Obecnie podrost
dębowy w wieku około 25−30 lat tworzy dolne piętra drzewostanów sosnowych IV klasy wieku,
wykazując dobry wzrost i jakość. Staje się on gatunkiem współpanującym w drzewostanie.
Obsiew dębu trwa ciągle, ale w tym stadium rozwoju drzewostanu siewki po 2−3 latach życia 
w większości z braku światła obumierają. Ekspansja dębów na uboższe siedliska (bory
mieszane), która wyraźnie ujawniła się w ciągu ubiegłych 30−40 lat, wiąże się z procesami rege−
neracji zbiorowisk roślinnych oraz z eutrofizacją siedlisk [Paluch, Sokołowski 2003]. Kowalski
[1993] twierdzi, że zapotrzebowanie świetlne dębu w okresie ocieplenia klimatu zmniejsza się,
w wyniku czego z gatunku światłożądnego staje się gatunkiem półcienistym.

Z ogólnych obserwacji wynika, że samosiew dębu występuje w naturalnych warunkach na
terenie całej Puszczy Białowieskiej, w różnych siedliskowych typach lasu, również w miejscach
oddalonych od owocujących drzew macierzystych [Paluch, Sokołowski 2003]. Dużą rolę w roz−
przestrzenianiu dębu pełnią ptaki, zwłaszcza sójki oraz drobne ssaki [m.in. Kowalski 1993;
Fabijanowski 1995; Vera 2000]. Efektywne odnowienie dębu i wejście samosiewu do drzewostanu
następuje tylko przy dopływie dostatecznej ilości światła. Może to następować w warunkach natu−
ralnych (wiatrował, okiść) oraz po zastosowaniu zabiegów odsłaniających powstające odnowienia.
Niezbędna jest przy tym pielęgnacja młodego odnowienia dębu i jego ochrona przed zwierzyną.
Jedynie na siedlisku sosnowo−dębowego boru mieszanego dąb odnawiał się efektywnie pod
osłoną sosnowego drzewostanu, bez zabiegów pielęgnacyjnych. W innych typach siedliskowych
lasu (np. w lesie świeżym) w warunkach naturalnych również powstają samosiewy dębu, ale żyją
one tylko kilka lat. Wynika to głównie: z braku dostatecznej ilości światła spowodowanej rozwo−
jem dolnych warstw grabowych oraz ze zgryzania odnowień przez zwierzynę. Grzywiński [1998,
1999] przedstawił jedną z udanych prób zainicjowania samosiewnego odnowienia dębu na
siedlisku lasu mieszanego świeżego w Nadleśnictwie Browsk. Usunięcie dolnego piętra drzewo−
stanu i podszytu oraz rozluźnienie górnego piętra drzew w roku dobrego urodzaju żołędzi,
spowodowało obfite pojawienie się siewek dębu. Pojawiły się też pojedyncze siewki sosny.
Powierzchnię ogrodzono, eliminując dostęp zwierzyny. Zadbano również o systematyczną i staran−
ną pielęgnację odnowień. Wykorzystano tutaj właściwie wieloletnie doświadczenia praktyki 
i nauki leśnej w zakresie metod odnawiania dębu, których  syntezę można znaleźć  m.in. we
wszystkich edycjach Zasad Hodowli Lasu (w tym także obecnie obowiązujących z 2003 r.) oraz 
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w pracach Puchalskiego [1972], Bernadzkiego [1974] i wielu innych. Przeprowadzone badania
również wskazują na słuszność takiego sposobu postępowania hodowlanego. Trzeba jednozna−
cznie podkreślić, że grab, będący głównym składnikiem grądów nie jest wrogiem gospodarza lasu,
pełni bowiem w lasach dębowych ważną rolę pielęgnacyjną, ale jego odnowienie naturalne powin−
no powstać pod młodym drzewostanem dębowym. 

Z jednej strony, dokumenty i wytyczne (plany urządzania lasu, decyzje Ministerstwa
Środowiska) zalecają w Puszczy Białowieskiej szerokie stosowanie odnowienia naturalnego, 
z drugiej zaś strony od kilku lat obowiązują liczne zakazy (m.in. moratorium na wycinanie starych
drzew) ograniczające możliwości skutecznego odnawiania drzewostanów. W aktach prawnych, 
do których wykonywania są zobowiązane nadleśnictwa puszczańskie, szczególnie restrykcyjnie
potraktowano drzewostany dębowe, wprowadzając całkowity zakaz wycinania ponad stuletnich
osobników tego gatunku [Decyzja DGLP 1998, Decyzja Ministra Środowiska 2003]. Szanse 
na skuteczne odnowienie naturalne dębu w obecnych warunkach przyrodniczych i prawnych,
zwłaszcza w drzewostanach ze znacznym udziałem tego gatunku, znacząco się zmniejszyły.  

W Puszczy Białowieskiej istotnym warunkiem udatności odnowień samosiewnych dębu
jest ich zabezpieczenie przed zwierzyną, która powoduje znaczne uszkodzenia, obniżając jakość
odnowień. Najskuteczniejszym, aczkolwiek bardzo kosztownym sposobem ochrony jest grodze−
nie odnawianych powierzchni. W warunkach powierzchni trudnych do odnowienia (zachwasz−
czonych, częste szkody od zwierzyny) dobre rezultaty odnowieniowe można byłoby osiągnąć,
stosując „metodę gniazdową uprawy dębu na placówkach” Ogijewskiego w modyfikacji
Szymańskiego [1977, 1983]. Metoda ta zasługuje na szczególną uwagę, gdyż  spośród znanych
sposobów odnowienia dębu może mieć charakter profilaktyczny, częściowo zapobiegający
szkodom.  Bernadzki i Zajączkowski [1992] podkreślali, że z powodu zgryzania odnowień przez
zwierzynę i braku odpowiedniej pielęgnacji w fazie czyszczeń następował wzrost udziału
gatunków ekspansywnych, głównie brzóz i grabów w składzie gatunkowym drzewostanów
puszczańskich. Kilkuletnie obserwacje samosiewu dębu potwierdzają tę tendencję w miejscach
nie ogrodzonych i nie pielęgnowanych. Wyniki badań wskazują, że w Puszczy Białowieskiej
szkody od zwierzyny nadal są znaczne i bez ogrodzenia odnowień istnieje duże ryzyko ich
przepadnięcia. 

Wnioski 
� Efektywne odnowienie dębu następuje tylko przy dopływie dostatecznej ilości światła, 

w wyniku znacznego rozluźnienia drzewostanu. W warunkach naturalnych wzrostowi odno−
wienia dębu sprzyjają więc czynniki destrukcyjne, przyczyniające się do tworzenia większych
luk lub znacznych przerzedzeń (wiatrowały, okiść, równoczesne obumieranie wielu starych
drzew). W ramach półnaturalnej hodowli lasu powinno się racjonalnie naśladować naturalne
zjawiska, stosując w sposób kontrolowany zabiegi inicjujące odnowienie, a następnie odsła−
niające podrosty.

� Wyniki badań, doświadczenia minionych pokoleń leśników, jak również ekologia grabu oraz
duże wymagania świetlne dębu wskazują, że najlepszym sposobem naturalnego odnowienia
tego gatunku w puszczańskich drzewostanach są cięcia częściowe (z pozostawianiem części
drzew do naturalnej śmierci).

� W czasie obowiązywania bezwzględnego zakazu wycinania starych drzew skuteczne odno−
wienie naturalne dębu w Puszczy Białowieskiej jest i będzie znacząco utrudnione.  Całko−
wity zakaz usuwania drzew w wieku powyżej 100 lat dotyczy również innych gatunków. Luka
pokoleniowa  będzie się stopniowo powiększać.
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już obradzanie lub obradzają bardzo słabo [Korczyk 1997], co może powodować brak lub małą
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ki dostarczają w pierwszych etapach rozwoju pod okapem innych drzew i w obecności gatunków
zielnych [Brzeziecki 2000]. Stąd między innymi wynika obecność nalotów dębu pod różnymi,
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w wyniku czego z gatunku światłożądnego staje się gatunkiem półcienistym.
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terenie całej Puszczy Białowieskiej, w różnych siedliskowych typach lasu, również w miejscach
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one tylko kilka lat. Wynika to głównie: z braku dostatecznej ilości światła spowodowanej rozwo−
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ną pielęgnację odnowień. Wykorzystano tutaj właściwie wieloletnie doświadczenia praktyki 
i nauki leśnej w zakresie metod odnawiania dębu, których  syntezę można znaleźć  m.in. we
wszystkich edycjach Zasad Hodowli Lasu (w tym także obecnie obowiązujących z 2003 r.) oraz 

Odnowienie naturalne dębu w Leśnym Kompleksie Promocyjnym 39

39

w pracach Puchalskiego [1972], Bernadzkiego [1974] i wielu innych. Przeprowadzone badania
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� W Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Puszcza Białowieska” hodowlane możliwości kształ−
towania warunków naturalnego odnowienia dębu i wielu cennych gatunków są bardzo ogra−
niczone.  

� Podstawowym warunkiem skutecznego odnowienia dębu w Puszczy Białowieskiej jest jego
zabezpieczenie przed zwierzyną. Najlepszym, aczkolwiek bardzo kosztownym sposobem
ochrony jest grodzenie odnawianych powierzchni.

� Celowe jest rozważenie możliwości wykorzystania wartościowych kęp podrostów dębowych
pod drzewostanami sosnowymi do przebudowy drzewostanu.

� Pielęgnację odnowień dębowych, polegającą głównie na hamowaniu wzrostu gatunków
bardziej ekspansywnych (brzoza, grab), należy wykonywać rzetelnie i systematycznie, gdyż
często jest to konieczny warunek dobrej udatności samosiewów. 
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Natural regeneration of oak in the „Białowieża Primeval Forest”
Promotional Forest Complex – state, conditions and prospects 

The main aim of the studies was to describe the conditions for natural regeneration of oak in the
Białowieża Primeval Forest, to determine changes in regeneration abundance and possible caus−
es of these changes. The studies were carried out in 1999−2003 on permanent plots in natural
stands, oak stands where the regeneration process was initiated by applying regeneration cut−
tings and artificially established pine stands in age class IV with oak undergrowth. 

It has been stated that under natural conditions oak appears in all forest types but it infre−
quently grows into a stand. The appearing oak self−seedlings is an ephemeral phenomenon
which means that this species regenerates all the time but in order to retain young trees for 
a longer time it requires a number of favourable conditions. The major reasons for the lack or
reduction in number of oak seedlings is insufficiency of light reaching the regenerated crop
caused by the dense lower layers of trees (mainly hornbeam), animal browsing and suppression
by more expansive tree species (hornbeam, birch). For this reason in mixed forests and dense
stands despite permanent natural self−seeding, oak infrequently grows into undergrowth or 
a stand. Regeneration of oak can only be effective when sufficient amount of light is admitted to
seedlings by way of considerable thinning of a stand. The seminatural method of forestry man−
agement should reasonably imitate natural disturbances causing larger gaps or breaking of the
canopy by applying treatments that can encourage a successful start to the regeneration process.

In the fresh mixed pine−oak stand oak regenerates well and enters the composition of both
natural stands and pine stands artificially established on clearcuts. Silvicultural quality of oak
under the shelter of the stand canopy is often underestimated. These stands deserve more atten−
tion. In the reed−spruce association of the fresh mixed coniferous forest, oak regenerates per−
manently but only single trees enter a stand. Under natural conditions oak is an insignificant
admixture species. 

For regeneration of oak to be successful in the Białowieża Primeval Forest it is necessary to
protect young trees against game. The fencing of the regenerated site is the most efficient but
at the same time the most expensive method of protection. Besides they need regular careful
tending. In the time of absolute prohibition of cutting old trees natural regeneration of oak in the
Białowieża Primeval Forest is and will be difficult. The prohibition of cutting old trees also con−
cerns other species. So the generation gap will be steadily growing. Sylvicultural possibilities 
of natural regeneration of oak and other valuable species are very limited. 
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Natural regeneration of oak in the „Białowieża Primeval Forest”
Promotional Forest Complex – state, conditions and prospects 

The main aim of the studies was to describe the conditions for natural regeneration of oak in the
Białowieża Primeval Forest, to determine changes in regeneration abundance and possible caus−
es of these changes. The studies were carried out in 1999−2003 on permanent plots in natural
stands, oak stands where the regeneration process was initiated by applying regeneration cut−
tings and artificially established pine stands in age class IV with oak undergrowth. 

It has been stated that under natural conditions oak appears in all forest types but it infre−
quently grows into a stand. The appearing oak self−seedlings is an ephemeral phenomenon
which means that this species regenerates all the time but in order to retain young trees for 
a longer time it requires a number of favourable conditions. The major reasons for the lack or
reduction in number of oak seedlings is insufficiency of light reaching the regenerated crop
caused by the dense lower layers of trees (mainly hornbeam), animal browsing and suppression
by more expansive tree species (hornbeam, birch). For this reason in mixed forests and dense
stands despite permanent natural self−seeding, oak infrequently grows into undergrowth or 
a stand. Regeneration of oak can only be effective when sufficient amount of light is admitted to
seedlings by way of considerable thinning of a stand. The seminatural method of forestry man−
agement should reasonably imitate natural disturbances causing larger gaps or breaking of the
canopy by applying treatments that can encourage a successful start to the regeneration process.

In the fresh mixed pine−oak stand oak regenerates well and enters the composition of both
natural stands and pine stands artificially established on clearcuts. Silvicultural quality of oak
under the shelter of the stand canopy is often underestimated. These stands deserve more atten−
tion. In the reed−spruce association of the fresh mixed coniferous forest, oak regenerates per−
manently but only single trees enter a stand. Under natural conditions oak is an insignificant
admixture species. 

For regeneration of oak to be successful in the Białowieża Primeval Forest it is necessary to
protect young trees against game. The fencing of the regenerated site is the most efficient but
at the same time the most expensive method of protection. Besides they need regular careful
tending. In the time of absolute prohibition of cutting old trees natural regeneration of oak in the
Białowieża Primeval Forest is and will be difficult. The prohibition of cutting old trees also con−
cerns other species. So the generation gap will be steadily growing. Sylvicultural possibilities 
of natural regeneration of oak and other valuable species are very limited. 
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Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie, realizujący od 75 lat prace naukowe na rzecz polskich
lasów i leśnictwa, podziela troskę zagranicznych osób o zachowanie najcenniejszego kompleksu
leśnego nie tylko w skali naszego kraju, lecz także Europy, jakim jest Puszcza Białowieska. Treść
wymienionego wyżej raportu i jego główne tezy wymagają jednak wnikliwej analizy, wyjaśnień 
i sprostowań. 
1. W raporcie podano, że Puszcza Białowieska jest jednym z najlepiej zachowanych naturalnych

lasów nizinnych w strefie umiarkowanej Europy i jeszcze przed I wojną światową „około 80%
lasów Białowieży klasyfikowano jako starodrzewie”1, rozumiane jako las naturalny, pierwot−
ny. Hipoteza ta sugeruje, że Puszcza Białowieska w owym czasie nie nosiła żadnych lub pra−
wie żadnych znamion gospodarczej działalności człowieka. Przeczy temu liczna literatura
przedmiotu, według której eksploatacyjne traktowanie lasów białowieskich rozpoczęło się po
1795 r., kiedy Puszcza znalazła się w zaborze rosyjskim. To właśnie wtedy na pola uprawne
zamieniono (wylesiono) ponad 40 tys. ha jej lasów [Faliński, Okołów 1968]. Nasilenie
dewastacji lasów Puszczy przez wzmożone wyręby, głównie sosny i dębu, miało miejsce
zwłaszcza w okresie wojen napoleońskich [Więcko 1984; Program... 2002]. Proces ten uległ
zahamowaniu dopiero w 1888 r., w którym Puszczę uznano za prywatną własność cara Rosji 
i traktowano jako ekskluzywny teren łowiecki. Stało się to jednak źródłem nowych zagrożeń
dla Puszczy, do której w latach 1981−1907 sprowadzono „jelenie, daniele, sarny i łosie z Sy−
berii, Kaukazu, Niemiec, Austrii, Czech (...). Puszcza staje się właściwie zwierzyńcem. Stan
zwierzyny znacznie przekracza pojemność łowisk” [Faliński, Okołów 1968]. Zwierzyna
zaczęła poważnie zagrażać Puszczy, „nie tylko, że zjadane było całe runo, lecz również pod−
szyt i podrost, tak że wszędzie wyzierały połacie literalnie gołej ziemi (...), zaczęła się wyt−
warzać przepaść pomiędzy drzewostanem dojrzałym, a młodym pokoleniem” [Karpiński
1932] i „obecnie zaznacza się prawie zupełny brak drzewostanów średnich klas wieku”
[Faliński, Okołów 1968]. Dokarmianie zaś zwierzyny paszą dostarczaną z zewnątrz
doprowadziło do rozpowszechnienia w Puszczy licznych gatunków roślin, dawniej tu rzadkich
lub nieznanych [Faliński, Okołów 1968]. Nie był to zatem stan odpowiadający kryterium lasu
pierwotnego.

Zgodzić należy się z Autorami raportu, że największe spustoszenia w środowisku leśnym
miały miejsce w okresie I wojny światowej, kiedy okupanci niemieccy w latach 1915−1918
wybudowali na terenie Puszczy 200 km kolei wąskotorowej oraz w jej otoczeniu liczne
zakłady przerobu drewna, w tym m.in. „największą podówczas w Europie fabrykę suchej
destylacji drewna, obliczoną na przerób około 300 tys. m3 drewna liściastego rocznie”
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1 „Before World War One started, about 80% of the forest stands of Białowieża were being classified as so called «Old
Growths»” – cytat z raportu, s. 3.
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Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie, realizujący od 75 lat prace naukowe na rzecz polskich
lasów i leśnictwa, podziela troskę zagranicznych osób o zachowanie najcenniejszego kompleksu
leśnego nie tylko w skali naszego kraju, lecz także Europy, jakim jest Puszcza Białowieska. Treść
wymienionego wyżej raportu i jego główne tezy wymagają jednak wnikliwej analizy, wyjaśnień 
i sprostowań. 
1. W raporcie podano, że Puszcza Białowieska jest jednym z najlepiej zachowanych naturalnych

lasów nizinnych w strefie umiarkowanej Europy i jeszcze przed I wojną światową „około 80%
lasów Białowieży klasyfikowano jako starodrzewie”1, rozumiane jako las naturalny, pierwot−
ny. Hipoteza ta sugeruje, że Puszcza Białowieska w owym czasie nie nosiła żadnych lub pra−
wie żadnych znamion gospodarczej działalności człowieka. Przeczy temu liczna literatura
przedmiotu, według której eksploatacyjne traktowanie lasów białowieskich rozpoczęło się po
1795 r., kiedy Puszcza znalazła się w zaborze rosyjskim. To właśnie wtedy na pola uprawne
zamieniono (wylesiono) ponad 40 tys. ha jej lasów [Faliński, Okołów 1968]. Nasilenie
dewastacji lasów Puszczy przez wzmożone wyręby, głównie sosny i dębu, miało miejsce
zwłaszcza w okresie wojen napoleońskich [Więcko 1984; Program... 2002]. Proces ten uległ
zahamowaniu dopiero w 1888 r., w którym Puszczę uznano za prywatną własność cara Rosji 
i traktowano jako ekskluzywny teren łowiecki. Stało się to jednak źródłem nowych zagrożeń
dla Puszczy, do której w latach 1981−1907 sprowadzono „jelenie, daniele, sarny i łosie z Sy−
berii, Kaukazu, Niemiec, Austrii, Czech (...). Puszcza staje się właściwie zwierzyńcem. Stan
zwierzyny znacznie przekracza pojemność łowisk” [Faliński, Okołów 1968]. Zwierzyna
zaczęła poważnie zagrażać Puszczy, „nie tylko, że zjadane było całe runo, lecz również pod−
szyt i podrost, tak że wszędzie wyzierały połacie literalnie gołej ziemi (...), zaczęła się wyt−
warzać przepaść pomiędzy drzewostanem dojrzałym, a młodym pokoleniem” [Karpiński
1932] i „obecnie zaznacza się prawie zupełny brak drzewostanów średnich klas wieku”
[Faliński, Okołów 1968]. Dokarmianie zaś zwierzyny paszą dostarczaną z zewnątrz
doprowadziło do rozpowszechnienia w Puszczy licznych gatunków roślin, dawniej tu rzadkich
lub nieznanych [Faliński, Okołów 1968]. Nie był to zatem stan odpowiadający kryterium lasu
pierwotnego.

Zgodzić należy się z Autorami raportu, że największe spustoszenia w środowisku leśnym
miały miejsce w okresie I wojny światowej, kiedy okupanci niemieccy w latach 1915−1918
wybudowali na terenie Puszczy 200 km kolei wąskotorowej oraz w jej otoczeniu liczne
zakłady przerobu drewna, w tym m.in. „największą podówczas w Europie fabrykę suchej
destylacji drewna, obliczoną na przerób około 300 tys. m3 drewna liściastego rocznie”
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[Podgórski 1965]. W celu zaspokojenia potrzeb tego przemysłu Niemcy pobrali z obszaru
całej Puszczy 5 mln m3 grubizny [Sokołowski 2004]. Rabunkowa gospodarka okupanta była
główną przyczyną masowego występowania kornika, który w latach 1918−1923 wyrządził
bardzo poważne szkody w drzewostanach świerkowych, oszacowane na przeszło 1 mln m3

grubizny [Podgórski 1965]. 
Potrzeba odbudowy odrodzonej po I wojnie światowej, lecz wyniszczonej Polski spowo−

dowała, że ustalony w 1921 r. etat rębny dla zajmującej wówczas obszar 105 tys. ha Puszczy
wynosił około 300 tys. m3 rocznie. Dla poprawy finansów państwa w 1924 r. zawarto z angiel−
ską firmą „The Century European Timber Corporation” kontrowersyjną umowę na eksploa−
tację Puszczy, z rocznym przydziałem pozyskania surowca drzewnego na poziomie 325 tys. m3.
Firma ta, do czasu zerwania umowy przez Polskę w 1929 r., pozyskała w Puszczy około 
2,5 mln m3 drewna. Zresztą również w następnych latach, aż do 1939 r. pozyskanie w Puszczy
sięgało prawie 400 tys. m3 rocznie (150% etatu rocznego) [Podgórski 1965].

Z wymienionych danych wynika, że tylko w latach 1915−1930 pozyskano na terenie całej
Puszczy około 9,4 mln m3, tj. prawie 90 m3/ha, przy przeciętnej zasobności drzewostanów ręb−
nych 220 m3/ha [Podgórski 1965]. Puszcza swój pierwotny charakter, kształtowany wyłącznie
siłami natury, zachowała jedynie pomiędzy „eksploatowanymi obszarami Białowieży”2. Brak
w raporcie wyjaśnienia przyczyn tego stanu może prowadzić czytelników do błędnej oceny
przeszłości Puszczy i sugerować zasadność negatywnej oceny każdej formy jej użytkowania 
w czasach obecnych.

2. Przedstawione przykłady eksploatacji Puszczy, zwłaszcza w latach I wojny światowej, na
szczęście ominęły liczący 4,6 tys. ha jej fragment, który z inicjatywy prof. Władysława Szafera
[1920] został już w 1921 r. przekształcony w leśnictwo Rezerwat o charakterze „Parku
Natury”, a w 1924 r. w osobną jednostkę administracyjną – Nadleśnictwo Rezerwat. Z kolei
w 1932 r. z Nadleśnictwa tego, decyzją Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych, utworzony
został „Park Narodowy w Białowieży”, podległy administracyjnie Dyrekcji Lasów Państwo−
wych w Białowieży. 

Powołanie „Parku Natury” w Puszczy już wówczas wymagało rozważenia wszelkich
kwestii za i przeciw. Główny pomysłodawca utworzenia Parku, prof. Szafer, pisał bowiem 
w 1920 r. m.in.: „Wartość materialna, jaką przedstawiają (...) drzewostany Puszczy Białowie−
skiej, jest olbrzymia. (...) Toteż przy rozważaniu planu utworzenia z części Puszczy Białowie−
skiej nietykalnego rezerwatu musimy sumiennie rozważyć także jego stronę ekonomiczną.”
I dalej: „Wobec tak olbrzymich wartości, jakie zapewnia zubożałemu przez wojnę Państwu
polskiemu eksploatacja gospodarcza Puszczy Białowieskiej, nie sposób wprost myśleć 
o utrzymaniu Puszczy Białowieskiej w całości jako nietykalnego rezerwatu leśnego.
Pozostawienie na stronie tak olbrzymich bogactw leśnych i dobrowolne zrzeczenie się ich
wtedy, gdy nasze Państwo ciężko walczy o swój byt i niezależność ekonomiczną (...) byłoby
istotnie ofiarą zbyt dużą, a nawet byłoby wprost lekkomyślnością” [Szafer 1920]. 

Mimo upływu wielu dziesięcioleci, słowa te niewiele straciły na aktualności.
Abstrahowanie od aspektu ekonomicznego w kraju takim jak Polska, z rocznym dochodem
obecnie 5 tys. EUR na głowę mieszkańca, a więc bardzo małym w porównaniu z Holandią,
osiągającą blisko 28 tys. EUR na głowę, byłoby ignorowaniem trudnej rzeczywistości. Takie
właśnie podejście prezentują Autorzy raportu, którzy zapewne uogólniając sytuację 
w Holandii, w której powierzchnia leśna na 1 mieszkańca wynosi zaledwie 0,02 ha, podczas
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2 „Within the exploited area of Białowieża the Old Growth stands make up essentials remnants of the virgin forests” 
– cytat z raportu, s. 5.
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gdy w Polsce 0,23 ha, uważają, że najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie całego
obszaru Puszczy naturalnym procesom. Argumenty przedstawione tutaj wskazują, że teza 
o pierwotnym charakterze całej Puszczy3 jest zaledwie hipotezą, a nawet zakładając jej zasad−
ność, nie można pominąć problemu źródeł utrzymania dla mieszkańców tego ubogiego
regionu, w przypadku całkowitej rezygnacji w Puszczy z gospodarki leśnej. Mimo nałożonych
reżimów ochronnych, pozostaje ona bowiem głównym źródłem utrzymania dla miejscowej
ludności. Z gospodarki tej pod koniec ubiegłego wieku strumień pieniędzy płynący do jej
otoczenia wynosił 5,5 mln USD, natomiast płynący z otoczenia do niej 5,9 mln USD rocznie
[Klocek, Gołos 2000].

Autorzy raportu upatrują rozwiązanie w przeorientowaniu aktywności zawodowej lud−
ności na turystykę4, jednak w Puszczy przeważa turystyka weekendowa i świąteczna, co nie
może zaspokoić podstaw egzystencji mieszkańców tego regionu. Rozwój turystyki na więk−
szą skalę wymagałby znaczących inwestycji w infrastrukturę, przy trudnym do oszacowania
wpływie na stan środowiska przyrodniczego. Doświadczenia innych parków narodowych
(przykład Tatr) wskazują na nieuchronność konfliktów między biznesem turystycznym a ra−
cjami ochrony przyrody.

3. Charakterystyka gospodarki prowadzonej na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego
„Puszcza Białowieska” została w raporcie przedstawiona jako klasyczna gospodarka wielo−
funkcyjna5. Jest to teza tylko częściowo prawdziwa. Wielofunkcyjność w klasycznym znacze−
niu oznacza równoczesną realizację produkcyjnych, ekologicznych i społecznych funkcji lasu.
W innym przypadku, mimo pełnienia przez las wielu funkcji, niektóre z nich, ze względu na
specyfikę obiektu mogą być uznane za dominujące. Z zatwierdzonego „Programu ochrony
przyrody i wartości kulturowych w LKP „Puszcza Białowieska” [Program... 2002] wynika jed−
noznacznie dominująca funkcja ochrony przyrody. Dowodzi tego istnienie na jego terenie 20
dawnych rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 3,5 tys. ha oraz objęcie w ostatnim okre−
sie ochroną rezerwatową dalszych 8,5 tys. ha, co sprawia, że łącznie z Parkiem Narodowym,
ochronie rezerwatowej podlega 35% obszaru polskiej części Puszczy Białowieskiej.
Konsekwencją objęcia tak dużej powierzchni przez rezerwaty jest potrzeba dotowania działań
hodowlano−ochronnych trzech nadleśnictw puszczańskich, obecnie na poziomie 6 mln zł
(informacje z DGLP, 2005), co jest możliwe jedynie dzięki zyskom wypracowanym przez
inne nadleśnictwa należące do Lasów Państwowych. 

4. Krytykowany przez Autorów raportu planowany etat cięć wynosi w rzeczywistości 145 tys. m3

i został wyliczony wyłącznie na podstawie oceny stanu lasu i potrzeb hodowlanych, a nie, jak
mógłby sądzić niezorientowany czytelnik, narzucony przez odbiorców surowca drzewnego.
Zresztą, zgodnie z danymi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku doty−
czącymi cięć w pierwszych latach obowiązywania obecnego planu, ich realizacja wahała się
między 119 tys. m3 a 138 tys. m3, czyli i tak była to wielkość mniejsza od zaplanowanej.

W chwili obecnej 75 % powierzchni zagospodarowanej części Puszczy stanowią drze−
wostany młode i w średnim wieku. W drzewostanach tych zlokalizowana jest znaczna część
krytykowanego etatu, na który składają się cięcia pielęgnacyjne. Reszta etatu wynika z reali−
zacji programu przebudowy drzewostanów rosnących na tzw. zrębach pocenturowskich, 
o których mowa była w punkcie 1. Drzewostany młode i w średnim wieku, nadreprezen−
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3 „The influence of man on the forest ecosystems in Białowieża has been relatively small and rather constant over the
last 8000 years – ever since the forest started its development” – cytat z raportu, s. 9.
4 „The area has a growing importance for eco−tourism for modern man” – cytat z pisma przewodniego, s. 1.
5 „The «sustainable» multifunctional Białowieża Forest” – cytat z raportu, s. 3.
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[Podgórski 1965]. W celu zaspokojenia potrzeb tego przemysłu Niemcy pobrali z obszaru
całej Puszczy 5 mln m3 grubizny [Sokołowski 2004]. Rabunkowa gospodarka okupanta była
główną przyczyną masowego występowania kornika, który w latach 1918−1923 wyrządził
bardzo poważne szkody w drzewostanach świerkowych, oszacowane na przeszło 1 mln m3

grubizny [Podgórski 1965]. 
Potrzeba odbudowy odrodzonej po I wojnie światowej, lecz wyniszczonej Polski spowo−

dowała, że ustalony w 1921 r. etat rębny dla zajmującej wówczas obszar 105 tys. ha Puszczy
wynosił około 300 tys. m3 rocznie. Dla poprawy finansów państwa w 1924 r. zawarto z angiel−
ską firmą „The Century European Timber Corporation” kontrowersyjną umowę na eksploa−
tację Puszczy, z rocznym przydziałem pozyskania surowca drzewnego na poziomie 325 tys. m3.
Firma ta, do czasu zerwania umowy przez Polskę w 1929 r., pozyskała w Puszczy około 
2,5 mln m3 drewna. Zresztą również w następnych latach, aż do 1939 r. pozyskanie w Puszczy
sięgało prawie 400 tys. m3 rocznie (150% etatu rocznego) [Podgórski 1965].

Z wymienionych danych wynika, że tylko w latach 1915−1930 pozyskano na terenie całej
Puszczy około 9,4 mln m3, tj. prawie 90 m3/ha, przy przeciętnej zasobności drzewostanów ręb−
nych 220 m3/ha [Podgórski 1965]. Puszcza swój pierwotny charakter, kształtowany wyłącznie
siłami natury, zachowała jedynie pomiędzy „eksploatowanymi obszarami Białowieży”2. Brak
w raporcie wyjaśnienia przyczyn tego stanu może prowadzić czytelników do błędnej oceny
przeszłości Puszczy i sugerować zasadność negatywnej oceny każdej formy jej użytkowania 
w czasach obecnych.

2. Przedstawione przykłady eksploatacji Puszczy, zwłaszcza w latach I wojny światowej, na
szczęście ominęły liczący 4,6 tys. ha jej fragment, który z inicjatywy prof. Władysława Szafera
[1920] został już w 1921 r. przekształcony w leśnictwo Rezerwat o charakterze „Parku
Natury”, a w 1924 r. w osobną jednostkę administracyjną – Nadleśnictwo Rezerwat. Z kolei
w 1932 r. z Nadleśnictwa tego, decyzją Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych, utworzony
został „Park Narodowy w Białowieży”, podległy administracyjnie Dyrekcji Lasów Państwo−
wych w Białowieży. 

Powołanie „Parku Natury” w Puszczy już wówczas wymagało rozważenia wszelkich
kwestii za i przeciw. Główny pomysłodawca utworzenia Parku, prof. Szafer, pisał bowiem 
w 1920 r. m.in.: „Wartość materialna, jaką przedstawiają (...) drzewostany Puszczy Białowie−
skiej, jest olbrzymia. (...) Toteż przy rozważaniu planu utworzenia z części Puszczy Białowie−
skiej nietykalnego rezerwatu musimy sumiennie rozważyć także jego stronę ekonomiczną.”
I dalej: „Wobec tak olbrzymich wartości, jakie zapewnia zubożałemu przez wojnę Państwu
polskiemu eksploatacja gospodarcza Puszczy Białowieskiej, nie sposób wprost myśleć 
o utrzymaniu Puszczy Białowieskiej w całości jako nietykalnego rezerwatu leśnego.
Pozostawienie na stronie tak olbrzymich bogactw leśnych i dobrowolne zrzeczenie się ich
wtedy, gdy nasze Państwo ciężko walczy o swój byt i niezależność ekonomiczną (...) byłoby
istotnie ofiarą zbyt dużą, a nawet byłoby wprost lekkomyślnością” [Szafer 1920]. 

Mimo upływu wielu dziesięcioleci, słowa te niewiele straciły na aktualności.
Abstrahowanie od aspektu ekonomicznego w kraju takim jak Polska, z rocznym dochodem
obecnie 5 tys. EUR na głowę mieszkańca, a więc bardzo małym w porównaniu z Holandią,
osiągającą blisko 28 tys. EUR na głowę, byłoby ignorowaniem trudnej rzeczywistości. Takie
właśnie podejście prezentują Autorzy raportu, którzy zapewne uogólniając sytuację 
w Holandii, w której powierzchnia leśna na 1 mieszkańca wynosi zaledwie 0,02 ha, podczas
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2 „Within the exploited area of Białowieża the Old Growth stands make up essentials remnants of the virgin forests” 
– cytat z raportu, s. 5.
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gdy w Polsce 0,23 ha, uważają, że najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie całego
obszaru Puszczy naturalnym procesom. Argumenty przedstawione tutaj wskazują, że teza 
o pierwotnym charakterze całej Puszczy3 jest zaledwie hipotezą, a nawet zakładając jej zasad−
ność, nie można pominąć problemu źródeł utrzymania dla mieszkańców tego ubogiego
regionu, w przypadku całkowitej rezygnacji w Puszczy z gospodarki leśnej. Mimo nałożonych
reżimów ochronnych, pozostaje ona bowiem głównym źródłem utrzymania dla miejscowej
ludności. Z gospodarki tej pod koniec ubiegłego wieku strumień pieniędzy płynący do jej
otoczenia wynosił 5,5 mln USD, natomiast płynący z otoczenia do niej 5,9 mln USD rocznie
[Klocek, Gołos 2000].

Autorzy raportu upatrują rozwiązanie w przeorientowaniu aktywności zawodowej lud−
ności na turystykę4, jednak w Puszczy przeważa turystyka weekendowa i świąteczna, co nie
może zaspokoić podstaw egzystencji mieszkańców tego regionu. Rozwój turystyki na więk−
szą skalę wymagałby znaczących inwestycji w infrastrukturę, przy trudnym do oszacowania
wpływie na stan środowiska przyrodniczego. Doświadczenia innych parków narodowych
(przykład Tatr) wskazują na nieuchronność konfliktów między biznesem turystycznym a ra−
cjami ochrony przyrody.

3. Charakterystyka gospodarki prowadzonej na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego
„Puszcza Białowieska” została w raporcie przedstawiona jako klasyczna gospodarka wielo−
funkcyjna5. Jest to teza tylko częściowo prawdziwa. Wielofunkcyjność w klasycznym znacze−
niu oznacza równoczesną realizację produkcyjnych, ekologicznych i społecznych funkcji lasu.
W innym przypadku, mimo pełnienia przez las wielu funkcji, niektóre z nich, ze względu na
specyfikę obiektu mogą być uznane za dominujące. Z zatwierdzonego „Programu ochrony
przyrody i wartości kulturowych w LKP „Puszcza Białowieska” [Program... 2002] wynika jed−
noznacznie dominująca funkcja ochrony przyrody. Dowodzi tego istnienie na jego terenie 20
dawnych rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 3,5 tys. ha oraz objęcie w ostatnim okre−
sie ochroną rezerwatową dalszych 8,5 tys. ha, co sprawia, że łącznie z Parkiem Narodowym,
ochronie rezerwatowej podlega 35% obszaru polskiej części Puszczy Białowieskiej.
Konsekwencją objęcia tak dużej powierzchni przez rezerwaty jest potrzeba dotowania działań
hodowlano−ochronnych trzech nadleśnictw puszczańskich, obecnie na poziomie 6 mln zł
(informacje z DGLP, 2005), co jest możliwe jedynie dzięki zyskom wypracowanym przez
inne nadleśnictwa należące do Lasów Państwowych. 

4. Krytykowany przez Autorów raportu planowany etat cięć wynosi w rzeczywistości 145 tys. m3

i został wyliczony wyłącznie na podstawie oceny stanu lasu i potrzeb hodowlanych, a nie, jak
mógłby sądzić niezorientowany czytelnik, narzucony przez odbiorców surowca drzewnego.
Zresztą, zgodnie z danymi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku doty−
czącymi cięć w pierwszych latach obowiązywania obecnego planu, ich realizacja wahała się
między 119 tys. m3 a 138 tys. m3, czyli i tak była to wielkość mniejsza od zaplanowanej.

W chwili obecnej 75 % powierzchni zagospodarowanej części Puszczy stanowią drze−
wostany młode i w średnim wieku. W drzewostanach tych zlokalizowana jest znaczna część
krytykowanego etatu, na który składają się cięcia pielęgnacyjne. Reszta etatu wynika z reali−
zacji programu przebudowy drzewostanów rosnących na tzw. zrębach pocenturowskich, 
o których mowa była w punkcie 1. Drzewostany młode i w średnim wieku, nadreprezen−
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3 „The influence of man on the forest ecosystems in Białowieża has been relatively small and rather constant over the
last 8000 years – ever since the forest started its development” – cytat z raportu, s. 9.
4 „The area has a growing importance for eco−tourism for modern man” – cytat z pisma przewodniego, s. 1.
5 „The «sustainable» multifunctional Białowieża Forest” – cytat z raportu, s. 3.
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towane w strukturze klas wieku, powstały z odnowienia sztucznego, głównie sosną i z samo−
siewu gatunków lekkonasiennych – brzozą, osiką. Pierwsze z nich są zatem ewidentnie
niedostosowane do siedliska, drugie natomiast, ze względu na krótkowieczność głównych
gatunków, wchodzą stopniowo w stadium dojrzałości i rozpadu. Jedne i drugie, bez względu
na przyjęte dotychczas cele gospodarstwa, wymagają aktywnej działalności hodowlanej,
zwłaszcza, że chodzi o niebagatelną powierzchnię 6 tys. ha [Borecki, Brzeziecki 2001].
Pozostawienie całości tego obszaru wyłącznie samorzutnym procesom regeneracji związane
jest z dużym stopniem niepewności, zwłaszcza wątpliwy jest powrót gatunków docelowych,
takich jak dąb, w dającej się przewidzieć przyszłości. 

Warto zauważyć, że również w projektach naukowych związanych z planami przeksz−
tałcenia całej Puszczy Białowieskiej w Park Narodowy [Gutowski i in. 2000] przewidziano
zarówno strefowy układ obszarów chronionych, jak też potrzebę cięć „naturalizacyjnych”. 

5. Kornik drukarz (Ips typographus L.) jest wprawdzie stałym, integralnym elementem ekosys−
temów leśnych z udziałem świerka, jednak opinie na temat właściwego postępowania w sytu−
acji gwałtownie narastającej liczebności populacji tego owada są rozbieżne. Wśród naukowców
są zwolennicy zarówno pozostawienia biegu spraw naturalnym mechanizmom regulacyjnym
[Gutowski 2002], jak i prowadzenia intensywnej profilaktyki, a w razie potrzeby zwalczania
gradacji [Michalski i in. 2004]. W lasach gospodarczych opcja druga nie podlega dyskusji, nato−
miast w przypadku obiektów chronionych odpowiedź zależy od założonego celu ochrony.

Jeśli obiektem ochrony miałyby być wyłącznie naturalne procesy sukcesyjne, brak
jakiejkolwiek ingerencji byłby uzasadniony. W sytuacji natomiast, gdy celem jest zachowanie
(restytucja) ciągłości formacji leśnej, a idąc dalej – zachowanie możliwie dużej różnorodności
zespołów roślinnych, działania profilaktyczno−ochronne są jak najbardziej niezbędne.
Przyjmowany przez Autorów jako pewnik, pogląd o trwałej odporności lasów naturalnych na
wielkoobszarowe klęski6 bywa bowiem coraz częściej kwestionowany [Szwagrzyk 2000]. Tym
bardziej nie można zakładać z góry takiej odporności w kompleksie leśnym zawierającym
znaczne fragmenty sztucznego pochodzenia. 

Zauważyć należy, że działania profilaktyczne (wycinanie drzew trocinkowych) prowa−
dzone są nie tylko w nadleśnictwach puszczańskich, lecz również na obszarze włączonym 
w 1996 roku do Białowieskiego Parku Narodowego (obręb Hwoźna). Zaniechanie działań
może bowiem spowodować sytuację podobną do tej w białoruskiej części Puszczy, gdzie brak
zabiegów ochronnych doprowadził do zamarcia świerka o łącznej miąższości 1,1 mln m3 oraz
powstania powierzchni otwartych obliczonych na 3 tys. ha [Brzeziecki, Zbrożek 2004]. 

W odniesieniu do uwagi, jakoby lasom białowieskim cofnięto certyfikat organizacji FSC,
trzeba zauważyć, że informacja ta mija się z prawdą, gdyż rozmowy na temat certyfikacji lasów
RDLP Białystok, której podlegają nadleśnictwa puszczańskie, są w toku.

6. Zaprezentowane przez Autorów raportu przeciwstawienie nowoczesnej, wielofunkcyjnej
gospodarki leśnej na Zachodzie – rzekomo zacofanej gospodarce leśnej Europy Środkowej 
i Wschodniej7 – dowodzi braku znajomości leśnictwa tego regionu Europy, obejmującego
między innymi Polskę. Sugestia, jakoby zachowanie wysokich walorów przyrodniczych 
w lasach było jedynie wynikiem zacofania gospodarczego, jest dla polskiego leśnictwa wręcz
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6 „Within primeval forests the natural balance ensures long term health” – cytat z raportu, s. 9.
7 „Within several Western European countries (...) sustainable, multi−purpose or integrated forest management are ade−
quate, modern management strategies, regarding the character of the greater part of forests in Western Europe” – cytat
z raportu, s. 9  oraz „Thanks to the isolated situation of vast areas in Central and Eastern Europe, smaller and larger
tracks of primeval nature have been able to persist deep into modern time” – tamże. 
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obraźliwa. Należy bowiem mieć na uwadze fakt, że wszelkie działania gospodarcze leśników
od połowy XIX wieku są w większości krajów Europy regulowane przez odpowiednie ustawy,
które określają cele, zasady i metody prowadzenia gospodarki leśnej, łącznie z ochroną przy−
rody, co znakomicie oddaje pojęcie „służby leśnej”. Leśnicy zaś pełnią jedynie rolę wyko−
nawczą woli społeczeństwa. 

Mimo krytycznej oceny głównych tez raportu, pozytywnie postrzegamy sam fakt zainte−
resowania cennym obiektem przyrodniczym, jakim jest Puszcza Białowieska. Rzeczowa,
oparta na faktach, nie zaś na emocjach, dyskusja dotycząca problematyki Puszczy z pewnoś−
cią może dopomóc polskim leśnikom w ich pracy ukierunkowanej na skuteczną ochronę
wszystkich jej walorów, a władzom lokalnym – w promocji regionu i poprawie warunków życia
ludności od wieków związanej z Puszczą oraz, jak zresztą sami Autorzy przyznają, tradycyjnie
żyjącej w harmonii ze środowiskiem8. Do znalezienia wspólnym wysiłkiem właściwych
rozwiązań w tym zakresie zapraszamy Autorów raportu do naszego Instytutu oraz do skorzys−
tania z naszych bogatych zbiorów bibliotecznych.

Warszawa, marzec 2005 r.
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towane w strukturze klas wieku, powstały z odnowienia sztucznego, głównie sosną i z samo−
siewu gatunków lekkonasiennych – brzozą, osiką. Pierwsze z nich są zatem ewidentnie
niedostosowane do siedliska, drugie natomiast, ze względu na krótkowieczność głównych
gatunków, wchodzą stopniowo w stadium dojrzałości i rozpadu. Jedne i drugie, bez względu
na przyjęte dotychczas cele gospodarstwa, wymagają aktywnej działalności hodowlanej,
zwłaszcza, że chodzi o niebagatelną powierzchnię 6 tys. ha [Borecki, Brzeziecki 2001].
Pozostawienie całości tego obszaru wyłącznie samorzutnym procesom regeneracji związane
jest z dużym stopniem niepewności, zwłaszcza wątpliwy jest powrót gatunków docelowych,
takich jak dąb, w dającej się przewidzieć przyszłości. 

Warto zauważyć, że również w projektach naukowych związanych z planami przeksz−
tałcenia całej Puszczy Białowieskiej w Park Narodowy [Gutowski i in. 2000] przewidziano
zarówno strefowy układ obszarów chronionych, jak też potrzebę cięć „naturalizacyjnych”. 

5. Kornik drukarz (Ips typographus L.) jest wprawdzie stałym, integralnym elementem ekosys−
temów leśnych z udziałem świerka, jednak opinie na temat właściwego postępowania w sytu−
acji gwałtownie narastającej liczebności populacji tego owada są rozbieżne. Wśród naukowców
są zwolennicy zarówno pozostawienia biegu spraw naturalnym mechanizmom regulacyjnym
[Gutowski 2002], jak i prowadzenia intensywnej profilaktyki, a w razie potrzeby zwalczania
gradacji [Michalski i in. 2004]. W lasach gospodarczych opcja druga nie podlega dyskusji, nato−
miast w przypadku obiektów chronionych odpowiedź zależy od założonego celu ochrony.

Jeśli obiektem ochrony miałyby być wyłącznie naturalne procesy sukcesyjne, brak
jakiejkolwiek ingerencji byłby uzasadniony. W sytuacji natomiast, gdy celem jest zachowanie
(restytucja) ciągłości formacji leśnej, a idąc dalej – zachowanie możliwie dużej różnorodności
zespołów roślinnych, działania profilaktyczno−ochronne są jak najbardziej niezbędne.
Przyjmowany przez Autorów jako pewnik, pogląd o trwałej odporności lasów naturalnych na
wielkoobszarowe klęski6 bywa bowiem coraz częściej kwestionowany [Szwagrzyk 2000]. Tym
bardziej nie można zakładać z góry takiej odporności w kompleksie leśnym zawierającym
znaczne fragmenty sztucznego pochodzenia. 

Zauważyć należy, że działania profilaktyczne (wycinanie drzew trocinkowych) prowa−
dzone są nie tylko w nadleśnictwach puszczańskich, lecz również na obszarze włączonym 
w 1996 roku do Białowieskiego Parku Narodowego (obręb Hwoźna). Zaniechanie działań
może bowiem spowodować sytuację podobną do tej w białoruskiej części Puszczy, gdzie brak
zabiegów ochronnych doprowadził do zamarcia świerka o łącznej miąższości 1,1 mln m3 oraz
powstania powierzchni otwartych obliczonych na 3 tys. ha [Brzeziecki, Zbrożek 2004]. 

W odniesieniu do uwagi, jakoby lasom białowieskim cofnięto certyfikat organizacji FSC,
trzeba zauważyć, że informacja ta mija się z prawdą, gdyż rozmowy na temat certyfikacji lasów
RDLP Białystok, której podlegają nadleśnictwa puszczańskie, są w toku.

6. Zaprezentowane przez Autorów raportu przeciwstawienie nowoczesnej, wielofunkcyjnej
gospodarki leśnej na Zachodzie – rzekomo zacofanej gospodarce leśnej Europy Środkowej 
i Wschodniej7 – dowodzi braku znajomości leśnictwa tego regionu Europy, obejmującego
między innymi Polskę. Sugestia, jakoby zachowanie wysokich walorów przyrodniczych 
w lasach było jedynie wynikiem zacofania gospodarczego, jest dla polskiego leśnictwa wręcz
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6 „Within primeval forests the natural balance ensures long term health” – cytat z raportu, s. 9.
7 „Within several Western European countries (...) sustainable, multi−purpose or integrated forest management are ade−
quate, modern management strategies, regarding the character of the greater part of forests in Western Europe” – cytat
z raportu, s. 9  oraz „Thanks to the isolated situation of vast areas in Central and Eastern Europe, smaller and larger
tracks of primeval nature have been able to persist deep into modern time” – tamże. 
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obraźliwa. Należy bowiem mieć na uwadze fakt, że wszelkie działania gospodarcze leśników
od połowy XIX wieku są w większości krajów Europy regulowane przez odpowiednie ustawy,
które określają cele, zasady i metody prowadzenia gospodarki leśnej, łącznie z ochroną przy−
rody, co znakomicie oddaje pojęcie „służby leśnej”. Leśnicy zaś pełnią jedynie rolę wyko−
nawczą woli społeczeństwa. 

Mimo krytycznej oceny głównych tez raportu, pozytywnie postrzegamy sam fakt zainte−
resowania cennym obiektem przyrodniczym, jakim jest Puszcza Białowieska. Rzeczowa,
oparta na faktach, nie zaś na emocjach, dyskusja dotycząca problematyki Puszczy z pewnoś−
cią może dopomóc polskim leśnikom w ich pracy ukierunkowanej na skuteczną ochronę
wszystkich jej walorów, a władzom lokalnym – w promocji regionu i poprawie warunków życia
ludności od wieków związanej z Puszczą oraz, jak zresztą sami Autorzy przyznają, tradycyjnie
żyjącej w harmonii ze środowiskiem8. Do znalezienia wspólnym wysiłkiem właściwych
rozwiązań w tym zakresie zapraszamy Autorów raportu do naszego Instytutu oraz do skorzys−
tania z naszych bogatych zbiorów bibliotecznych.

Warszawa, marzec 2005 r.
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Dwa  wieki Puszczy Białowieskiej na łamach „Sylwana”
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Dzieło prof. dr. hab. A. W. Sokołowskiego pt. „Lasy Puszczy Białowieskiej”, wydane przez
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych pod koniec 2004 r., jest książką adresowaną 
do licznego grona osób zainteresowanych Puszczą Białowieską jako unikatowym w skali euro−
pejskiej obiektem przyrodniczym. Jest ono podsumowaniem i uwieńczeniem bogatego dorobku
naukowego Autora, długoletniego kierownika Zakładu Lasów Naturalnych IBL w Białowieży,
który należy bez wątpienia do bardzo szczupłego grona prawdziwych znawców przyrody Puszczy
Białowieskiej. Dzieło to wpisuje się w ciąg słynnych, „puszczańskich” monografii naukowych
opracowywanych przez wybitnych uczonych, doceniających walory przyrodnicze tego terenu 
(m.in. Paczoskiego, Karpińskiego, W. Matuszkiewicza, Falińskiego). Praca jest napisana przy−
stępnym językiem. Zawiera wiele rycin, tabel oraz kolorowych, autorskich fotografii.

We wstępie książki Autor wymienia wiele cech wyróżniających Puszczę Białowieską
spośród innych obszarów Polski. Do najważniejszych należą: duża zwartość i rozległość kom−
pleksu leśnego z fragmentami lasów naturalnych, duże zróżnicowanie zbiorowisk leśnych,
bogactwo flory i fauny, strefowy układ reżimu ochronnego. Następnie, w rozdziale 1, Autor
omawia położenie, zasięg oraz uwarunkowania abiotyczne (m.in. klimat, geologię, gleby,
zanieczyszczenie powietrza) obiektu badań. W rozdziale 2 podaje ogólne dane historyczne 
i na podstawie licznych publikacji podkreśla, że użytkowanie lasu w dawnych wiekach nie
ograniczało się do sporadycznego wycinania drzew. Duże ilości drewna pozyskiwano bowiem już
od XVI w. do produkcji potażu, węgla drzewnego, smoły drzewnej i wielu innych produktów.
Dowiemy się również, że w XVIII i XIX w. sprzedawano setki tysięcy kłód z cięć plądro−
wniczych i zrębów zupełnych. Nadmierny, sztucznie utrzymywany pod koniec XIX i na początku
XX w. stan zwierzyny, w połączeniu z wypasem zwierząt domowych, spowodował duże szkody 
w Puszczy, całkowicie uniemożliwiając odnowienie lasu. W czasie I wojny światowej, Niemcy
wycięli ponad 6,5 tys. ha drzewostanów.

Następnie Autor przedstawia współczesny stan przyrody Puszczy, jej przyrodnicze bogac−
two, na które składa się blisko 11 tys. gatunków. Na podstawie danych urządzeniowych, szeroko
omawia udział drzew w składzie drzewostanów, ich rolę lasotwórczą oraz występowanie zarówno
w zbiorowiskach leśnych, jak i ogólnie, na terenie całego polskiego obszaru Puszczy. Szczególną
uwagę zwraca na gatunki drzew i krzewów obcego pochodzenia, spośród których wiele wyka−
zuje tendencję do inwazji na tereny leśne.

Najwięcej miejsca Autor poświęca charakterystyce zbiorowisk leśnych Puszczy, ich stanowi,
dynamice, przedstawiając solidnie udokumentowaną syntezę własnych, wieloletnich badań. 
W ich wyniku prof. A. W. Sokołowski wyróżnia 27 zespołów leśnych oraz 4 zespoły roślinności
krzewiastej. Czyni to na podstawie własnej, oryginalnej klasyfikacji zbiorowisk leśnych, dopa−
sowanej szczególnie do warunków klimatyczno−przyrodniczych północno−wschodniej Polski
[Sokołowski 1980], która doskonale uzupełnia i uszczegółowia typologiczny podział siedlisk
leśnych. Autor charakteryzuje każdy zespół roślinny, zamieszczając wybrane, uporządkowane
tabele fitosocjologiczne z obliczonymi cechami syntetycznymi (stałość, współczynnik pokrycia).

„Lasy Puszczy Białowieskiej” – nowa monografia naukowa.
Omówienie dzieła prof. dr. hab. A. W. Sokołowskiego
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Strukturę i skład gatunkowy drzewostanu przedstawiają natomiast ryciny. Opisy zbiorowisk
roślinnych są ponadto wzbogacone charakterystyką warunków glebowych. Zakładane przez
Autora, począwszy już od lat sześćdziesiątych, stałe powierzchnie badawcze, reprezentujące całą
zmienność warunków siedliskowych Puszczy, umożliwiły przeprowadzenie gruntownych badań
nad zmianami roślinności. Ma to ogromną wartość, nie tylko poznawczą, ale i utylitarną, dla wielu
dyscyplin nauk leśnych, w tym dla hodowli lasu i ochrony przyrody. Konsekwencją tych rozważań
jest określenie kierunków i charakteru zmian zbiorowisk leśnych.

Podsumowując to zagadnienie, Autor napisał, że w ciągu ostatnich 30 lat nastąpiło znaczne
przyspieszenie zmian roślinności w zbiorowiskach puszczańskich. Do najważniejszych czyn−
ników pierwotnych odpowiedzialnych za te zmiany zalicza: obniżenie się poziomu wód grun−
towych, zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatu, regenerację zbiorowisk po dawnych
zniekształceniach (wypas bydła, nadmierny stan zwierzyny). Szczegółowe i wieloletnie badania
umożliwiły ustalenie kilku ważnych prawidłowości, jak np. stwierdzenie, że tempo zmian roślin−
ności jest największe w lasach mieszanych, borach mieszanych, borach świeżych, natomiast 
w pozostałych typach siedlisk jest ono z reguły niewielkie. Autor podkreśla, że zjawiskiem, 
występującym we wszystkich typach lasu w Puszczy, jest postępujący wzrost udziału grabu 
w drzewostanie, często natomiast zmniejsza się znaczenie świerka. Zmiany roślinności, zdaniem
Autora, mają charakter kierunkowy i wskazują na eutrofizację siedlisk. Z zaobserwowanych ten−
dencji wyciąga wnioski z zakresu zagospodarowania lasu w różnych typach siedliskowych oraz
podkreśla, jak ważne jest rozpoznanie fitosocjologiczne dla planowania hodowlanego. 

Innym istotnym zagadnieniem poruszanym w tej części dzieła jest wpływ użytkowania
rębnego na skład gatunkowy zbiorowisk leśnych. Zmiany roślinności w czasie po zrębach
zupełnych przedstawiono w licznych tabelach fitosocjologicznych. Na podstawie obszernego
materiału badawczego Autor podaje wiele ważnych dla hodowli lasu konkluzji. 

Następnie prof. Sokołowski dokonuje charakterystyki lasów puszczańskich pod kątem
stopnia ich naturalności, stwierdzając, że powierzchnia lasów naturalnych w LKP Puszcza
Białowieska wynosi około 3600 ha. Na podstawie przeprowadzonej przez Autora inwentaryzacji
lasów utworzono w 2003 r. rezerwat „Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej” (8,5 tys. ha).
Efektem tej decyzji było znaczne powiększenie obszaru objętego ochroną w części zagospo−
darowanej Puszczy. 

W części 4 przedstawiono ogólne kierunki zagospodarowania lasów w Leśnym Kompleksie
Promocyjnym Puszcza Białowieska. Jest to synteza poglądów Autora na kierunki postępowania
hodowlano−ochronnego w Puszczy oparta na jego gruntownej wiedzy o tym obiekcie, zebranej 
w toku wieloletnich badań i obserwacji zachodzących tam procesów. 

Obszerna część 5 zawiera omówienie gospodarki leśnej prowadzonej w latach 1920−2001.
Szczególną uwagę Autor poświęca obowiązującemu obecnie planowi urządzania lasu, zawie−
rającemu zasady prowadzenia lasów puszczańskich, dostosowane do celów ustanowionych dla
tego obiektu i jego wartości przyrodniczych. 

W następnej części dzieła Autor omawia problematykę ochrony przyrody w Puszczy,
charakteryzując dotychczasowe, tak liczne działania w tej sprawie, podejmowane decyzje i ich
realizację. Przedstawia również kierunki ochrony w białoruskiej części Puszczy. W całej pracy
Autor kieruje się zasadą obiektywnego przedstawiania faktów, unika nadmiernego ich komen−
towania, pozostawiając dużą swobodę czytelnikowi. Dzieło traktuje bowiem o obiekcie
wzbudzającym wiele emocji. W zakończeniu dzieła Autor zadaje ważne pytanie: czym ma być
Puszcza Białowieska w przyszłości. Podkreśla jednocześnie znaczenie tego unikalnego obiektu
do poznania praw rządzących przyrodą, do wypracowania i doskonalenia sposobów zagospo−
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Dzieło prof. dr. hab. A. W. Sokołowskiego pt. „Lasy Puszczy Białowieskiej”, wydane przez
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych pod koniec 2004 r., jest książką adresowaną 
do licznego grona osób zainteresowanych Puszczą Białowieską jako unikatowym w skali euro−
pejskiej obiektem przyrodniczym. Jest ono podsumowaniem i uwieńczeniem bogatego dorobku
naukowego Autora, długoletniego kierownika Zakładu Lasów Naturalnych IBL w Białowieży,
który należy bez wątpienia do bardzo szczupłego grona prawdziwych znawców przyrody Puszczy
Białowieskiej. Dzieło to wpisuje się w ciąg słynnych, „puszczańskich” monografii naukowych
opracowywanych przez wybitnych uczonych, doceniających walory przyrodnicze tego terenu 
(m.in. Paczoskiego, Karpińskiego, W. Matuszkiewicza, Falińskiego). Praca jest napisana przy−
stępnym językiem. Zawiera wiele rycin, tabel oraz kolorowych, autorskich fotografii.

We wstępie książki Autor wymienia wiele cech wyróżniających Puszczę Białowieską
spośród innych obszarów Polski. Do najważniejszych należą: duża zwartość i rozległość kom−
pleksu leśnego z fragmentami lasów naturalnych, duże zróżnicowanie zbiorowisk leśnych,
bogactwo flory i fauny, strefowy układ reżimu ochronnego. Następnie, w rozdziale 1, Autor
omawia położenie, zasięg oraz uwarunkowania abiotyczne (m.in. klimat, geologię, gleby,
zanieczyszczenie powietrza) obiektu badań. W rozdziale 2 podaje ogólne dane historyczne 
i na podstawie licznych publikacji podkreśla, że użytkowanie lasu w dawnych wiekach nie
ograniczało się do sporadycznego wycinania drzew. Duże ilości drewna pozyskiwano bowiem już
od XVI w. do produkcji potażu, węgla drzewnego, smoły drzewnej i wielu innych produktów.
Dowiemy się również, że w XVIII i XIX w. sprzedawano setki tysięcy kłód z cięć plądro−
wniczych i zrębów zupełnych. Nadmierny, sztucznie utrzymywany pod koniec XIX i na początku
XX w. stan zwierzyny, w połączeniu z wypasem zwierząt domowych, spowodował duże szkody 
w Puszczy, całkowicie uniemożliwiając odnowienie lasu. W czasie I wojny światowej, Niemcy
wycięli ponad 6,5 tys. ha drzewostanów.

Następnie Autor przedstawia współczesny stan przyrody Puszczy, jej przyrodnicze bogac−
two, na które składa się blisko 11 tys. gatunków. Na podstawie danych urządzeniowych, szeroko
omawia udział drzew w składzie drzewostanów, ich rolę lasotwórczą oraz występowanie zarówno
w zbiorowiskach leśnych, jak i ogólnie, na terenie całego polskiego obszaru Puszczy. Szczególną
uwagę zwraca na gatunki drzew i krzewów obcego pochodzenia, spośród których wiele wyka−
zuje tendencję do inwazji na tereny leśne.

Najwięcej miejsca Autor poświęca charakterystyce zbiorowisk leśnych Puszczy, ich stanowi,
dynamice, przedstawiając solidnie udokumentowaną syntezę własnych, wieloletnich badań. 
W ich wyniku prof. A. W. Sokołowski wyróżnia 27 zespołów leśnych oraz 4 zespoły roślinności
krzewiastej. Czyni to na podstawie własnej, oryginalnej klasyfikacji zbiorowisk leśnych, dopa−
sowanej szczególnie do warunków klimatyczno−przyrodniczych północno−wschodniej Polski
[Sokołowski 1980], która doskonale uzupełnia i uszczegółowia typologiczny podział siedlisk
leśnych. Autor charakteryzuje każdy zespół roślinny, zamieszczając wybrane, uporządkowane
tabele fitosocjologiczne z obliczonymi cechami syntetycznymi (stałość, współczynnik pokrycia).
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Strukturę i skład gatunkowy drzewostanu przedstawiają natomiast ryciny. Opisy zbiorowisk
roślinnych są ponadto wzbogacone charakterystyką warunków glebowych. Zakładane przez
Autora, począwszy już od lat sześćdziesiątych, stałe powierzchnie badawcze, reprezentujące całą
zmienność warunków siedliskowych Puszczy, umożliwiły przeprowadzenie gruntownych badań
nad zmianami roślinności. Ma to ogromną wartość, nie tylko poznawczą, ale i utylitarną, dla wielu
dyscyplin nauk leśnych, w tym dla hodowli lasu i ochrony przyrody. Konsekwencją tych rozważań
jest określenie kierunków i charakteru zmian zbiorowisk leśnych.

Podsumowując to zagadnienie, Autor napisał, że w ciągu ostatnich 30 lat nastąpiło znaczne
przyspieszenie zmian roślinności w zbiorowiskach puszczańskich. Do najważniejszych czyn−
ników pierwotnych odpowiedzialnych za te zmiany zalicza: obniżenie się poziomu wód grun−
towych, zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatu, regenerację zbiorowisk po dawnych
zniekształceniach (wypas bydła, nadmierny stan zwierzyny). Szczegółowe i wieloletnie badania
umożliwiły ustalenie kilku ważnych prawidłowości, jak np. stwierdzenie, że tempo zmian roślin−
ności jest największe w lasach mieszanych, borach mieszanych, borach świeżych, natomiast 
w pozostałych typach siedlisk jest ono z reguły niewielkie. Autor podkreśla, że zjawiskiem, 
występującym we wszystkich typach lasu w Puszczy, jest postępujący wzrost udziału grabu 
w drzewostanie, często natomiast zmniejsza się znaczenie świerka. Zmiany roślinności, zdaniem
Autora, mają charakter kierunkowy i wskazują na eutrofizację siedlisk. Z zaobserwowanych ten−
dencji wyciąga wnioski z zakresu zagospodarowania lasu w różnych typach siedliskowych oraz
podkreśla, jak ważne jest rozpoznanie fitosocjologiczne dla planowania hodowlanego. 

Innym istotnym zagadnieniem poruszanym w tej części dzieła jest wpływ użytkowania
rębnego na skład gatunkowy zbiorowisk leśnych. Zmiany roślinności w czasie po zrębach
zupełnych przedstawiono w licznych tabelach fitosocjologicznych. Na podstawie obszernego
materiału badawczego Autor podaje wiele ważnych dla hodowli lasu konkluzji. 

Następnie prof. Sokołowski dokonuje charakterystyki lasów puszczańskich pod kątem
stopnia ich naturalności, stwierdzając, że powierzchnia lasów naturalnych w LKP Puszcza
Białowieska wynosi około 3600 ha. Na podstawie przeprowadzonej przez Autora inwentaryzacji
lasów utworzono w 2003 r. rezerwat „Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej” (8,5 tys. ha).
Efektem tej decyzji było znaczne powiększenie obszaru objętego ochroną w części zagospo−
darowanej Puszczy. 

W części 4 przedstawiono ogólne kierunki zagospodarowania lasów w Leśnym Kompleksie
Promocyjnym Puszcza Białowieska. Jest to synteza poglądów Autora na kierunki postępowania
hodowlano−ochronnego w Puszczy oparta na jego gruntownej wiedzy o tym obiekcie, zebranej 
w toku wieloletnich badań i obserwacji zachodzących tam procesów. 

Obszerna część 5 zawiera omówienie gospodarki leśnej prowadzonej w latach 1920−2001.
Szczególną uwagę Autor poświęca obowiązującemu obecnie planowi urządzania lasu, zawie−
rającemu zasady prowadzenia lasów puszczańskich, dostosowane do celów ustanowionych dla
tego obiektu i jego wartości przyrodniczych. 

W następnej części dzieła Autor omawia problematykę ochrony przyrody w Puszczy,
charakteryzując dotychczasowe, tak liczne działania w tej sprawie, podejmowane decyzje i ich
realizację. Przedstawia również kierunki ochrony w białoruskiej części Puszczy. W całej pracy
Autor kieruje się zasadą obiektywnego przedstawiania faktów, unika nadmiernego ich komen−
towania, pozostawiając dużą swobodę czytelnikowi. Dzieło traktuje bowiem o obiekcie
wzbudzającym wiele emocji. W zakończeniu dzieła Autor zadaje ważne pytanie: czym ma być
Puszcza Białowieska w przyszłości. Podkreśla jednocześnie znaczenie tego unikalnego obiektu
do poznania praw rządzących przyrodą, do wypracowania i doskonalenia sposobów zagospo−
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darowania lasu zgodnych z naturą oraz zwraca uwagę na znaczenie Puszczy Białowieskiej
wykraczające poza granice naszego kraju. 

Informacje zamieszczone przez Autora stanowią cenny materiał do różnego rodzaju
rozważań dotyczących Puszczy i ułatwiający dyskusję z licznymi stereotypami lub też demago−
gicznymi hasłami głoszonymi przez osoby nie dysponujące głębszą wiedzą o tym obiekcie. Autor,
cytując wiele liczb ilustrujących sytuację Puszczy, często unika ich komentowania, również 
z powodu trudnej do określenia dokładności tych danych zamieszczonych w różnego rodzaju
dokumentach i publikacjach. Najważniejszą częścią dzieła jest charakterystyka zbiorowisk
leśnych. Dzięki bogatej, solidnie zestawionej dokumentacji, stanowi dobry poziom odniesienia
do przyszłych badań nad zmianami zarówno roślinności, jak i warunków siedliskowych,
zachodzącymi w lasach cechujących się ograniczoną ingerencji gospodarczą człowieka. Dzieło
profesora A. Sokołowskiego zawiera bowiem ogrom materiału dotyczącego stanu fitocenoz
Puszczy i ich dynamiki, jak również dobrze wyważone zalecenia postępowania hodowlano−
−ochronnego, wynikające ze stwierdzonych prawidłowości. Badacze przyrody Puszczy
Białowieskiej znajdą w tej interesującej książce punkt odniesienia do dalszych prac, leśnicy−prak−
tycy – wyjaśnienie procesów zachodzących w drzewostanach o bardzo zróżnicowanym natężeniu
ingerencji gospodarczej. Praca ta zawiera solidnie podbudowane materiałem badawczym
rozwiązania wynikające z idei lasu wielofunkcyjnego, a dostosowane do charakteru i roli Puszczy,
w której ochrona naturalnych procesów wysuwa się na pierwszy plan. Dzieło stanowi dobry 
materiał do przemyśleń przy konstruowaniu koncepcji hodowlano−leśnych. Przybliża również 
80−letnią historię działań leśnictwa, mających na celu poznanie i zachowanie lasów Puszczy
Białowieskiej. Dostarcza obiektywnych informacji pozwalających na krytyczną ocenę często bez−
zasadnych wystąpień przeciwko działaniom leśników na tamtejszym terenie. Z tych właśnie
względów gorąco polecam dzieło profesora A. Sokołowskiego, które wzbogaca naszą wiedzę 
o Puszczy Białowieskiej. 

Rafał Paluch
Instytut Badawczy Leśnictwa
Zakład Lasów Naturalnych w Białowieży
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gowski H., Dzwonkowski M. 2012. Zagrożone gatunki drzew Białowieskiego Parku Narodowego (Rezerwat
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An assessment of the current dynamic status of tree species occurring in the Strict Reserve of the
Białowieża National Park is presented. On the basis of long−term trends and analysis of large−scale inven−
tory data, the three major groups of trees are distinguished: 1) ‘safe’ group, containing hornbeam and lime,
2) ‘presently safe, but declining in a long−term run’ group, involving spruce, birch and alder, and 3) ‘threat−
ened and highly threatened’ group, consisting of oak, pine, ash, maple, elm and aspen.
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Wstęp
W toczącej się obecnie dyskusji, dotyczącej rozszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego na
całą polską część Puszczy Białowieskiej i objęcia jej na niemal całym obszarze ochroną ścisłą,
zwolennicy tego rozwiązania bardzo często wykorzystują argument o prawdziwym lub rzekomym
zagrożeniu różnych gatunków roślin i zwierząt, wynikającym ze stosowanych w zagospodarowa−
nej części Puszczy działań o charakterze hodowlano−ochronnym. W zdecydowanej większości
przypadków argumenty tego rodzaju nie są jednak poparte konkretnymi dowodami, np. w postaci
wieloletnich (kilkudziesięcioletnich) ciągów obserwacyjnych, dotyczących dynamiki liczebności
tych, teoretycznie zagrożonych, gatunków.

Inna sytuacja ma miejsce w przypadku Białowieskiego Parku Narodowego (BPN), a zwła−
szcza jego najstarszej części, tj. dawnego Rezerwatu Ścisłego (obecnie Obszaru Ochronnego
Orłówka), przynajmniej w odniesieniu do głównych składników ekosystemów leśnych Parku, tj.
drzew. W 1936 roku z inicjatywy prof. T. Włoczewskiego na terenie Parku zostały założone stałe

* Praca została częściowo sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki (projekt nr N N309 701540).
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powierzchnie badawcze w celu śledzenia naturalnej, wieloletniej dynamiki drzewostanów wyłą−
czonych z działalności gospodarczej [Włoczewski 1954]. Badania te prowadzone są przez kolejne
generacje pracowników Katedry Hodowli Lasu SGGW do chwili obecnej. Pozwalają one m.in.
określić, jakie są wieloletnie trendy liczebności gatunków drzew występujących na powierzch−
niach badawczych, a pośrednio – na terenie całego Rezerwatu. Wyniki w tym zakresie były
wielokrotnie przedstawiane na różnych konferencjach i seminariach oraz publikowane w wielu
opracowaniach zarówno o bardziej naukowym, jak i popularnym charakterze [Bernadzki i in.
1998a, b; Brzeziecki 2004, 2005, 2008; Brzeziecki, Bernadzki 2008]. W niektórych przypadkach
były one jednak podważane, albo uznawane za nie w pełni wiarygodne, ze względu na specyficzny
charakter transektów, które nie do końca odpowiadają współczesnym wymogom w zakresie spo−
sobu inwentaryzacji drzewostanów w dużym obiekcie leśnym. Z zarzutem tym trudno było
dyskutować tak długo, jak długo nie było innego, alternatywnego źródła informacji, z którym
można by było porównać dane z transektów KHL SGGW. Taka sytuacja zaistniała obecnie. W 2009
roku w ramach planu ochrony Białowieskiego Parku Narodowego został wykonany operat dyna−
miki ekosystemów leśnych [Brzeziecki i in. 2010]. Opracowanie to bazuje na stałych, koncen−
trycznych powierzchniach próbnych, rozmieszczonych w regularnej sieci, obejmującej swoim
zasięgiem praktycznie cały obszar Parku.

Celem niniejszego opracowania jest określenia aktualnego statusu dynamicznego
gatunków drzew występujących w Rezerwacie Ścisłym oraz próba oceny, na ile populacje tych
gatunków są w chwili obecnej „bezpieczne” lub „zagrożone”. Ocena ta opiera się na trzech
podstawowych parametrach populacyjnych tych gatunków: 1) aktualnym zagęszczeniu, 2) licz−
bie osobników w zastępujących klasy wiekowo−rozwojowe klasach grubości oraz 3) wieloletnich
trendach liczebności. Przy omawianiu poszczególnych gatunków celowo zrezygnowano z próby
wyjaśniania przyczyn obserwowanych i przewidywanych tendencji dynamicznych. Po pierwsze,
z punktu widzenia tego opracowania nie jest to kwestia najważniejsza, po drugie, ewentualna
dyskusja dotycząca tych przyczyn byłaby bardzo trudna i długa. W przypadku tego opracowania
chodzi jedynie o przedstawienie tego, co na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat działo się 
i aktualnie dzieje się z gatunkami drzew występującymi w Białowieskim Parku Narodowym 
w jego najcenniejszej z przyrodniczego punktu widzenia, części.

Materiał i metody
W niniejszym opracowaniu wykorzystano dane ze stałych powierzchni Katedry Hodowli Lasu
w Białowieskim Parku Narodowym, które w 1936 roku założył prof. T. Włoczewski. Powierzch−
nie te mają postać transektów o łącznej długości 3660 m i szerokości 40−60 m. Sumaryczna
wielkość tych powierzchni wynosi około 15 ha. W 1936 roku wykonano mapę rozmieszczenia
wszystkich drzew o pierśnicy przekraczającej w momencie pomiaru 5 cm oraz przeprowadzono
pierwszy pomiar i klasyfikację wszystkich drzew. Pierśnicę drzew mierzono w dwóch prosto−
padłych kierunkach z dokładnością do 1 mm. W następnych terminach pomiarowych powta−
rzano te pomiary, a ponadto notowano wszystkie wypady oraz dorosty, czyli drzewa, których
pierśnica przekroczyła granicę 5 cm w okresie pomiędzy dwoma kolejnymi terminami pomia−
rów. Do tej pory przeprowadzono już sześć pomiarów kontrolnych (ostatni w latach 2001−2003).
Począwszy od trzeciego terminu, pomiary na poszczególnych powierzchniach wykonywane są 
w regularnych, 10−letnich odstępach. W niniejszym opracowaniu wykorzystano dane przed−
stawiające zmiany sumarycznej liczebności drzew poszczególnych gatunków, występujących na
wszystkich powierzchniach badawczych.

Rolę drugiego źródła danych spełniło 385 stałych, koncentrycznych powierzchni próbnych
o wielkości 4 arów, założonych w nawiązaniu do sieci podziału powierzchniowego. Na terenie
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Wstęp
W toczącej się obecnie dyskusji, dotyczącej rozszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego na
całą polską część Puszczy Białowieskiej i objęcia jej na niemal całym obszarze ochroną ścisłą,
zwolennicy tego rozwiązania bardzo często wykorzystują argument o prawdziwym lub rzekomym
zagrożeniu różnych gatunków roślin i zwierząt, wynikającym ze stosowanych w zagospodarowa−
nej części Puszczy działań o charakterze hodowlano−ochronnym. W zdecydowanej większości
przypadków argumenty tego rodzaju nie są jednak poparte konkretnymi dowodami, np. w postaci
wieloletnich (kilkudziesięcioletnich) ciągów obserwacyjnych, dotyczących dynamiki liczebności
tych, teoretycznie zagrożonych, gatunków.

Inna sytuacja ma miejsce w przypadku Białowieskiego Parku Narodowego (BPN), a zwła−
szcza jego najstarszej części, tj. dawnego Rezerwatu Ścisłego (obecnie Obszaru Ochronnego
Orłówka), przynajmniej w odniesieniu do głównych składników ekosystemów leśnych Parku, tj.
drzew. W 1936 roku z inicjatywy prof. T. Włoczewskiego na terenie Parku zostały założone stałe

* Praca została częściowo sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki (projekt nr N N309 701540).
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powierzchnie badawcze w celu śledzenia naturalnej, wieloletniej dynamiki drzewostanów wyłą−
czonych z działalności gospodarczej [Włoczewski 1954]. Badania te prowadzone są przez kolejne
generacje pracowników Katedry Hodowli Lasu SGGW do chwili obecnej. Pozwalają one m.in.
określić, jakie są wieloletnie trendy liczebności gatunków drzew występujących na powierzch−
niach badawczych, a pośrednio – na terenie całego Rezerwatu. Wyniki w tym zakresie były
wielokrotnie przedstawiane na różnych konferencjach i seminariach oraz publikowane w wielu
opracowaniach zarówno o bardziej naukowym, jak i popularnym charakterze [Bernadzki i in.
1998a, b; Brzeziecki 2004, 2005, 2008; Brzeziecki, Bernadzki 2008]. W niektórych przypadkach
były one jednak podważane, albo uznawane za nie w pełni wiarygodne, ze względu na specyficzny
charakter transektów, które nie do końca odpowiadają współczesnym wymogom w zakresie spo−
sobu inwentaryzacji drzewostanów w dużym obiekcie leśnym. Z zarzutem tym trudno było
dyskutować tak długo, jak długo nie było innego, alternatywnego źródła informacji, z którym
można by było porównać dane z transektów KHL SGGW. Taka sytuacja zaistniała obecnie. W 2009
roku w ramach planu ochrony Białowieskiego Parku Narodowego został wykonany operat dyna−
miki ekosystemów leśnych [Brzeziecki i in. 2010]. Opracowanie to bazuje na stałych, koncen−
trycznych powierzchniach próbnych, rozmieszczonych w regularnej sieci, obejmującej swoim
zasięgiem praktycznie cały obszar Parku.

Celem niniejszego opracowania jest określenia aktualnego statusu dynamicznego
gatunków drzew występujących w Rezerwacie Ścisłym oraz próba oceny, na ile populacje tych
gatunków są w chwili obecnej „bezpieczne” lub „zagrożone”. Ocena ta opiera się na trzech
podstawowych parametrach populacyjnych tych gatunków: 1) aktualnym zagęszczeniu, 2) licz−
bie osobników w zastępujących klasy wiekowo−rozwojowe klasach grubości oraz 3) wieloletnich
trendach liczebności. Przy omawianiu poszczególnych gatunków celowo zrezygnowano z próby
wyjaśniania przyczyn obserwowanych i przewidywanych tendencji dynamicznych. Po pierwsze,
z punktu widzenia tego opracowania nie jest to kwestia najważniejsza, po drugie, ewentualna
dyskusja dotycząca tych przyczyn byłaby bardzo trudna i długa. W przypadku tego opracowania
chodzi jedynie o przedstawienie tego, co na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat działo się 
i aktualnie dzieje się z gatunkami drzew występującymi w Białowieskim Parku Narodowym 
w jego najcenniejszej z przyrodniczego punktu widzenia, części.

Materiał i metody
W niniejszym opracowaniu wykorzystano dane ze stałych powierzchni Katedry Hodowli Lasu
w Białowieskim Parku Narodowym, które w 1936 roku założył prof. T. Włoczewski. Powierzch−
nie te mają postać transektów o łącznej długości 3660 m i szerokości 40−60 m. Sumaryczna
wielkość tych powierzchni wynosi około 15 ha. W 1936 roku wykonano mapę rozmieszczenia
wszystkich drzew o pierśnicy przekraczającej w momencie pomiaru 5 cm oraz przeprowadzono
pierwszy pomiar i klasyfikację wszystkich drzew. Pierśnicę drzew mierzono w dwóch prosto−
padłych kierunkach z dokładnością do 1 mm. W następnych terminach pomiarowych powta−
rzano te pomiary, a ponadto notowano wszystkie wypady oraz dorosty, czyli drzewa, których
pierśnica przekroczyła granicę 5 cm w okresie pomiędzy dwoma kolejnymi terminami pomia−
rów. Do tej pory przeprowadzono już sześć pomiarów kontrolnych (ostatni w latach 2001−2003).
Począwszy od trzeciego terminu, pomiary na poszczególnych powierzchniach wykonywane są 
w regularnych, 10−letnich odstępach. W niniejszym opracowaniu wykorzystano dane przed−
stawiające zmiany sumarycznej liczebności drzew poszczególnych gatunków, występujących na
wszystkich powierzchniach badawczych.

Rolę drugiego źródła danych spełniło 385 stałych, koncentrycznych powierzchni próbnych
o wielkości 4 arów, założonych w nawiązaniu do sieci podziału powierzchniowego. Na terenie
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Obszaru Ochronnego Orłówka założono je w więźbie niepełnego kwadratu 250×250 m (brak
czwartego punktu, położonego wewnątrz oddziału). Powierzchnie te zostały założone i pomie−
rzone po raz pierwszy w latach 1998−1999 przez mgr. inż. A. Keczyńskiego. Powtórny pomiar
przeprowadzono w 2009 roku i obejmował on dokładną (gatunek, pierśnica, współrzędne
przestrzenne) inwentaryzację drzew stojących (żywych i martwych), drzew leżących (martwych)
oraz odnowienia (drzewa o pierśnicy <5 cm). Dane te umożliwiły obliczenie średniego zagę−
szczenia wszystkich gatunków drzew występujących w drzewostanach Rezerwatu Ścisłego 
w momencie pomiaru, a także sporządzenie diagramów przedstawiających strukturę grubości
tych populacji.

Wyniki
Porównanie średniego zagęszczenia i składu gatunkowego drzewostanów Rezerwatu Ścisłego
obliczonego na podstawie danych z powierzchni kołowych z analogicznymi danymi określony−
mi na podstawie transektów KHL SGGW przedstawiono w tabeli. Jak można łatwo zauważyć,
podobieństwo tych danych jest bardzo duże. Dotyczy ono zarówno sumarycznego zagęszczenia
drzewostanów (różnica wyniosła zaledwie 9 szt./ ha, co w ujęciu względnym stanowi około 1%),
jak i zagęszczenia oraz udziału poszczególnych gatunków. W obu przypadkach trzy pierwsze
miejsca zajmują te same gatunki, tj. grab, lipa oraz świerk. Odgrywają one w chwili obecnej 
w drzewostanach Rezerwatu Ścisłego bezsprzecznie rolę gatunków dominujących. Łączny udział
tych gatunków wynosi 83−84% (tab.). Oznacza to, że na wszystkie pozostałe gatunki drzew przy−
pada łącznie niecałe 16−17%. Na poziomie poszczególnych gatunków różnice między obiema
metodami inwentaryzacji nie są na ogół duże. Niektóre z nich (np. stosunkowo wysokie zagę−
szczenie jesionu na transektach) można wyjaśnić różnymi terminami pomiarów. Dane z transek−
tów dotyczą lat 2001−2003, a więc pochodzą z okresu przed wystąpieniem zjawiska masowego
zamierania jesionu. Kolejny pomiar z pewnością wykaże duże zmniejszenie liczebności drzew
tego gatunku.

Powierzchnie kołowe (stan na 2009 rok) Transekty (stan na 2002 rok)
[N/ha] [%] [N/ha] [%]

Grab 248 37,6 274 41,0
Lipa 167 25,3 168 25,1
Świerk 130 19,7 118 17,6
Olsza 36 5,5 25 3,7
Brzoza 29 4,4 13 1,9
Dąb 14 2,1 16 2,4
Sosna 11 1,7 15 2,2
Jesion 9 1,4 28 4,2
Klon 7 1,1 6 0,9
Wiąz 4 0,6 5 0,7
Osika 3 0,5 1 0,1
Jarzębina 1 0,2 – 0,0
Inne 1 0,2 – 0,0
Razem 660 100,0 669 100,0

Tabela.
Skład gatunkowy drzewostanów Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego na podstawie
różnych danych źródłowych
Species composition of forest stands in the Rezerwat Ścisły in the Białowieża National Park according to
various sources of data
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Uzyskane z pomiarów dane przedstawiają obraz drzewostanów Rezerwatu Ścisłego w okre−
ślonym momencie. Powstaje jednak pytanie, na ile stabilny jest stan lasu wynikający z tego
obrazu. Odpowiedź na to pytanie można uzyskać analizując: 1) wieloletnie trendy liczebności
poszczególnych gatunków oraz 2) strukturę ich grubości.

Przyjmując zagęszczenie jako kryterium podziału, można wyróżnić trzy grupy gatunków: 
1) grupę gatunków dominujących pod względem liczebności (grab, lipa, świerk), 2) grupę
gatunków współdominujacych (olsza i brzoza) oraz 3) grupę gatunków małolicznych (domie−
szkowych) obejmującą dąb, sosnę, jesion, klon, wiąz i osikę (jarzębinę można pominąć, ponieważ
stosunkowo rzadko wykształca postać drzewiastą).

Jeżeli brać pod uwagę trendy wieloletnie, to w grupie gatunków dominujących właściwie
każdy gatunek zachowuje się inaczej. Grab, który obecnie jest gatunkiem najliczniej reprezen−
towanym (tab.), wykazuje stałą tendencję rosnącą (ryc. 1), systematycznie zwiększając swój stan
posiadania nie tylko w grądach, ale, jak to wynika z bardziej szczegółowych badań, pojawiając
się na siedliskach teoretycznie mniej odpowiednich dla tego gatunku, tj. w borach mieszanych
czy nawet w borach. Jest to prawdopodobnie jedną z przyczyn dużego udziału stosunkowo cien−
kich drzew tego gatunku – prawie 2/3 wszystkich osobników tego gatunku reprezentuje klasę 
5−15 cm (ryc. 2). Nie ulega wątpliwości, że zarówno na podstawie trendów wieloletnich, jak 
i rozkładu pierśnic aktualny status grabu można określić jako „bardzo bezpieczny”. Drugie
miejsce pod względem liczebności zajmuje aktualnie lipa (tab.) – gatunek, który jeszcze 75 lat
temu w drzewostanach Parku był reprezentowany bardzo nielicznie. Od tamtego czasu jej rola
wśród drzew w drzewostanach Rezerwatu Ścisłego wzrosła najbardziej. Obecna liczebność tego
gatunku jest około 25 razy większa niż w momencie rozpoczęcia badań. Dla porównania liczeb−
ność grabu wzrosła w tym czasie 3,5 razy. Warto jednak zwrócić uwagę, że od dłuższego czasu
stan populacji lipy jest bardzo stabilny (ryc. 1). Wynika to stąd, że mniej więcej tyle samo drzew
dorasta, co wypada w wyniku naturalnej śmiertelności. Rozkład liczby drzew w klasach gruboś−
ci jest podobny jak w przypadku grabu, tj. charakteryzuje się dużym udziałem drzew cienkich
(ryc. 2). Świadczy to o zachowaniu ciągłości procesów odnowieniowych. Na obecną chwilę
można więc powiedzieć, że lipa znajduje się w grupie gatunków „bezpiecznych”. Ostatnim
gatunkiem zaliczonym do grupy dominantów jest świerk. Z analizy danych wieloletnich wyni−
ka jednoznacznie, że jego status dynamiczny jest zupełnie inny niż dwóch poprzednich
gatunków (ryc. 1). Gdy liczebność lipy, a zwłaszcza grabu, rośnie, liczebność świerka maleje.
Tempo tego procesu jest bardzo duże. Z danych zgromadzonych w oparciu o stałe powierzch−
nie KHL wynika, że populacja tego gatunku zmniejsza się w tempie 70 szt. netto, czyli po
uwzględnieniu ewentualnych dorostów. Z tego względu proces ustępowania świerka z drzewo−
stanów BPN jest najbardziej spektakularny i najczęściej dostrzegany, przesłaniając podobne
zjawiska zachodzące w przypadku innych gatunków. Wynikiem wysokiego tempa śmiertelno−
ści świerka jest również jego aktualnie bardzo duży udział w puli drzew martwych (leżących 
i stojących). Z danych zebranych na powierzchniach kołowych wynika, że jest to odpowiednio
60 i 50% [Brzeziecki i in. 2010]. Udział ten znacznie przewyższa aktualny udział świerka wśród
drzew żywych (niespełna 20%). Mimo wszystko ogólna postać rozkładu grubości (ryc. 2) pozwala,
przynajmniej tymczasowo, zaliczyć świerk do grupy gatunków „bezpiecznych”, z tym zastrze−
żeniem, że jego rola w budowie drzewostanów systematycznie maleje. Jak bardzo zmaleje,
to okaże się w przyszłości. Nie ulega jednak wątpliwości, że już w krótkoterminowej perspek−
tywie zmniejszy się wyraźnie między innymi podaż martwego drewna świerka, stanowiącego
cenne „paliwo ekologiczne”.

Do grupy gatunków względnie bezpiecznych można zaliczyć także dwa gatunki, którym
przypisano rolę współdominantów, tj. brzozę (w tym ostatnim przypadku chodzi łącznie o brzozę
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posiadania nie tylko w grądach, ale, jak to wynika z bardziej szczegółowych badań, pojawiając
się na siedliskach teoretycznie mniej odpowiednich dla tego gatunku, tj. w borach mieszanych
czy nawet w borach. Jest to prawdopodobnie jedną z przyczyn dużego udziału stosunkowo cien−
kich drzew tego gatunku – prawie 2/3 wszystkich osobników tego gatunku reprezentuje klasę 
5−15 cm (ryc. 2). Nie ulega wątpliwości, że zarówno na podstawie trendów wieloletnich, jak 
i rozkładu pierśnic aktualny status grabu można określić jako „bardzo bezpieczny”. Drugie
miejsce pod względem liczebności zajmuje aktualnie lipa (tab.) – gatunek, który jeszcze 75 lat
temu w drzewostanach Parku był reprezentowany bardzo nielicznie. Od tamtego czasu jej rola
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stan populacji lipy jest bardzo stabilny (ryc. 1). Wynika to stąd, że mniej więcej tyle samo drzew
dorasta, co wypada w wyniku naturalnej śmiertelności. Rozkład liczby drzew w klasach gruboś−
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(ryc. 2). Świadczy to o zachowaniu ciągłości procesów odnowieniowych. Na obecną chwilę
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gatunkiem zaliczonym do grupy dominantów jest świerk. Z analizy danych wieloletnich wyni−
ka jednoznacznie, że jego status dynamiczny jest zupełnie inny niż dwóch poprzednich
gatunków (ryc. 1). Gdy liczebność lipy, a zwłaszcza grabu, rośnie, liczebność świerka maleje.
Tempo tego procesu jest bardzo duże. Z danych zgromadzonych w oparciu o stałe powierzch−
nie KHL wynika, że populacja tego gatunku zmniejsza się w tempie 70 szt. netto, czyli po
uwzględnieniu ewentualnych dorostów. Z tego względu proces ustępowania świerka z drzewo−
stanów BPN jest najbardziej spektakularny i najczęściej dostrzegany, przesłaniając podobne
zjawiska zachodzące w przypadku innych gatunków. Wynikiem wysokiego tempa śmiertelno−
ści świerka jest również jego aktualnie bardzo duży udział w puli drzew martwych (leżących 
i stojących). Z danych zebranych na powierzchniach kołowych wynika, że jest to odpowiednio
60 i 50% [Brzeziecki i in. 2010]. Udział ten znacznie przewyższa aktualny udział świerka wśród
drzew żywych (niespełna 20%). Mimo wszystko ogólna postać rozkładu grubości (ryc. 2) pozwala,
przynajmniej tymczasowo, zaliczyć świerk do grupy gatunków „bezpiecznych”, z tym zastrze−
żeniem, że jego rola w budowie drzewostanów systematycznie maleje. Jak bardzo zmaleje,
to okaże się w przyszłości. Nie ulega jednak wątpliwości, że już w krótkoterminowej perspek−
tywie zmniejszy się wyraźnie między innymi podaż martwego drewna świerka, stanowiącego
cenne „paliwo ekologiczne”.

Do grupy gatunków względnie bezpiecznych można zaliczyć także dwa gatunki, którym
przypisano rolę współdominantów, tj. brzozę (w tym ostatnim przypadku chodzi łącznie o brzozę
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brodawkowatą i brzozę omszoną) oraz olszę. Podstawą takiej diagnozy jest znowu postać roz−
kładu liczby drzew w klasach grubości (ryc. 2). Z perspektywy wieloletniej sytuacja tych gatun−
ków wygląda jednak trochę inaczej. O ile liczebność olszy pozostaje na stosunkowo stabilnym
poziomie (wahania o charakterze fluktuacyjnym), to liczebność brzozy stale maleje (ryc. 1). Pod
tym względem brzoza przypomina więc świerk.

Ryc. 1.
Wieloletnie zmiany liczebności głównych rodzajów drzew występujących w Rezerwacie Ścisłym Biało−
wieskiego Parku Narodowego
Long−term changes in the density of major tree species occurring in the Rezerwat Ścisły in the Białowieża
National Park
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Ryc. 2.
Struktura grubości głównych rodzajów drzew występujących w Rezerwacie Ścisłym Białowieskiego Parku
Narodowego w roku 2009
Diameter structure of major tree species occurring in the Rezerwat Ścisły in the Białowieża National Park
in 2009

Pozostałe gatunki, określone na podstawie ich aktualnego zagęszczenia mianem domie−
szkowych, to takie, które bez wątpienia spełniają kryteria gatunków zagrożonych ustąpieniem 
z drzewostanów Rezerwatu Ścisłego w krótszej lub dłuższej perspektywie czasowej. Te kryteria
to niskie zagęszczenie całkowite, postać rozkładu pierśnic (obniżona liczebność klas najcieńszych
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Diameter structure of major tree species occurring in the Rezerwat Ścisły in the Białowieża National Park
in 2009

Pozostałe gatunki, określone na podstawie ich aktualnego zagęszczenia mianem domie−
szkowych, to takie, które bez wątpienia spełniają kryteria gatunków zagrożonych ustąpieniem 
z drzewostanów Rezerwatu Ścisłego w krótszej lub dłuższej perspektywie czasowej. Te kryteria
to niskie zagęszczenie całkowite, postać rozkładu pierśnic (obniżona liczebność klas najcieńszych
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wskazująca na zahamowanie procesów dorastania) oraz wieloletnia tendencja spadkowa w zakre−
sie liczebności. Na czele grupy gatunków zagrożonych znajdują się dąb i sosna. Ich zagęszczenie,
uśrednione w skali całej powierzchni Rezerwatu Ścisłego, wynosi około 10−15 szt./ha. Z danych
„transektowych” wynika, że kilkadziesiąt lat temu zagęszczenie obu tych gatunków było ponad
dwukrotnie wyższe (ryc. 1). Proces ustępowania sosny i dębu jest stosunkowo powolny (w po−
równaniu ze świerkiem czy brzozą), co na pewno wynika z tego, że są to gatunki stosunkowo
odporne na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych, a przy tym długowieczne
(zwłaszcza dąb). W takiej sytuacji zmniejszanie się liczebności populacji obu tych gatunków 
to przede wszystkim efekt zahamowania lub wręcz całkowitego przerwania procesów odnowienia
i dorastania. Jako swego rodzaju „ciekawostkę” można podać fakt, że na powierzchniach „tran−
sektowych” w ciągu całego okresu badań nie pojawił się ani jeden dorost sosnowy. W przypadku
dębu sytuacja nie była pod tym względem dużo lepsza. Potwierdzeniem trendów wieloletnich
są aktualne rozkłady grubości obu tych gatunków, charakteryzujące się dużymi niedoborami
drzew w najcieńszych klasach grubości (ryc. 2).

Grupę gatunków zagrożonych reprezentują także jesion, klon oraz wiąz (ten ostatni to głów−
nie wiąz górski). Na fakt zaliczenia jesionu do tej grupy duży wpływ miało zjawisko masowego
zamierania tego gatunku, jakie całkiem nieoczekiwanie wystąpiło w ostatnich 10 latach, nie
tylko zresztą w Rezerwacie Ścisłym BPN. Warto jednak zauważyć, że z analizy danych wielo−
letnich wynika, że jeszcze przed wystąpieniem zjawiska masowego zamierania, w przypadku
jesionu zaznaczyła się tendencja spadkowa (ryc. 1). Zjawisko zamierania jesionu szczególnie
mocno objęło klasy najcieńsze (ryc. 2), dlatego ewentualna odbudowa stanu populacji będzie
trwała bardzo długo. Warto też przy tej okazji zwrócić uwagę na dużą wrażliwość jesionu na
zgryzanie przez zwierzynę. Przy obecnym (bardzo wysokim) stanie liczebności żubra i jelenia
będzie to dodatkowy czynnik, który ograniczy mocno szanse regeneracji tego gatunku, nawet
gdyby teoretycznie miała ona nastąpić. Stałą tendencję spadkową, widoczną już od dłuższego
czasu, wykazuje klon (ryc. 1). Tempo ubywania tego gatunku jest podobne jak w przypadku
dębu i sosny. Klon bardzo rzadko dorasta do grubości 5 cm, co widać również na podstawie
rozkładu grubości (ryc. 2). Jest to o tyle ciekawe, że klon należy, obok grabu, do gatunków
najliczniej występujących w fazie nalotu. Zdolność do tworzenia trwałego banku nalotów nie
przekłada się jednak najwyraźniej na zjawisko awansowania do warstwy drzewostanu. Jak się
wydaje, główne czynniki ograniczające w tym przypadku to niekorzystne na ogół warunki świetl−
ne, spowodowane konkurencją ze strony grabu i lipy oraz presja zwierzyny. Na granicy całko−
witego ustąpienia znajduje się wiąz reprezentowany tu przez trzy gatunki, rodzaj zagrożony
przede wszystkim przez holenderską chorobę wiązów. Wiąz odnawia się dosyć dobrze i dorasta
nawet chyba lepiej od klonu. O wysokim stopniu zagrożenia wiązu decyduje przede wszystkim
jego bardzo mała liczebność (tab.). Listę wszystkich omawianych tu gatunków kończy, trochę
nieoczekiwanie, osika. Jak wynika z obu uwzględnionych w tym opracowaniu źródeł informacji,
zagęszczenie osiki jest najmniejsze spośród wszystkich wymienionych do tej pory gatunków
(tab.). Osika wykazuje także silny wieloletni trend spadkowy (ryc. 1) oraz charakteryzuje się
wyraźnym zahamowaniem procesów odnowieniowych, na co wskazuje rozkład grubości tego
gatunku (ryc. 2). Nie jest to łatwo wytłumaczyć, ponieważ wiele drzewostanów Rezerwatu
Ścisłego weszło obecnie w fazę rozpadu [Brzeziecki i in. 2010], w której teoretycznie istnieją
warunki do odnowienia światłożądnej osiki (przykładowo brzoza w takich warunkach odnawia
się względnie łatwo). Sytuacja osiki zaczyna przypominać sytuację innego światłożądnego i szyb−
korosnącego gatunku, a mianowicie wierzby iwy, którą obecnie bardzo rzadko można spotkać na
terenie Rezerwatu Ścisłego, a która kiedyś była tam znacznie bardziej rozpowszechniona.
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Podsumowanie
Przedstawiona analiza wskazuje na różny stopień zagrożenia gatunków drzew występujących 
w Rezerwacie Ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego. Uwzględniając aktualny stopień
zagrożenia, można je uszeregować w następującej kolejności (od gatunku najbardziej „bez−
piecznego” do najbardziej „zagrożonego”): grab, lipa, olsza, świerk, brzoza, dąb, sosna, jesion,
klon, wiąz i osika. Poczynając od dębu, poziom zagrożenia można określić jako krytyczny, tj.
wskazujący na możliwość całkowitego ustąpienia danego gatunku, albo przynajmniej zdegra−
dowania go do roli bardzo mało istotnej domieszki. Zresztą już w tej chwili zagęszczenie popu−
lacji przeważającej liczby gatunków jest bardzo niskie (tab.). Biorąc pod uwagę dwa skrajne pod
względem zagęszczenia gatunki (grab i osikę), można zauważyć, że stosunek ich liczebności
wynosi w przybliżeniu 80:1. Niskie zagęszczenie dla wielu gatunków jest po części wynikiem
ich określonych wymagań względem siedliska, co w ramach ogólnej analizy siłą rzeczy nie zostało
uwzględnione. Przykładowo, gdyby określić zagęszczenie klonu i wiązu tylko w odniesieniu do
siedlisk żyznych i wilgotnych (las wilgotny), to odpowiednie wskaźniki na pewno byłyby wyższe.
Problemem jest jednak nie tylko niskie zagęszczenie. O statusie dynamicznym gatunku w naj−
większym stopniu informują monitorowane w ciągu długiego już czasu zmiany liczebności popu−
lacji w połączeniu z ich aktualnymi strukturami grubości (ryc. 1, 2). Z tych podstawowych dla
oceny statusu dynamicznego parametrów wynika jednoznacznie, że mimo dużej wielkości roz−
patrywanego obszaru (prawie 5000 ha), populacje wielu gatunków drzew są bardzo dalekie od
stanu równowagi, przy czym tendencje spadkowe występują znacznie częściej niż wzrostowe.
Poza gatunkami, które zaliczono do grupy najbardziej „zagrożonych”, również w grupie
gatunków względnie „bezpiecznych” są takie, których rola w budowie drzewostanów BPN sys−
tematycznie się zmniejsza (przede wszystkim świerk i brzoza). Ze względu na rolę, jaką poszcze−
gólne gatunki pełnią w funkcjonowaniu ekosystemu leśnego, wysoki stopień ich zagrożenia
przekłada się na wysoki stopień zagrożenia tych wszystkich innych składników biocenozy
leśnej, które są od nich zależne (zarówno od drzew żywych, jak i martwych). Przykładów takich
gatunków, reprezentujących różne grupy organizmów leśnych (ptaki, owady, grzyby), jest bardzo
dużo. Konsekwencją drastycznego zmniejszenia liczebności populacji wielu gatunków drzew
będzie więc prawdopodobnie ustępowanie i zanik wielu elementów różnorodności biologicznej. 

Oczywiście zawsze można argumentować, że któregoś dnia coś się stanie i nagle pojawi się
fala odnowienia (i dorostów) jakiegoś gatunku, tak jak to się np. stało w przypadku lipy w pierw−
szych dziesięcioleciach ubiegłego stulecia. Faktycznie, tuż po zakończeniu I wojny światowej
populacja tego gatunku była „na wymarciu”, by nagle „eksplodować”. Po upływie kilkudziesię−
ciu lat od tego wydarzenia lipa jest drugim pod względem znaczenia gatunkiem w drzewosta−
nach Białowieskiego Parku Narodowego. Naprawdę trudno jest w tej chwili wyrokować, czy
jakiemuś innemu gatunkowi uda się ten scenariusz powtórzyć. Wszelkie sugestie tego rodzaju
byłyby czystą spekulacją i niczym więcej. Nie wolno przy tym zapominać, że nawet gdyby tak
się stało (wykluczyć tego też całkiem nie można, bo przyroda lubi płatać niespodzianki), to od
momentu powstania odnowienia do czasu zajęcia odpowiedniej pozycji w drzewostanie musi
upłynąć co najmniej kilkadziesiąt lat, nie mówiąc już o czasie potrzebnym do osiągnięcia
naprawdę dużych rozmiarów (ten trzeba by już mierzyć w setkach lat).

Wszystko to, co przedstawiono wyżej, ma duże konsekwencje dla ogólnego stopnia zróżni−
cowania składu gatunkowego i struktury drzewostanów, a pośrednio także dla całej różno−
rodności biologicznej. Dominujący trend w tej chwili bowiem można określić jako dążenie do
uproszczenia i homogenizacji w związku z zanikiem różnic między zbiorowiskami, szczególnie
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wskazująca na zahamowanie procesów dorastania) oraz wieloletnia tendencja spadkowa w zakre−
sie liczebności. Na czele grupy gatunków zagrożonych znajdują się dąb i sosna. Ich zagęszczenie,
uśrednione w skali całej powierzchni Rezerwatu Ścisłego, wynosi około 10−15 szt./ha. Z danych
„transektowych” wynika, że kilkadziesiąt lat temu zagęszczenie obu tych gatunków było ponad
dwukrotnie wyższe (ryc. 1). Proces ustępowania sosny i dębu jest stosunkowo powolny (w po−
równaniu ze świerkiem czy brzozą), co na pewno wynika z tego, że są to gatunki stosunkowo
odporne na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych, a przy tym długowieczne
(zwłaszcza dąb). W takiej sytuacji zmniejszanie się liczebności populacji obu tych gatunków 
to przede wszystkim efekt zahamowania lub wręcz całkowitego przerwania procesów odnowienia
i dorastania. Jako swego rodzaju „ciekawostkę” można podać fakt, że na powierzchniach „tran−
sektowych” w ciągu całego okresu badań nie pojawił się ani jeden dorost sosnowy. W przypadku
dębu sytuacja nie była pod tym względem dużo lepsza. Potwierdzeniem trendów wieloletnich
są aktualne rozkłady grubości obu tych gatunków, charakteryzujące się dużymi niedoborami
drzew w najcieńszych klasach grubości (ryc. 2).

Grupę gatunków zagrożonych reprezentują także jesion, klon oraz wiąz (ten ostatni to głów−
nie wiąz górski). Na fakt zaliczenia jesionu do tej grupy duży wpływ miało zjawisko masowego
zamierania tego gatunku, jakie całkiem nieoczekiwanie wystąpiło w ostatnich 10 latach, nie
tylko zresztą w Rezerwacie Ścisłym BPN. Warto jednak zauważyć, że z analizy danych wielo−
letnich wynika, że jeszcze przed wystąpieniem zjawiska masowego zamierania, w przypadku
jesionu zaznaczyła się tendencja spadkowa (ryc. 1). Zjawisko zamierania jesionu szczególnie
mocno objęło klasy najcieńsze (ryc. 2), dlatego ewentualna odbudowa stanu populacji będzie
trwała bardzo długo. Warto też przy tej okazji zwrócić uwagę na dużą wrażliwość jesionu na
zgryzanie przez zwierzynę. Przy obecnym (bardzo wysokim) stanie liczebności żubra i jelenia
będzie to dodatkowy czynnik, który ograniczy mocno szanse regeneracji tego gatunku, nawet
gdyby teoretycznie miała ona nastąpić. Stałą tendencję spadkową, widoczną już od dłuższego
czasu, wykazuje klon (ryc. 1). Tempo ubywania tego gatunku jest podobne jak w przypadku
dębu i sosny. Klon bardzo rzadko dorasta do grubości 5 cm, co widać również na podstawie
rozkładu grubości (ryc. 2). Jest to o tyle ciekawe, że klon należy, obok grabu, do gatunków
najliczniej występujących w fazie nalotu. Zdolność do tworzenia trwałego banku nalotów nie
przekłada się jednak najwyraźniej na zjawisko awansowania do warstwy drzewostanu. Jak się
wydaje, główne czynniki ograniczające w tym przypadku to niekorzystne na ogół warunki świetl−
ne, spowodowane konkurencją ze strony grabu i lipy oraz presja zwierzyny. Na granicy całko−
witego ustąpienia znajduje się wiąz reprezentowany tu przez trzy gatunki, rodzaj zagrożony
przede wszystkim przez holenderską chorobę wiązów. Wiąz odnawia się dosyć dobrze i dorasta
nawet chyba lepiej od klonu. O wysokim stopniu zagrożenia wiązu decyduje przede wszystkim
jego bardzo mała liczebność (tab.). Listę wszystkich omawianych tu gatunków kończy, trochę
nieoczekiwanie, osika. Jak wynika z obu uwzględnionych w tym opracowaniu źródeł informacji,
zagęszczenie osiki jest najmniejsze spośród wszystkich wymienionych do tej pory gatunków
(tab.). Osika wykazuje także silny wieloletni trend spadkowy (ryc. 1) oraz charakteryzuje się
wyraźnym zahamowaniem procesów odnowieniowych, na co wskazuje rozkład grubości tego
gatunku (ryc. 2). Nie jest to łatwo wytłumaczyć, ponieważ wiele drzewostanów Rezerwatu
Ścisłego weszło obecnie w fazę rozpadu [Brzeziecki i in. 2010], w której teoretycznie istnieją
warunki do odnowienia światłożądnej osiki (przykładowo brzoza w takich warunkach odnawia
się względnie łatwo). Sytuacja osiki zaczyna przypominać sytuację innego światłożądnego i szyb−
korosnącego gatunku, a mianowicie wierzby iwy, którą obecnie bardzo rzadko można spotkać na
terenie Rezerwatu Ścisłego, a która kiedyś była tam znacznie bardziej rozpowszechniona.
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Podsumowanie
Przedstawiona analiza wskazuje na różny stopień zagrożenia gatunków drzew występujących 
w Rezerwacie Ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego. Uwzględniając aktualny stopień
zagrożenia, można je uszeregować w następującej kolejności (od gatunku najbardziej „bez−
piecznego” do najbardziej „zagrożonego”): grab, lipa, olsza, świerk, brzoza, dąb, sosna, jesion,
klon, wiąz i osika. Poczynając od dębu, poziom zagrożenia można określić jako krytyczny, tj.
wskazujący na możliwość całkowitego ustąpienia danego gatunku, albo przynajmniej zdegra−
dowania go do roli bardzo mało istotnej domieszki. Zresztą już w tej chwili zagęszczenie popu−
lacji przeważającej liczby gatunków jest bardzo niskie (tab.). Biorąc pod uwagę dwa skrajne pod
względem zagęszczenia gatunki (grab i osikę), można zauważyć, że stosunek ich liczebności
wynosi w przybliżeniu 80:1. Niskie zagęszczenie dla wielu gatunków jest po części wynikiem
ich określonych wymagań względem siedliska, co w ramach ogólnej analizy siłą rzeczy nie zostało
uwzględnione. Przykładowo, gdyby określić zagęszczenie klonu i wiązu tylko w odniesieniu do
siedlisk żyznych i wilgotnych (las wilgotny), to odpowiednie wskaźniki na pewno byłyby wyższe.
Problemem jest jednak nie tylko niskie zagęszczenie. O statusie dynamicznym gatunku w naj−
większym stopniu informują monitorowane w ciągu długiego już czasu zmiany liczebności popu−
lacji w połączeniu z ich aktualnymi strukturami grubości (ryc. 1, 2). Z tych podstawowych dla
oceny statusu dynamicznego parametrów wynika jednoznacznie, że mimo dużej wielkości roz−
patrywanego obszaru (prawie 5000 ha), populacje wielu gatunków drzew są bardzo dalekie od
stanu równowagi, przy czym tendencje spadkowe występują znacznie częściej niż wzrostowe.
Poza gatunkami, które zaliczono do grupy najbardziej „zagrożonych”, również w grupie
gatunków względnie „bezpiecznych” są takie, których rola w budowie drzewostanów BPN sys−
tematycznie się zmniejsza (przede wszystkim świerk i brzoza). Ze względu na rolę, jaką poszcze−
gólne gatunki pełnią w funkcjonowaniu ekosystemu leśnego, wysoki stopień ich zagrożenia
przekłada się na wysoki stopień zagrożenia tych wszystkich innych składników biocenozy
leśnej, które są od nich zależne (zarówno od drzew żywych, jak i martwych). Przykładów takich
gatunków, reprezentujących różne grupy organizmów leśnych (ptaki, owady, grzyby), jest bardzo
dużo. Konsekwencją drastycznego zmniejszenia liczebności populacji wielu gatunków drzew
będzie więc prawdopodobnie ustępowanie i zanik wielu elementów różnorodności biologicznej. 

Oczywiście zawsze można argumentować, że któregoś dnia coś się stanie i nagle pojawi się
fala odnowienia (i dorostów) jakiegoś gatunku, tak jak to się np. stało w przypadku lipy w pierw−
szych dziesięcioleciach ubiegłego stulecia. Faktycznie, tuż po zakończeniu I wojny światowej
populacja tego gatunku była „na wymarciu”, by nagle „eksplodować”. Po upływie kilkudziesię−
ciu lat od tego wydarzenia lipa jest drugim pod względem znaczenia gatunkiem w drzewosta−
nach Białowieskiego Parku Narodowego. Naprawdę trudno jest w tej chwili wyrokować, czy
jakiemuś innemu gatunkowi uda się ten scenariusz powtórzyć. Wszelkie sugestie tego rodzaju
byłyby czystą spekulacją i niczym więcej. Nie wolno przy tym zapominać, że nawet gdyby tak
się stało (wykluczyć tego też całkiem nie można, bo przyroda lubi płatać niespodzianki), to od
momentu powstania odnowienia do czasu zajęcia odpowiedniej pozycji w drzewostanie musi
upłynąć co najmniej kilkadziesiąt lat, nie mówiąc już o czasie potrzebnym do osiągnięcia
naprawdę dużych rozmiarów (ten trzeba by już mierzyć w setkach lat).

Wszystko to, co przedstawiono wyżej, ma duże konsekwencje dla ogólnego stopnia zróżni−
cowania składu gatunkowego i struktury drzewostanów, a pośrednio także dla całej różno−
rodności biologicznej. Dominujący trend w tej chwili bowiem można określić jako dążenie do
uproszczenia i homogenizacji w związku z zanikiem różnic między zbiorowiskami, szczególnie
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mocno zauważalnym w strefach kontaktowych różnych fitocenoz. To wszystko wskazuje, 
że ochrona ścisła, kierująca się nadrzędną zasadą ochrony naturalnych procesów, bynajmniej nie
jest jedyną, uniwersalną metodą ochrony bogactwa przyrodniczego i nie gwarantuje automaty−
cznie zachowania wysokiego poziomu zróżnicowania ekosystemów leśnych. Sprzyjając pewnym
grupom gatunków, w tym wielu cennym i autentycznie zagrożonym, jednocześnie prowadzi do
pogorszenia warunków życia wielu innych, w tym również cennych i zagrożonych, aż do ich
całkowitej eliminacji z ekosystemu włącznie.

Można powiedzieć, że około 80 lat temu na obecnym obszarze Rezerwatu Ścisłego został
zapoczątkowany pewien eksperyment, który tak naprawdę jeszcze się nie zakończył. Niektóre
jego wyniki są, przynajmniej z czysto przyrodniczego punktu widzenia, na pewno bardzo
ciekawe, wręcz spektakularne. Ten fakt nie powinien jednak przesłaniać tego, że jest też „druga
strona medalu” i że nie wszystkie wyniki tego eksperymentu są jednoznacznie pozytywne.
Między innymi i z tego powodu wskazana byłaby jak najdalej posunięta ostrożność przy podej−
mowaniu decyzji odnośnie dalszego zwiększania zakresu ochrony ścisłej na terenie Puszczy
Białowieskiej. 
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Threatened tree species of the Białowieża National Park 
(the Strict Reserve)

Analysis of the dynamic status and assessment of the risk of disappearance of tree species building
forest stands occurring in the Rezerwat Ścisły of the Białowieża National Park was carried out.
The assessment was based on data coming from two independent sources of information. The
first one was provided by 5 permanent sample plots established in 1936 by prof. T. Włoczewski.
The total size of the plots amounts to ca. 15 ha. The forest stands occupying the plots have been
re−measured every 10 years. On the basis of these measurements, the long−term density trends
covering the period 1936−2002 for particular tree species were determined. The other source 
of data was provided by measurements conducted in 2009 on permanent, circular sample plots,
4 are each, distributed regularly over the whole area of the Białowieża National Park. The total
number of these plots amounted to 385. The data collected by means of these plots enabled,
for each tree species, a calculation of average density and a determination of diameter structure. 
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On these basis the three major groups of trees were distinguished: 1) a ‘safe’ ones that con−
tain hornbeam and lime, 2) a ‘presently safe, but declining in a long−term run’ that includes
spruce, birch and alder, and 3) a ‘threatened and highly threatened’ consisting of oak, pine, ash,
maple, elm and aspen.

The finding was formulated that under conditions of strict protection, the forest stands are
far away from a balance and that there is a strong tendency towards a simplification of general
stand composition with profound, negative consequences for the total forest biodiversity.
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On these basis the three major groups of trees were distinguished: 1) a ‘safe’ ones that con−
tain hornbeam and lime, 2) a ‘presently safe, but declining in a long−term run’ that includes
spruce, birch and alder, and 3) a ‘threatened and highly threatened’ consisting of oak, pine, ash,
maple, elm and aspen.

The finding was formulated that under conditions of strict protection, the forest stands are
far away from a balance and that there is a strong tendency towards a simplification of general
stand composition with profound, negative consequences for the total forest biodiversity.
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The aim of the research was to determine the current changes occurring in the natural forest using the
classification based on the natural phases of stand development. The oldest part of the Białowieski National
Park, formerly known as the Strict Reserve, was the object of the study. Material was collected from temporary
sample plots (460 ones both in 1995 and 2005) and 160 permanent sample plots (in the years 2000, 2002
and 2004). Leibundgut’s classification was used to determine the natural development phases. All of them
occurred in the Białowieski National Park in variable proportions, and this structure changed during the
study period. They differed in terms of standing volume, tree density, total tree height of regeneration,
current volume increment, losses and changes in standing volume. The regeneration of stands preceded
in four different ways – in open areas, under the overstory of reduced closure, in small gaps or continuously
when replacing separate dead trees. 
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Wstęp
Klasyfikowanie drzewostanów według faz rozwojowych jest jednym ze sposobów badania lub
opisywania procesów zachodzących w lasach naturalnych. Według Koopa [1989] pierwszy wzo−
rzec struktury drzewostanów opublikował Watt w roku 1947. Później opracowano kilkanaście
oryginalnych systemów klasyfikacji lub ich modyfikacji. Mimo różnic między nimi, ogólnym
celem stosowania takiego podziału jest syntetyczne opisanie struktury drzewostanu i wskazanie
jego miejsca w cyklu przemian zachodzących w lesie naturalnym. Wykorzystuje się do tego ocenę
wielu cech, takich jak: zagęszczenie drzew, struktura ich wymiarów i wieku, budowa piętrowa,
zwarcie, żywotność drzew, zasobność, przyrost, tendencja rozwojowa  czy intensywność procesu
odnowienia [Twaróg 1991].

W większości przypadków klasyfikacje były wykorzystywane w pracach studialnych pro−
wadzonych w lasach mało przekształconych przez poprzednią działalność gospodarczą. Często
były to obiekty małe. Przy próbie wprowadzenia takiej klasyfikacji do prac urządzeniowych,
wykonywanych przez zespoły taksatorów na znacznie większych obszarach lasów w parkach naro−
dowych, pojawiły się problemy praktyczne, takie jak: konieczność stosowania jednoznacznych
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kryteriów wyróżniania faz czy trudność prowadzenia w terenie rozgraniczeń między nimi.
Przybylska [1993] zaproponowała stosowanie prostego podziału na trzy fazy – inicjalną, opty−
malną i terminalną. W praktycznej realizacji [Przybylska, Kucharzyk 1999] był on bardziej
rozbudowany przez podział fazy optymalnej i terminalnej na dwie postacie i dodanie fazy przed−
plonowej. Miścicki [1994], wykorzystując klasyfikację Leibundguta [1959, 1982], opracował
kryteria do praktycznego wykorzystania jej w terenowych pracach urządzeniowych. Znalazły
one zastosowanie przy taksacji lasów chronionych, np. Lasu Bielańskiego [Miścicki 1994],
Parku Narodowego Gór Stołowych [Jędryszczak, Miścicki 2001] oraz Karkonoskiego Parku
Narodowego [Rączka 2004]. W większości wymienionych obiektów obraz lasu naturalnego
uzyskany na podstawie pomiarów z wykorzystaniem naturalnych faz rozwojowych można
uważać za niepełny. Jako najważniejsze przyczyny można podać: istnienie dużych drzewosta−
nów, często uproszczonych uprzednią gospodarką, ograniczanie lub niwelowanie wpływu natu−
ralnych zaburzeń i katastrof w przeszłości, a obecnie także w obszarach ochrony czynnej. Z tych
powodów badanie struktury lasu naturalnego z wykorzystaniem klasyfikacji na naturalne fazy
rozwojowe postanowiono przeprowadzić w drzewostanach Białowieskiego Parku Narodowego
(BPN). Jest to obiekt duży i uważany za jeden z najlepiej zachowanych europejskich lasów nizin−
nych.

Celem badań było określenie, z wykorzystaniem klasyfikacji naturalnych faz rozwojowych,
obecnych przemian lasu naturalnego, w tym udziału faz, ich zasobności, zagęszczenia drzew,
ilości odnowienia, a także bieżącego przyrostu miąższości, dorostów i ubytków drzew, jako ele−
mentów dynamiki zapasu. 

Obiekt badań
Badania przeprowadzono w najstarszej części Białowieskiego Parku Narodowego, dawniej – jak
i obecnie – zwyczajowo nazywanej Rezerwatem Ścisłym. W roku 1921 był on zalążkiem parku
narodowego (pod nazwą Leśnictwo Rezerwat). Obecnie stanowi część Białowieskiego Parku
Narodowego, w której znajduje się 4584 ha drzewostanów, z których początkowo 1061 było
objętych ochroną ścisłą, a od roku 1929 – wszystkie. W drzewostanach największy jest udział
świerka pospolitego Picea abies, dębu szypułkowego Quercus robur i grabu pospolitego Carpinus
betulus [Krasuska, Miścicki 2002]. W okresach 1994−1996 i 2000−2002, podczas dwóch silnych
gradacji kornika drukarza Ips typographus, wystąpiło zamieranie świerków [Michalski i in. 2004].

Materiał i metody 
Materiał badawczy zebrano na czasowych i stałych powierzchniach próbnych. Dane zebrane na
czasowych powierzchniach próbnych wykorzystano do obliczenia stanu i różnic stanu w okresie
1995−2005 większości cech wykorzystanych w niniejszej pracy z wyjątkiem cech dynamiki zapasu.
Powierzchnie te zmierzono w czerwcu i lipcu 1995 roku oraz w sierpniu 2005 roku – po 460 
w każdym terminie. Za każdym razem wykorzystano tę samą sieć (100×1000 m) środków
powierzchni próbnych, z krótszym bokiem zorientowanym według azymutu 330°. W obu ter−
minach 320 powierzchni próbnych mierzyli ci sami wykonawcy. Dane zebrane na stałych po−
wierzchniach próbnych wykorzystano do obliczenia dynamiki zapasu w okresie 2000−2004
(bieżącego przyrostu miąższości, ubytków, dorostów drzew do macierzystej części drzewostanu,
zmian zasobności). Pomiary 160 takich powierzchni przeprowadzono w sierpniu 2000, 2002 
i 2004 roku, a więc w okresie zawierającym się w tym, w którym wykonano pomiary z użyciem
powierzchni czasowych. Jako ich środki wykorzystano punkty wyznaczone przez pracowników
Białowieskiego PN w roku 1999. W trzech rejonach, w których nie było tych punktów, wyko−
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W większości przypadków klasyfikacje były wykorzystywane w pracach studialnych pro−
wadzonych w lasach mało przekształconych przez poprzednią działalność gospodarczą. Często
były to obiekty małe. Przy próbie wprowadzenia takiej klasyfikacji do prac urządzeniowych,
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kryteriów wyróżniania faz czy trudność prowadzenia w terenie rozgraniczeń między nimi.
Przybylska [1993] zaproponowała stosowanie prostego podziału na trzy fazy – inicjalną, opty−
malną i terminalną. W praktycznej realizacji [Przybylska, Kucharzyk 1999] był on bardziej
rozbudowany przez podział fazy optymalnej i terminalnej na dwie postacie i dodanie fazy przed−
plonowej. Miścicki [1994], wykorzystując klasyfikację Leibundguta [1959, 1982], opracował
kryteria do praktycznego wykorzystania jej w terenowych pracach urządzeniowych. Znalazły
one zastosowanie przy taksacji lasów chronionych, np. Lasu Bielańskiego [Miścicki 1994],
Parku Narodowego Gór Stołowych [Jędryszczak, Miścicki 2001] oraz Karkonoskiego Parku
Narodowego [Rączka 2004]. W większości wymienionych obiektów obraz lasu naturalnego
uzyskany na podstawie pomiarów z wykorzystaniem naturalnych faz rozwojowych można
uważać za niepełny. Jako najważniejsze przyczyny można podać: istnienie dużych drzewosta−
nów, często uproszczonych uprzednią gospodarką, ograniczanie lub niwelowanie wpływu natu−
ralnych zaburzeń i katastrof w przeszłości, a obecnie także w obszarach ochrony czynnej. Z tych
powodów badanie struktury lasu naturalnego z wykorzystaniem klasyfikacji na naturalne fazy
rozwojowe postanowiono przeprowadzić w drzewostanach Białowieskiego Parku Narodowego
(BPN). Jest to obiekt duży i uważany za jeden z najlepiej zachowanych europejskich lasów nizin−
nych.

Celem badań było określenie, z wykorzystaniem klasyfikacji naturalnych faz rozwojowych,
obecnych przemian lasu naturalnego, w tym udziału faz, ich zasobności, zagęszczenia drzew,
ilości odnowienia, a także bieżącego przyrostu miąższości, dorostów i ubytków drzew, jako ele−
mentów dynamiki zapasu. 

Obiekt badań
Badania przeprowadzono w najstarszej części Białowieskiego Parku Narodowego, dawniej – jak
i obecnie – zwyczajowo nazywanej Rezerwatem Ścisłym. W roku 1921 był on zalążkiem parku
narodowego (pod nazwą Leśnictwo Rezerwat). Obecnie stanowi część Białowieskiego Parku
Narodowego, w której znajduje się 4584 ha drzewostanów, z których początkowo 1061 było
objętych ochroną ścisłą, a od roku 1929 – wszystkie. W drzewostanach największy jest udział
świerka pospolitego Picea abies, dębu szypułkowego Quercus robur i grabu pospolitego Carpinus
betulus [Krasuska, Miścicki 2002]. W okresach 1994−1996 i 2000−2002, podczas dwóch silnych
gradacji kornika drukarza Ips typographus, wystąpiło zamieranie świerków [Michalski i in. 2004].

Materiał i metody 
Materiał badawczy zebrano na czasowych i stałych powierzchniach próbnych. Dane zebrane na
czasowych powierzchniach próbnych wykorzystano do obliczenia stanu i różnic stanu w okresie
1995−2005 większości cech wykorzystanych w niniejszej pracy z wyjątkiem cech dynamiki zapasu.
Powierzchnie te zmierzono w czerwcu i lipcu 1995 roku oraz w sierpniu 2005 roku – po 460 
w każdym terminie. Za każdym razem wykorzystano tę samą sieć (100×1000 m) środków
powierzchni próbnych, z krótszym bokiem zorientowanym według azymutu 330°. W obu ter−
minach 320 powierzchni próbnych mierzyli ci sami wykonawcy. Dane zebrane na stałych po−
wierzchniach próbnych wykorzystano do obliczenia dynamiki zapasu w okresie 2000−2004
(bieżącego przyrostu miąższości, ubytków, dorostów drzew do macierzystej części drzewostanu,
zmian zasobności). Pomiary 160 takich powierzchni przeprowadzono w sierpniu 2000, 2002 
i 2004 roku, a więc w okresie zawierającym się w tym, w którym wykonano pomiary z użyciem
powierzchni czasowych. Jako ich środki wykorzystano punkty wyznaczone przez pracowników
Białowieskiego PN w roku 1999. W trzech rejonach, w których nie było tych punktów, wyko−
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nano własne uzupełnienia w celu uzyskania równomiernego pokrycia sieci powierzchni prób−
nych. Te środki tworzyły sieć o przeciętnych wymiarach 267×1067 metrów, z krótszym bokiem
zorientowanym w przybliżeniu według azymutu 86°. Wykonywanie częstych (co dwa lata) pomia−
rów wynikało z chęci określenia przyczyn zamierania drzew. 

Każda z czasowych i stałych powierzchni próbnych składała się z pięciu współśrodkowych
kół wielkości: 5,31 m2 (pomiar wszystkich drzew – łącznie z nalotem o wysokości h�0,3 m 
i w wieku�2 lata), 20 m2 (pomiar drzew h�0,3 m), 50 m2 (pomiar drzew o pierśnicy d1,3�2 cm),
200 m2 (pomiar drzew d1,3�12 cm) i 500 m2 (pomiar drzew d1,3�36 cm). Określono gatunek 
i zmierzono pierśnicę (lub wysokość, jeżeli h�1,3 m) wszystkich drzew zaliczonych do próby. 
W każdej warstwie drzewostanu zmierzono wysokość 1−3 drzew każdego gatunku (w zależności
od udziału) w celu sporządzenia krzywej wysokości. Na stałych powierzchniach próbnych, mie−
rząc odległość i azymut w stosunku do środka, określono usytuowanie drzew. Na tej podstawie,
w kolejnych terminach, określano zmiany wymiarów drzew i ich status (przeżycie, zamieranie,
zmiana wymiarów). Na obszarze około 2500 m2 wokół środka powierzchni próbnej, posługując
się klasyfikacją Leibundguta [1959, 1982], w niewielkim stopniu zmodyfikowaną [Miścicki
1994], określono naturalną fazę rozwojową. Wyróżniono następujące fazy: optymalną wczesną,
optymalną późną, terminalną wczesną, terminalną późną, regeneracyjną, przerębową, destruk−
cyjną, inicjalną, młodocianą, drągowinę jednowiekową i drzewostan dojrzewający. Wskazano
granicę między wydzieleniami – jeżeli istniała. Minimalna powierzchnia zajęta przez daną fazę
wynosiła 1000 m2, co umownie odpowiadało wielkości luki, która nie ulegnie zamknięciu 
w następstwie rozwoju koron sąsiednich drzew. 

Miąższość grubizny drzew zaliczonych do próby obliczono według wzorów Bruchwalda i in.
[2000]. Przyjęto dolny próg pierśnicy równy 8,0 cm. Do określenia ilości odnowienia wykorzy−
stano sumę wysokości drzew na jednostce powierzchni. Dane z roku 1995 – wykorzystane we
wcześniejszej publikacji [Krasuska, Miścicki 2002] – zostały sprawdzone, a obliczenia wykonano
ponownie (stosując zmienione krzywe wysokości). Przy obliczaniu cech dynamiki zapasu uwzglę−
dniono fakt, że były to stałe koncentryczne powierzchnie próbne [Miścicki, Nowicka 2007]. 

Strukturę udziału faz rozwojowych określono na podstawie liczby prób zlokalizowanych 
w danym terminie (w roku 1995 i 2005) w poszczególnych fazach rozwojowych. Ocenę różnic tej
struktury między dwoma terminami przeprowadzono z zastosowaniem testu �2. Przejścia między
fazami, następujące z upływem czasu, określono dla okresu 2000−2004 na podstawie danych ze
stałych powierzchni próbnych. Wykorzystano do tego tabelę dwucechową. Ze względu na krótki
okres pomiędzy kolejnym obserwacjami, potraktowano te dane jako pomocnicze. 

Ocenę różnic wartości średniej zasobności, zagęszczenia drzew i sumy wysokości odnowie−
nia przeprowadzono na podstawie dwuczynnikowej analizy wariancji (termin×faza rozwojowa),
a wartości średnie bieżącego okresowego przyrostu miąższości, dorostu do macierzystej części
drzewostanu i ubytku – na podstawie jednoczynnikowej analizy wariancji. „Termin” i „faza roz−
wojowa” były traktowane jako czynniki stałe. Zmienną losową była wartość danej cechy na po−
wierzchni próbnej. W przypadku zasobności, zagęszczenia drzew, bieżącego przyrostu miąższości
i zmiany netto zasobności, w obliczeniach zastosowano dane oryginalne. W przypadku pozosta−
łych cech wykorzystano dane transformowane y’=log(y+1). Do porównań obiektów post−hoc zasto−
sowano test wielokrotnych porównań HSD Tukeya. 

Wyniki
Przedstawiono wyniki łącznie dla drzewostanów zaliczonych do danej naturalnej fazy rozwo−
jowej w danym terminie lub okresie (w przypadku cech dynamiki zapasu). W Białowieskim
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Parku Narodowym, w dawnym Rezerwacie Ścisłym, wystąpiły wszystkie naturalne fazy rozwo−
jowe drzewostanów, ale ich udział według powierzchni był zróżnicowany (ryc. 1). W okresie
1995−2005 ta struktura uległa zmianie (�2

9=66,1; P�0,001). W obu terminach znaczną część zaj−
mowały fazy optymalne (wczesna i późna) oraz terminalne (wczesna i późna) – łącznie 68% 
(w roku 1995) i 81% (w 2005). Zwiększył się udział drzewostanów tych faz, których budowa
ulegała zmianie w następstwie  przebiegającego w różnym tempie zamierania drzew (faza opty−
malna wczesna, terminalna późna i destrukcyjna). Mniej było drzewostanów o prostej budowie,
z drzewami w podobnym wieku (faza młodociana, drągowiny i drzewostanu dojrzewającego). 
W roku 2005 drzewostany faz drągowiny i drzewostanu dojrzewającego częściej były zaliczane
do faz optymalnych. Ważnymi zjawiskami były powstawanie fazy destrukcyjnej w wyniku za−
marcia drzewostanów różnych faz oraz częsta zamiana fazy optymalnej wczesnej na optymalną
późną i odwrotnie (tab. 1). W tym ostatnim przypadku przyczyną, oprócz dokładności interpre−
tacji struktury dość podobnych do siebie faz, było niewielkie otwieranie się, w okresie badań,
okapu koron w następstwie wydzielania się pojedynczych drzew lub zamykanie się drobnych
luk w następstwie rozrostu koron drzew. 

Zasobność grubizny drzew, której średnia wartość w drzewostanach Białowieskiego PN
wyniosła w 1995 roku 396 ±21 m3/ha, a w 2005 roku 377 ±20 m3/ha, różniła się pomiędzy natural−
nymi fazami rozwojowymi (F10;898=27,4; P�0,001). Jej znaczna rozpiętość – od największej w fazie
terminalnej wczesnej do najmniejszej w inicjalnej – odzwierciedlała różnice kondycji i budowy
drzewostanów (ryc. 2). Relatywnie duża zasobność w tej ostatniej fazie wynikała z obecności
starych drzew poprzedniego pokolenia. Nie stwierdzono, aby w okresie 1995−2005 zmiana śred−
niej wartości tej cechy była zróżnicowana w poszczególnych fazach (interakcja termin×faza,
F10;898=1,45; P=0,15).

Ryc. 1.
Udział naturalnych faz rozwojowych drzewostanów w roku 1995 i 2005 obliczony na podstawie liczby
powierzchni próbnych zlokalizowanych w danej fazie
Frequency of natural development phases of stands in 1995 and 2005 determined on the basis of a num−
ber of sample plots in a given development phase
* wielkość błędu dla P=0,05; OptA – faza optymalna wczesna; OptB – faza optymalna późna; TerA – faza terminalna wczesna; TerB – faza
terminalna późna; Rege – faza regeneracyjna; Prze – faza przerębowa; Dest – faza destrukcyjna; Inic – faza inicjalna; Mlod – faza
młodociana; Drag – faza drągowina przejściowa jednowiekowa; Dojr – faza drzewostan dojrzewający przejściowy
* error is given at P=0.05; OptA – early optimal phase; OptB – late optimal phase; TerA – early ageing phase; TerB late ageing phase;
Rege – regeneration phase; Prze – plenter, selection forest like phase; Dest – decay phase; Inic – initial phase; Mlod – juvenile phase;
Drag – transitional, even−aged pole stage; Dojr – pre−mature transitional stand
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nano własne uzupełnienia w celu uzyskania równomiernego pokrycia sieci powierzchni prób−
nych. Te środki tworzyły sieć o przeciętnych wymiarach 267×1067 metrów, z krótszym bokiem
zorientowanym w przybliżeniu według azymutu 86°. Wykonywanie częstych (co dwa lata) pomia−
rów wynikało z chęci określenia przyczyn zamierania drzew. 

Każda z czasowych i stałych powierzchni próbnych składała się z pięciu współśrodkowych
kół wielkości: 5,31 m2 (pomiar wszystkich drzew – łącznie z nalotem o wysokości h�0,3 m 
i w wieku�2 lata), 20 m2 (pomiar drzew h�0,3 m), 50 m2 (pomiar drzew o pierśnicy d1,3�2 cm),
200 m2 (pomiar drzew d1,3�12 cm) i 500 m2 (pomiar drzew d1,3�36 cm). Określono gatunek 
i zmierzono pierśnicę (lub wysokość, jeżeli h�1,3 m) wszystkich drzew zaliczonych do próby. 
W każdej warstwie drzewostanu zmierzono wysokość 1−3 drzew każdego gatunku (w zależności
od udziału) w celu sporządzenia krzywej wysokości. Na stałych powierzchniach próbnych, mie−
rząc odległość i azymut w stosunku do środka, określono usytuowanie drzew. Na tej podstawie,
w kolejnych terminach, określano zmiany wymiarów drzew i ich status (przeżycie, zamieranie,
zmiana wymiarów). Na obszarze około 2500 m2 wokół środka powierzchni próbnej, posługując
się klasyfikacją Leibundguta [1959, 1982], w niewielkim stopniu zmodyfikowaną [Miścicki
1994], określono naturalną fazę rozwojową. Wyróżniono następujące fazy: optymalną wczesną,
optymalną późną, terminalną wczesną, terminalną późną, regeneracyjną, przerębową, destruk−
cyjną, inicjalną, młodocianą, drągowinę jednowiekową i drzewostan dojrzewający. Wskazano
granicę między wydzieleniami – jeżeli istniała. Minimalna powierzchnia zajęta przez daną fazę
wynosiła 1000 m2, co umownie odpowiadało wielkości luki, która nie ulegnie zamknięciu 
w następstwie rozwoju koron sąsiednich drzew. 

Miąższość grubizny drzew zaliczonych do próby obliczono według wzorów Bruchwalda i in.
[2000]. Przyjęto dolny próg pierśnicy równy 8,0 cm. Do określenia ilości odnowienia wykorzy−
stano sumę wysokości drzew na jednostce powierzchni. Dane z roku 1995 – wykorzystane we
wcześniejszej publikacji [Krasuska, Miścicki 2002] – zostały sprawdzone, a obliczenia wykonano
ponownie (stosując zmienione krzywe wysokości). Przy obliczaniu cech dynamiki zapasu uwzglę−
dniono fakt, że były to stałe koncentryczne powierzchnie próbne [Miścicki, Nowicka 2007]. 

Strukturę udziału faz rozwojowych określono na podstawie liczby prób zlokalizowanych 
w danym terminie (w roku 1995 i 2005) w poszczególnych fazach rozwojowych. Ocenę różnic tej
struktury między dwoma terminami przeprowadzono z zastosowaniem testu �2. Przejścia między
fazami, następujące z upływem czasu, określono dla okresu 2000−2004 na podstawie danych ze
stałych powierzchni próbnych. Wykorzystano do tego tabelę dwucechową. Ze względu na krótki
okres pomiędzy kolejnym obserwacjami, potraktowano te dane jako pomocnicze. 

Ocenę różnic wartości średniej zasobności, zagęszczenia drzew i sumy wysokości odnowie−
nia przeprowadzono na podstawie dwuczynnikowej analizy wariancji (termin×faza rozwojowa),
a wartości średnie bieżącego okresowego przyrostu miąższości, dorostu do macierzystej części
drzewostanu i ubytku – na podstawie jednoczynnikowej analizy wariancji. „Termin” i „faza roz−
wojowa” były traktowane jako czynniki stałe. Zmienną losową była wartość danej cechy na po−
wierzchni próbnej. W przypadku zasobności, zagęszczenia drzew, bieżącego przyrostu miąższości
i zmiany netto zasobności, w obliczeniach zastosowano dane oryginalne. W przypadku pozosta−
łych cech wykorzystano dane transformowane y’=log(y+1). Do porównań obiektów post−hoc zasto−
sowano test wielokrotnych porównań HSD Tukeya. 

Wyniki
Przedstawiono wyniki łącznie dla drzewostanów zaliczonych do danej naturalnej fazy rozwo−
jowej w danym terminie lub okresie (w przypadku cech dynamiki zapasu). W Białowieskim
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Parku Narodowym, w dawnym Rezerwacie Ścisłym, wystąpiły wszystkie naturalne fazy rozwo−
jowe drzewostanów, ale ich udział według powierzchni był zróżnicowany (ryc. 1). W okresie
1995−2005 ta struktura uległa zmianie (�2

9=66,1; P�0,001). W obu terminach znaczną część zaj−
mowały fazy optymalne (wczesna i późna) oraz terminalne (wczesna i późna) – łącznie 68% 
(w roku 1995) i 81% (w 2005). Zwiększył się udział drzewostanów tych faz, których budowa
ulegała zmianie w następstwie  przebiegającego w różnym tempie zamierania drzew (faza opty−
malna wczesna, terminalna późna i destrukcyjna). Mniej było drzewostanów o prostej budowie,
z drzewami w podobnym wieku (faza młodociana, drągowiny i drzewostanu dojrzewającego). 
W roku 2005 drzewostany faz drągowiny i drzewostanu dojrzewającego częściej były zaliczane
do faz optymalnych. Ważnymi zjawiskami były powstawanie fazy destrukcyjnej w wyniku za−
marcia drzewostanów różnych faz oraz częsta zamiana fazy optymalnej wczesnej na optymalną
późną i odwrotnie (tab. 1). W tym ostatnim przypadku przyczyną, oprócz dokładności interpre−
tacji struktury dość podobnych do siebie faz, było niewielkie otwieranie się, w okresie badań,
okapu koron w następstwie wydzielania się pojedynczych drzew lub zamykanie się drobnych
luk w następstwie rozrostu koron drzew. 

Zasobność grubizny drzew, której średnia wartość w drzewostanach Białowieskiego PN
wyniosła w 1995 roku 396 ±21 m3/ha, a w 2005 roku 377 ±20 m3/ha, różniła się pomiędzy natural−
nymi fazami rozwojowymi (F10;898=27,4; P�0,001). Jej znaczna rozpiętość – od największej w fazie
terminalnej wczesnej do najmniejszej w inicjalnej – odzwierciedlała różnice kondycji i budowy
drzewostanów (ryc. 2). Relatywnie duża zasobność w tej ostatniej fazie wynikała z obecności
starych drzew poprzedniego pokolenia. Nie stwierdzono, aby w okresie 1995−2005 zmiana śred−
niej wartości tej cechy była zróżnicowana w poszczególnych fazach (interakcja termin×faza,
F10;898=1,45; P=0,15).

Ryc. 1.
Udział naturalnych faz rozwojowych drzewostanów w roku 1995 i 2005 obliczony na podstawie liczby
powierzchni próbnych zlokalizowanych w danej fazie
Frequency of natural development phases of stands in 1995 and 2005 determined on the basis of a num−
ber of sample plots in a given development phase
* wielkość błędu dla P=0,05; OptA – faza optymalna wczesna; OptB – faza optymalna późna; TerA – faza terminalna wczesna; TerB – faza
terminalna późna; Rege – faza regeneracyjna; Prze – faza przerębowa; Dest – faza destrukcyjna; Inic – faza inicjalna; Mlod – faza
młodociana; Drag – faza drągowina przejściowa jednowiekowa; Dojr – faza drzewostan dojrzewający przejściowy
* error is given at P=0.05; OptA – early optimal phase; OptB – late optimal phase; TerA – early ageing phase; TerB late ageing phase;
Rege – regeneration phase; Prze – plenter, selection forest like phase; Dest – decay phase; Inic – initial phase; Mlod – juvenile phase;
Drag – transitional, even−aged pole stage; Dojr – pre−mature transitional stand
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OptA OptB TerA TerB Rege Dest Inic Mlod Drag Razem
2000

OptA 26 13 2 41
OptB 8 22 1 31
TerA 40 3 1 44
TerB 1 10 11
Rege 9 9
Dest 4 4
Inic 1 1
Mlod 5 5
Drag 1 1 1 9 12
Dojr 1 1 2
Razem
2004*

36 36 42 13 11 7 1 5 9 160

Tabela 1.
Liczba przypadków naturalnej fazy rozwojowej drzewostanu na tych samych 160 powierzchniach w 2000 
i 2004 roku
Number of cases of the natural development phase at the same 160 plots in 2000 and 2004

* w roku 2004 nie było powierzchni próbnych w fazie Dojr; oznaczenia jak na rycinie 1
* no sample plots in the Dojr phase in 2004; denotes as on figure 1

Ryc. 2.
Średnia (±błąd przy P=0,05) zasobność drzewostanów w poszczególnych naturalnych fazach rozwojowych
w roku 1995 i 2005
Mean (±error at P=0.05) standing volume of stands in particular natural development phases in 1995 and
2005
Wartości oznaczone tą samą literą nie różniły się istotnie na poziomie P�0,05; małe litery – obiekty w roku 1995; duże litery – w 2005;
oznaczenia jak na rycinie 1
Values marked by the same letter did not differ significantly at P�0.05; lowercase letters – objects in 1995; capital letters – in 2005;
denotes as on figure 1

Zagęszczenie drzew o pierśnicy co najmniej 8 cm, którego średnia wartość wyniosła w 1995
roku 515 ±29 szt./ha, a w 2005 roku – 515 ±28 szt./ha, różniło się pomiędzy naturalnymi fazami
rozwojowymi (F10;898=16,0; P�0,001). Stosunkowo duże było w fazie optymalnej późnej (większe
niż w optymalnej wczesnej odznaczającej się nierównomiernym pokryciem) i coraz mniejsze 
w kolejnych fazach: terminalnej wczesnej i późnej, destrukcyjnej i inicjalnej (ryc. 3). Większe
zagęszczenie w fazie regeneracyjnej niż terminalnej późnej wynikało z obecności drzew, które
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Ryc. 3.
Średnie (±błąd przy P=0,05) zagęszczenie drzew (d1,3�8,0 cm) w drzewostanach w poszczególnych natural−
nych fazach rozwojowych w roku 1995 i 2005
Mean (±error at P=0.05) tree density (d1.3�8.0 cm) in the stands in particular natural development phases
in 1995 and 2005
Wartości oznaczone tą samą literą nie różniły się istotnie na poziomie P�0,05; małe litery – obiekty w roku 1995; duże litery – w 2005;
oznaczenia jak na rycinie 1
Values marked by the same letter did not differ significantly at P�0.05; lowercase letters – objects in 1995; capital letters – in 2005;
denotes as on figure 1

przekroczyły umowny próg wymiarów warstwy odnowienia i zostały zaliczone do warstwy macie−
rzystej. Specyficzna struktura fazy przerębowej, w której zwykle jest dużo drzew cienkich,
wpłynęła na to, że zagęszczenie drzew było jedno z największych – podobne do tego w fazie drą−
gowiny. Niewielka średnia wartość tej cechy w fazie młodocianej wynikała z tego, że wiele
drzew było poniżej progu pierśnicy 8 cm (ryc. 4). W drzewostanach zaliczonych do tej fazy, 
w okresie 1995−2005, były największe różnice zagęszczenia, jednak nie stwierdzono istotności
różnic wartości średnich pomiędzy dwoma terminami – podobnie jak w przypadku pozostałych
faz rozwojowych. 

Suma wysokości drzew odnowienia, której średnia wartość wyniosła w 1995 roku 5228
±573 m/ha, a w 2005 roku – 6549 ±872 m/ha, różniła się między naturalnymi fazami rozwojowymi
(F10;898=19,9; P�0,001). W większości z nich była podobna i dość mała, co wynikało z trudnych
warunków dla rozwoju odnowienia (ryc. 4). Dość duża (powyżej 8000 m/ha) była w fazie przerę−
bowej oraz inicjalnej, a największa – w młodocianej i regeneracyjnej. W tej ostatniej fazie była
większa w roku 2005 niż w 1995 (P�0,001). W fazie młodocianej większa, ale tylko formalnie,
suma wysokości odnowienia w roku 2005, wiązała się z mniejszym zagęszczeniem drzew o pier−
śnicy co najmniej 8 cm.

Różnice budowy, żywotności i przeobrażeń między drzewostanami zaliczonymi do natural−
nych faz rozwojowych były odzwierciedlone przez większość cech dynamiki zapasu, zmierzo−
nych w okresie 2000−2004 (tab. 2). Średnia wartość bieżącego okresowego przyrostu miąższości
różniła się między fazami (F8;151=3,87; P�0,001). Jednak w przypadku aż sześciu z nich była
związana z zasobnością – przyrost względny (w stosunku do zasobności) mało różnił się i wyniósł
około 2,1% rocznie (ryc. 5). W drzewostanach faz młodocianej i drągowiny, w znacznym stopniu
złożonych z młodych drzew, był większy. Nie stwierdzono istotności różnic wartości średnich
dorostu miąższości drzew (przez próg pierśnicy 8 cm) w okresie 2000−2004 pomiędzy fazami
(F8;151=1,19; P=0,31). Formalnie największy był w drzewostanach podlegających odmłodzeniu 
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OptA OptB TerA TerB Rege Dest Inic Mlod Drag Razem
2000

OptA 26 13 2 41
OptB 8 22 1 31
TerA 40 3 1 44
TerB 1 10 11
Rege 9 9
Dest 4 4
Inic 1 1
Mlod 5 5
Drag 1 1 1 9 12
Dojr 1 1 2
Razem
2004*

36 36 42 13 11 7 1 5 9 160

Tabela 1.
Liczba przypadków naturalnej fazy rozwojowej drzewostanu na tych samych 160 powierzchniach w 2000 
i 2004 roku
Number of cases of the natural development phase at the same 160 plots in 2000 and 2004

* w roku 2004 nie było powierzchni próbnych w fazie Dojr; oznaczenia jak na rycinie 1
* no sample plots in the Dojr phase in 2004; denotes as on figure 1

Ryc. 2.
Średnia (±błąd przy P=0,05) zasobność drzewostanów w poszczególnych naturalnych fazach rozwojowych
w roku 1995 i 2005
Mean (±error at P=0.05) standing volume of stands in particular natural development phases in 1995 and
2005
Wartości oznaczone tą samą literą nie różniły się istotnie na poziomie P�0,05; małe litery – obiekty w roku 1995; duże litery – w 2005;
oznaczenia jak na rycinie 1
Values marked by the same letter did not differ significantly at P�0.05; lowercase letters – objects in 1995; capital letters – in 2005;
denotes as on figure 1

Zagęszczenie drzew o pierśnicy co najmniej 8 cm, którego średnia wartość wyniosła w 1995
roku 515 ±29 szt./ha, a w 2005 roku – 515 ±28 szt./ha, różniło się pomiędzy naturalnymi fazami
rozwojowymi (F10;898=16,0; P�0,001). Stosunkowo duże było w fazie optymalnej późnej (większe
niż w optymalnej wczesnej odznaczającej się nierównomiernym pokryciem) i coraz mniejsze 
w kolejnych fazach: terminalnej wczesnej i późnej, destrukcyjnej i inicjalnej (ryc. 3). Większe
zagęszczenie w fazie regeneracyjnej niż terminalnej późnej wynikało z obecności drzew, które

Dynamika naturalnych faz rozwojowych drzewostanów 621

Ryc. 3.
Średnie (±błąd przy P=0,05) zagęszczenie drzew (d1,3�8,0 cm) w drzewostanach w poszczególnych natural−
nych fazach rozwojowych w roku 1995 i 2005
Mean (±error at P=0.05) tree density (d1.3�8.0 cm) in the stands in particular natural development phases
in 1995 and 2005
Wartości oznaczone tą samą literą nie różniły się istotnie na poziomie P�0,05; małe litery – obiekty w roku 1995; duże litery – w 2005;
oznaczenia jak na rycinie 1
Values marked by the same letter did not differ significantly at P�0.05; lowercase letters – objects in 1995; capital letters – in 2005;
denotes as on figure 1

przekroczyły umowny próg wymiarów warstwy odnowienia i zostały zaliczone do warstwy macie−
rzystej. Specyficzna struktura fazy przerębowej, w której zwykle jest dużo drzew cienkich,
wpłynęła na to, że zagęszczenie drzew było jedno z największych – podobne do tego w fazie drą−
gowiny. Niewielka średnia wartość tej cechy w fazie młodocianej wynikała z tego, że wiele
drzew było poniżej progu pierśnicy 8 cm (ryc. 4). W drzewostanach zaliczonych do tej fazy, 
w okresie 1995−2005, były największe różnice zagęszczenia, jednak nie stwierdzono istotności
różnic wartości średnich pomiędzy dwoma terminami – podobnie jak w przypadku pozostałych
faz rozwojowych. 

Suma wysokości drzew odnowienia, której średnia wartość wyniosła w 1995 roku 5228
±573 m/ha, a w 2005 roku – 6549 ±872 m/ha, różniła się między naturalnymi fazami rozwojowymi
(F10;898=19,9; P�0,001). W większości z nich była podobna i dość mała, co wynikało z trudnych
warunków dla rozwoju odnowienia (ryc. 4). Dość duża (powyżej 8000 m/ha) była w fazie przerę−
bowej oraz inicjalnej, a największa – w młodocianej i regeneracyjnej. W tej ostatniej fazie była
większa w roku 2005 niż w 1995 (P�0,001). W fazie młodocianej większa, ale tylko formalnie,
suma wysokości odnowienia w roku 2005, wiązała się z mniejszym zagęszczeniem drzew o pier−
śnicy co najmniej 8 cm.

Różnice budowy, żywotności i przeobrażeń między drzewostanami zaliczonymi do natural−
nych faz rozwojowych były odzwierciedlone przez większość cech dynamiki zapasu, zmierzo−
nych w okresie 2000−2004 (tab. 2). Średnia wartość bieżącego okresowego przyrostu miąższości
różniła się między fazami (F8;151=3,87; P�0,001). Jednak w przypadku aż sześciu z nich była
związana z zasobnością – przyrost względny (w stosunku do zasobności) mało różnił się i wyniósł
około 2,1% rocznie (ryc. 5). W drzewostanach faz młodocianej i drągowiny, w znacznym stopniu
złożonych z młodych drzew, był większy. Nie stwierdzono istotności różnic wartości średnich
dorostu miąższości drzew (przez próg pierśnicy 8 cm) w okresie 2000−2004 pomiędzy fazami
(F8;151=1,19; P=0,31). Formalnie największy był w drzewostanach podlegających odmłodzeniu 
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– w fazach młodocianej, regeneracyjnej i terminalnej późnej (tab. 2). Miąższość ubytków drzew
w okresie 2000−2004 była zróżnicowana pomiędzy fazami (F8;151=3,35; P=0,001). Największa
była w drzewostanach, których struktura podlegała przeobrażeniom, czyli w fazach destrukcyj−
nej, terminalnej późnej i regeneracyjnej (tab. 2). W pozostałych fazach ubytki były niewielkie.
W stosunku do zasobności nie przekroczyły 2% rocznie (ryc. 5). Należy podkreślić, że w okre−

Faza Liczba
powierzchni Przyrost Dorost Ubytek Zmiana*

OptA 36 8,8±1,1 ab 0,08±0,07 a 6,1±3,6 ab 0,9±4,1 a**
OptB 36 8,4±1,3 b 0,08±0,07 a 4,7±4,1 ab 3,2±4,5 a**
TerA 42 11,6±1,3 a 0,10±0,11 a 8,8±5,3 ab 2,1±5,6 a**
TerB 13 9,4±2,8 ab 0,16±0,19 a 21±20 ab –12±19 ab
Rege 11 7,5±2,0 ab 0,27±0,35 a 12±13 ab 1,9±14 ab
Dest 7 7,0±3,9 ab 0,13±0,32 a 34±32 a –29±35 b
Mlod 5 8,1±5,3 ab 0,42±0,78 a 0,0±0,0 b 5,7±5,6 ab
Drag 9 5,6±2,9 b 0,08±0,18 a 2,9±5,4 ab 4,1±5,4 a
BPN*** 160 9,1±0,6 0,11±0,05 8,9±2,9 –0,5±3,0

Tabela 2.
Średnia±błąd (przy P=0,05) dynamika zapasu [m3/ha/rok] w okresie 2000−2004 w drzewostanach natural−
nych faz rozwojowych według sytuacji w roku 2004
Mean±error (at P=0.05) growing stock dynamics [m3/ha/year] in the stands classified to natural develop−
ment phases as of 2004

* wartość zmiany nie równa się sumie przyrostu i dorostu pomniejszonej o ubytek, ponieważ uwzględniono cechy sztuczne związane 
z powierzchniami koncentrycznymi, których łączna średnia wartość w okresie 2000−2004 we wszystkich drzewostanach BPN wyniosła
–0,75 ±0,60 m3/ha/rok; ** różnice na granicy istotności P=0,06−0,08; *** Białowieski Park Narodowy, w tym 1 powierzchnia w fazie Inic;
wartości oznaczone w danej kolumnie tą samą literą nie różnią się na poziomie P�0,05 według testu HSD Tukeya; oznaczenia jak na
rycinie 1
* change does not equals sum of increment and ingrowth reduced by loss because artificial characteristics related to concentric plots of
total mean value in 2000−2004 in all BNP stands of –0.75 ±0.60 m3/ha/year were taken into consideration; ** differences at the significance
level P=0.06−0.08; *** Białowieski National Park including 1 plot in Inic phase; values marked by the same letter in a given column do
not differ at P�0.05 according to Tukey's HSD multiple comparison test; denotes as on figure 1

Ryc. 4.
Średnia (±błąd przy P=0,05) suma wysokości drzew odnowienia (d1,3<8,0 cm lub h�1,3 m) w drzewostanach
w poszczególnych naturalnych fazach rozwojowych w roku 1995 i 2005
Mean (±error at P=0.05) sum of tree heights of regeneration (d1.3<8.0 cm or h�1.3 m) in the stands in particular
natural development phases in 1995 and 2005
Wartości oznaczone tą samą literą nie różniły się istotnie na poziomie P�0,05; małe litery – obiekty w roku 1995; duże litery – w 2005;
oznaczenia jak na rycinie 1
Values marked by the same letter did not differ significantly at P�0.05; lowercase letters – objects in 1995; capital letters – in 2005;
denotes as on figure 1
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sie 2000−2004 prawie połowę ubytków drzew (tj. 4,4 ±2,4 m3/ha/rok) stanowiły świerki zamarłe
w wyniku żerowania kornika drukarza.

Zmiana netto zasobności, wynikająca z relacji ubytku do przyrostu i dorostu, także była
zróżnicowana między poszczególnymi fazami (F8;151=3,30; P=0,002). Choć dokładność oszaco−
wania tej cechy była niewielka (z powodu wpływu znacznej zmienności miąższości ubytków),
to można wskazać następujące grupy faz rozwojowych drzewostanów: (1) „rozwijające się”, czyli
faza młodociana i drągowina, w których zmiana zasobności miała dość dużą wartość dodatnią, 
(2) „stabilne, powoli rozwijające się”, czyli faza optymalna (wczesna i późna) i terminalna wczes−
na – zmiana zasobności w niewielkim stopniu była większa od zera, (3) „stabilne, z powolnym
przeobrażeniem”, czyli faza regeneracyjna – zmiana zasobności w niewielkim stopniu była
mniejsza od zera oraz (4) „niestabilne, z szybkim przeobrażeniem”, czyli faza terminalna późna
i destrukcyjna – zmiana zasobności była ujemna (tab. 2, ryc. 5). 

Dyskusja
W Białowieskim Parku Narodowym (w dawnym Rezerwacie Ścisłym) znaczną część powierzch−
ni (ok. 3/4) zajmowały drzewostany zaliczone do faz optymalnych i terminalnych, co było zgodne
z opisem Twaroga [1991]. Jednak w okresie dziesięciu lat proporcje udziału tych faz zmieniły
się, więc trudno jest odpowiedzieć na pytanie o udział poszczególnych naturalnych faz rozwo−
jowych w lesie naturalnym. Oprócz różnej intensywności zamierania drzew czy całych fragmen−
tów lasu o tej proporcji decyduje zapewne siedlisko, skład gatunkowy i okres, jaki upłynął od
objęcia danego lasu ochroną. W stosunku do danych Leibundguta [1982], dotyczących górskich
lasów świerkowo−bukowo−jodłowych (opracowanych na podstawie badań rezerwatów Peruciča 
i Dobroč), w Białowieskim PN był większy udział faz optymalnych, mniejszy destrukcyjnej, 
a znikomy przerębowej. Różnice dotyczyły także proporcji zasobności między poszczególnymi
fazami rozwojowymi. W Białowieskim PN były one podobne do tych w rezerwacie Peruciča.
Zasobność fazy terminalnej może być traktowana jako maksymalna (około 560 m3/ha), którą
drzewostany osiągają w danych warunkach dużego obszaru (około 1000 ha), a nie pojedynczych
małych obiektów. W tym kontekście należy wskazać, że fazy, w których zachodził proces odno−
wienia lub było ono utrwalone, zajmowały stosunkowo małą powierzchnię (około 12−14%), ale
ilość odnowienia, mierzona sumą wysokości drzew, była na poziomie uważanym za optymalny,
tj. 8000−12000 m/ha [Bernadzki 1965]. Jednak za osobny problem można uznać zmianę składu

Ryc. 5.
Średnia (±błąd przy P=0,05) roczna intensy−
wność bieżącego przyrostu miąższości, ubytków
i zmiany netto w drzewostanach w poszczegól−
nych naturalnych fazach rozwojowych w okresie
2000−2004 w odniesieniu do zasobności w roku
2000
Mean (±error at P=0.05) annual dynamics of the
current increment of volume, ingrowth and net
changes in the stands in individual natural
development phases in the period 2000−2004
related to standing volume in 2000
W roku 2004 nie było powierzchni próbnych w fazach Dojr 
i Prze, pominięto fazę Inic, w której była tylko jedna po−
wierzchnia próbna; oznaczenia jak na rycinie 1
No sample plots were found in Dojr and Prze phases 
in 2004, the Inic phase which included one sample plot was
not taken into consideration; denotes as on figure 1
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– w fazach młodocianej, regeneracyjnej i terminalnej późnej (tab. 2). Miąższość ubytków drzew
w okresie 2000−2004 była zróżnicowana pomiędzy fazami (F8;151=3,35; P=0,001). Największa
była w drzewostanach, których struktura podlegała przeobrażeniom, czyli w fazach destrukcyj−
nej, terminalnej późnej i regeneracyjnej (tab. 2). W pozostałych fazach ubytki były niewielkie.
W stosunku do zasobności nie przekroczyły 2% rocznie (ryc. 5). Należy podkreślić, że w okre−

Faza Liczba
powierzchni Przyrost Dorost Ubytek Zmiana*

OptA 36 8,8±1,1 ab 0,08±0,07 a 6,1±3,6 ab 0,9±4,1 a**
OptB 36 8,4±1,3 b 0,08±0,07 a 4,7±4,1 ab 3,2±4,5 a**
TerA 42 11,6±1,3 a 0,10±0,11 a 8,8±5,3 ab 2,1±5,6 a**
TerB 13 9,4±2,8 ab 0,16±0,19 a 21±20 ab –12±19 ab
Rege 11 7,5±2,0 ab 0,27±0,35 a 12±13 ab 1,9±14 ab
Dest 7 7,0±3,9 ab 0,13±0,32 a 34±32 a –29±35 b
Mlod 5 8,1±5,3 ab 0,42±0,78 a 0,0±0,0 b 5,7±5,6 ab
Drag 9 5,6±2,9 b 0,08±0,18 a 2,9±5,4 ab 4,1±5,4 a
BPN*** 160 9,1±0,6 0,11±0,05 8,9±2,9 –0,5±3,0

Tabela 2.
Średnia±błąd (przy P=0,05) dynamika zapasu [m3/ha/rok] w okresie 2000−2004 w drzewostanach natural−
nych faz rozwojowych według sytuacji w roku 2004
Mean±error (at P=0.05) growing stock dynamics [m3/ha/year] in the stands classified to natural develop−
ment phases as of 2004

* wartość zmiany nie równa się sumie przyrostu i dorostu pomniejszonej o ubytek, ponieważ uwzględniono cechy sztuczne związane 
z powierzchniami koncentrycznymi, których łączna średnia wartość w okresie 2000−2004 we wszystkich drzewostanach BPN wyniosła
–0,75 ±0,60 m3/ha/rok; ** różnice na granicy istotności P=0,06−0,08; *** Białowieski Park Narodowy, w tym 1 powierzchnia w fazie Inic;
wartości oznaczone w danej kolumnie tą samą literą nie różnią się na poziomie P�0,05 według testu HSD Tukeya; oznaczenia jak na
rycinie 1
* change does not equals sum of increment and ingrowth reduced by loss because artificial characteristics related to concentric plots of
total mean value in 2000−2004 in all BNP stands of –0.75 ±0.60 m3/ha/year were taken into consideration; ** differences at the significance
level P=0.06−0.08; *** Białowieski National Park including 1 plot in Inic phase; values marked by the same letter in a given column do
not differ at P�0.05 according to Tukey's HSD multiple comparison test; denotes as on figure 1

Ryc. 4.
Średnia (±błąd przy P=0,05) suma wysokości drzew odnowienia (d1,3<8,0 cm lub h�1,3 m) w drzewostanach
w poszczególnych naturalnych fazach rozwojowych w roku 1995 i 2005
Mean (±error at P=0.05) sum of tree heights of regeneration (d1.3<8.0 cm or h�1.3 m) in the stands in particular
natural development phases in 1995 and 2005
Wartości oznaczone tą samą literą nie różniły się istotnie na poziomie P�0,05; małe litery – obiekty w roku 1995; duże litery – w 2005;
oznaczenia jak na rycinie 1
Values marked by the same letter did not differ significantly at P�0.05; lowercase letters – objects in 1995; capital letters – in 2005;
denotes as on figure 1
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sie 2000−2004 prawie połowę ubytków drzew (tj. 4,4 ±2,4 m3/ha/rok) stanowiły świerki zamarłe
w wyniku żerowania kornika drukarza.

Zmiana netto zasobności, wynikająca z relacji ubytku do przyrostu i dorostu, także była
zróżnicowana między poszczególnymi fazami (F8;151=3,30; P=0,002). Choć dokładność oszaco−
wania tej cechy była niewielka (z powodu wpływu znacznej zmienności miąższości ubytków),
to można wskazać następujące grupy faz rozwojowych drzewostanów: (1) „rozwijające się”, czyli
faza młodociana i drągowina, w których zmiana zasobności miała dość dużą wartość dodatnią, 
(2) „stabilne, powoli rozwijające się”, czyli faza optymalna (wczesna i późna) i terminalna wczes−
na – zmiana zasobności w niewielkim stopniu była większa od zera, (3) „stabilne, z powolnym
przeobrażeniem”, czyli faza regeneracyjna – zmiana zasobności w niewielkim stopniu była
mniejsza od zera oraz (4) „niestabilne, z szybkim przeobrażeniem”, czyli faza terminalna późna
i destrukcyjna – zmiana zasobności była ujemna (tab. 2, ryc. 5). 

Dyskusja
W Białowieskim Parku Narodowym (w dawnym Rezerwacie Ścisłym) znaczną część powierzch−
ni (ok. 3/4) zajmowały drzewostany zaliczone do faz optymalnych i terminalnych, co było zgodne
z opisem Twaroga [1991]. Jednak w okresie dziesięciu lat proporcje udziału tych faz zmieniły
się, więc trudno jest odpowiedzieć na pytanie o udział poszczególnych naturalnych faz rozwo−
jowych w lesie naturalnym. Oprócz różnej intensywności zamierania drzew czy całych fragmen−
tów lasu o tej proporcji decyduje zapewne siedlisko, skład gatunkowy i okres, jaki upłynął od
objęcia danego lasu ochroną. W stosunku do danych Leibundguta [1982], dotyczących górskich
lasów świerkowo−bukowo−jodłowych (opracowanych na podstawie badań rezerwatów Peruciča 
i Dobroč), w Białowieskim PN był większy udział faz optymalnych, mniejszy destrukcyjnej, 
a znikomy przerębowej. Różnice dotyczyły także proporcji zasobności między poszczególnymi
fazami rozwojowymi. W Białowieskim PN były one podobne do tych w rezerwacie Peruciča.
Zasobność fazy terminalnej może być traktowana jako maksymalna (około 560 m3/ha), którą
drzewostany osiągają w danych warunkach dużego obszaru (około 1000 ha), a nie pojedynczych
małych obiektów. W tym kontekście należy wskazać, że fazy, w których zachodził proces odno−
wienia lub było ono utrwalone, zajmowały stosunkowo małą powierzchnię (około 12−14%), ale
ilość odnowienia, mierzona sumą wysokości drzew, była na poziomie uważanym za optymalny,
tj. 8000−12000 m/ha [Bernadzki 1965]. Jednak za osobny problem można uznać zmianę składu

Ryc. 5.
Średnia (±błąd przy P=0,05) roczna intensy−
wność bieżącego przyrostu miąższości, ubytków
i zmiany netto w drzewostanach w poszczegól−
nych naturalnych fazach rozwojowych w okresie
2000−2004 w odniesieniu do zasobności w roku
2000
Mean (±error at P=0.05) annual dynamics of the
current increment of volume, ingrowth and net
changes in the stands in individual natural
development phases in the period 2000−2004
related to standing volume in 2000
W roku 2004 nie było powierzchni próbnych w fazach Dojr 
i Prze, pominięto fazę Inic, w której była tylko jedna po−
wierzchnia próbna; oznaczenia jak na rycinie 1
No sample plots were found in Dojr and Prze phases 
in 2004, the Inic phase which included one sample plot was
not taken into consideration; denotes as on figure 1
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gatunkowego odnowienia pod wpływem uszkodzeń spowodowanych przez ssaki kopytne [Kuijper
i in. 2010]. 

Powszechna obecność świerka w drzewostanach Białowieskiego PN, różny jego udział oraz
większa odporność na oddziaływanie kornika drukarza drzew rosnących w miejscach żyznych, 
a przede wszystkim wilgotnych, w różny sposób wpłynęły na tempo zamierania drzew tego
gatunku, a przez to na zmiany struktury drzewostanów i udział faz rozwojowych. Można było
wyróżnić trzy sytuacje. W pierwszej intensywne zamieranie drzew w drzewostanach z dużym
udziałem świerka doprowadziło do powstawania fazy destrukcyjnej (a później inicjalnej) i stwo−
rzyło warunki do potencjalnego odnowienia gatunków światłożądnych. W drugiej dość równo−
mierne przerzedzanie drzewostanów prowadziło do powstania fazy regeneracyjnej i terminalnej
późnej, co sprzyjało odnowieniu w półcieniu, na relatywnie dużej powierzchni. W trzeciej zaś
niewielkie luki, tworzące się w następstwie wypadania pojedynczych drzew lub niewielkich grup,
związane z istnieniem fazy optymalnej wczesnej i niekiedy terminalnej późnej, umożliwiały
odnowienie gatunków cienioznośnych na niewielkich izolowanych obszarach. Podobne procesy
Bobiec i in. [2000] uogólnili w postaci cyklu faz. Wpływ kornika drukarza na drzewostany Biało−
wieskiego PN był zgodny z opinią Bobca [2002], który twierdził, że w sytuacji braku pożarów,
gdy większość drzewostanów rośnie na „niepalnych” żyznych i wilgotnych siedliskach, głównymi
czynnikami, wpływającymi na ich budowę, są gradacje owadów i wiatrołomy. 

Niniejsze badania potwierdziły opinię Koopa [1989], że klasyfikowanie drzewostanu do
danej naturalnej fazy rozwojowej nie jest w pełni powtarzalne i zależy od osobistej interpretacji.
Głównym powodem było to, że zaliczenie danego fragmentu lasu do fazy rozwojowej wynika 
z syntezy wielu cech. Dodatkową trudnością na terenie Białowieskiego PN była mozaikowa
budowa lasu – utrudniająca wskazanie granic między fazami. W tym kontekście na uwagę zasłu−
guje opracowanie Meyera [1999]. Zaproponował on algorytm do wyróżniania sześciu, przez siebie
zdefiniowanych, faz rozwojowych. Wykorzystał cechy uzyskiwane z powtarzanych pomiarów
danej powierzchni leśnej – wskaźnik wzrostu zapasu, wskaźnik kompensacji zapasu (relacja
ubytków do dorostów i przyrostu), a w przypadku niektórych faz, także obecną pierśnicę maksy−
malną i stopień pokrycia przez odnowienie. Jednak przyjęte arbitralnie wartości graniczne
spowodowały, że w siedmiu badanych obiektach tylko jedna faza – optymalna – zajmowała od
67 do 98% powierzchni. Autor przewidywał, że jego metoda może być wykorzystana do
wyróżniania faz rozwojowych na poletkach próbnych, na które jest podzielona powierzchnia
doświadczalna lub na losowych powierzchniach próbnych. Postępowanie takie wydaje się jed−
nak problematyczne. Powierzchnie próbne służą do pozyskania danych do charakterystyki
wcześniej wyodrębnionych jednostek interpretacyjnych – w tym przypadku naturalnych faz
rozwojowych. Tak zostało to przeprowadzone w niniejszej pracy. Odwrócenie sytuacji – wyróż−
nianie faz rozwojowych na podstawie cech zmierzonych wewnątrz powierzchni próbnej, na małym
fragmencie lasu, podlegającemu dużej zmienności, może prowadzić do błędnych wyników. 

Wnioski
� W latach 1995−2005 w dawnym Rezerwacie Ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego

zmienił się udział powierzchni poszczególnych naturalnych faz rozwojowych drzewostanu, 
a za główną tego przyczynę należy uznać zamieranie świerków w następstwie oddziaływania
kornika drukarza. 

� Odnowienie drzewostanów w Białowieskim Parku Narodowym przebiegało według różnych
sposobów: (1) na dużych powierzchniach otwartych (fazy destrukcyjna i inicjalna), (2) na
powierzchniach rozmieszczonych łanowo lub kępowo pod przerzedzonym okapem starych
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drzew (faza regeneracyjna i niekiedy terminalna późna), (3) w małych lukach, uzupełnia−
jących część macierzystą drzewostanu (faza optymalna wczesna i niekiedy terminalna późna),
(4) ciągle, stopniowo uzupełniając miejsca po pojedynczo ubywających drzewach (faza prze−
rębowa).

� Wskazana byłaby długoterminowa obserwacja zmian faz rozwojowych, prowadzona na stałych
powierzchniach próbnych, co umożliwiłoby poznanie tempa przemieszczania się drzewo−
stanów z jednej fazy do innej i cyklu tych przemian w drzewostanach Białowieskiego Parku
Narodowego.
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Dynamics of the natural development phases of stands in the Białowieski
National Park

The classification of stands according to their development phases is one of the elements
describing natural forests. The aim of the research was to determine the current changes of the
natural forest using the classification based on the natural development phases. The oldest part
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gatunkowego odnowienia pod wpływem uszkodzeń spowodowanych przez ssaki kopytne [Kuijper
i in. 2010]. 

Powszechna obecność świerka w drzewostanach Białowieskiego PN, różny jego udział oraz
większa odporność na oddziaływanie kornika drukarza drzew rosnących w miejscach żyznych, 
a przede wszystkim wilgotnych, w różny sposób wpłynęły na tempo zamierania drzew tego
gatunku, a przez to na zmiany struktury drzewostanów i udział faz rozwojowych. Można było
wyróżnić trzy sytuacje. W pierwszej intensywne zamieranie drzew w drzewostanach z dużym
udziałem świerka doprowadziło do powstawania fazy destrukcyjnej (a później inicjalnej) i stwo−
rzyło warunki do potencjalnego odnowienia gatunków światłożądnych. W drugiej dość równo−
mierne przerzedzanie drzewostanów prowadziło do powstania fazy regeneracyjnej i terminalnej
późnej, co sprzyjało odnowieniu w półcieniu, na relatywnie dużej powierzchni. W trzeciej zaś
niewielkie luki, tworzące się w następstwie wypadania pojedynczych drzew lub niewielkich grup,
związane z istnieniem fazy optymalnej wczesnej i niekiedy terminalnej późnej, umożliwiały
odnowienie gatunków cienioznośnych na niewielkich izolowanych obszarach. Podobne procesy
Bobiec i in. [2000] uogólnili w postaci cyklu faz. Wpływ kornika drukarza na drzewostany Biało−
wieskiego PN był zgodny z opinią Bobca [2002], który twierdził, że w sytuacji braku pożarów,
gdy większość drzewostanów rośnie na „niepalnych” żyznych i wilgotnych siedliskach, głównymi
czynnikami, wpływającymi na ich budowę, są gradacje owadów i wiatrołomy. 

Niniejsze badania potwierdziły opinię Koopa [1989], że klasyfikowanie drzewostanu do
danej naturalnej fazy rozwojowej nie jest w pełni powtarzalne i zależy od osobistej interpretacji.
Głównym powodem było to, że zaliczenie danego fragmentu lasu do fazy rozwojowej wynika 
z syntezy wielu cech. Dodatkową trudnością na terenie Białowieskiego PN była mozaikowa
budowa lasu – utrudniająca wskazanie granic między fazami. W tym kontekście na uwagę zasłu−
guje opracowanie Meyera [1999]. Zaproponował on algorytm do wyróżniania sześciu, przez siebie
zdefiniowanych, faz rozwojowych. Wykorzystał cechy uzyskiwane z powtarzanych pomiarów
danej powierzchni leśnej – wskaźnik wzrostu zapasu, wskaźnik kompensacji zapasu (relacja
ubytków do dorostów i przyrostu), a w przypadku niektórych faz, także obecną pierśnicę maksy−
malną i stopień pokrycia przez odnowienie. Jednak przyjęte arbitralnie wartości graniczne
spowodowały, że w siedmiu badanych obiektach tylko jedna faza – optymalna – zajmowała od
67 do 98% powierzchni. Autor przewidywał, że jego metoda może być wykorzystana do
wyróżniania faz rozwojowych na poletkach próbnych, na które jest podzielona powierzchnia
doświadczalna lub na losowych powierzchniach próbnych. Postępowanie takie wydaje się jed−
nak problematyczne. Powierzchnie próbne służą do pozyskania danych do charakterystyki
wcześniej wyodrębnionych jednostek interpretacyjnych – w tym przypadku naturalnych faz
rozwojowych. Tak zostało to przeprowadzone w niniejszej pracy. Odwrócenie sytuacji – wyróż−
nianie faz rozwojowych na podstawie cech zmierzonych wewnątrz powierzchni próbnej, na małym
fragmencie lasu, podlegającemu dużej zmienności, może prowadzić do błędnych wyników. 

Wnioski
� W latach 1995−2005 w dawnym Rezerwacie Ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego

zmienił się udział powierzchni poszczególnych naturalnych faz rozwojowych drzewostanu, 
a za główną tego przyczynę należy uznać zamieranie świerków w następstwie oddziaływania
kornika drukarza. 

� Odnowienie drzewostanów w Białowieskim Parku Narodowym przebiegało według różnych
sposobów: (1) na dużych powierzchniach otwartych (fazy destrukcyjna i inicjalna), (2) na
powierzchniach rozmieszczonych łanowo lub kępowo pod przerzedzonym okapem starych
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drzew (faza regeneracyjna i niekiedy terminalna późna), (3) w małych lukach, uzupełnia−
jących część macierzystą drzewostanu (faza optymalna wczesna i niekiedy terminalna późna),
(4) ciągle, stopniowo uzupełniając miejsca po pojedynczo ubywających drzewach (faza prze−
rębowa).

� Wskazana byłaby długoterminowa obserwacja zmian faz rozwojowych, prowadzona na stałych
powierzchniach próbnych, co umożliwiłoby poznanie tempa przemieszczania się drzewo−
stanów z jednej fazy do innej i cyklu tych przemian w drzewostanach Białowieskiego Parku
Narodowego.
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of the Białowieski National Park, formerly known as a Strict Reserve, was the object of the
study. Stand area amounted to 4,584 ha, and all the stands remained under strict protection from
1929. Material for the research was collected from systematically distributed temporary sample
plots (460 each in 1995 and 2005) and 160 permanent sample plots measured in 2000, 2002 and
2004. A slightly modified Leibundgut’s classification was used to determine the natural devel−
opment phases. 

Based on the data from the sample plots, mean values of standing volume, tree density,
total tree height of regeneration, periodic current increment, ingrowth volume, loss volume and
changes in standing volume were measured for each natural development phase. The spatial
share of development phases was determined on the basis of a number of samples systematically
located in a given development phase on a particular occasion. All natural development phases
of forest stands occurred in the Białowieski National Park in variable proportions; in the period
of 1995−2005 this structure changed (fig. 1.). The early optimal phase often changed into the
late optimal phase (and vice versa) and, as a result of the decline of stands in different devel−
opment phases, into the decay phase (tab. 1). Particular natural development phases differed in
terms of standing volume (fig. 2.), tree density (fig. 3.) and total tree height of regeneration (fig.
4.), but the differences between the study periods were insignificant. These results, along with
those relating to the characteristics of growing stock dynamics – the current increment of vol−
ume, ingrowth and losses (tab. 2.) – reflected the differences in the condition and structure of
stands in various phases of development. 

Based on the value of changes in net standing volume (fig. 5.), four groups of development
phases were distinguished: ‘developing’ (juvenile and pole stage), ‘stable, slowly developing’
(early terminal, early and late optimal), ‘stable, slowly transforming’ (regeneration), ‘unstable,
quickly transforming’ (late ageing, decay). A factor exerting a significant effect where changes
in the areal share of natural development phases were concerned was the decline of the Norway
spruce, mainly due to attacks by bark beetle Ips typographus. The regeneration of stands pre−
ceded in four different ways – in open areas, under the overstory of reduced closure, in small
gaps or continuously when replacing separate dead trees. Further recognition of the cycle and
rate of changes in the natural development phases in the Białowieski National Park would
require long−term measurements on permanent sample plots.
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In the paper, an assessment of tree population dynamics in the old−growth stands of the managed part 
of the Białowieża Forest is presented. Data from five permanent sample plots with a total size of 9.3 ha
and six inventories that cover the period 1949−2006, were used. 
Depending on the dynamic status, determined on the basis of changes in a number of individuals per
hectare, basal area and quadratic mean diameter, three major groups of tree species were distinguished: 
1) an increasing group, containing only hornbeam and lime; 2) a stable group, involving alder and spruce
and 3) a declining group consisting of oak, ash, maple, pine, birch, elm and aspen.
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Wstęp
Puszcza Białowieska jest obiektem leśnym cenionym i niepowtarzalnym pod względem naukowo−
−przyrodniczym i dydaktycznym w skali europejskiej. Specyfika lasów białowieskich przejawia
się występowaniem wielogatunkowych, różnowiekowych i wielopiętrowych drzewostanów okre−
ślanych mianem „puszczańskich”, w których drzewa osiągają wymiary niespotykane w innych
regionach naszego kraju. Przykładem takich drzewostanów w zagospodarowanej części Puszczy
są starodrzewy, dla których, począwszy od końca lat czterdziestych XX wieku, poszukiwano spo−
sobów zagospodarowania, które zachowałyby ich puszczański charakter. Postulowaną wielokrot−
nie podstawą gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej miało być utrzymanie i restytuowanie
urozmaiconego składu gatunkowego i struktury drzewostanów oraz produkcja wysokowartościo−
wych, grubych sortymentów, osiągalnych w bardzo długim okresie produkcyjnym [Graniczny
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of the Białowieski National Park, formerly known as a Strict Reserve, was the object of the
study. Stand area amounted to 4,584 ha, and all the stands remained under strict protection from
1929. Material for the research was collected from systematically distributed temporary sample
plots (460 each in 1995 and 2005) and 160 permanent sample plots measured in 2000, 2002 and
2004. A slightly modified Leibundgut’s classification was used to determine the natural devel−
opment phases. 

Based on the data from the sample plots, mean values of standing volume, tree density,
total tree height of regeneration, periodic current increment, ingrowth volume, loss volume and
changes in standing volume were measured for each natural development phase. The spatial
share of development phases was determined on the basis of a number of samples systematically
located in a given development phase on a particular occasion. All natural development phases
of forest stands occurred in the Białowieski National Park in variable proportions; in the period
of 1995−2005 this structure changed (fig. 1.). The early optimal phase often changed into the
late optimal phase (and vice versa) and, as a result of the decline of stands in different devel−
opment phases, into the decay phase (tab. 1). Particular natural development phases differed in
terms of standing volume (fig. 2.), tree density (fig. 3.) and total tree height of regeneration (fig.
4.), but the differences between the study periods were insignificant. These results, along with
those relating to the characteristics of growing stock dynamics – the current increment of vol−
ume, ingrowth and losses (tab. 2.) – reflected the differences in the condition and structure of
stands in various phases of development. 

Based on the value of changes in net standing volume (fig. 5.), four groups of development
phases were distinguished: ‘developing’ (juvenile and pole stage), ‘stable, slowly developing’
(early terminal, early and late optimal), ‘stable, slowly transforming’ (regeneration), ‘unstable,
quickly transforming’ (late ageing, decay). A factor exerting a significant effect where changes
in the areal share of natural development phases were concerned was the decline of the Norway
spruce, mainly due to attacks by bark beetle Ips typographus. The regeneration of stands pre−
ceded in four different ways – in open areas, under the overstory of reduced closure, in small
gaps or continuously when replacing separate dead trees. Further recognition of the cycle and
rate of changes in the natural development phases in the Białowieski National Park would
require long−term measurements on permanent sample plots.
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In the paper, an assessment of tree population dynamics in the old−growth stands of the managed part 
of the Białowieża Forest is presented. Data from five permanent sample plots with a total size of 9.3 ha
and six inventories that cover the period 1949−2006, were used. 
Depending on the dynamic status, determined on the basis of changes in a number of individuals per
hectare, basal area and quadratic mean diameter, three major groups of tree species were distinguished: 
1) an increasing group, containing only hornbeam and lime; 2) a stable group, involving alder and spruce
and 3) a declining group consisting of oak, ash, maple, pine, birch, elm and aspen.
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Wstęp
Puszcza Białowieska jest obiektem leśnym cenionym i niepowtarzalnym pod względem naukowo−
−przyrodniczym i dydaktycznym w skali europejskiej. Specyfika lasów białowieskich przejawia
się występowaniem wielogatunkowych, różnowiekowych i wielopiętrowych drzewostanów okre−
ślanych mianem „puszczańskich”, w których drzewa osiągają wymiary niespotykane w innych
regionach naszego kraju. Przykładem takich drzewostanów w zagospodarowanej części Puszczy
są starodrzewy, dla których, począwszy od końca lat czterdziestych XX wieku, poszukiwano spo−
sobów zagospodarowania, które zachowałyby ich puszczański charakter. Postulowaną wielokrot−
nie podstawą gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej miało być utrzymanie i restytuowanie
urozmaiconego składu gatunkowego i struktury drzewostanów oraz produkcja wysokowartościo−
wych, grubych sortymentów, osiągalnych w bardzo długim okresie produkcyjnym [Graniczny
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1968; 1969]. Uważano, że w stabilnych drzewostanach, charakteryzujących się dużą odpornością
biologiczną, można uzyskać specjalne, wielkowymiarowe sortymenty drewna [Graniczny 1957a, b]. 

W celu określenia optymalnych sposobów odnawiania głównych gatunków lasotwórczych
w starodrzewach Puszczy Białowieskiej, w 1949 roku założono 5 powierzchni doświadczalnych 
w najczęściej występujących typach siedliskowych lasu (BMśw, LMśw, Lśw, Lw i OlJ). Wyniki
badań miały wyłonić taki sposób zagospodarowania unikatowych puszczańskich drzewostanów,
który służyłby zachowaniu ich naturalnego charakteru przy jednoczesnej realizacji celów gospo−
darczych. Powierzchnie te stanowiły logiczne uzupełnienie serii powierzchni badawczych zało−
żonych w Rezerwacie Ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego (BPN) w 1936 roku. Prowadzone
badania miały przynieść odpowiedź na pytanie, jaki wpływ na skład gatunkowy i strukturę 
drzewostanów mają prowadzone zabiegi hodowlane w porównaniu z Rezerwatem Ścisłym BPN
[Włoczewski 1954; Bernadzki 1999]. 

Celem niniejszej pracy było określenie statusu dynamicznego gatunków drzew występu−
jących w starodrzewach zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej w latach 1949−2006 na
podstawie trzech parametrów populacyjnych: 1) zagęszczenia, 2) pierśnicowego pola przekroju
oraz 3) przeciętnej pierśnicy. Wyniki badań pozwoliły określić: które gatunki drzew występują−
cych w starodrzewach można zaliczyć do ekspansywnych, a które do ustępujących, jak również
to, czy status dynamiczny tych gatunków jest podobny jak w Rezerwacie Ścisłym BPN [Brze−
ziecki i in. 2012]. 

Materiał i metody
Stałe powierzchnie doświadczalne w zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej zostały
założone w 1949 roku w drzewostanach o złożonej budowie (wielogatunkowych i różnowieko−
wych) następujących typach siedliskowych lasu i oddziałach: BMśw (526C), LMśw (312A), Lśw
(582A), Lw (334D) i OlJ (582C) na terenie Nadleśnictw Białowieża i Hajnówka. Powierzchnie
doświadczalne mają wielkość 100×200 m (z wyjątkiem 582C, która ma wymiary 50×260 m) 
i zajmują łącznie 9,3 ha. Po założeniu powierzchni na każdej z nich wykonano pracę magisterską
[Dudek 1950; Grabowski 1950; Sieczkowski 1950; Mierzejewski 1951; Niedźwiedzki 1951] 
z zakresu planowania hodowlanego w Zakładzie Ogólnej Hodowli Lasu SGGW pod kierunkiem
Profesora Tadeusza Włoczewskiego. 

W latach 1949−1954 na powierzchniach doświadczalnych Zakład Hodowli Lasu IBL prowa−
dził intensywne prace badawcze nad możliwością odnawiania głównych gatunków lasotwórczych
przy zastosowaniu rębni gniazdowo−przerębowej [Graniczny 1979]. W tym celu zainicjowano
odnowienia, zarówno naturalne, jak i sztuczne, gatunków właściwych dla typów siedliskowych
lasu. Odnowienia prowadzono głównie w warunkach osłony bocznej drzewostanu macierzystego
na różnego kształtu i wielkości gniazdach, a także w naturalnie powstałych lukach. W ten sposób
odnawiano sztucznie, głównie przez siew, rzadziej przez sadzenie, sosnę, dąb i olszę. Inne
gatunki (jesion, wiąz, klon, lipa, świerk i brzoza, ale również sosna, dąb i olsza), miały odnawiać
się naturalnie. Prowadzono także odnowienia cięciami częściowymi o zróżnicowanej intensy−
wności uwzględniającej biologię poszczególnych gatunków. Odnawiano w ten sposób świerk,
lipę, klon i grab.

Od 1955 do 1975 na powierzchniach doświadczalnych wykonywano tylko cięcia jednostkowe
i tzw. „cięcia skupinowe”, tj. cięcia gniazdowe na powierzchni nieprzekraczającej 2−5 arów. 
Od 1975 do 2006 roku (z wyjątkiem powierzchni, na których wcześniej utworzono rezerwaty
Dębowy Grąd w 1985 roku (334D) i Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej w 2003 roku (582A,
582C)), wykonywano tylko cięcia sanitarne. Postępowanie w tym czasie miało charakter gospo−
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darki ekstensywnej, polegającej na posztucznym pozyskiwaniu drzew z drzewostanu i kierują−
cej się przeważnie względami ochrony lasu. 

W 1949 roku wykonano pierwszą szczegółową inwentaryzację drzewostanów (P1) na po−
wierzchniach doświadczalnych. W trakcie dalszych prac badawczych wykonano pięć kolejnych
inwentaryzacji (P2 – 1963 (1960 – 1966); P3 – 1970 (1968 – 1972); P4 – 1986; P5 – 1996 i P6 – 2006),
polegających na dokładnym określeniu położenia drzewa na powierzchni oraz pomiarze jego
pierśnicy z jednoczesnym określeniem stanu zdrowotnego i przynależności do warstwy w drze−
wostanie. Pomiar pierśnicy drzew wykonywano w dwóch prostopadłych kierunkach z dokładno−
ścią do 1 mm, notowano jednocześnie wszystkie wypady i dorosty, tj. drzewa, których pierśnica
przekroczyła 7 cm (od 4. inwentaryzacji 5 cm). 

W niniejszym opracowaniu wykorzystano dane dotyczące zagęszczenia drzew poszczegól−
nych gatunków (N), ich pierśnicowego pola przekroju (G) i przeciętnej pierśnicy (Dg) razem dla
wszystkich powierzchni, w przeliczeniu na hektar. Uwzględniano tylko drzewa, które prze−
kroczyły pierśnicę 7 cm w każdej kolejnej inwentaryzacji. Gatunki pogrupowano według śred−
niego udziału, określonego na podstawie liczby drzew, w całym okresie badań, na: dominujące
(powyżej 20%), współdominujące (5−20%) i domieszkowe (do 5% udziału), a następnie opisano
ich status dynamiczny. 

Wyniki 
W latach 1949−2006, na stałych powierzchniach badawczych KHL SGGW w starodrzewach
Puszczy Białowieskiej, największym zmianom podlegało zagęszczenie drzew, które wahało się
od 445 szt./ha w drugiej inwentaryzacji do 593 szt./ha w piątej inwentaryzacji (ryc. 1a). Również
pierśnicowe pole przekroju drzewostanu ulegało zmianom. Najniższe było po cięciach odno−
wieniowych wykonanych na początku lat 50. ubiegłego wieku (29,3 m2/ha), po czym systema−
tycznie rosło aż do ostatniej inwentaryzacji w 2006 roku (35,1 m2/ha). Najbardziej stabilną cechą
była przeciętna pierśnica wszystkich drzew, która ulegała nieznacznym zmianom, plasując się 
w przedziale od 27,0 do 30,2 cm (ryc. 1a). 

W ciągu prawie 60 lat obserwacji dały się zauważyć okresowe zmiany udziału poszczegól−
nych gatunków zarówno pod względem liczby drzew, jak i pierśnicowego pola przekroju drzewo−
stanu. Pod względem liczby drzew do grupy gatunków dominujących w całym okresie badań
można zaliczyć świerk i grab, do grupy współdominujących jesion, olszę i dąb, a do grupy
domieszkowych (małolicznych) pozostałe analizowane gatunki, czyli lipę, brzozę, klon, sosnę,
wiąz oraz osikę, jarząb i wierzbę iwę. Nieco inaczej przedstawiała się struktura gatunkowa pod
względem udziału pierśnicowego pola przekroju (tab.).

W grupie gatunków dominujących największy udział w całym okresie badań zachował świerk,
mimo że zmalał on z 50 do 35% pod względem liczby drzew oraz z 38 i 39% (w 2. i 3. inwen−
taryzacji) do 33,7% w ostatniej inwentaryzacji pod względem pierśnicowego pola przekroju
(tab.). Jego zagęszczenie uległo zmniejszeniu z 242 do 193 szt./ha przy nieznacznym wzroście
pierśnicowego pola przekroju (11,1−12,7 m2/ha), co spowodowało wzrost przeciętnej pierśnicy 
z 24,8 do 28,0 cm (najwyższa wartość Dg była w 4. inwentaryzacji i wyniosła 28,9 cm) (ryc. 1b).
Zmiany opisanych powyżej parametrów wskazują na względnie bezpieczny status i stabilny
udział świerka w starodrzewach zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej.

Udział grabu wzrósł z 11,5% (w 2. inwentaryzacji) do prawie 39% pod względem liczby
drzew oraz pod względem pierśnicowego pola przekroju z 9,5 do 14,5%. Począwszy od drugiej
inwentaryzacji zarówno jego zagęszczenie, jak również pierśnicowe pole przekroju wykazywały
stałą tendencję rosnącą (od 51 do 214 szt./ha) oraz (z 2,8 do 5,1 m2/ha) (ryc. 1c). W całym okre−
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1968; 1969]. Uważano, że w stabilnych drzewostanach, charakteryzujących się dużą odpornością
biologiczną, można uzyskać specjalne, wielkowymiarowe sortymenty drewna [Graniczny 1957a, b]. 

W celu określenia optymalnych sposobów odnawiania głównych gatunków lasotwórczych
w starodrzewach Puszczy Białowieskiej, w 1949 roku założono 5 powierzchni doświadczalnych 
w najczęściej występujących typach siedliskowych lasu (BMśw, LMśw, Lśw, Lw i OlJ). Wyniki
badań miały wyłonić taki sposób zagospodarowania unikatowych puszczańskich drzewostanów,
który służyłby zachowaniu ich naturalnego charakteru przy jednoczesnej realizacji celów gospo−
darczych. Powierzchnie te stanowiły logiczne uzupełnienie serii powierzchni badawczych zało−
żonych w Rezerwacie Ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego (BPN) w 1936 roku. Prowadzone
badania miały przynieść odpowiedź na pytanie, jaki wpływ na skład gatunkowy i strukturę 
drzewostanów mają prowadzone zabiegi hodowlane w porównaniu z Rezerwatem Ścisłym BPN
[Włoczewski 1954; Bernadzki 1999]. 

Celem niniejszej pracy było określenie statusu dynamicznego gatunków drzew występu−
jących w starodrzewach zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej w latach 1949−2006 na
podstawie trzech parametrów populacyjnych: 1) zagęszczenia, 2) pierśnicowego pola przekroju
oraz 3) przeciętnej pierśnicy. Wyniki badań pozwoliły określić: które gatunki drzew występują−
cych w starodrzewach można zaliczyć do ekspansywnych, a które do ustępujących, jak również
to, czy status dynamiczny tych gatunków jest podobny jak w Rezerwacie Ścisłym BPN [Brze−
ziecki i in. 2012]. 

Materiał i metody
Stałe powierzchnie doświadczalne w zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej zostały
założone w 1949 roku w drzewostanach o złożonej budowie (wielogatunkowych i różnowieko−
wych) następujących typach siedliskowych lasu i oddziałach: BMśw (526C), LMśw (312A), Lśw
(582A), Lw (334D) i OlJ (582C) na terenie Nadleśnictw Białowieża i Hajnówka. Powierzchnie
doświadczalne mają wielkość 100×200 m (z wyjątkiem 582C, która ma wymiary 50×260 m) 
i zajmują łącznie 9,3 ha. Po założeniu powierzchni na każdej z nich wykonano pracę magisterską
[Dudek 1950; Grabowski 1950; Sieczkowski 1950; Mierzejewski 1951; Niedźwiedzki 1951] 
z zakresu planowania hodowlanego w Zakładzie Ogólnej Hodowli Lasu SGGW pod kierunkiem
Profesora Tadeusza Włoczewskiego. 

W latach 1949−1954 na powierzchniach doświadczalnych Zakład Hodowli Lasu IBL prowa−
dził intensywne prace badawcze nad możliwością odnawiania głównych gatunków lasotwórczych
przy zastosowaniu rębni gniazdowo−przerębowej [Graniczny 1979]. W tym celu zainicjowano
odnowienia, zarówno naturalne, jak i sztuczne, gatunków właściwych dla typów siedliskowych
lasu. Odnowienia prowadzono głównie w warunkach osłony bocznej drzewostanu macierzystego
na różnego kształtu i wielkości gniazdach, a także w naturalnie powstałych lukach. W ten sposób
odnawiano sztucznie, głównie przez siew, rzadziej przez sadzenie, sosnę, dąb i olszę. Inne
gatunki (jesion, wiąz, klon, lipa, świerk i brzoza, ale również sosna, dąb i olsza), miały odnawiać
się naturalnie. Prowadzono także odnowienia cięciami częściowymi o zróżnicowanej intensy−
wności uwzględniającej biologię poszczególnych gatunków. Odnawiano w ten sposób świerk,
lipę, klon i grab.

Od 1955 do 1975 na powierzchniach doświadczalnych wykonywano tylko cięcia jednostkowe
i tzw. „cięcia skupinowe”, tj. cięcia gniazdowe na powierzchni nieprzekraczającej 2−5 arów. 
Od 1975 do 2006 roku (z wyjątkiem powierzchni, na których wcześniej utworzono rezerwaty
Dębowy Grąd w 1985 roku (334D) i Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej w 2003 roku (582A,
582C)), wykonywano tylko cięcia sanitarne. Postępowanie w tym czasie miało charakter gospo−
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darki ekstensywnej, polegającej na posztucznym pozyskiwaniu drzew z drzewostanu i kierują−
cej się przeważnie względami ochrony lasu. 

W 1949 roku wykonano pierwszą szczegółową inwentaryzację drzewostanów (P1) na po−
wierzchniach doświadczalnych. W trakcie dalszych prac badawczych wykonano pięć kolejnych
inwentaryzacji (P2 – 1963 (1960 – 1966); P3 – 1970 (1968 – 1972); P4 – 1986; P5 – 1996 i P6 – 2006),
polegających na dokładnym określeniu położenia drzewa na powierzchni oraz pomiarze jego
pierśnicy z jednoczesnym określeniem stanu zdrowotnego i przynależności do warstwy w drze−
wostanie. Pomiar pierśnicy drzew wykonywano w dwóch prostopadłych kierunkach z dokładno−
ścią do 1 mm, notowano jednocześnie wszystkie wypady i dorosty, tj. drzewa, których pierśnica
przekroczyła 7 cm (od 4. inwentaryzacji 5 cm). 

W niniejszym opracowaniu wykorzystano dane dotyczące zagęszczenia drzew poszczegól−
nych gatunków (N), ich pierśnicowego pola przekroju (G) i przeciętnej pierśnicy (Dg) razem dla
wszystkich powierzchni, w przeliczeniu na hektar. Uwzględniano tylko drzewa, które prze−
kroczyły pierśnicę 7 cm w każdej kolejnej inwentaryzacji. Gatunki pogrupowano według śred−
niego udziału, określonego na podstawie liczby drzew, w całym okresie badań, na: dominujące
(powyżej 20%), współdominujące (5−20%) i domieszkowe (do 5% udziału), a następnie opisano
ich status dynamiczny. 

Wyniki 
W latach 1949−2006, na stałych powierzchniach badawczych KHL SGGW w starodrzewach
Puszczy Białowieskiej, największym zmianom podlegało zagęszczenie drzew, które wahało się
od 445 szt./ha w drugiej inwentaryzacji do 593 szt./ha w piątej inwentaryzacji (ryc. 1a). Również
pierśnicowe pole przekroju drzewostanu ulegało zmianom. Najniższe było po cięciach odno−
wieniowych wykonanych na początku lat 50. ubiegłego wieku (29,3 m2/ha), po czym systema−
tycznie rosło aż do ostatniej inwentaryzacji w 2006 roku (35,1 m2/ha). Najbardziej stabilną cechą
była przeciętna pierśnica wszystkich drzew, która ulegała nieznacznym zmianom, plasując się 
w przedziale od 27,0 do 30,2 cm (ryc. 1a). 

W ciągu prawie 60 lat obserwacji dały się zauważyć okresowe zmiany udziału poszczegól−
nych gatunków zarówno pod względem liczby drzew, jak i pierśnicowego pola przekroju drzewo−
stanu. Pod względem liczby drzew do grupy gatunków dominujących w całym okresie badań
można zaliczyć świerk i grab, do grupy współdominujących jesion, olszę i dąb, a do grupy
domieszkowych (małolicznych) pozostałe analizowane gatunki, czyli lipę, brzozę, klon, sosnę,
wiąz oraz osikę, jarząb i wierzbę iwę. Nieco inaczej przedstawiała się struktura gatunkowa pod
względem udziału pierśnicowego pola przekroju (tab.).

W grupie gatunków dominujących największy udział w całym okresie badań zachował świerk,
mimo że zmalał on z 50 do 35% pod względem liczby drzew oraz z 38 i 39% (w 2. i 3. inwen−
taryzacji) do 33,7% w ostatniej inwentaryzacji pod względem pierśnicowego pola przekroju
(tab.). Jego zagęszczenie uległo zmniejszeniu z 242 do 193 szt./ha przy nieznacznym wzroście
pierśnicowego pola przekroju (11,1−12,7 m2/ha), co spowodowało wzrost przeciętnej pierśnicy 
z 24,8 do 28,0 cm (najwyższa wartość Dg była w 4. inwentaryzacji i wyniosła 28,9 cm) (ryc. 1b).
Zmiany opisanych powyżej parametrów wskazują na względnie bezpieczny status i stabilny
udział świerka w starodrzewach zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej.

Udział grabu wzrósł z 11,5% (w 2. inwentaryzacji) do prawie 39% pod względem liczby
drzew oraz pod względem pierśnicowego pola przekroju z 9,5 do 14,5%. Począwszy od drugiej
inwentaryzacji zarówno jego zagęszczenie, jak również pierśnicowe pole przekroju wykazywały
stałą tendencję rosnącą (od 51 do 214 szt./ha) oraz (z 2,8 do 5,1 m2/ha) (ryc. 1c). W całym okre−
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Ryc. 1.
Zmiany liczby drzew (N), pierśnicowego pola przekroju (G) i przeciętnej pierśnicy (Dg) wszystkich drzew
(a) oraz poszczególnych gatunków (b−k) w starodrzewach Puszczy Białowieskiej w kolejnych inwentary−
zacjach (P1 – 1949; P2 – 1963; P3 – 1970; P4 – 1986; P5 – 1996 i P6 – 2006) 
Changes in the number of trees (N), basal area (G) and quadratic mean diameter (Dg) of all trees (a) and
by tree species (b−k) in the old−growth stands of the Białowieża Forest in subsequent inventories (P1 – 1949;
P2 – 1963; P3 – 1970; P4 – 1986; P5 – 1996 and P6 – 2006)
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sie badań systematycznie malała przeciętna pierśnica (od 33,2 do 17,0 cm), co świadczy o inten−
sywnym odmładzaniu populacji grabu i jego dużej ekspansji. 

Do grupy gatunków współdominujących zaliczono jesion, którego udział pod względem
liczby drzew wzrósł początkowo z 5,8 do 16,7%, aby w ostatnim okresie zmniejszyć się ponownie
do 6%. Gatunek ten zwiększył swoje zagęszczenie z 28 szt./ha w 1949 do 99 szt./ha w 1996, jed−
nakże intensywne zamieranie, które wystąpiło po 2000 roku, zmniejszyło jego liczebność w 2006
roku prawie do stanu wyjściowego (33 szt./ha). Również pierśnicowe pole przekroju, które rosło
systematycznie począwszy od drugiej inwentaryzacji (od 2,3 do 4,2 m2/ha w 1996 roku) w 2006
roku zmniejszyło się do 2,8 m2/ha (ryc. 1d). Przeciętna pierśnica ulegała znacznym zmianom od
1949 roku, malała z 37,7 cm wraz z odmładzaniem się populacji do 21 cm, po czym nagle wzrosła
do 33 cm w 2006 roku w wyniku zamierania przeważnie młodych jesionów. Z tego powodu
jesion z gatunku ekspansywnego stał się obecnie gatunkiem ustępującym.

Kolejnym gatunkiem współdominującym była olsza, której udział wahał się tylko niezna−
cznie w całym okresie badań zarówno pod względem liczby drzew (od 7,4 do 9,8%), jak i pierśni−
cowego pola przekroju (od 8,9 do 10,3%). Zagęszczenie olszy utrzymywało się na podobnym
poziomie i wynosiło średnio 44 szt./ha (ryc. 1e). Również nieznacznym fluktuacjom ulegało
pierśnicowe pole przekroju (od 2,6 do 3,6 m2/ha). Przeciętna pierśnica zmieniała się w prze−
dziale od 27,5 do 32,8 cm. To wskazuje, że ten gatunek jest względnie bezpieczny i zachowuje
swój stabilny udział w drzewostanach zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej. 

Ostatnim gatunkiem, który jeszcze został zaliczony do gatunków współdominujacych, jest
dąb. Co prawda jego udział zmalał pod względem liczby drzew z 8,2 do 4,9%, ale wzrósł pod
względem pierśnicowego pola przekroju z 14,7 do 22,3%, które począwszy od pierwszej inwen−
taryzacji systematycznie rosło od 5,1 do 7,8 m2/ha (ryc. 1f). W tym samym czasie ciągle
zmniejszało się zagęszczenie drzew (z 40 do 27 szt./ha) i rosła systematycznie wartość przecięt−
nej pierśnicy (z 40,5 do 60,6 cm). To jednoznacznie wskazuje na szybkie starzenie się populacji
dębu, a tym samym klasyfikuje go w grupie gatunków ustępujących. 

Gatu− Liczba drzew Pierśnicowe pole przekroju
nek P1 P2 P3 P4 P5 P6 Śr. P1 P2 P3 P4 P5 P6 Śr.
Sw 49,9 47,0 41,6 30,7 30,7 34,9 39,1 33,5 38,3 39,3 34,5 33,0 33,7 35,4
Gb 14,9 11,5 14,8 29,7 32,8 38,7 23,7 18,0 9,5 9,5 12,5 13,0 14,5 12,8
Js 5,8 11,6 16,4 17,9 16,7 6,0 12,4 8,9 8,0 9,0 10,8 12,5 8,1 9,6
Ol 9,8 8,7 9,3 7,9 7,4 7,7 8,5 9,5 8,9 9,1 9,2 9,6 10,3 9,4
Db 8,2 8,2 6,8 5,7 4,9 4,9 6,5 14,7 20,4 20,0 21,8 21,2 22,3 20,1
Lp 0,9 3,3 3,7 4,0 3,7 4,1 3,3 0,4 0,6 0,9 1,8 2,2 2,6 1,4
Brz 4,3 2,8 2,2 0,7 0,7 0,6 1,9 3,4 2,3 2,1 1,0 0,7 0,6 1,7
Kl 2,6 2,3 1,9 1,5 1,4 1,4 1,9 4,0 3,7 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7
So 2,2 2,5 2,1 1,3 1,1 1,2 1,7 5,4 6,4 5,9 4,4 4,0 4,1 5,0
Wz 0,5 1,5 0,9 0,4 0,6 0,5 0,7 0,7 1,7 0,5 0,1 0,1 0,1 0,5
Os, Jrz,
Iwa

0,9 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0,4 1,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,5

Tabela.
Struktura [%] składu gatunkowego drzewostanów na stałych powierzchniach badawczych w starodrzewach
Puszczy Białowieskiej w kolejnych inwentaryzacjach (P1 – 1949; P2 – 1963; P3 – 1970; P4 – 1986; P5 – 1996
i P6  –  2006) 
Structure [%] of species composition on the permanent sample plots in the old−growth stands of the
Białowieża Forest in subsequent inventories (P1 – 1949; P2 – 1963; P3 – 1970; P4 – 1986; P5 – 1996 and
P6 – 2006)
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sie badań systematycznie malała przeciętna pierśnica (od 33,2 do 17,0 cm), co świadczy o inten−
sywnym odmładzaniu populacji grabu i jego dużej ekspansji. 

Do grupy gatunków współdominujących zaliczono jesion, którego udział pod względem
liczby drzew wzrósł początkowo z 5,8 do 16,7%, aby w ostatnim okresie zmniejszyć się ponownie
do 6%. Gatunek ten zwiększył swoje zagęszczenie z 28 szt./ha w 1949 do 99 szt./ha w 1996, jed−
nakże intensywne zamieranie, które wystąpiło po 2000 roku, zmniejszyło jego liczebność w 2006
roku prawie do stanu wyjściowego (33 szt./ha). Również pierśnicowe pole przekroju, które rosło
systematycznie począwszy od drugiej inwentaryzacji (od 2,3 do 4,2 m2/ha w 1996 roku) w 2006
roku zmniejszyło się do 2,8 m2/ha (ryc. 1d). Przeciętna pierśnica ulegała znacznym zmianom od
1949 roku, malała z 37,7 cm wraz z odmładzaniem się populacji do 21 cm, po czym nagle wzrosła
do 33 cm w 2006 roku w wyniku zamierania przeważnie młodych jesionów. Z tego powodu
jesion z gatunku ekspansywnego stał się obecnie gatunkiem ustępującym.

Kolejnym gatunkiem współdominującym była olsza, której udział wahał się tylko niezna−
cznie w całym okresie badań zarówno pod względem liczby drzew (od 7,4 do 9,8%), jak i pierśni−
cowego pola przekroju (od 8,9 do 10,3%). Zagęszczenie olszy utrzymywało się na podobnym
poziomie i wynosiło średnio 44 szt./ha (ryc. 1e). Również nieznacznym fluktuacjom ulegało
pierśnicowe pole przekroju (od 2,6 do 3,6 m2/ha). Przeciętna pierśnica zmieniała się w prze−
dziale od 27,5 do 32,8 cm. To wskazuje, że ten gatunek jest względnie bezpieczny i zachowuje
swój stabilny udział w drzewostanach zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej. 

Ostatnim gatunkiem, który jeszcze został zaliczony do gatunków współdominujacych, jest
dąb. Co prawda jego udział zmalał pod względem liczby drzew z 8,2 do 4,9%, ale wzrósł pod
względem pierśnicowego pola przekroju z 14,7 do 22,3%, które począwszy od pierwszej inwen−
taryzacji systematycznie rosło od 5,1 do 7,8 m2/ha (ryc. 1f). W tym samym czasie ciągle
zmniejszało się zagęszczenie drzew (z 40 do 27 szt./ha) i rosła systematycznie wartość przecięt−
nej pierśnicy (z 40,5 do 60,6 cm). To jednoznacznie wskazuje na szybkie starzenie się populacji
dębu, a tym samym klasyfikuje go w grupie gatunków ustępujących. 

Gatu− Liczba drzew Pierśnicowe pole przekroju
nek P1 P2 P3 P4 P5 P6 Śr. P1 P2 P3 P4 P5 P6 Śr.
Sw 49,9 47,0 41,6 30,7 30,7 34,9 39,1 33,5 38,3 39,3 34,5 33,0 33,7 35,4
Gb 14,9 11,5 14,8 29,7 32,8 38,7 23,7 18,0 9,5 9,5 12,5 13,0 14,5 12,8
Js 5,8 11,6 16,4 17,9 16,7 6,0 12,4 8,9 8,0 9,0 10,8 12,5 8,1 9,6
Ol 9,8 8,7 9,3 7,9 7,4 7,7 8,5 9,5 8,9 9,1 9,2 9,6 10,3 9,4
Db 8,2 8,2 6,8 5,7 4,9 4,9 6,5 14,7 20,4 20,0 21,8 21,2 22,3 20,1
Lp 0,9 3,3 3,7 4,0 3,7 4,1 3,3 0,4 0,6 0,9 1,8 2,2 2,6 1,4
Brz 4,3 2,8 2,2 0,7 0,7 0,6 1,9 3,4 2,3 2,1 1,0 0,7 0,6 1,7
Kl 2,6 2,3 1,9 1,5 1,4 1,4 1,9 4,0 3,7 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7
So 2,2 2,5 2,1 1,3 1,1 1,2 1,7 5,4 6,4 5,9 4,4 4,0 4,1 5,0
Wz 0,5 1,5 0,9 0,4 0,6 0,5 0,7 0,7 1,7 0,5 0,1 0,1 0,1 0,5
Os, Jrz,
Iwa

0,9 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0,4 1,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,5

Tabela.
Struktura [%] składu gatunkowego drzewostanów na stałych powierzchniach badawczych w starodrzewach
Puszczy Białowieskiej w kolejnych inwentaryzacjach (P1 – 1949; P2 – 1963; P3 – 1970; P4 – 1986; P5 – 1996
i P6  –  2006) 
Structure [%] of species composition on the permanent sample plots in the old−growth stands of the
Białowieża Forest in subsequent inventories (P1 – 1949; P2 – 1963; P3 – 1970; P4 – 1986; P5 – 1996 and
P6 – 2006)
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Najliczniejszym gatunkiem z grupy domieszek była lipa, której udział, zarówno pod wzglę−
dem liczby drzew (od 0,9 do 4,1%), jak i pierśnicowego pola przekroju (od 0,4 do 2,6%), syste−
matycznie wzrastał prawie w całym okresie badań. Zagęszczenie drzew tego gatunku wzrosło 
z 4,2 aż do 22,6 szt./ha, a pierśnicowe pole przekroju z 0,1 do 0,9 m2/ha (ryc. 1g). Także prze−
ciętna pierśnica, poza pierwszą i drugą inwentaryzacją, gdy wyniosła odpowiednio 20,3 i 12,2 cm,
ciągle wzrastała, do wartości 22,7 cm. Świadczy to o tym, że populacja tego gatunku, pomimo
małej liczby drzew na początku badań, intensywnie się rozwija i można obecnie uznać ten gatu−
nek za ekspansywny.

Kolejne trzy gatunki, a mianowicie brzoza, klon i sosna, ze względu na niewielki i systema−
tycznie malejący udział (tab.), jak również zmniejszające się zagęszczenie drzew i pierśnicowe
pole przekroju (ryc. 1h−j), przy wzroście przeciętnej pierśnicy, należy uznać za populacje starzejące
się, a przez to i ustępujące. 

Bardzo charakterystyczny jest proces ustępowania wiązu (ryc. 1k), u którego bardzo obniżyła
się przeciętna pierśnica, co świadczy o tym, że obecnie w populacji przeważają drzewa młode 
(w ostatnich 3 inwentaryzacjach przeciętna pierśnica wahała się od 11 do 13 cm), które nie awan−
sują do wyższych klas grubości. Aktualnie udział tego gatunku w badanych drzewostanach jest
marginalny i nie przekracza 0,5% liczby drzew i 0,1% pierśnicowego pola przekroju (tab.).

Pozostałe gatunki, takie jak osika, wierzba iwa czy jarząb, które już na początku badań 
w 1949 roku występowały jako nieliczna domieszka, w 2006 roku ustąpiły prawie zupełnie (tab.).
Przykładowo, na wszystkich powierzchniach badawczych (łącznie 9,3 ha) w ostatniej inwen−
taryzacji występowały jeszcze tylko dwie osiki.

Dyskusja
Uzyskane wyniki wskazują na różny status dynamiczny gatunków drzew występujących w staro−
drzewach Puszczy Białowieskiej. Uwzględniając dynamikę prezentowanych parametrów popu−
lacyjnych (zagęszczenie, pierśnicowe pole przekroju i przeciętna pierśnica) w latach 1949−2006,
można uszeregować je w następującej kolejności (od gatunków ekspansywnych do ustępu−
jących): grab, lipa, olsza, świerk, dąb, jesion, klon, sosna, brzoza, wiąz i osika. Uszeregowanie to
jest zbliżone do podobnego rankingu wykonanego dla Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego
Parku Narodowego [Brzeziecki i in. 2012], co świadczy, że w ekstensywnie zagospodarowanym
lesie zachodzą procesy podobne do tych, które mają miejsce w lasach wyłączonych spod
bezpośrednich działań człowieka. 

Do najbardziej ekspansywnych gatunków w badanych starodrzewach zaliczono grab, lipę
i w pewnym okresie jesion. Wszystkie te gatunki intensywnie zwiększały swój udział w czasie
objętym badaniami. Grab podwoił liczebność, a lipa, która była nieliczna w 1949 roku, zwięk−
szyła ją prawie pięciokrotnie. Intensywny rozwój populacji jesionu (trzykrotny wzrost liczby
drzew) został zatrzymany nagłym zamieraniem tego gatunku po 2000 roku. W pierwszej kolej−
ności zamarły młode jesiony, co spowodowało duży spadek liczby drzew i podwyższenie prze−
ciętnej pierśnicy tego gatunku, podobnie jak miało to miejsce w Rezerwacie Ścisłym BPN, 
dlatego odbudowa populacji jesionu może trwać bardzo długo [Brzeziecki i in. 2012]. Z powodu
zamierania jesionu do ekspansywnych gatunków zaliczono tylko grab i lipę, natomiast jesion
zakwalifikowano do gatunków ustępujących.

Względnie stabilnie wyglądał rozwój populacji olszy i świerka. Co prawda parametry popu−
lacyjne tych gatunków ulegały pewnym zmianom, ale oba te gatunki zachowały znaczny udział
zarówno pod względem liczby drzew, jak i pierśnicowego pola przekroju. Inaczej zachowywał
się świerk w Rezerwacie Ścisłym BPN [Brzeziecki i in. 2012], gdzie większość drzewostanów 
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z dominującym udziałem tego gatunku na uboższych siedliskach weszła w fazę rozpadu. Proces
ten nie wystąpił w starodrzewach zagospodarowanej części Puszczy, np. na powierzchniach
526C (bór mieszany świeży) i 312A (las mieszany świeży). Wpływ na zachowanie drzewostanów
świerkowych miała dobrze wykonywana przez administrację leśną profilaktyka, polegająca na
systematycznym usuwaniu tzw. drzew trocinkowych i ograniczaniu w ten sposób ekspansji
szkodliwych owadów.

Najbardziej liczną grupę w starodrzewach stanowiły gatunki ustępujące: dąb, klon, sosna,
brzoza, osika, jarząb i wierzba iwa. Z wymienionych powyżej gatunków pierwsze cztery zacho−
wywały się w podobny sposób pod względem parametrów populacyjnych. W każdym przypadku
malało zagęszczenie drzew i pierśnicowe pole przekroju (z wyjątkiem dębu) oraz rosła wartość
przeciętnej pierśnicy. Dla każdego z tych gatunków w ciągu około 60 lat obserwacji nie odno−
towano dorostów, które przekroczyły próg pomiaru (7 cm). Jest to obraz typowy dla starzejących
się populacji, których tempo ustępowania uzależnione jest od długowieczności gatunku. Innym
ustępującym gatunkiem jest wiąz, zagrożony przez holenderską chorobę wiązów, który co prawda
odnawiał się, lecz szybko zamierał w młodym wieku. Pozostałe gatunki, takie jak osika, jarząb 
i wierzba iwa, były bardzo nieliczne w całym okresie badań i z tego względu uznano je za ustę−
pujące ze starodrzewów Puszczy Białowieskiej. 

Dynamika rozwoju populacji gatunków drzew leśnych w starodrzewach zagospodarowanej
części Puszczy Białowieskiej jest ściśle związana z historią bezpośredniego wpływu człowieka,
czyli wykonywanymi zabiegami hodowlanymi. Drzewostany te od początku założenia po−
wierzchni doświadczalnych były prowadzone rębnią gniazdowo−przerębową, która miała
zapewnić odnawianie głównych gatunków lasotwórczych (dąb i sosna) z jednoczesnym zacho−
waniem tzw. puszczańskiego charakteru drzewostanów. Wykonywano różne cięcia odnowie−
niowe, najczęściej poszerzano naturalne luki w drzewostanie, zakładano nowe gniazda, jak
również przerzedzano wybrane partie drzewostanów (cięcia częściowe). W zabiegach pielęgna−
cyjnych preferowano gatunki o większym znaczeniu gospodarczym. Jednakże duży stan
zwierzyny płowej i żubrów utrudniał odnawianie. W latach 60. i 70. ubiegłego wieku stosowano
głównie tzw. cięcia skupinowe [Graniczny 1979], które ułatwiały odnawianie gatunków półcie−
nistych, szczególnie grabu i lipy. W latach 80. i 90. wykonywano cięcia sanitarne, posztucznie 
i w małych grupach (np. w „gniazdach kornikowych”), które były prowadzone aż do momentu
utworzenia rezerwatów na powierzchniach 334D, 582A i 582C. Te ostatnie cięcia, jak również
objęcie ochroną wymienionych powierzchni, a tym samym wstrzymanie prac hodowlanych,
jeszcze bardziej przyczyniły się do ekspansji gatunków półcienistych. 

Praktycznie w całym okresie badań na powierzchniach występowały drzewostany w fazie
regeneracji lub odnowienia o stosunkowo wysokim pierśnicowym polu przekroju (29−35 m2/ha).
Na siedlisku boru mieszanego i lasu mieszanego intensywnie odnawiał się i awansował świerk,
na olsie jesion i po części olsza [Brzeziecki, Żybura 1998], lipa na siedlisku lasu wilgotnego, 
a grab zdominował siedliska lasu mieszanego świeżego, lasu świeżego i lasu wilgotnego oraz
pojawił się samorzutnie na siedliskach mniej odpowiednich dla tego gatunku, takich jak bór
mieszany świeży i ols jesionowy [Brzeziecki, Drozdowski 2005].

W wyniku prac hodowlanych prowadzonych rębnią gniazdowo−przerębową utrzymano
puszczański charakter drzewostanów na powierzchniach doświadczalnych, ale nie udało się uzy−
skać odnowień dębu i sosny, które są cenne zarówno z gospodarczego, jak i przyrodniczego
punktu widzenia. Prowadzenie drzewostanów mieszanych, w których składzie są gatunki o róż−
nych wymaganiach świetlnych, rębnią gniazdowo−przerębową jest trudne i wymaga intensyw−
nych prac odnowieniowych oraz pielęgnacyjnych, których zaniechanie prowadzi do opanowania
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Najliczniejszym gatunkiem z grupy domieszek była lipa, której udział, zarówno pod wzglę−
dem liczby drzew (od 0,9 do 4,1%), jak i pierśnicowego pola przekroju (od 0,4 do 2,6%), syste−
matycznie wzrastał prawie w całym okresie badań. Zagęszczenie drzew tego gatunku wzrosło 
z 4,2 aż do 22,6 szt./ha, a pierśnicowe pole przekroju z 0,1 do 0,9 m2/ha (ryc. 1g). Także prze−
ciętna pierśnica, poza pierwszą i drugą inwentaryzacją, gdy wyniosła odpowiednio 20,3 i 12,2 cm,
ciągle wzrastała, do wartości 22,7 cm. Świadczy to o tym, że populacja tego gatunku, pomimo
małej liczby drzew na początku badań, intensywnie się rozwija i można obecnie uznać ten gatu−
nek za ekspansywny.

Kolejne trzy gatunki, a mianowicie brzoza, klon i sosna, ze względu na niewielki i systema−
tycznie malejący udział (tab.), jak również zmniejszające się zagęszczenie drzew i pierśnicowe
pole przekroju (ryc. 1h−j), przy wzroście przeciętnej pierśnicy, należy uznać za populacje starzejące
się, a przez to i ustępujące. 

Bardzo charakterystyczny jest proces ustępowania wiązu (ryc. 1k), u którego bardzo obniżyła
się przeciętna pierśnica, co świadczy o tym, że obecnie w populacji przeważają drzewa młode 
(w ostatnich 3 inwentaryzacjach przeciętna pierśnica wahała się od 11 do 13 cm), które nie awan−
sują do wyższych klas grubości. Aktualnie udział tego gatunku w badanych drzewostanach jest
marginalny i nie przekracza 0,5% liczby drzew i 0,1% pierśnicowego pola przekroju (tab.).

Pozostałe gatunki, takie jak osika, wierzba iwa czy jarząb, które już na początku badań 
w 1949 roku występowały jako nieliczna domieszka, w 2006 roku ustąpiły prawie zupełnie (tab.).
Przykładowo, na wszystkich powierzchniach badawczych (łącznie 9,3 ha) w ostatniej inwen−
taryzacji występowały jeszcze tylko dwie osiki.

Dyskusja
Uzyskane wyniki wskazują na różny status dynamiczny gatunków drzew występujących w staro−
drzewach Puszczy Białowieskiej. Uwzględniając dynamikę prezentowanych parametrów popu−
lacyjnych (zagęszczenie, pierśnicowe pole przekroju i przeciętna pierśnica) w latach 1949−2006,
można uszeregować je w następującej kolejności (od gatunków ekspansywnych do ustępu−
jących): grab, lipa, olsza, świerk, dąb, jesion, klon, sosna, brzoza, wiąz i osika. Uszeregowanie to
jest zbliżone do podobnego rankingu wykonanego dla Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego
Parku Narodowego [Brzeziecki i in. 2012], co świadczy, że w ekstensywnie zagospodarowanym
lesie zachodzą procesy podobne do tych, które mają miejsce w lasach wyłączonych spod
bezpośrednich działań człowieka. 

Do najbardziej ekspansywnych gatunków w badanych starodrzewach zaliczono grab, lipę
i w pewnym okresie jesion. Wszystkie te gatunki intensywnie zwiększały swój udział w czasie
objętym badaniami. Grab podwoił liczebność, a lipa, która była nieliczna w 1949 roku, zwięk−
szyła ją prawie pięciokrotnie. Intensywny rozwój populacji jesionu (trzykrotny wzrost liczby
drzew) został zatrzymany nagłym zamieraniem tego gatunku po 2000 roku. W pierwszej kolej−
ności zamarły młode jesiony, co spowodowało duży spadek liczby drzew i podwyższenie prze−
ciętnej pierśnicy tego gatunku, podobnie jak miało to miejsce w Rezerwacie Ścisłym BPN, 
dlatego odbudowa populacji jesionu może trwać bardzo długo [Brzeziecki i in. 2012]. Z powodu
zamierania jesionu do ekspansywnych gatunków zaliczono tylko grab i lipę, natomiast jesion
zakwalifikowano do gatunków ustępujących.

Względnie stabilnie wyglądał rozwój populacji olszy i świerka. Co prawda parametry popu−
lacyjne tych gatunków ulegały pewnym zmianom, ale oba te gatunki zachowały znaczny udział
zarówno pod względem liczby drzew, jak i pierśnicowego pola przekroju. Inaczej zachowywał
się świerk w Rezerwacie Ścisłym BPN [Brzeziecki i in. 2012], gdzie większość drzewostanów 
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z dominującym udziałem tego gatunku na uboższych siedliskach weszła w fazę rozpadu. Proces
ten nie wystąpił w starodrzewach zagospodarowanej części Puszczy, np. na powierzchniach
526C (bór mieszany świeży) i 312A (las mieszany świeży). Wpływ na zachowanie drzewostanów
świerkowych miała dobrze wykonywana przez administrację leśną profilaktyka, polegająca na
systematycznym usuwaniu tzw. drzew trocinkowych i ograniczaniu w ten sposób ekspansji
szkodliwych owadów.

Najbardziej liczną grupę w starodrzewach stanowiły gatunki ustępujące: dąb, klon, sosna,
brzoza, osika, jarząb i wierzba iwa. Z wymienionych powyżej gatunków pierwsze cztery zacho−
wywały się w podobny sposób pod względem parametrów populacyjnych. W każdym przypadku
malało zagęszczenie drzew i pierśnicowe pole przekroju (z wyjątkiem dębu) oraz rosła wartość
przeciętnej pierśnicy. Dla każdego z tych gatunków w ciągu około 60 lat obserwacji nie odno−
towano dorostów, które przekroczyły próg pomiaru (7 cm). Jest to obraz typowy dla starzejących
się populacji, których tempo ustępowania uzależnione jest od długowieczności gatunku. Innym
ustępującym gatunkiem jest wiąz, zagrożony przez holenderską chorobę wiązów, który co prawda
odnawiał się, lecz szybko zamierał w młodym wieku. Pozostałe gatunki, takie jak osika, jarząb 
i wierzba iwa, były bardzo nieliczne w całym okresie badań i z tego względu uznano je za ustę−
pujące ze starodrzewów Puszczy Białowieskiej. 

Dynamika rozwoju populacji gatunków drzew leśnych w starodrzewach zagospodarowanej
części Puszczy Białowieskiej jest ściśle związana z historią bezpośredniego wpływu człowieka,
czyli wykonywanymi zabiegami hodowlanymi. Drzewostany te od początku założenia po−
wierzchni doświadczalnych były prowadzone rębnią gniazdowo−przerębową, która miała
zapewnić odnawianie głównych gatunków lasotwórczych (dąb i sosna) z jednoczesnym zacho−
waniem tzw. puszczańskiego charakteru drzewostanów. Wykonywano różne cięcia odnowie−
niowe, najczęściej poszerzano naturalne luki w drzewostanie, zakładano nowe gniazda, jak
również przerzedzano wybrane partie drzewostanów (cięcia częściowe). W zabiegach pielęgna−
cyjnych preferowano gatunki o większym znaczeniu gospodarczym. Jednakże duży stan
zwierzyny płowej i żubrów utrudniał odnawianie. W latach 60. i 70. ubiegłego wieku stosowano
głównie tzw. cięcia skupinowe [Graniczny 1979], które ułatwiały odnawianie gatunków półcie−
nistych, szczególnie grabu i lipy. W latach 80. i 90. wykonywano cięcia sanitarne, posztucznie 
i w małych grupach (np. w „gniazdach kornikowych”), które były prowadzone aż do momentu
utworzenia rezerwatów na powierzchniach 334D, 582A i 582C. Te ostatnie cięcia, jak również
objęcie ochroną wymienionych powierzchni, a tym samym wstrzymanie prac hodowlanych,
jeszcze bardziej przyczyniły się do ekspansji gatunków półcienistych. 

Praktycznie w całym okresie badań na powierzchniach występowały drzewostany w fazie
regeneracji lub odnowienia o stosunkowo wysokim pierśnicowym polu przekroju (29−35 m2/ha).
Na siedlisku boru mieszanego i lasu mieszanego intensywnie odnawiał się i awansował świerk,
na olsie jesion i po części olsza [Brzeziecki, Żybura 1998], lipa na siedlisku lasu wilgotnego, 
a grab zdominował siedliska lasu mieszanego świeżego, lasu świeżego i lasu wilgotnego oraz
pojawił się samorzutnie na siedliskach mniej odpowiednich dla tego gatunku, takich jak bór
mieszany świeży i ols jesionowy [Brzeziecki, Drozdowski 2005].

W wyniku prac hodowlanych prowadzonych rębnią gniazdowo−przerębową utrzymano
puszczański charakter drzewostanów na powierzchniach doświadczalnych, ale nie udało się uzy−
skać odnowień dębu i sosny, które są cenne zarówno z gospodarczego, jak i przyrodniczego
punktu widzenia. Prowadzenie drzewostanów mieszanych, w których składzie są gatunki o róż−
nych wymaganiach świetlnych, rębnią gniazdowo−przerębową jest trudne i wymaga intensyw−
nych prac odnowieniowych oraz pielęgnacyjnych, których zaniechanie prowadzi do opanowania
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dolnych warstw drzewostanu przez gatunki bardziej ekspansywne. Takim gatunkiem okazał się
grab, który utrudniał odnawianie innych gatunków na siedliskach LMśw, Lśw i Lw, ponadto
świerk, który utrudnił odnawianie sosny na siedlisku BMśw, a także jesion w pewnym okresie,
który wygrywał konkurencję z olszą, szczególnie pod przerzedzonym drzewostanem. Nie bez
znaczenia były również ograniczenia w prowadzeniu gospodarki leśnej, wprowadzane ze wzglę−
dów ochrony przyrody, szczególnie w ostatnim okresie badań, gdy stosowano tylko cięcia sani−
tarno−ochronne. To doprowadziło do wystąpienia bardzo podobnych procesów jak w rezerwacie
ścisłym BPN, czyli homogenizacji zbiorowisk leśnych – przez dominację grabu połączoną 
z sukcesywnym ustępowaniem dębu, sosny, klonu i pozostałych mniej licznych gatunków
[Bernadzki i in. 1998a, b]. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że proces ten w starodrzewach
zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej nie jest jeszcze aż tak zaawansowany jak 
w Rezerwacie Ścisłym BPN. Ma to miejsce głównie dzięki wcześniej prowadzonym zabiegom
hodowlanym (prace odnowieniowe, pielęgnacja zapasu i regulacja struktury), w których popra−
wiano warunki wzrostu m.in. gatunkom zagrożonym, a tym samym promowano zachowanie
dużej różnorodności gatunkowej tych drzewostanów, która warunkuje ich wysokie walory przy−
rodnicze.

Wnioski
� W starodrzewach zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej w latach 1949−2006 do

grupy gatunków ekspansywnych zaliczono grab i lipę, stabilnych – olszę i świerk, natomiast
do ustępujących – dąb, jesion, klon, sosnę, brzozę, wiąz i osikę.

� W starodrzewach zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej występują bardzo podobne
procesy jak w Rezerwacie Ścisłym BPN, czyli homogenizacja zbiorowisk leśnych spowodo−
wana głównie ekspansją grabu, połączona z sukcesywnym ustępowaniem dębu, sosny, klonu
i pozostałych mniej licznych gatunków.

� Proces homogenizacji zbiorowisk leśnych w starodrzewach zagospodarowanej części Puszczy
Białowieskiej nie jest jeszcze aż tak zaawansowany jak w Rezerwacie Ścisłym BPN, dzięki
wcześniej prowadzonym zabiegom hodowlanym, które poprawiały warunki wzrostu gatunkom
zagrożonym, a tym samym promowały zachowanie różnorodności gatunkowej tych drzewo−
stanów.
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Long−term dynamics of old−growth stands in the managed part 
of the Białowieża Forest: increasing and declining tree species

In this paper, an assessment of tree population dynamics in the old−growth stands of the managed
part of the Białowieża Forest is presented. To this end, data from five long−term permanent
sample plots, representing main forest types occurring in the Białowieża Forest, were used. The
plots cover a total area of 9.3 ha and the trees inside were measured six times at the nearly 
10 years intervals between 1949−2006. For each tree, with a diameter at breast height larger than
7 cm, the species, stem diameter, stem location coordinates, crown condition and crown class were
determined. In the period 1949−1975 the subjected stands were managed by a group selection
system, but later on merely a salvage fellings (sanitation cutting) were performed. 

The dynamic status were determined on the basis of changes in three tree population
parameters: the number of trees and basal area calculated per hectare, and quadratic mean
diameter. The results obtained allow to distinguish three major groups of tree species: 1) an
increasing group, containing only hornbeam and lime; 2) a stable group, involving alder and
spruce and 3) a declining group consisting of oak, ash, maple, pine, birch, elm and aspen.

The processes, which have been taking place nowadays in the old−growth stands of the
managed part and the Strict Reserve of the Białowieża Forest, are exactly the same. They lead
to a simplification of tree species composition, due to the hornbeam expansion and declining 
in number of oak, ash, maple, pine birch and aspen at the same time. However, thanks to the
previous silvicultural treatments, that were aimed at the artificial and natural regenerations, 
as well as improvement the growth conditions of declining tree species, these processes are not
so advanced in the managed part as in case of the Strict Reserve.

summary
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dolnych warstw drzewostanu przez gatunki bardziej ekspansywne. Takim gatunkiem okazał się
grab, który utrudniał odnawianie innych gatunków na siedliskach LMśw, Lśw i Lw, ponadto
świerk, który utrudnił odnawianie sosny na siedlisku BMśw, a także jesion w pewnym okresie,
który wygrywał konkurencję z olszą, szczególnie pod przerzedzonym drzewostanem. Nie bez
znaczenia były również ograniczenia w prowadzeniu gospodarki leśnej, wprowadzane ze wzglę−
dów ochrony przyrody, szczególnie w ostatnim okresie badań, gdy stosowano tylko cięcia sani−
tarno−ochronne. To doprowadziło do wystąpienia bardzo podobnych procesów jak w rezerwacie
ścisłym BPN, czyli homogenizacji zbiorowisk leśnych – przez dominację grabu połączoną 
z sukcesywnym ustępowaniem dębu, sosny, klonu i pozostałych mniej licznych gatunków
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Literatura
Bernadzki E. 1999. Kierunki eksperymentów hodowlano−leśnych na stałych powierzchniach doświadczalnych

Katedry Hodowli Lasu SGGW w zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej. Maszynopis KHL SGGW.
Bernadzki, E., Bolibok, L., Brzeziecki B., Zajączkowski J., Żybura H. 1998a. Rozwój drzewostanów natural−

nych Białowieskiego Parku Narodowego w okresie od 1936 do 1996 roku. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.
Bernadzki, E., Bolibok, L., Brzeziecki B., Zajączkowski J., Żybura H. 1998b. Compositional dynamics of nat−

ural forests in the Białowieża National Park, northeastern Poland. Journal of Vegetation Science 9: 229−238.
Brzeziecki B., Drozdowski S. 2005. Long−term experiment on uneven−aged management in Białowieża Forest,

north−eastern Poland: implications for natural regeneration. Ann. Warsaw Agricult. Univ. – SGGW, For. And
Wood Techno. 56.

Brzeziecki B., Keczyński A., Zajączkowski J., Drozdowski S., Gawron L., Buraczyk W., Bielak K.,
Szeligowski H., Dzwonkowski M. 2012. Zagrożone gatunki drzew Białowieskiego Parku Narodowego
(Rezerwat Ścisły). Sylwan 156 (4): 252−261.

Brzeziecki B., Żybura H. 1998. Naturalne zmiany składu gatunkowego i struktury pierśnic drzewostanu na siedlisku
olsu jesionowego w okresie 47 lat. Sukcesja czy regeneracja? Sylwan 141 (4): 19−31.

Dudek C. 1950. Struktura nalotów i podrostów w drzewostanie typu grądu niskiego i projekt czynności zmierzających
do wyprowadzenia ich w pożądany drzewostan. Praca magisterska wykonana w Katedrze Hodowli Lasu SGGW. 

Grabowski T. 1950. Struktura drzewostanu i odnowienia w typie grądu wysokiego i projekt czynności hodowlanych
w tym drzewostanie. Praca magisterska wykonana w Katedrze Hodowli Lasu SGGW.

Wieloletnia dynamika starodrzewów 671

Graniczny S. 1957a. Blaski i cienie naszej gospodarki w Puszczy Białowieskiej (1). Las Polski 5: 12−15.
Graniczny S. 1957b. Blaski i cienie naszej gospodarki w Puszczy Białowieskiej (2). Las Polski 6: 9−12.
Graniczny S. 1968. Nowe problemy zagospodarowania lasów Puszczy Białowieskiej. Las Polski 18: 14.
Graniczny S. 1969. Wnioski z narady nt. „Zagospodarowanie Puszczy Białowieskiej” odbytej 5 i 6 kwietnia 1968 r. 

w Białowieży. Sylwan 113 (7): 80−83.
Graniczny S. 1979. Zmiany zagospodarowania lasów Puszczy Białowieskiej w latach 1929 – 1976. Sylwan 123 (11): 26−37.
Mierzejewski W. 1951. Struktura drzewostanu w typie boru iglastego i projekt czynności hodowlanych w tym drze−

wostanie. Praca magisterska wykonana w Katedrze Hodowli Lasu SGGW.
Niedźwiedzki P. 1951. Struktura drzewostanu i odnowienia naturalnego w typie olesu jesionowego i projekt czynności

hodowlanych w tym drzewostanie. Praca magisterska wykonana w Katedrze Hodowli Lasu SGGW.
Sieczkowski A. 1950. Struktura drzewostanu w typie boru mieszanego i projekt czynności hodowlanych w tym drze−

wostanie. Praca magisterska wykonana w Katedrze Hodowli Lasu SGGW.
Włoczewski T. 1954. Materiały do poznania zależności między drzewostanem i glebą w przestrzeni i w czasie. Prace

IBL 123: 161−249.

Long−term dynamics of old−growth stands in the managed part 
of the Białowieża Forest: increasing and declining tree species

In this paper, an assessment of tree population dynamics in the old−growth stands of the managed
part of the Białowieża Forest is presented. To this end, data from five long−term permanent
sample plots, representing main forest types occurring in the Białowieża Forest, were used. The
plots cover a total area of 9.3 ha and the trees inside were measured six times at the nearly 
10 years intervals between 1949−2006. For each tree, with a diameter at breast height larger than
7 cm, the species, stem diameter, stem location coordinates, crown condition and crown class were
determined. In the period 1949−1975 the subjected stands were managed by a group selection
system, but later on merely a salvage fellings (sanitation cutting) were performed. 

The dynamic status were determined on the basis of changes in three tree population
parameters: the number of trees and basal area calculated per hectare, and quadratic mean
diameter. The results obtained allow to distinguish three major groups of tree species: 1) an
increasing group, containing only hornbeam and lime; 2) a stable group, involving alder and
spruce and 3) a declining group consisting of oak, ash, maple, pine, birch, elm and aspen.

The processes, which have been taking place nowadays in the old−growth stands of the
managed part and the Strict Reserve of the Białowieża Forest, are exactly the same. They lead
to a simplification of tree species composition, due to the hornbeam expansion and declining 
in number of oak, ash, maple, pine birch and aspen at the same time. However, thanks to the
previous silvicultural treatments, that were aimed at the artificial and natural regenerations, 
as well as improvement the growth conditions of declining tree species, these processes are not
so advanced in the managed part as in case of the Strict Reserve.
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each stand to one of the six risk classes. Higher class indicates higher damage risk to stands. The share 
of the stand area was calculated for each class. The weighted average of the areal shares of stands in the
two highest damage risk factor classes was used as a measure of wind damage risk to forests. The values
of this measure for individual forest districts were as follows: Browsk – 27.3%, Hajnówka – 33.0%,
Białowieża – 38.3%. The degree of risk to these forests ranges from average to high, which is mainly
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Forest with a high risk factor are threatened by damage in the event of strong winds in this area.
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Wstęp
Lasy północno−wschodniej Polski charakteryzują się wysokim ryzykiem powstawania szkód
spowodowanych przez wiatr. Świadczy o tym na przykład huragan z 2002 roku, który silnie
uszkodził lasy Puszczy Piskiej, Boreckiej i Kurpiowskiej [Mikułowski 2002; Filipek 2008], 
a także „biały szkwał” z 2006 roku, niszczący wówczas w dużym stopniu drzewostany Puszczy
Piskiej. Szkody wywołane przez wiatr miały również miejsce w drzewostanach Puszczy Biało−
wieskiej. Największe z nich, ocenione na 440 tys. m3 miąższości złomów, wywrotów i posuszu,
wystąpiły w 1983 roku [Kawecka, Gutowski 1988].

Bruchwald i Dmyterko [2010] opublikowali modele ryzyka uszkodzenia drzewostanu przez
wiatr. W toku dalszych badań pewne ich elementy zostały udoskonalone [Bruchwald, Dmyterko
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2011, 2012]. Wybranym modelem można określić współczynnik ryzyka uszkodzenia każdego
drzewostanu danego obiektu leśnego. Wyższej wartości współczynnika odpowiada większe
prawdopodobieństwo powstania szkód w drzewostanie w przypadku wystąpienia silnego wiatru.
Duży udział drzewostanów o wysokich wartościach współczynnika ryzyka świadczy o wysokim
zagrożeniu lasów badanego obiektu.

Celem pracy jest prezentacja wyników zastosowania modeli ryzyka uszkodzenia drzewo−
stanu przez wiatr w nadleśnictwach Puszczy Białowieskiej bez uwzględnienia Białowieskiego
Parku Narodowego. Pozwoli to na określenie dla każdego drzewostanu współczynnika ryzyka
uszkodzenia, a następnie ocenę zagrożenia lasu. Omówione zostaną najważniejsze czynniki
kształtujące zagrożenie lasów Puszczy.

Materiał i metody
Puszcza Białowieska, położona w północno−wschodniej części naszego kraju, znajduje się na
obszarze Równiny Bielskiej, wchodzącej w skład Niziny Północnopodlaskiej [Kondracki 2002].
Obejmuje ona obszar związany z recesją zlodowacenia warciańskiego. Z tego okresu pochodzą
wzgórza kemowe, urozmaicające równinę [Kondracki 2002]. Z utworów geologicznych przewa−
żają tam piaski lodowcowe z głazami, miejscami na glinie zwałowej, a z krajobrazów – krajobraz
równin peryglacjalnych. Ze względu na wartości przyrodnicze kompleks leśny został wyróż−
niony jako samodzielna Dzielnica Puszczy Białowieskiej w Krainie Mazursko−Podlaskiej w regio−
nalizacji przyrodniczo−leśnej Tramplera i in. [1990]. Puszcza położona jest w ekoklimatycznej
strefie subborealnej, makroregionie Wysoczyzny Białostockiej [Trampler i in. 1990], a według
podziału geobotanicznego w Dziale Północnym, Krainie Bielsko−Knyszyńskiej i Okręgu Puszczy
Białowieskiej [Szafer 1978].

Zwarta powierzchnia Puszczy podzielona jest granicą państwa na część wschodnią, znajdu−
jącą się na terenie Białorusi, oraz zachodnią – położoną w naszym kraju. W polskiej części lasami
tymi administrują nadleśnictwa Browsk, Hajnówka i Białowieża oraz Białowieski Park Narodowy.
Prezentowane wyniki badań dotyczą wyłącznie drzewostanów tych trzech nadleśnictw.

Materiał badawczy zaczerpnięto z bazy danych Systemu Informatycznego Lasów Państwo−
wych (SILP). Obejmuje on cechy taksacyjne każdego drzewostanu oraz miąższość pozyskanych
złomów, wywrotów i posuszu w poszczególnych nadleśnictwach z okresu 2004−2010. Do prze−
twarzania danych zastosowano oryginalne oprogramowanie, m.in. algorytmów modelu ryzyka
uszkodzenia drzewostanu [Bruchwald, Dmyterko 2010] oraz modelu wzrostu drzewostanu
[Bruchwald 1986]. Do przeprowadzenia przestrzennych analiz zagrożenia drzewostanów wyko−
rzystano również mapy numeryczne danych nadleśnictw.

Puszcza Białowieska charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem siedlisk. Z siedlisk świe−
żych najwięcej jest lasu świeżego (Lśw), którego udział w Nadleśnictwie Białowieża przekracza
30% (ryc. 1). Duży jest również udział lasu mieszanego świeżego (LMśw), a w Nadleśnictwie
Browsk także boru mieszanego świeżego (BMśw). Wśród siedlisk wilgotnych dominują grądy
(Lw), znaczący jest udział olsu jesionowego (OlJ) (ryc. 1). 

Podczas określania składu gatunkowego uwzględniono stopień zmieszania gatunku w drze−
wostanie bez względu na wielkość jego udziału. W nadleśnictwach Białowieża i Hajnówka naj−
więcej jest świerka, zaś w Nadleśnictwie Browsk – sosny (ryc. 2a). Łączny udział świerka i sosny
w nadleśnictwach puszczańskich przekracza 50%. Wśród gatunków liściastych dominuje olsza.
Znaczący jest również udział jesionu, który w Nadleśnictwie Białowieża przekracza 5%, nato−
miast niewielki – osiki, lipy i klonu (ryc. 2b). 

Obszar badań charakteryzuje się dużym udziałem drzewostanów starych, o wieku przekracza−
jącym 100 lat (ryc. 3). Najwięcej ich rośnie w nadleśnictwach Białowieża (35%) i Hajnówka (25%).
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więcej jest świerka, zaś w Nadleśnictwie Browsk – sosny (ryc. 2a). Łączny udział świerka i sosny
w nadleśnictwach puszczańskich przekracza 50%. Wśród gatunków liściastych dominuje olsza.
Znaczący jest również udział jesionu, który w Nadleśnictwie Białowieża przekracza 5%, nato−
miast niewielki – osiki, lipy i klonu (ryc. 2b). 

Obszar badań charakteryzuje się dużym udziałem drzewostanów starych, o wieku przekracza−
jącym 100 lat (ryc. 3). Najwięcej ich rośnie w nadleśnictwach Białowieża (35%) i Hajnówka (25%).
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Wysoki jest również udział drzewostanów V klasy wieku, a w nadleśnictwach Browsk i Hajnówka
także III i IV klasy. Bardzo mało jest drzewostanów I klasy wieku, a w Nadleśnictwie Białowieża
również klasy II wieku.

W nadleśnictwach puszczańskich nie stosuje się zrębowego sposobu zagospodarowania
lasu. Lasy zostały podzielone na dwa typy gospodarstw: przerębowo−zrębowe i specjalne (ryc. 4).
Pierwszy typ, który dominuje w nadleśnictwach Browsk i Hajnówka, wymaga stosowania rębni
złożonych, np. częściowych lub stopniowych. Wykorzystuje się w nim odnowienia naturalne,
zwłaszcza cennych gatunków drzew: dębu, jesionu, wiązu, lipy i innych. Gospodarstwo specjalne
natomiast tworzy się głównie z rezerwatów ścisłych i częściowych. Dominują one w Nadleśni−
cwie Białowieża. Drzewostany rezerwatów ścisłych nie podlegają ingerencji człowieka, a w rezer−
watach częściowych gospodaruje się zgodnie z zatwierdzonymi planami. 

Ryc. 1.
Udział świeżych (a) i wilgotnych (b) typów siedliskowych lasu w powierzchni nadleśnictw Puszczy Biało−
wieskiej
Share of fresh (a) and moist (b) forest habitat types in the Białowieża Primeval Forests forest districts 

a)

b)
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Ryc. 2.
Rzeczywisty udział gatunków drzew w nadleśnictwach puszczańskich: a – gatunki drzew o dużym udziale
powierzchni; b – gatunki drzew o małym udziale powierzchni
Actual share of tree species in the Białowieża Primeval Forests forest districts: a – tree species with a high
areal share; b – tree species with a low areal share

Ryc. 3.
Udział powierzchni drzewostanów w klasach wieku
Areal share of stands in age classes

a)

b)
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Wyniki i dyskusja
Modele ryzyka uszkodzenia określają dla poszczególnych drzewostanów współczynnik ryzyka
uszkodzenia, będący liczbą z zakresu od 0 do 3. Większej wartości współczynnika odpowiada
większe prawdopodobieństwo wystąpienia szkód spowodowanych wiatrem.

Modele ryzyka uszkodzenia drzewostanu przez wiatr oparto na czterech grupach cech:

1) zmiennych cechach drzewostanu,
2) stałych cechach drzewostanu,
3) położeniu nadleśnictwa, a tym samym drzewostanu, w regionie kraju,
4) wysokości szkód powstałych w drzewostanie w ostatnich latach.

Dla pierwszej grupy cech opracowano model I ryzyka uszkodzenia drzewostanu, który przyjął
postać:

R1 = 0,505 · X1 + 0,030 · X2 + 0,240 · X3 + 0,160 · X4 + 0,065 · X5 [1]
gdzie:

X1 – średnia wysokość gatunku głównego,
X2 – wiek gatunku głównego,
X3 – skład gatunkowy drzewostanu,
X4 – smukłość gatunku głównego,
X5 – czynnik zadrzewienia.

Suma wag we wzorze [1] wynosi 1, a wartość wagi, którą przyporządkowano do danej cechy,
świadczy o jej wpływie na współczynnik ryzyka uszkodzenia drzewostanu. Największe znacze−
nie ma średnia wysokość gatunku głównego, a następnie skład gatunkowy drzewostanu. Mały
wpływ wywiera wiek gatunku głównego, jest on jednak uwzględniony w średniej wysokości, 
z którą jest powiązany.

Ryc. 4.
Powierzchniowy udział gospodarstw przerębowo−zrębowych (GPZ) i specjalnych (S) w nadleśnictwach
puszczańskich
Areal share of stands under clear−cutting−selection system (GPZ) and special management (S) in the
Białowieża Primeval Forests forest districts
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Ze stałych cech drzewostanu wzięto pod uwagę typ siedliskowy lasu. W wyniku transfor−
mowania tej cechy do X6, utworzono model II ryzyka uszkodzenia drzewostanu, w którym
współczynnik ryzyka określa się wzorem:

R2 = R1 + X6 [2]

Z przeprowadzonej analizy, dotyczącej przestrzennego występowania szkód w lasach Polski,
wynika, że najbardziej zagrożone są drzewostany nadleśnictw regionalnych dyrekcji we
Wrocławiu, Katowicach, Olsztynie, Białymstoku i Gdańsku, najmniej zaś w RDLP Warszawa 
i Lublin [Bruchwald, Dmyterko 2011]. Informacje te umożliwiły określenie współczynników
regionalnego ryzyka uszkodzenia drzewostanów dla każdego nadleśnictwa Polski. Wartość tego
współczynnika kształtuje się od 0 do 3, a więc od zagrożenia niskiego do bardzo wysokiego. Dla
Puszczy Białowieskiej współczynnik regionalnego ryzyka uszkodzenia drzewostanów wynosi 2,
co oznacza zagrożenie wysokie. 

Przez transformowanie współczynnika regionalnego ryzyka uszkodzenia do X7 zmody−
fikowano wzór [2], tworząc model III ryzyka uszkodzenia drzewostanu:

R3 = R2 + X7 [3]

Wiatr przeważnie nie niszczy całego drzewostanu, tylko jego część. W uszkodzonym drze−
wostanie zwiększa się prawdopodobieństwo powstawania dalszych szkód, podczas kolejnego
silnego wiatru. Uwzględniając dane z SILP, dotyczące miąższości pozyskanych w ostatnich 10
latach złomów, wywrotów i posuszu, wprowadzono do wzoru [3] cechę X8, co umożliwiło pow−
stanie modelu IV ryzyka uszkodzenia drzewostanu:

R4 = R3 + X8 [4]

Model ryzyka uszkodzenia drzewostanu będzie nadal doskonalony. Sprawdzony zostanie m.in.
wpływ sąsiedztwa drzewostanu na ryzyko powstania w nim szkód, a dla drzewostanów górskich
także wpływ elementów rzeźby terenu.

W okresie 2004−2010 w Puszczy Białowieskiej nie wystąpiły w drzewostanach większe
szkody spowodowane przez wiatr. Przyjmując za miarę szkód miąższość pozyskanych złomów 
i wywrotów, stwierdzono, że szkody w Nadleśnictwie Browsk osiągnęły maksymalną wielkość
do 10 tys. m3 surowca drzewnego w 2005 roku, w Nadleśnictwie Hajnówka – 8 tys. m3 w 2007
roku, a w Nadleśnictwie Białowieża – 3,5 tys. m3 w 2005 i 2007 roku (ryc. 5). Większe szkody
uzyskuje się, gdy uwzględni się, oprócz miąższości złomów i wywrotów, także miąższość posuszu.
W takim przypadku zostaną ujęte szkody powstałe nie tylko pod wpływem wiatru, ale także
innych czynników, np. obniżenia poziomu wód gruntowych, gradacji owadów czy chorób infek−
cyjnych drzew. W Nadleśnictwie Browsk w niektórych latach pozyskanie takiego surowca
przekraczało 20 tys. m3 miąższości, w Nadleśnictwie Hajnówka – 14 tys. m3, a w Nadleśnictwie
Białowieża – 22 tys. m3 (ryc. 5). Wśród pozyskanych gatunków drzew dominował świerk. 
W Nadleśnictwie Białowieża jego udział wyniósł około 90%. W Nadleśnictwie Browsk uprząt−
nięto dość dużo sosny i dębu, a w Nadleśnictwie Hajnówka – sosny i brzozy (tab. 1). Wichura 
z marca 1983 roku wyrządziła w drzewostanach bardzo duże szkody. W wyniku jej działania
pozyskano złomy, wywroty i posusz o następującej wielkości miąższości w poszczególnych
nadleśnictwach: Browsk – 150 tys. m3 surowca drzewnego, Hajnówka – 149 tys. m3 i Białowieża
– 121 tys. m3. Uwzględniając jeszcze 20 tys. m3 z powalonych drzew w rezerwatach ścisłych,
uzyskuje się łącznie miąższość 440 tys. m3. Wśród pozyskanych gatunków drzew przeważał
świerk (64%), a następnie: sosna (14%), brzoza (8%), osika (5%), dąb (4%) i olsza (3%) [Kawecka,
Gutowski 1988].
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Ze stałych cech drzewostanu wzięto pod uwagę typ siedliskowy lasu. W wyniku transfor−
mowania tej cechy do X6, utworzono model II ryzyka uszkodzenia drzewostanu, w którym
współczynnik ryzyka określa się wzorem:

R2 = R1 + X6 [2]

Z przeprowadzonej analizy, dotyczącej przestrzennego występowania szkód w lasach Polski,
wynika, że najbardziej zagrożone są drzewostany nadleśnictw regionalnych dyrekcji we
Wrocławiu, Katowicach, Olsztynie, Białymstoku i Gdańsku, najmniej zaś w RDLP Warszawa 
i Lublin [Bruchwald, Dmyterko 2011]. Informacje te umożliwiły określenie współczynników
regionalnego ryzyka uszkodzenia drzewostanów dla każdego nadleśnictwa Polski. Wartość tego
współczynnika kształtuje się od 0 do 3, a więc od zagrożenia niskiego do bardzo wysokiego. Dla
Puszczy Białowieskiej współczynnik regionalnego ryzyka uszkodzenia drzewostanów wynosi 2,
co oznacza zagrożenie wysokie. 

Przez transformowanie współczynnika regionalnego ryzyka uszkodzenia do X7 zmody−
fikowano wzór [2], tworząc model III ryzyka uszkodzenia drzewostanu:

R3 = R2 + X7 [3]

Wiatr przeważnie nie niszczy całego drzewostanu, tylko jego część. W uszkodzonym drze−
wostanie zwiększa się prawdopodobieństwo powstawania dalszych szkód, podczas kolejnego
silnego wiatru. Uwzględniając dane z SILP, dotyczące miąższości pozyskanych w ostatnich 10
latach złomów, wywrotów i posuszu, wprowadzono do wzoru [3] cechę X8, co umożliwiło pow−
stanie modelu IV ryzyka uszkodzenia drzewostanu:

R4 = R3 + X8 [4]

Model ryzyka uszkodzenia drzewostanu będzie nadal doskonalony. Sprawdzony zostanie m.in.
wpływ sąsiedztwa drzewostanu na ryzyko powstania w nim szkód, a dla drzewostanów górskich
także wpływ elementów rzeźby terenu.

W okresie 2004−2010 w Puszczy Białowieskiej nie wystąpiły w drzewostanach większe
szkody spowodowane przez wiatr. Przyjmując za miarę szkód miąższość pozyskanych złomów 
i wywrotów, stwierdzono, że szkody w Nadleśnictwie Browsk osiągnęły maksymalną wielkość
do 10 tys. m3 surowca drzewnego w 2005 roku, w Nadleśnictwie Hajnówka – 8 tys. m3 w 2007
roku, a w Nadleśnictwie Białowieża – 3,5 tys. m3 w 2005 i 2007 roku (ryc. 5). Większe szkody
uzyskuje się, gdy uwzględni się, oprócz miąższości złomów i wywrotów, także miąższość posuszu.
W takim przypadku zostaną ujęte szkody powstałe nie tylko pod wpływem wiatru, ale także
innych czynników, np. obniżenia poziomu wód gruntowych, gradacji owadów czy chorób infek−
cyjnych drzew. W Nadleśnictwie Browsk w niektórych latach pozyskanie takiego surowca
przekraczało 20 tys. m3 miąższości, w Nadleśnictwie Hajnówka – 14 tys. m3, a w Nadleśnictwie
Białowieża – 22 tys. m3 (ryc. 5). Wśród pozyskanych gatunków drzew dominował świerk. 
W Nadleśnictwie Białowieża jego udział wyniósł około 90%. W Nadleśnictwie Browsk uprząt−
nięto dość dużo sosny i dębu, a w Nadleśnictwie Hajnówka – sosny i brzozy (tab. 1). Wichura 
z marca 1983 roku wyrządziła w drzewostanach bardzo duże szkody. W wyniku jej działania
pozyskano złomy, wywroty i posusz o następującej wielkości miąższości w poszczególnych
nadleśnictwach: Browsk – 150 tys. m3 surowca drzewnego, Hajnówka – 149 tys. m3 i Białowieża
– 121 tys. m3. Uwzględniając jeszcze 20 tys. m3 z powalonych drzew w rezerwatach ścisłych,
uzyskuje się łącznie miąższość 440 tys. m3. Wśród pozyskanych gatunków drzew przeważał
świerk (64%), a następnie: sosna (14%), brzoza (8%), osika (5%), dąb (4%) i olsza (3%) [Kawecka,
Gutowski 1988].
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Ryc. 5.
Miąższość złomów, wywrotów i posuszu pozyskana w latach 2004−2010 w nadleśnictwach Browsk (a), Haj−
nówka (b) i Białowieża (c) 
Volume of windbroken, windfallen and dead trees harvested in years 2004−2010 in Browsk (a), Hajnówka
(b) and Białowieża (c) forest districts

a)

b)

c)

756

Arkadiusz Bruchwald, Elżbieta Dmyterko Zagrożenie lasu przez wiatr 757

Stosując model IV ryzyka uszkodzenia drzewostanu, obliczono współczynnik ryzyka
uszkodzenia dla każdego drzewostanu poszczególnych nadleśnictw. Następnie utworzono 6 klas
tego współczynnika, każda o szerokości 0,5, do których zaliczono poszczególne drzewostany.
Wyższej klasie współczynnika ryzyka odpowiadają drzewostany bardziej zagrożone. Dla każdej
klasy obliczono, wyrażony w procentach, udział powierzchni drzewostanów (tab. 2). Cechą
charakterystyczną nadleśnictw Puszczy Białowieskiej jest bardzo mały udział drzewostanów 
w trzech najniższych klasach współczynnika ryzyka uszkodzenia. Wynika to z małego udziału
drzewostanów młodych, zwłaszcza upraw i młodników. Najwięcej, prawie 50%, jest drzewosta−
nów w klasie 5 współczynnika, o wartościach z zakresu 2,0–2,5. Dużo drzewostanów znajduje
się w klasie 6, o przedziale współczynnika 2,5–3,0. W Nadleśnictwie Białowieża udział ten wynosi
około 34% (tab. 2).

Ocenę modelu ryzyka powstawania szkód w drzewostanie przeprowadzono, wykorzystując
dane o pozyskaniu w badanych nadleśnictwach puszczańskich w okresie 2004−2010 złomów,
wywrotów i posuszu. Ocena wymagała zdefiniowania pojęcia „drzewostan uszkodzony”. Przyjęto,
że w drzewostanie uszkodzonym zachodzi przyspieszony proces zamierania drzew, a odbywa się
to wówczas, gdy miąższość wydzielających się drzew, w przeliczeniu na jeden hektar, przekracza
wartość graniczną, określoną wzorem [Bruchwald, Dmyterko 2010]:

Szkoda [5]

gdzie H jest średnią wysokością gatunku głównego drzewostanu.

W drzewostanach młodych wartość graniczna przekracza 1 m3/ha, a w drzewostanach starych
dochodzi do 4 m3/ha.

Każdy drzewostan nadleśnictwa zaliczono do jednej z dwóch grup: nieuszkodzonych – miąż−
szość pozyskanych złomów wywrotów i posuszu nie przekraczała wartości granicznej określonej
wzorem [5] i uszkodzonych – miąższość przekraczała wartość graniczną. W wariancie drugim 
w tworzeniu tych grup drzewostanów uwzględniono wyłącznie pozyskane złomy i wywroty, bez
posuszu. Zastosowane w obu wariantach dane pochodziły z okresu 2004−2010. Po utworzeniu
tych grup drzewostanów obliczono udział ich powierzchni zarówno w całym nadleśnictwie, jak
i w poszczególnych klasach współczynnika ryzyka uszkodzenia drzewostanu.
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Browsk Hajnówka Białowieża
Gatunek miąższość udział miąższość udział miąższość udział

[tys. m3] [%] [tys. m3] [%] [tys. m3] [%]
Świerk 73,7 58,5 55,4 66,7 83,2 90,3
Sosna 28,7 22,8 7,0 8,5 3,3 3,6
Dąb 8,6 6,9 1,3 1,6 0,7 0,7
Brzoza 2,2 3,5 6,3 7,5 1,5 1,6
Olsza 1,6 1,3 3,0 3,6 0,5 0,6
Inne 8,8 7,0 10,0 12,1 3,0 3,2
Razem 125,9 100 83,1 100 92,1 100

Tabela 1.
Struktura gatunkowa złomów, wywrotów i posuszu pozyskanych w okresie 2004−2010 w analizowanych
nadleśnictwach
Species structure of windbroken, windfallen and dead trees harvested in analysed forest districts in 2004−
−2010 period
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Ryc. 5.
Miąższość złomów, wywrotów i posuszu pozyskana w latach 2004−2010 w nadleśnictwach Browsk (a), Haj−
nówka (b) i Białowieża (c) 
Volume of windbroken, windfallen and dead trees harvested in years 2004−2010 in Browsk (a), Hajnówka
(b) and Białowieża (c) forest districts

a)

b)

c)

Zagrożenie lasu przez wiatr 757

Stosując model IV ryzyka uszkodzenia drzewostanu, obliczono współczynnik ryzyka
uszkodzenia dla każdego drzewostanu poszczególnych nadleśnictw. Następnie utworzono 6 klas
tego współczynnika, każda o szerokości 0,5, do których zaliczono poszczególne drzewostany.
Wyższej klasie współczynnika ryzyka odpowiadają drzewostany bardziej zagrożone. Dla każdej
klasy obliczono, wyrażony w procentach, udział powierzchni drzewostanów (tab. 2). Cechą
charakterystyczną nadleśnictw Puszczy Białowieskiej jest bardzo mały udział drzewostanów 
w trzech najniższych klasach współczynnika ryzyka uszkodzenia. Wynika to z małego udziału
drzewostanów młodych, zwłaszcza upraw i młodników. Najwięcej, prawie 50%, jest drzewosta−
nów w klasie 5 współczynnika, o wartościach z zakresu 2,0–2,5. Dużo drzewostanów znajduje
się w klasie 6, o przedziale współczynnika 2,5–3,0. W Nadleśnictwie Białowieża udział ten wynosi
około 34% (tab. 2).

Ocenę modelu ryzyka powstawania szkód w drzewostanie przeprowadzono, wykorzystując
dane o pozyskaniu w badanych nadleśnictwach puszczańskich w okresie 2004−2010 złomów,
wywrotów i posuszu. Ocena wymagała zdefiniowania pojęcia „drzewostan uszkodzony”. Przyjęto,
że w drzewostanie uszkodzonym zachodzi przyspieszony proces zamierania drzew, a odbywa się
to wówczas, gdy miąższość wydzielających się drzew, w przeliczeniu na jeden hektar, przekracza
wartość graniczną, określoną wzorem [Bruchwald, Dmyterko 2010]:

Szkoda [5]

gdzie H jest średnią wysokością gatunku głównego drzewostanu.

W drzewostanach młodych wartość graniczna przekracza 1 m3/ha, a w drzewostanach starych
dochodzi do 4 m3/ha.

Każdy drzewostan nadleśnictwa zaliczono do jednej z dwóch grup: nieuszkodzonych – miąż−
szość pozyskanych złomów wywrotów i posuszu nie przekraczała wartości granicznej określonej
wzorem [5] i uszkodzonych – miąższość przekraczała wartość graniczną. W wariancie drugim 
w tworzeniu tych grup drzewostanów uwzględniono wyłącznie pozyskane złomy i wywroty, bez
posuszu. Zastosowane w obu wariantach dane pochodziły z okresu 2004−2010. Po utworzeniu
tych grup drzewostanów obliczono udział ich powierzchni zarówno w całym nadleśnictwie, jak
i w poszczególnych klasach współczynnika ryzyka uszkodzenia drzewostanu.
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Gatunek miąższość udział miąższość udział miąższość udział

[tys. m3] [%] [tys. m3] [%] [tys. m3] [%]
Świerk 73,7 58,5 55,4 66,7 83,2 90,3
Sosna 28,7 22,8 7,0 8,5 3,3 3,6
Dąb 8,6 6,9 1,3 1,6 0,7 0,7
Brzoza 2,2 3,5 6,3 7,5 1,5 1,6
Olsza 1,6 1,3 3,0 3,6 0,5 0,6
Inne 8,8 7,0 10,0 12,1 3,0 3,2
Razem 125,9 100 83,1 100 92,1 100

Tabela 1.
Struktura gatunkowa złomów, wywrotów i posuszu pozyskanych w okresie 2004−2010 w analizowanych
nadleśnictwach
Species structure of windbroken, windfallen and dead trees harvested in analysed forest districts in 2004−
−2010 period
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W Nadleśnictwie Browsk występuje bardzo silny związek między udziałem drzewostanów
uszkodzonych i współczynnikiem ryzyka uszkodzenia, obliczonym za pomocą modelu IV (ryc. 6).
Wzrostowi współczynnika ryzyka towarzyszy wzrost udziału drzewostanów uszkodzonych. Dotyczy
to zarówno wariantu, gdy w grupie drzewostanów uszkodzonych uwzględniono tylko złomy 
i wywroty (część uszkodzonych drzew), jak i wariantu, gdy oprócz złomów i wywrotów uwzględ−
niono także posusz (wszystkie uszkodzone drzewa). Silne powiązanie udziału powierzchni drze−
wostanów uszkodzonych ze współczynnikiem ryzyka występuje w nadleśnictwach Hajnówka 
i Białowieża (ryc. 6). Przeprowadzona dla badanych nadleśnictw analiza powiązań udziału drze−
wostanów uszkodzonych ze współczynnikiem ryzyka wskazuje na bardzo dobre funkcjonowa−
nie tego modelu. Potwierdzają to analogiczne badania przeprowadzone w innych nadleśnictwach
o silnych szkodach, spowodowanych przez wiatr [Bruchwald, Dmyterko 2010, 2011]. 

W ocenie zagrożenia lasów ważny jest przestrzenny układ drzewostanów o wysokim współ−
czynniku ryzyka uszkodzenia. W Nadleśnictwie Browsk w najwyższej klasie współczynnika
ryzyka występuje 13,3% powierzchni drzewostanów, rozmieszczonych przeważnie równomier−
nie na całym obszarze (ryc. 7). Większe skupiska tych drzewostanów, przyjęte za miejsca bar−
dziej zagrożone, położone są w części południowej nadleśnictwa. W Nadleśnictwie Hajnówka,
o 25,0% udziale drzewostanów w najwyższej klasie współczynnika ryzyka, duże skupiska drze−
wostanów wysokiego ryzyka uszkodzenia stwierdzono zarówno w części północnej, jak i połud−
niowej (ryc. 8). W Nadleśnictwie Białowieża, o udziale drzewostanów w najwyższej klasie
współczynnika ryzyka 33,8%, duże skupiska drzewostanów wysokiego ryzyka uszkodzenia
wystąpiły w północnej i środkowej jego części (ryc. 9). 

Największe znaczenie w ocenie zagrożenia lasów nadleśnictwa ma udział drzewostanów
dwóch najwyższych klas współczynnika ryzyka. Jako miernik zagrożenia lasów nadleśnictwa
przyjęto cechę określoną wzorem:

[6]

gdzie p5 i p6 to udział powierzchni drzewostanów w piątej i szóstej klasie współczynnika ryzyka. 

Wartość tego współczynnika oznacza stopień zagrożenia lasu. Gdy wartość Ms zawiera się w prze−
dziale 0−10%, to zagrożenie jest niskie, 10−20% – podwyższone, 20−30% – średnie, 30−40%
wysokie, a powyżej 40% – bardzo wysokie. Wartość przyjętego miernika zagrożenia lasu w 2010
roku wynosiła dla Nadleśnictwa Browsk – 27,3%, Hajnówka – 33,0%, Białowieża – 38,3%.
Zagrożenie lasów w tych nadleśnictwach kształtuje się zatem od średniego do wysokiego. Główną
przyczyną wysokiego zagrożenia lasów charakteryzowanego obszaru jest duży udział starych
drzewostanów świerkowych. Udział powierzchniowy drzewostanów świerkowych w wieku
powyżej 60 lat wynosi w poszczególnych nadleśnictwach: Browsk – 27,0%, Hajnówka – 31,6%,
Białowieża – 39,8%. Łączną miąższość świerka w tych drzewostanach oszacowano na około 
5 mln m3. Obniżenie zagrożenia lasu wymaga zaplanowania i zrealizowania w odpowiedniej
wysokości rozmiaru cięć, zwłaszcza cięć rębnych.

Nadleśnictwo 0,0−0,5 0,5−1,0 1,0−1,5 1,5−2,0 2,0−2,5 2,5−3,0
Browsk 0,2 2,5 6,0 29,5 48,4 13,3
Hajnówka 0,0 1,7 5,1 23,1 45,0 25,0
Białowieża 0,0 1,4 2,9 16,9 45,0 33,8

Tabela 2.
Udział powierzchni drzewostanów w klasach współczynnika ryzyka uszkodzenia drzewostanu dla
nadleśnictw puszczańskich w roku 2010
Areal share of stands in wind damage risk factor classes for the analysed forest districts in 2010
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Wykorzystując model wzrostu do przetwarzania danych taksacyjnych drzewostanu
zawartych w SILP, określono możliwości pozyskania surowca drzewnego w nadleśnictwach
puszczańskich. Ograniczono się przy tym do drzewostanów, które zaliczono do gospodarstwa
przerębowo−zrębowego. Dla Nadleśnictwa Browsk możliwości pozyskania surowca drzewnego

Ryc. 6.
Udział powierzchni drzewostanów uszkodzonych w klasach współczynnika ryzyka uszkodzenia w nadleś−
nictwach Browsk (a), Hajnówka (b) i Białowieża (c) 
Areal share of damaged stands in risk factor classes in Browsk (a), Hajnówka (b) and Białowieża (c) forest
districts

a)

b)

c)
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W Nadleśnictwie Browsk występuje bardzo silny związek między udziałem drzewostanów
uszkodzonych i współczynnikiem ryzyka uszkodzenia, obliczonym za pomocą modelu IV (ryc. 6).
Wzrostowi współczynnika ryzyka towarzyszy wzrost udziału drzewostanów uszkodzonych. Dotyczy
to zarówno wariantu, gdy w grupie drzewostanów uszkodzonych uwzględniono tylko złomy 
i wywroty (część uszkodzonych drzew), jak i wariantu, gdy oprócz złomów i wywrotów uwzględ−
niono także posusz (wszystkie uszkodzone drzewa). Silne powiązanie udziału powierzchni drze−
wostanów uszkodzonych ze współczynnikiem ryzyka występuje w nadleśnictwach Hajnówka 
i Białowieża (ryc. 6). Przeprowadzona dla badanych nadleśnictw analiza powiązań udziału drze−
wostanów uszkodzonych ze współczynnikiem ryzyka wskazuje na bardzo dobre funkcjonowa−
nie tego modelu. Potwierdzają to analogiczne badania przeprowadzone w innych nadleśnictwach
o silnych szkodach, spowodowanych przez wiatr [Bruchwald, Dmyterko 2010, 2011]. 

W ocenie zagrożenia lasów ważny jest przestrzenny układ drzewostanów o wysokim współ−
czynniku ryzyka uszkodzenia. W Nadleśnictwie Browsk w najwyższej klasie współczynnika
ryzyka występuje 13,3% powierzchni drzewostanów, rozmieszczonych przeważnie równomier−
nie na całym obszarze (ryc. 7). Większe skupiska tych drzewostanów, przyjęte za miejsca bar−
dziej zagrożone, położone są w części południowej nadleśnictwa. W Nadleśnictwie Hajnówka,
o 25,0% udziale drzewostanów w najwyższej klasie współczynnika ryzyka, duże skupiska drze−
wostanów wysokiego ryzyka uszkodzenia stwierdzono zarówno w części północnej, jak i połud−
niowej (ryc. 8). W Nadleśnictwie Białowieża, o udziale drzewostanów w najwyższej klasie
współczynnika ryzyka 33,8%, duże skupiska drzewostanów wysokiego ryzyka uszkodzenia
wystąpiły w północnej i środkowej jego części (ryc. 9). 

Największe znaczenie w ocenie zagrożenia lasów nadleśnictwa ma udział drzewostanów
dwóch najwyższych klas współczynnika ryzyka. Jako miernik zagrożenia lasów nadleśnictwa
przyjęto cechę określoną wzorem:

[6]

gdzie p5 i p6 to udział powierzchni drzewostanów w piątej i szóstej klasie współczynnika ryzyka. 

Wartość tego współczynnika oznacza stopień zagrożenia lasu. Gdy wartość Ms zawiera się w prze−
dziale 0−10%, to zagrożenie jest niskie, 10−20% – podwyższone, 20−30% – średnie, 30−40%
wysokie, a powyżej 40% – bardzo wysokie. Wartość przyjętego miernika zagrożenia lasu w 2010
roku wynosiła dla Nadleśnictwa Browsk – 27,3%, Hajnówka – 33,0%, Białowieża – 38,3%.
Zagrożenie lasów w tych nadleśnictwach kształtuje się zatem od średniego do wysokiego. Główną
przyczyną wysokiego zagrożenia lasów charakteryzowanego obszaru jest duży udział starych
drzewostanów świerkowych. Udział powierzchniowy drzewostanów świerkowych w wieku
powyżej 60 lat wynosi w poszczególnych nadleśnictwach: Browsk – 27,0%, Hajnówka – 31,6%,
Białowieża – 39,8%. Łączną miąższość świerka w tych drzewostanach oszacowano na około 
5 mln m3. Obniżenie zagrożenia lasu wymaga zaplanowania i zrealizowania w odpowiedniej
wysokości rozmiaru cięć, zwłaszcza cięć rębnych.

Nadleśnictwo 0,0−0,5 0,5−1,0 1,0−1,5 1,5−2,0 2,0−2,5 2,5−3,0
Browsk 0,2 2,5 6,0 29,5 48,4 13,3
Hajnówka 0,0 1,7 5,1 23,1 45,0 25,0
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Tabela 2.
Udział powierzchni drzewostanów w klasach współczynnika ryzyka uszkodzenia drzewostanu dla
nadleśnictw puszczańskich w roku 2010
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Wykorzystując model wzrostu do przetwarzania danych taksacyjnych drzewostanu
zawartych w SILP, określono możliwości pozyskania surowca drzewnego w nadleśnictwach
puszczańskich. Ograniczono się przy tym do drzewostanów, które zaliczono do gospodarstwa
przerębowo−zrębowego. Dla Nadleśnictwa Browsk możliwości pozyskania surowca drzewnego

Ryc. 6.
Udział powierzchni drzewostanów uszkodzonych w klasach współczynnika ryzyka uszkodzenia w nadleś−
nictwach Browsk (a), Hajnówka (b) i Białowieża (c) 
Areal share of damaged stands in risk factor classes in Browsk (a), Hajnówka (b) and Białowieża (c) forest
districts
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Zagrożenie lasu przez wiatr 761

Ryc. 8.
Przestrzenna struktura drzewostanów o określonym współczynniku ryzyka uszkodzenia drzewostanu w Nad−
leśnictwie Hajnówka
Spatial structure of forest stands with a given stand damage risk factor in Hajnówka Forest District
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Ryc. 8.
Przestrzenna struktura drzewostanów o określonym współczynniku ryzyka uszkodzenia drzewostanu w Nad−
leśnictwie Hajnówka
Spatial structure of forest stands with a given stand damage risk factor in Hajnówka Forest District
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Ryc. 8.
Przestrzenna struktura drzewostanów o określonym współczynniku ryzyka uszkodzenia drzewostanu w Nad−
leśnictwie Hajnówka
Spatial structure of forest stands with a given stand damage risk factor in Hajnówka Forest District
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Wnioski
� Lasy Puszczy Białowieskiej należą do grupy najbardziej narażonych na działanie ekstremal−

nych czynników abiotycznych w Polsce, ponieważ charakteryzują się dużym udziałem drze−
wostanów o wysokim współczynniku ryzyka uszkodzenia. Układ przestrzenny tych drzewo−
stanów jest skupiskowy, co w przypadku wystąpienia silnego wiatru prowadzi do powstawania
szkód wielkopowierzchniowych.

� Najważniejsze przyczyny wysokiego stopnia zagrożenia lasów Puszczy Białowieskiej obej−
mują: duży udział drzewostanów świerkowych, a także zmieniające się na niekorzystne dla
wzrostu świerka warunki klimatyczne, zwłaszcza wzrost średniej temperatury powietrza i sys−
tematyczne obniżanie się poziomu wód gruntowych od lat 80. ubiegłego wieku i atakowanie
przez owady i grzyby osłabionych drzewostanów świerkowych, duży udział siedlisk wilgot−
nych i bagiennych oraz duży udział drzewostanów bardzo starych i wysokich.

� Rozmiar cięć w planach nadleśnictw puszczańskich ustalono na poziomie znacznie niższym
niż to wynika z możliwości produkcyjnych tych lasów. Na poziom zagrożenia lasu największy
wpływ wywierają cięcia rębne. Zaniżanie ich rozmiaru prowadzi do wzrostu średniego wieku
i średniej wysokości drzewostanów nadleśnictwa, a tym samym do wzrostu zagrożenia lasu.

� Wysokie zagrożenie lasów Puszczy Białowieskiej, pogłębiające się wskutek zaniżonego
pozyskania w ramach cięć rębnych, grozi powstaniem bardzo wysokich szkód w przypadku
wystąpienia silnego wiatru. Mogą to być szkody znacznie wyższe od szkód, stwierdzonych 
w Puszczy Białowieskiej po wichurze w marcu 1983 roku i oszacowanych wówczas na 440 tys. m3

miąższości surowca drzewnego.
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damage risk factor for individual forest stands ranging from 0 to 3. Higher value indicates high−
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Ryc. 7.
Przestrzenna struktura drzewostanów o określonym współczynniku ryzyka uszkodzenia drzewostanu 
w Nadleśnictwie Białowieża
Spatial structure of forest stands with a given stand damage risk factor in Białowieża Forest District

wynoszą 80 tys. m3 miąższości, w tym 52 tys. m3 w ramach cięć przedrębnych. W 2010 roku plan
cięć nadleśnictwa określał łączne pozyskanie na 60,1 tys. m3, a więc o 20 tys. m3 mniej niż to
wynika z możliwości lasów nadleśnictwa. W cięciach przedrębnych planowano pozyskać 53 tys. m3,
a więc tyle, ile w przybliżeniu wynoszą możliwości, a w cięciach rębnych 7 tys. m3, czyli 
o 21 tys. m3 mniej od możliwości. W Nadleśnictwie Hajnówka możliwości pozyskania surowca
drzewnego określono na 127 tys. m3 miąższości, w tym cięcia przedrębne stanowiły 67 tys. m3.
Plan dla nadleśnictwa na 2010 roku zakładał łącznie 40 tys. m3, w tym 34 tys. m3 w ramach cięć
przedrębnych. Rozmiar użytkowania, zawarty w planie nadleśnictwa, był bardzo zaniżony w obu
kategoriach cięć. Możliwości pozyskania surowca drzewnego w Nadleśnictwie Białowieża wyno−
szą 41 tys. m3, z czego 19 tys. m3 przypada na cięcia przedrębne. Wielkość użytkowania w planie
nadleśnictwa ustalono na 18 tys. m3, z podziałem na 16 tys. m3 w ramach cięć przedrębnych 
i 2 tys. m3 w ramach cięć rębnych.
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Wnioski
� Lasy Puszczy Białowieskiej należą do grupy najbardziej narażonych na działanie ekstremal−

nych czynników abiotycznych w Polsce, ponieważ charakteryzują się dużym udziałem drze−
wostanów o wysokim współczynniku ryzyka uszkodzenia. Układ przestrzenny tych drzewo−
stanów jest skupiskowy, co w przypadku wystąpienia silnego wiatru prowadzi do powstawania
szkód wielkopowierzchniowych.

� Najważniejsze przyczyny wysokiego stopnia zagrożenia lasów Puszczy Białowieskiej obej−
mują: duży udział drzewostanów świerkowych, a także zmieniające się na niekorzystne dla
wzrostu świerka warunki klimatyczne, zwłaszcza wzrost średniej temperatury powietrza i sys−
tematyczne obniżanie się poziomu wód gruntowych od lat 80. ubiegłego wieku i atakowanie
przez owady i grzyby osłabionych drzewostanów świerkowych, duży udział siedlisk wilgot−
nych i bagiennych oraz duży udział drzewostanów bardzo starych i wysokich.

� Rozmiar cięć w planach nadleśnictw puszczańskich ustalono na poziomie znacznie niższym
niż to wynika z możliwości produkcyjnych tych lasów. Na poziom zagrożenia lasu największy
wpływ wywierają cięcia rębne. Zaniżanie ich rozmiaru prowadzi do wzrostu średniego wieku
i średniej wysokości drzewostanów nadleśnictwa, a tym samym do wzrostu zagrożenia lasu.

� Wysokie zagrożenie lasów Puszczy Białowieskiej, pogłębiające się wskutek zaniżonego
pozyskania w ramach cięć rębnych, grozi powstaniem bardzo wysokich szkód w przypadku
wystąpienia silnego wiatru. Mogą to być szkody znacznie wyższe od szkód, stwierdzonych 
w Puszczy Białowieskiej po wichurze w marcu 1983 roku i oszacowanych wówczas na 440 tys. m3

miąższości surowca drzewnego.
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er risk factor for a stand. The model was applied to three forest districts located in the
Białowieża Primeval Forest: Browsk, Hajnówka and Białowieża. For this purpose, information
contained in the database of the State Forests Information System was used. The obtained val−
ues of the damage risk factor allowed assigning each stand to one of the six damage risk class−
es, each of 0.5. Higher class indicates higher risk of damage to forest stands. The share of the
stand area was calculated for each class. 

The share of forest stands in the two highest risk factor classes is of the greatest impor−
tance for the assessment of the risk to forests in a given forest district. The following formula
was used to measure the wind damage risk to forests in a forest district:

where p5 and p6 is the share of stand area in two the highest risk factor classes. 

The ranges of values of this measure indicate threats to forest equal 0−10% – low, 10−20% 
– moderate, 20−30% – average, 30−40% – high and over 40% – very high risk. 

The values of the measure of wind damage risk to forests for individual Forest Districts in
2010 were as follows: Browsk – 27.3%, Hajnówka – 33.0%, Białowieża – 38.3%. This indicates
that the risk of damage to forests in these forest districts ranges from average to high, which 
is mainly due to a large proportion of the high, old−growth spruce stands. The spatial share 
of spruce stands older than 60 years is 27.0% for the Browsk Forest District, 31.6% for the
Hajnówka Forest District and 39.8% for the Białowieża Forest District. The total volume 
of spruce in these stands is estimated at 5 million m3. Forest stands of the Białowieża Primeval
Forest with a high risk factor are threatened by damage in the event of strong winds in this area.
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The aim of this study was to: 1) describe the genetic structure of the population of old Picea abies trees in
the Białowieża Primeval Forest and 2) design the genetic database for every examined tree in scope of 26
isoenzymatic loci containing: the genotype pattern, the number of stated alleles and the level of individual
heterozygosity. We found that 101 out of 117 trees are characterized by a unique genotype pattern and 20 ones
are completely homozygous individuals. The oldest Norway spruces in the Białowieża Primeval Forest are
characterized by rather low level of genetic variation and their homozygous genotypes that are well adapted
to their environment let them live to a ripe old age.
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Wstęp
Zróżnicowanie genetyczne drzew leśnych odgrywa kluczową rolę w stabilności i  dynamice eko−
systemów leśnych [Gregorius 1991]. Jest również niezwykle istotne z ekonomicznego punktu
widzenia, ponieważ decyduje o trwałości cech gospodarczych, stanowi bazę dla selekcji ukie−
runkowanej na doskonalenie wybranych cech drzewostanów oraz zmniejsza skutki oddziaływa−
nia negatywnych czynników biotycznych i abiotycznych [Matras 2006], zatem ochrona leśnych
zasobów genowych jest jednym z ważniejszych priorytetów hodowli lasu [Burczyk, Chybicki
2005]. Uważa się, że stare drzewostany leśne odgrywają nieocenioną rolę w zachowaniu
bioróżnorodności [Mosseler i in. 2003]. Polska posiada jeszcze nieliczne fragmenty rodzimych
drzewostanów oraz znaczną liczbę pojedynczych starych drzew [Korczyk 2005]. Według
Korczyka [1994, 2005] stare drzewostany zachowane w Puszczy Białowieskiej mają ogromną
wartość dla nauki, jak i dla gospodarki leśnej: są reliktami rodzimych dzikich populacji powsta−
łych w procesie naturalnej selekcji, ich genotypy powstały w okresie preindustrialnym i nie

* Praca finansowana z grantu 3P04F 007 25 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce.
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podlegały selekcji człowieka, wykazują też dużą zdolność adaptacyjną, dzięki której dożyły tak
sędziwego wieku. 

Lasy Puszczy Białowieskiej stwarzają unikalną możliwość obserwowania procesów natural−
nego odnawiania drzewostanu w ukształtowanym ekosystemie leśnym, który w minimalnym
stopniu uległ zniekształceniu wskutek działalności człowieka. Ma to szczególne znaczenie 
w odniesieniu do intensywnie uprawianego od ponad 200 lat świerka pospolitego (Picea abies L.
Karst.) będącego jednym z głównych gatunków lasotwórczych w Polsce i Europie. Z powyższych
względów „genetyczna inwentaryzacja” starych drzew świerka pospolitego z obszaru Puszczy
Białowieskiej w celu zbadania i ochrony ich zasobów genowych (pierwotnych pul genowych)
jest niezwykle istotna [Korczyk 2008]. 

Celem niniejszej pracy było: 1) opracowanie charakterystyki struktury genetycznej popu−
lacji starych drzew Picea abies w Puszczy Białowieskiej; 2) stworzenie genetycznej bazy danych
dla każdego badanego drzewa zawierającej jego indywidualny wzór genotypowy, liczbę alleli
oraz heterozygotyczność indywidualną w zakresie analizowanych markerów.

Materiał i metody
POWIERZCHNIA BADAWCZA I MATERIAŁ. Powierzchnia badawcza zlokalizowana jest w Puszczy
Białowieskiej w Nadleśnictwie Hajnówka. Badania prowadzono w drzewostanie pochodzącym
z naturalnego odnowienia Picea abies w oddziale 631A, wydzieleniu „b”, o powierzchni zalesio−
nej 9,9 ha [Korczyk 1994]. Badania obejmowały 117 drzew Picea abies w wieku od 89 do 213 lat.
Wiek każdego osobnika określono na podstawie pomiaru pierśnicy oraz metodą odwiertu (dla
97 drzew). 

ANALIZA BIAŁEK ENZYMATYCZNYCH. Analizę zmienności genetycznej przeprowadzono przy użyciu
markerów izoenzymatycznych. Do ekstrakcji białek enzymatycznych użyto 2−3 pąków
zimowych z każdego osobnika oraz buforu ekstrakcyjnego 0,5 M TRIS−HCl pH 7,5 zawiera−
jącego EDTA, KCl, MgCl2, PVP, TRITON. Elektroforetyczny rozdział białek prowadzono na
dwóch systemach buforowych: A) tris−citrate pH 7,0 (bufor elektrodowy) / tris−histidine pH 7,0
(bufor żelowy); B) LIOH−borate pH 8,5 (bufor elektrodowy) tris−citrate−LIOH−borate pH 8,5
(bufor żelowy) [Cheliak, Pitel 1984; Conkle i in. 1982]. Analizę prowadzono dla 13 systemów
enzymatycznych kodowanych przez 26 loci: FEST (EC 3.1.1.1. – 3 loci), GDH (EC 1.4.1.2. 
– 1 locus), GOT (EC 2.6.1.1. – 3 loci), IDH (EC 1.1.1.42 – 2 loci), MDH (EC 1.1.1.37. – 3 loci),
SHDH (EC 1.1.1.25 – 2 loci), PGM (EC 2.7.5.1. – 2 loci), 6PGD (EC − 2 loci), G6PD 
(EC 1.1.1.49 – 2 loci), NDH (EC – 2 loci), PGI (EC 5.3.1.9. – 1 locus), DIA (EC 1.6.4.3. – 2 loci),
ME (EC 1.1.1.40 – 1 locus). 

ANALIZA DANYCH. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej przy użyciu programu GenAlEx
6.5 [Peakall, Smouse 2012]. Poziom zróżnicowania genetycznego opracowano w ujęciu popula−
cyjnym oraz osobniczym za pomocą następujących parametrów: procent loci polimorficznych,
liczba alleli stwierdzonych w analizowanych loci, średnia liczba alleli na locus, heterozygoty−
czność obserwowana (Ho) i spodziewana (He), indeks wsobności (F – Fixation index) jako miara
odchylenia od równowagi Hardy’ego−Weinberga (testowany testem chi−kwadrat), analiza
składowych głównych przeprowadzona w oparciu o dystanse genetyczne [Nei 1972] pomiędzy
poszczególnymi drzewami i heterozygotyczność indywidualna dla każdego osobnika (H−ind).
Określono również indywidualny wzór genotypowy każdego drzewa w zakresie analizowanych
26 loci. 
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lacji starych drzew Picea abies w Puszczy Białowieskiej; 2) stworzenie genetycznej bazy danych
dla każdego badanego drzewa zawierającej jego indywidualny wzór genotypowy, liczbę alleli
oraz heterozygotyczność indywidualną w zakresie analizowanych markerów.

Materiał i metody
POWIERZCHNIA BADAWCZA I MATERIAŁ. Powierzchnia badawcza zlokalizowana jest w Puszczy
Białowieskiej w Nadleśnictwie Hajnówka. Badania prowadzono w drzewostanie pochodzącym
z naturalnego odnowienia Picea abies w oddziale 631A, wydzieleniu „b”, o powierzchni zalesio−
nej 9,9 ha [Korczyk 1994]. Badania obejmowały 117 drzew Picea abies w wieku od 89 do 213 lat.
Wiek każdego osobnika określono na podstawie pomiaru pierśnicy oraz metodą odwiertu (dla
97 drzew). 

ANALIZA BIAŁEK ENZYMATYCZNYCH. Analizę zmienności genetycznej przeprowadzono przy użyciu
markerów izoenzymatycznych. Do ekstrakcji białek enzymatycznych użyto 2−3 pąków
zimowych z każdego osobnika oraz buforu ekstrakcyjnego 0,5 M TRIS−HCl pH 7,5 zawiera−
jącego EDTA, KCl, MgCl2, PVP, TRITON. Elektroforetyczny rozdział białek prowadzono na
dwóch systemach buforowych: A) tris−citrate pH 7,0 (bufor elektrodowy) / tris−histidine pH 7,0
(bufor żelowy); B) LIOH−borate pH 8,5 (bufor elektrodowy) tris−citrate−LIOH−borate pH 8,5
(bufor żelowy) [Cheliak, Pitel 1984; Conkle i in. 1982]. Analizę prowadzono dla 13 systemów
enzymatycznych kodowanych przez 26 loci: FEST (EC 3.1.1.1. – 3 loci), GDH (EC 1.4.1.2. 
– 1 locus), GOT (EC 2.6.1.1. – 3 loci), IDH (EC 1.1.1.42 – 2 loci), MDH (EC 1.1.1.37. – 3 loci),
SHDH (EC 1.1.1.25 – 2 loci), PGM (EC 2.7.5.1. – 2 loci), 6PGD (EC − 2 loci), G6PD 
(EC 1.1.1.49 – 2 loci), NDH (EC – 2 loci), PGI (EC 5.3.1.9. – 1 locus), DIA (EC 1.6.4.3. – 2 loci),
ME (EC 1.1.1.40 – 1 locus). 

ANALIZA DANYCH. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej przy użyciu programu GenAlEx
6.5 [Peakall, Smouse 2012]. Poziom zróżnicowania genetycznego opracowano w ujęciu popula−
cyjnym oraz osobniczym za pomocą następujących parametrów: procent loci polimorficznych,
liczba alleli stwierdzonych w analizowanych loci, średnia liczba alleli na locus, heterozygoty−
czność obserwowana (Ho) i spodziewana (He), indeks wsobności (F – Fixation index) jako miara
odchylenia od równowagi Hardy’ego−Weinberga (testowany testem chi−kwadrat), analiza
składowych głównych przeprowadzona w oparciu o dystanse genetyczne [Nei 1972] pomiędzy
poszczególnymi drzewami i heterozygotyczność indywidualna dla każdego osobnika (H−ind).
Określono również indywidualny wzór genotypowy każdego drzewa w zakresie analizowanych
26 loci. 
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Wyniki
Przeanalizowano zmienność 117 drzew świerka pospolitego w zakresie 26 loci izoenzymaty−
cznych. Procent loci polimorficznych wynosił 85%, cztery loci okazały się monomorficzne: DIA
A, FEST C, GOT B i SHDH A.  

W całej populacji badanych drzew średnia liczba alleli na locus wynosiła 2,4 (od 1 do 5 w po−
szczególnych loci). Średnia heterozygotyczność obserwowana była raczej niska (0,110), natomiast
znaczne różnice wartości tego parametru (0,000−0,521) występowały w poszczególnych loci (ryc. 1).
Najwyższą heterozygotyczność obserwowaną stwierdzono w loci: GOT C, NDH B oraz PGI.
Średnia dla wszystkich loci wartość indeksu wsobności – 0,012 – wskazuje, że populacja znaj−
duje się w stanie równowagi Hardy’ego−Weinberga. Wartość tego indeksu była dość zróżnico−
wana pomiędzy poszczególnymi loci (–0,081−0,215) (ryc. 2). Statystycznie istotne odchylenie od
równowagi Hardy’ego−Weinberga (nadmiar genotypów homozygotycznych), wykazane testem
chi−kwadrat, stwierdzono w trzech loci: 6PGD, FEST B i GDH. 

Ryc. 1.
Heterozygotyczność obserwowana w populacji Picea abies w 26 analizowanych loci izoenzymatycznych
Observed heterozygosity of Picea abies population in 26 analysed isoenzymatic loci

Ryc. 2.
Indeks wsobności Wrighta w populacji drzew Picea abies w 26 analizowanych loci izoenzymatycznych
Fixation index of Picea abies population in 26 analysed isoenzymatic loci
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Dla każdego badanego drzewa określono wzór genotypowy w zakresie 26 analizowanych
loci izoenzymatycznych (tabela ze szczegółowymi parametrami genetycznymi dostępna do
wglądu u autora korespondencyjnego). Sześć wzorów genotypowych, oznaczonych jako A, B, C,
D, E i F, stwierdzono w dwóch, trzech i pięciu osobnikach. Pozostałe wzory genotypowe, ozna−
czone od 1 do 101, okazały się unikatowe, reprezentowane tylko przez jedno drzewo. Na pod−
stawie wartości dystansów genetycznych pomiędzy poszczególnymi drzewami przeprowadzono
analizę składowych głównych (ryc. 3). Wykazała ona stosunkowo jednorodny charakter badanej
populacji drzew Picea abies, z wyjątkiem ośmiu osobników (1028, 1096, 1155, 1156, 1185, 1195,
1205, 1210), które formują odrębną genetycznie grupę. Wszystkie te osiem drzew cechuje
unikatowy wzór genotypowy w zakresie 26 loci. Ponadto w locus 6PGD B osobniki te okazały
się heterozygotami. Heterozygotyczność obliczona dla poszczególnych osobników (H−ind: hete−
rozygotyczność indywidualna) wynosiła 0,00−0,25 (ryc. 4). Całkowicie homozygotyczne w zakre−

Ryc. 3.
Analiza składowych głównych skonstruowana na podstawie dystansu genetycznego Nei'a między poszcze−
gólnymi drzewami Picea abies
PCA of Nei's genetic distance for individual trees

Ryc. 4.
Średnia heterozygotyczność indywidualna dla
poszczególnych świerków
Mean individual heterozygosity for investigated
spruces
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Wyniki
Przeanalizowano zmienność 117 drzew świerka pospolitego w zakresie 26 loci izoenzymaty−
cznych. Procent loci polimorficznych wynosił 85%, cztery loci okazały się monomorficzne: DIA
A, FEST C, GOT B i SHDH A.  

W całej populacji badanych drzew średnia liczba alleli na locus wynosiła 2,4 (od 1 do 5 w po−
szczególnych loci). Średnia heterozygotyczność obserwowana była raczej niska (0,110), natomiast
znaczne różnice wartości tego parametru (0,000−0,521) występowały w poszczególnych loci (ryc. 1).
Najwyższą heterozygotyczność obserwowaną stwierdzono w loci: GOT C, NDH B oraz PGI.
Średnia dla wszystkich loci wartość indeksu wsobności – 0,012 – wskazuje, że populacja znaj−
duje się w stanie równowagi Hardy’ego−Weinberga. Wartość tego indeksu była dość zróżnico−
wana pomiędzy poszczególnymi loci (–0,081−0,215) (ryc. 2). Statystycznie istotne odchylenie od
równowagi Hardy’ego−Weinberga (nadmiar genotypów homozygotycznych), wykazane testem
chi−kwadrat, stwierdzono w trzech loci: 6PGD, FEST B i GDH. 

Ryc. 1.
Heterozygotyczność obserwowana w populacji Picea abies w 26 analizowanych loci izoenzymatycznych
Observed heterozygosity of Picea abies population in 26 analysed isoenzymatic loci
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D, E i F, stwierdzono w dwóch, trzech i pięciu osobnikach. Pozostałe wzory genotypowe, ozna−
czone od 1 do 101, okazały się unikatowe, reprezentowane tylko przez jedno drzewo. Na pod−
stawie wartości dystansów genetycznych pomiędzy poszczególnymi drzewami przeprowadzono
analizę składowych głównych (ryc. 3). Wykazała ona stosunkowo jednorodny charakter badanej
populacji drzew Picea abies, z wyjątkiem ośmiu osobników (1028, 1096, 1155, 1156, 1185, 1195,
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sie 26 analizowanych loci było 20 drzew świerka pospolitego, zaś najwyższe wartości H−ind
(0,20−0,25) stwierdzono tylko u 8 osobników. 

Dyskusja
Zestawienie uzyskanych wyników z wcześniejszymi pracami nad zmiennością izoenzymatyczną
populacji świerka pospolitego daje dość ciekawy obraz. Populacja z Puszczy Białowieskiej (P% 85;
A/L 2,4; Ho=0,110) wykazuje nieco niższy poziom zmienności genetycznej szczególnie w od−
niesieniu do naturalnych populacji tego gatunku z Austrii (P% 45; A/L 2,8−3,3; Ho=0,165−0,170)
[Geburek 1998] i Łotwy (P% 69−81; A/L 2,0−2,5; Ho=0,171−0,201) [Goncharenko i in. 1995] oraz
wcześniejszych doniesień Krzakowej i Korczyka [1995] dotyczących wybranych drzew z Puszczy
Białowieskiej (P% 100; Ho=0,237). Szczególnie ta ostatnia praca prezentuje znacznie wyższy
poziom zmienności genetycznej populacji Picea abies. Różnice te w dużej mierze mogą być efek−
tem innego doboru loci izoenzymatycznych różniących się poziomem polimorficzności, jak
również wieku badanych drzew. Potwierdza to duży zakres wartości heterozygotyczności obser−
wowanej w poszczególnych loci (0,000−0,521) wykazany w niniejszej pracy. Badana populacja 
z Puszczy Białowieskiej wykazuje niższy poziom heterozygotyczności obserwowanej również 
w stosunku do proweniencji świerka z doświadczeń IUFRO: Ho=0,076−0,174 [Lagercrantz,
Ryman 1990]; Ho=0,190−0,310 [Kannenberg, Gross 1997]; Ho=0,106−0,234 [Prus−Głowacki,
Modrzyński 2003]. Zarówno wyniki opisanych analiz, jak i doniesień Krzakowej i Korczyka
[1995] wskazują, że populacja najstarszych drzew świerka pospolitego w Puszczy Białowieskiej
znajduje się w stanie równowagi Hardy’ego−Weinberga. Wyniki uzyskane dla populacji z Puszczy
Białowieskiej nie potwierdzają hipotezy postulowanej przez Lagercrantza i Rymana [1990] oraz
popieranej przez Goncharenkę i in. [1995] o wyższym poziomie genetycznej zmienności popu−
lacji świerka ze wschodniej części zasięgu europejskiego. 

Dla każdego z badanych drzew opracowano rodzaj „genetycznej metryki” zawierającej
wzór genotypowy w zakresie analizowanych 26 loci izoenzymatycznych, liczbę stwierdzonych
alleli oraz poziom heterozygotyczności indywidualnej. Okazało się, że spośród 117 drzew 101
cechuje się unikatowym (niepowtarzalnym) wzorem genotypowym, a 20 osobników jest całko−
wicie homozygotycznych w zakresie badanych loci. Takie „genetyczne metryki” pozwalają
identyfikować poszczególne osobniki, jak również ich wegetatywne potomstwo w archiwum
klonów. 

Dystanse genetyczne osiągają raczej wyrównane wartości pomiędzy poszczególnymi osob−
nikami, na co wskazuje wykres analizy składowych głównych. Wyjątek stanowi osiem drzew for−
mujących odrębną genetycznie grupę. Uzyskane wyniki nie potwierdzają podziału populacji na
dwie „genetyczne subpopulacje” wykazane w pracy Krzakowej i Korczyka [1995]. Rozbieżności
te prawdopodobnie wynikają z liczby i rodzaju analizowanych loci markerowych oraz struktury
wiekowej badanych drzew. Rezultaty badań pozwalają stwierdzić, że najstarsze drzewa Picea abies
w Puszczy Białowieskiej charakteryzują się raczej niskim, na tle gatunku, poziomem zmienności
genetycznej, a ich homozygotyczne w większości genotypy, dobrze zaadaptowane w swoim śro−
dowisku, pozwoliły im dożyć tak sędziwego wieku. 
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Genetic profile of the oldest Picea abies (L.) Karst. trees in the Białowieża
Primeval Forest

Old−growth forests are considered essential for maintaining biodiversity. ‘Genetic inventory’ 
of old Picea abies (L.) Karst. trees from the Białowieża Primeval Forest is very important to
investigate and protect their genetic resources (primary gene pool). The aim of this study 
was to: 1) describe of the genetic structure of the population of old Picea abies trees in the
Białowieża Primeval Forest and 2) design the genetic database for every examined tree in scope
of 26 isoenzymatic loci containing: the genotype pattern, the number of stated alleles and the
level of individual heterozygosity. The study was located in the Hajnówka Forest District in the
Białowieża Primeval Forest (eastern Poland). Studies were conducted in naturally regenerated
Norway spruce population and included 117 trees at the age of from 89 to 213 years. Genetic
variability was performed using isozyme markers (26 loci).

The share of polymorphic loci was 85%, while four loci were monomorphic (DIA A, FEST C,
GOT B and SHDH A). The mean number of alleles was 2.4 per locus. Mean observed 
heterozygosity was rather low (0.110), but significant differences for this parameter (0.000 to
0.521) occurred in particular loci. Fixation index value (0.012) indicates that the population 
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sie 26 analizowanych loci było 20 drzew świerka pospolitego, zaś najwyższe wartości H−ind
(0,20−0,25) stwierdzono tylko u 8 osobników. 

Dyskusja
Zestawienie uzyskanych wyników z wcześniejszymi pracami nad zmiennością izoenzymatyczną
populacji świerka pospolitego daje dość ciekawy obraz. Populacja z Puszczy Białowieskiej (P% 85;
A/L 2,4; Ho=0,110) wykazuje nieco niższy poziom zmienności genetycznej szczególnie w od−
niesieniu do naturalnych populacji tego gatunku z Austrii (P% 45; A/L 2,8−3,3; Ho=0,165−0,170)
[Geburek 1998] i Łotwy (P% 69−81; A/L 2,0−2,5; Ho=0,171−0,201) [Goncharenko i in. 1995] oraz
wcześniejszych doniesień Krzakowej i Korczyka [1995] dotyczących wybranych drzew z Puszczy
Białowieskiej (P% 100; Ho=0,237). Szczególnie ta ostatnia praca prezentuje znacznie wyższy
poziom zmienności genetycznej populacji Picea abies. Różnice te w dużej mierze mogą być efek−
tem innego doboru loci izoenzymatycznych różniących się poziomem polimorficzności, jak
również wieku badanych drzew. Potwierdza to duży zakres wartości heterozygotyczności obser−
wowanej w poszczególnych loci (0,000−0,521) wykazany w niniejszej pracy. Badana populacja 
z Puszczy Białowieskiej wykazuje niższy poziom heterozygotyczności obserwowanej również 
w stosunku do proweniencji świerka z doświadczeń IUFRO: Ho=0,076−0,174 [Lagercrantz,
Ryman 1990]; Ho=0,190−0,310 [Kannenberg, Gross 1997]; Ho=0,106−0,234 [Prus−Głowacki,
Modrzyński 2003]. Zarówno wyniki opisanych analiz, jak i doniesień Krzakowej i Korczyka
[1995] wskazują, że populacja najstarszych drzew świerka pospolitego w Puszczy Białowieskiej
znajduje się w stanie równowagi Hardy’ego−Weinberga. Wyniki uzyskane dla populacji z Puszczy
Białowieskiej nie potwierdzają hipotezy postulowanej przez Lagercrantza i Rymana [1990] oraz
popieranej przez Goncharenkę i in. [1995] o wyższym poziomie genetycznej zmienności popu−
lacji świerka ze wschodniej części zasięgu europejskiego. 
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Genetic profile of the oldest Picea abies (L.) Karst. trees in the Białowieża
Primeval Forest

Old−growth forests are considered essential for maintaining biodiversity. ‘Genetic inventory’ 
of old Picea abies (L.) Karst. trees from the Białowieża Primeval Forest is very important to
investigate and protect their genetic resources (primary gene pool). The aim of this study 
was to: 1) describe of the genetic structure of the population of old Picea abies trees in the
Białowieża Primeval Forest and 2) design the genetic database for every examined tree in scope
of 26 isoenzymatic loci containing: the genotype pattern, the number of stated alleles and the
level of individual heterozygosity. The study was located in the Hajnówka Forest District in the
Białowieża Primeval Forest (eastern Poland). Studies were conducted in naturally regenerated
Norway spruce population and included 117 trees at the age of from 89 to 213 years. Genetic
variability was performed using isozyme markers (26 loci).

The share of polymorphic loci was 85%, while four loci were monomorphic (DIA A, FEST C,
GOT B and SHDH A). The mean number of alleles was 2.4 per locus. Mean observed 
heterozygosity was rather low (0.110), but significant differences for this parameter (0.000 to
0.521) occurred in particular loci. Fixation index value (0.012) indicates that the population 
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is in Hardy−Weinberg equilibrium. Six genotype patterns, marked as A, B, C, D, E, F were stated
for two, three and five individuals. 101 remaining patterns turned out to be unique, represented
only by one tree. Individual heterozygosity (H−ind) for particular trees ranged 0.00−0.25.
Completely homozygous characterized 20 spruces, whereas maximum values H−ind (0.20−0.25)
were observed only in 8 individuals. Genetic distances demonstrate rather balanced values
between individuals, as exhibited by principal component analysis. The exception is the eight
trees that form a genetically distinct group. The oldest Norway spruces in the Białowieża
Primeval Forest are characterized by rather low level of genetic variation and their homozygous
genotypes that are well adapted to their environment let them live to a ripe old age.
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In the paper the long term dynamics (about 40 years) of selected, the most important, natural forest
stands of the Białowieża Forest were presented. The studies were carried out on 120 permanent
study plots, located both in nature reserves and in the Białowieża National Park. The DBH of all
the trees were measured and the number of all the individuals trees and shrubs species with the
height under 1,3 m was counted. The analysis of tree species composition and their density
changes was carried out, as well as their natural regeneration was analyzed.
The strong expansion of hornbeam were observed (fig. 1a, b; tab.). Actually this species was
predominant in forest stands, in natural regeneration and was expansive to the more oligotrophic
and mezotrophic forest stands, causing their unification towards hornbeam forest. Norway spruce
generally declined in abundance and became limited to oligotrophic forest communities. Significantly
reduction this species were observed, especially on the mixed coniferous forest at mixed deciduous
forest stands. Scots pine, oak and birch declined their share in forest stands, as well as their natural
regeneration have been limited too (tab.). In the short time of the last 15 years, the strong reduction
of ash share in forest stands has been observed, and the more rapid changes in all the forest
stands composition as well.
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Wstęp
Puszcza Białowieska jest jednym z największych i najlepiej zachowanych kompleksów leśnych
na niżu środkowo−wschodniej Europy. Obszar ten jest więc dla badań przyrodniczych obiektem
niezwykłej wagi, stanowiąc niespotykane laboratorium badawcze, umożliwiające dogłębne poz−
nawanie procesów i funkcjonowania naturalnych ekosystemów, co ma bardzo istotne znaczenie
dla rozwoju koncepcji hodowli lasu zbliżonej do natury [Brzeziecki 2008]. 

Stałe powierzchnie badawcze są podstawą długoterminowych badań ekologicznych, w tym
naturalnych zmian składu gatunkowego drzewostanów. Wydaje się, że mogą one dać chociażby
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przybliżoną odpowiedź pytanie: na ile można zbliżyć nasze działania hodowlane do naturalnych
procesów ekologicznych, nie tracąc przy tym celów gospodarczych i ochronnych ocenianych 
z punktu widzenia człowieka (funkcje wiatrochronne, glebochronne, krajobrazowe i inne). Najstar−
szymi stałymi powierzchniami badawczymi w Puszczy Białowieskiej są powierzchnie Katedry
Hodowli Lasu SGGW założone w 1936 roku przez prof. T. Włoczewskiego [Włoczewski 1954;
Bernadzki i in. 1998]. Mają one postać 5 transektów o całkowitej powierzchni około 15 ha poło−
żonych w Rezerwacie Ścisłym Białowieskiego PN. Reprezentują najważniejsze zespoły leśne
Puszczy Białowieskiej. Badania na nich są kontynuowane [Włoczewski 1954; Kowalski 1982;
Bernadzki i in. 1998; Brzeziecki 2008; Brzeziecki i in. 2012]. Paczoski [1930] opisał próby zało−
żenia stałych transketów badawczych, ale dopiero praca Włoczewskiego dała trwałe rezultaty. 
W ramach badań realizowanych w Instytucie Badawczym Leśnictwa prof. A. Sokołowski od lat 70.
ubiegłego wieku zakładał również liczne stałe powierzchnie badawcze we wszystkich zbiorowi−
skach leśnych. Powierzchnie te można traktować jako wartościowe uzupełnienie wcześniej
prowadzonych unikatowych badań rozwoju drzewostanów naturalnych. Niektóre ważne i cenne
zbiorowiska leśne Puszczy Białowieskiej, np. wszystkie siedliska borowe (bory świeże, wilgotne
i bagienne) czy subborealna świerczyna na torfie, nie występują bowiem obecnie na stałych po−
wierzchniach badawczych Katedry Hodowli Lasu. Badania na tych siedliskach zostały częściowo
uzupełnione niedawno [Brzeziecki i in. 2012; Drozdowski 2014]. Niniejsza praca w znacznej
mierze potwierdza prawidłowości wieloletnich zmian składu gatunkowego drzewostanów natu−
ralnych Puszczy Białowieskiej opisane przez innych autorów [Bernadzki i in. 1998; Brzeziecki
2008; Brzeziecki i in. 2012; Drozdowski i in. 2012].

Celem badań było określenie zmian składu gatunkowego i struktury drzewostanów na sta−
łych powierzchniach badawczych w ostatnich 30−40 latach oraz ocena tendencji, kierunków i tempa
tych zmian.

Materiał i metody
W Instytucie Badawczym Leśnictwa jest przechowywany bardzo obszerny zbiór materiałów archi−
walnych, w tym danych pomiarowych drzewostanów i innych będących podstawą wieloletniego
monitoringu roślinności. Stałe powierzchnie badawcze, najczęściej o wymiarach 50×50 m, były
zakładane w ciągu prawie 40 minionych lat w różnych zbiorowiskach leśnych w północno−wschod−
niej Polsce [Sokołowski 2004]. Badania powtarzano systematycznie, co około 10−15 lat, w okresach
badawczych 1974−1975, 1985−1986, 1996−1997 i 2011−2012. Granice powierzchni były oznaczane
palikami dębowymi oraz białymi opaskami na drzewach narożnych. Ponadto do odtworzenia po−
wierzchni wykorzystano szkice sytuacyjne (domiary prostokątne do stałych punktów tereno−
wych) oraz inne materiały archiwalne [Sokołowski 1960−2004]. Na powierzchniach badawczych
mierzono pierśnicę wszystkich drzew w stopniach grubości o szerokości stopnia 1−2 cm oraz po−
liczono drzewka i krzewy do 1,3 m wysokości z podziałem na gatunki. Odnowiono również ozna−
czenia powierzchni i odczytano współrzędne geograficznych narożników powierzchni badawczych
za pomocą odbiornika GPS, co miało istotne znaczenie dla bardziej trwałego ich zaznaczenia.
Niniejsze badania wykonano na 120 wybranych stałych powierzchniach strukturalnych w rezer−
watach przyrody Puszczy Białowieskiej oraz Białowieskim PN, posługując się metodyką opisaną
we wcześniejszych pracach [Sokołowski 1991, 2004]. Badania przeprowadzono w rezerwatach
przyrody: Starzyna, Sitki, Krajobrazowy im. W. Szafera, Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej,
Lipiny i Michnówka. Mają one status rezerwatów częściowych, w których do początku lat 90.
ubiegłego wieku prowadzono, za zgodą służb ochrony przyrody, głównie cięcia sanitarne o nie−
wielkim nasileniu. Następnie wyraźnie ograniczono ingerencję człowieka, tzn. nie wykonuje się
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Lipiny i Michnówka. Mają one status rezerwatów częściowych, w których do początku lat 90.
ubiegłego wieku prowadzono, za zgodą służb ochrony przyrody, głównie cięcia sanitarne o nie−
wielkim nasileniu. Następnie wyraźnie ograniczono ingerencję człowieka, tzn. nie wykonuje się
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na ich terenie żadnych zabiegów ochronnych (z wyjątkiem zapewnienia bezpieczeństwa ludzi 
i mienia, podobnie jak w Białowieskim PN). Brakuje ponadto aktualnych planów ochrony rezer−
watów. Badaniami objęto drzewostany naturalne w wybranych zbiorowiskach leśnych Puszczy
Białowieskiej, które reprezentowały pierwotnie w pierwszym okresie pomiarowym (w nawiasie
stosowany dalej skrót oraz liczba powierzchni badawczych): 

– bór świeży Vaccinio vitis−idaeae−Pinetum Sokoł. 1981 (VP – 11),
– bór mieszany świeży Calamagrostio arundinaceae−Piceetum Sokoł. 1968 (CP – 18),
– las miodownikowo−grabowy Melitti−Carpinetum Sokoł. 1976 (MC – 22),
– grąd typowy Tilio−Carpinetum Traczyk 1962 (TCt – 52),
– łęg olszowo−jesionowy Fraxino−Alnetum W.Mat. 1952 (FA – 17).

Zespół leśny określono, wykonując w obrębie powierzchni w każdym okresie pomiarowym zdjęcie
fitosocjologiczne metodą Braun−Blanqueta [Sokołowski 2004].

Dokonano analizy zmian składu gatunkowego drzewostanów w czasie na podstawie ich zagę−
szczenia. Dynamikę odnowień naturalnych przestawiono w 3 grupach młodych drzewek: naloty
i niskie podrosty (N), podrosty o pierśnicy od 0,1 do 3 cm (P1) oraz podrosty starsze o pierśnicy
3,1−7 cm (P2). Obliczono współczynniki podobieństwa drzewostanów (S) pomiędzy poszczegól−
nymi okresami badawczymi oraz początkiem i końcem badań z następującego wzoru [Brzeziecki
2008 za Badeck i in. 2001]:

gdzie: 
f1,i, f2,i – procentowy udział gatunku i w porównywanych okresach badawczych,
n – ogólna liczba gatunków w obu porównywanych okresach badawczych.

Zastosowano udział gatunków obliczony na podstawie zagęszczenia drzew, przy czym wzięto
pod uwagę drzewa o pierśnicy powyżej 3 cm. Analizowany współczynnik jest syntetyczną miarą
podobieństwa składu drzewostanu w porównywanych okresach badawczych. Przyjmuje on war−
tości od 0 do 1. Im wartość jest bliższa 1, tym większe powinno być podobieństwo obiektów
[Brzeziecki 2008].

Wyniki
W borze świeżym (VP) średni udział świerka pospolitego uległ wyraźnemu, prawie dwukrotnemu
zwiększeniu: z 30% w 1975 roku do około 60% w ostatnim okresie badawczym. Stało się to przede
wszystkim kosztem sosny zwyczajnej, w przypadku której zaobserwowano tendencje odwrotne
(ryc. 1a). Udział dębu wzrósł nieznacznie: od kilku procent w latach 70. i 80. do 10% obecnie.
Znaczenie brzozy było i jest niewielkie i wahało się w przedziale 10−20%. Stwierdzono ponadto,
że udział grabu w ostatniej dekadzie znacząco wzrósł i osiągnął na tak ubogim siedlisku w 2012 roku
około 10%, co można uznać za objaw jego ekspansji. W borze świeżym dobrze i skutecznie odna−
wiał się świerk – pojawiał się we wszystkich warstwach dolnych drzewostanu w największym
zagęszczeniu, zarówno w warstwie nalotu, jak i niskiego oraz wysokiego podrostu (tab.). O sku−
teczności odnowienia świadczyło również płynne przechodzenie od nalotu do wyższych stopni
pierśnic. Sosna odnawiała się, ale zdecydowanie słabiej i tylko w pierwszym okresie badawczym
(1975−1986) można mówić o fali odnowienia (tab.). Nieliczne osobniki awansowały do wyższych
warstw drzewostanu. Podobne prawidłowości stwierdzono w przypadku dębu i brzozy. Można
stwierdzić, że na tym ubogim siedlisku dąb odnowił się, jednakże tylko niewielka część osobników
awansowała do wyższych warstw drzewostanu. Średnie zagęszczenie podrostów tego gatunku o pier−

200
1 1 21�

�
�

��

n
i ii ff

S
��

280

Wieloletnie zmiany składu gatunkowego 281

śnicy 3−7 cm wyniosło 30−100 szt./ha. Dąb wykazywał szczególnie duże zagęszczenie wśród
drzewek najniższych (nalotów i podrostów do 1,3 m). Warto podkreślić, że w dolnych warstwach
drzewostanu na początku badań (w latach 70.) nie stwierdzano występowania grabu w warstwie
podrostów. Obecnie natomiast gatunek ten zaznaczył swoją obecność, zarówno w nalotach, jak 
i podrostach do 3 cm grubości, osiągając średnią liczebność ponad 100 szt./ha (tab.).

W borze mieszanym świeżym (CP) stwierdzono znaczącą redukcję udziału ważnego dla
zespołu gatunku – świerka pospolitego – z ponad 70 do 50% (ryc. 1b). Odnotowano jednocześnie
wielokrotny wzrost udziału grabu z kilku procent do około 30% w okresie ostatnich około 15 lat,
co może powodować wyraźne zmiany roślinności i kształtowanie się zbiorowisk zbliżonych do
grądu. Udział innych gatunków był w miarę stabilny i nie przekraczał 10−15%. Zaobserwowano,

Ryc. 1.
Średni (±błąd standardowy) udział gatunków drzew w zespole boru świeżego Vaccinio vitis−idaeae−Pinetum
(a), boru mieszanego świeżego Calamagrostio arundinaceae−Piceetum (b), lasu miodownikowo−grabowego
Melitti−Carpinetum (c), grądu typowego Tilio−Carpinetum typicum (d) i łęgu olszowo−jesionowego Fraxino−
−Alnetum (e) w latach 1975−2012
Average (±standard error) frequency of trees species in the fresh coniferous forest community Vaccinio vitis−idaeae−
−Pinetum (a), fresh mixed coniferous forest community Calamagrostio arundinaceae−Piceetum (b) fresh mixed
broavedleaf forest community Melitti−Carpinetum (c), hornbeam forest community Tilio−Carpinetum typicum
(d) and ash−alder swamp forest community Fraxino−Alnetum (e) in the period 1975−2012

a) b)

c) d)

e)
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na ich terenie żadnych zabiegów ochronnych (z wyjątkiem zapewnienia bezpieczeństwa ludzi 
i mienia, podobnie jak w Białowieskim PN). Brakuje ponadto aktualnych planów ochrony rezer−
watów. Badaniami objęto drzewostany naturalne w wybranych zbiorowiskach leśnych Puszczy
Białowieskiej, które reprezentowały pierwotnie w pierwszym okresie pomiarowym (w nawiasie
stosowany dalej skrót oraz liczba powierzchni badawczych): 

– bór świeży Vaccinio vitis−idaeae−Pinetum Sokoł. 1981 (VP – 11),
– bór mieszany świeży Calamagrostio arundinaceae−Piceetum Sokoł. 1968 (CP – 18),
– las miodownikowo−grabowy Melitti−Carpinetum Sokoł. 1976 (MC – 22),
– grąd typowy Tilio−Carpinetum Traczyk 1962 (TCt – 52),
– łęg olszowo−jesionowy Fraxino−Alnetum W.Mat. 1952 (FA – 17).

Zespół leśny określono, wykonując w obrębie powierzchni w każdym okresie pomiarowym zdjęcie
fitosocjologiczne metodą Braun−Blanqueta [Sokołowski 2004].

Dokonano analizy zmian składu gatunkowego drzewostanów w czasie na podstawie ich zagę−
szczenia. Dynamikę odnowień naturalnych przestawiono w 3 grupach młodych drzewek: naloty
i niskie podrosty (N), podrosty o pierśnicy od 0,1 do 3 cm (P1) oraz podrosty starsze o pierśnicy
3,1−7 cm (P2). Obliczono współczynniki podobieństwa drzewostanów (S) pomiędzy poszczegól−
nymi okresami badawczymi oraz początkiem i końcem badań z następującego wzoru [Brzeziecki
2008 za Badeck i in. 2001]:

gdzie: 
f1,i, f2,i – procentowy udział gatunku i w porównywanych okresach badawczych,
n – ogólna liczba gatunków w obu porównywanych okresach badawczych.

Zastosowano udział gatunków obliczony na podstawie zagęszczenia drzew, przy czym wzięto
pod uwagę drzewa o pierśnicy powyżej 3 cm. Analizowany współczynnik jest syntetyczną miarą
podobieństwa składu drzewostanu w porównywanych okresach badawczych. Przyjmuje on war−
tości od 0 do 1. Im wartość jest bliższa 1, tym większe powinno być podobieństwo obiektów
[Brzeziecki 2008].

Wyniki
W borze świeżym (VP) średni udział świerka pospolitego uległ wyraźnemu, prawie dwukrotnemu
zwiększeniu: z 30% w 1975 roku do około 60% w ostatnim okresie badawczym. Stało się to przede
wszystkim kosztem sosny zwyczajnej, w przypadku której zaobserwowano tendencje odwrotne
(ryc. 1a). Udział dębu wzrósł nieznacznie: od kilku procent w latach 70. i 80. do 10% obecnie.
Znaczenie brzozy było i jest niewielkie i wahało się w przedziale 10−20%. Stwierdzono ponadto,
że udział grabu w ostatniej dekadzie znacząco wzrósł i osiągnął na tak ubogim siedlisku w 2012 roku
około 10%, co można uznać za objaw jego ekspansji. W borze świeżym dobrze i skutecznie odna−
wiał się świerk – pojawiał się we wszystkich warstwach dolnych drzewostanu w największym
zagęszczeniu, zarówno w warstwie nalotu, jak i niskiego oraz wysokiego podrostu (tab.). O sku−
teczności odnowienia świadczyło również płynne przechodzenie od nalotu do wyższych stopni
pierśnic. Sosna odnawiała się, ale zdecydowanie słabiej i tylko w pierwszym okresie badawczym
(1975−1986) można mówić o fali odnowienia (tab.). Nieliczne osobniki awansowały do wyższych
warstw drzewostanu. Podobne prawidłowości stwierdzono w przypadku dębu i brzozy. Można
stwierdzić, że na tym ubogim siedlisku dąb odnowił się, jednakże tylko niewielka część osobników
awansowała do wyższych warstw drzewostanu. Średnie zagęszczenie podrostów tego gatunku o pier−
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śnicy 3−7 cm wyniosło 30−100 szt./ha. Dąb wykazywał szczególnie duże zagęszczenie wśród
drzewek najniższych (nalotów i podrostów do 1,3 m). Warto podkreślić, że w dolnych warstwach
drzewostanu na początku badań (w latach 70.) nie stwierdzano występowania grabu w warstwie
podrostów. Obecnie natomiast gatunek ten zaznaczył swoją obecność, zarówno w nalotach, jak 
i podrostach do 3 cm grubości, osiągając średnią liczebność ponad 100 szt./ha (tab.).

W borze mieszanym świeżym (CP) stwierdzono znaczącą redukcję udziału ważnego dla
zespołu gatunku – świerka pospolitego – z ponad 70 do 50% (ryc. 1b). Odnotowano jednocześnie
wielokrotny wzrost udziału grabu z kilku procent do około 30% w okresie ostatnich około 15 lat,
co może powodować wyraźne zmiany roślinności i kształtowanie się zbiorowisk zbliżonych do
grądu. Udział innych gatunków był w miarę stabilny i nie przekraczał 10−15%. Zaobserwowano,

Ryc. 1.
Średni (±błąd standardowy) udział gatunków drzew w zespole boru świeżego Vaccinio vitis−idaeae−Pinetum
(a), boru mieszanego świeżego Calamagrostio arundinaceae−Piceetum (b), lasu miodownikowo−grabowego
Melitti−Carpinetum (c), grądu typowego Tilio−Carpinetum typicum (d) i łęgu olszowo−jesionowego Fraxino−
−Alnetum (e) w latach 1975−2012
Average (±standard error) frequency of trees species in the fresh coniferous forest community Vaccinio vitis−idaeae−
−Pinetum (a), fresh mixed coniferous forest community Calamagrostio arundinaceae−Piceetum (b) fresh mixed
broavedleaf forest community Melitti−Carpinetum (c), hornbeam forest community Tilio−Carpinetum typicum
(d) and ash−alder swamp forest community Fraxino−Alnetum (e) in the period 1975−2012

a) b)

c) d)

e)

281

Sylwan, R. 159, nr 4, 2015

WIELOLETNIE ZMIANy SKŁADU GATUNKOWEGO...



460

Dwa  wieki Puszczy Białowieskiej na łamach „Sylwana”

Rafał Paluch282

1975 1986 1997 2012 
Vaccinio vitis−idaeae−Pinetum

Świerk N 260±20 255±44,2 168±59,8 138±31,2
pospolity P1 120±40 91±39,4 193±70,6 305±90,8
Norway spruce P2 110±10 164±41,1 84±44,8 194±42,3
Sosna N 324±96 0± 23±17 54±51,4
zwyczajna P1 373±280,5 9±9 15±14,7 10±7,6
Scots pine P2 214±213,5 38±28,3 84±84 60±60
Dąb N 158±69,5 583±178,9 456±67,5 312±120,8
szypułkowy P1 4±4 6±3,8 102±43,1 144±78,3
English oak P2 6±1,5 4±2,3 8±4,2 6±1
Brzoza N 209±15,5 190±41,6 154±16,9 58±37,3
brodawkowata P1 164±16 68±20,5 139±68,1 107±73,7
Silver birch P2 32±12 112±12,9 63±17,3 30±26,1
Grab zwyczajny N 7± 46±1,5 44±36 90±67,4

Common P1 0± 0± 4±3,5 117±113,5
hornbeam P2 0± 0± 0± 5±5,3

Melitti−Carpinetum
Świerk N 307±94,4 189±72 24±21,4 25±16,2
pospolity P1 171±52,8 132±38,8 28±17,7 11±5,7
Norway spruce P2 172±44 68±18,1 38±19,2 12±4,2
Sosna N 0± 0± 5± 0±
zwyczajna P1 0± 0± 0± 0±
Scots pine P2 0± 0± 0± 0±
Dąb N 26±17,9 672±213,9 44±15 18±7,2
szypułkowy P1 25±14,6 5±4,7 0± 0±
English oak P2 21±14,8 8±3,5 1±0,5 0±
Grab zwyczajny N 155±36,2 628±247,3 1668±494,2 764±210,5

Common P1 322±204,8 94±22,8 807±433,3 1878±591,6
hornbeam P2 292±173,4 163±79,1 89±33,6 199±82
Lipa drobnolistna N 16± 4±4 48±48 76±44

Small−leaved P1 8± 0± 9±5,8 37±29,5
lime P2 4± 6±2 9±5,3 4±2,8

Calamagrostio arundinaceae−Piceetum
Świerk N 623±193,4 492±184,2 350±46 378±149,4
pospolity P1 396±330,3 302±139,4 436±144 252±83,4
Norway spruce P2 125±91,6 73±52,4 274±154 138±52,5
Sosna N 0± 0± 0± 0±
zwyczajna P1 0± 0± 0± 0±
Scots pine P2 0± 0± 0± 0±
Dąb N 272±31,5 205±123,9 276±16 138±41,2
szypułkowy P1 18±14,3 25±22,4 32±4 102±50,9
English oak P2 8±5,7 2±2 2±2 1±1

Tabela.
Średnie (± błąd standardowy) zagęszczenie [szt./ha] nalotu i podrostu do wysokości 1,3 m (N), podrostu 
o pierśnicy 0,1−3,0 cm (P1) i podrostu o pierśnicy 3,1−7,0 cm (P2) w badanych zespołach leśnych w latach
1975−2012
Average (± standard error) density (N/ha) of tree species undergrowth below 1.3 m (N), with dbh of 
0.1−3.0 cm (P1) and with dbh of 3.1−7.0 (P2) in the analysed forest communities in the period 1975−2012
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że odnowienie świerka o znacznym zagęszczeniu było stale obecne we wszystkich kategoriach
dolnych warstw drzewostanów w borze mieszanym, osiągając w warstwie nalotów liczebność do
600 szt./ha, a w podrostach najczęściej 200−400 szt./ha (tab.). Obecnie jednak ważnym konku−
rentem może być grab, awansujący do wyższych warstw drzewostanu. Stwierdzono bowiem wielo−
krotny wzrost zagęszczenia tego gatunku w nalotach (od 100 do 700 szt./ha) i podrostach do 3 cm
pierśnicy w ciągu ostatnich 15 lat (od 10 do 400 szt./ha). Stawał się on powoli gatunkiem dominu−

1975 1986 1997 2012
Brzoza N 16±7,2 64±24,7 292±32 114±57,3
brodawkowata P1 3±2,6 2±1,6 56±56 170±94,5
Silver birch P2 0± 0± 4±4 21±19,7
Grab zwyczajny N 129±75,1 144±25,9 126±6 719±312,7

Common P1 13±9,1 73±59,8 38±18 476±158,8
hornbeam P2 10±3,8 8±2,8 2±2 27±9,3
Jarząb N 618±486,4 668±214,7 1182±78 807±571,3
pospolity P1 128±122,1 500±489,1 68±16 40±28,8
Rowan P2 0± 1±0,8 0± 11±11,2

Tilio−Carpinetum typicum
Świerk N 420±212,7 59±28,8 0±0 93±51,3
pospolity P1 37±15,7 23±10 27±13,4 16±9,3
Norway spruce P2 39±22,4 5±3,9 25±7,5 10±3,2
Sosna N 0± 0± 0± 0±
zwyczajna P1 0± 0± 0± 0±
Scots pine P2 0± 0± 0± 0±
Dąb N 90±73,7 14±8,1 0± 99±37,8
szypułkowy P1 2±1,7 3±2 0±0,3 4±2
English oak P2 7±5,7 0± 0± 3±2,8
Grab zwyczajny N 248±91,5 350±80,1 0± 1412±308

Common P1 1065±550,9 374±230,5 308±109,2 1075±249,7
hornbeam P2 594±243,3 289±129,3 324±40,3 182±28,4
Leszczyna N 497±212,9 312±160,9 0± 321±95,6
pospolita P1 0± 0± 0± 799±316,3
Common hazel P2 0± 0± 0± 162±69,5
Lipa drobnolistna N 31±17,3 51±10,9 0± 89±35,4

Small−leaved P1 19±6,1 3±1,3 18±11,3 25±7,4
lime P2 13±4,3 4±1,5 17±6,8 9±3,2

Fraxino−Alnetum
Świerk N 0± 0±
pospolity P1 1±0,6 3±1,7
Norway spruce P2 4±1,4 1±0,6
Grab zwyczajny N 0± 220±135,4

Common P1 61±24,5 167±71,5
hornbeam P2 71±25,1 44±13,8
Olsza N 0± 57±31,4
czarna P1 136±64,1 118±41,4
Black alder P2 52±22,3 47±18,6
Jesion N 0± 19±18,7
wyniosły P1 297±111,1 20±7,3
Common ash P2 37±19,2 1±0,7

Tabela c.d.
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1975 1986 1997 2012 
Vaccinio vitis−idaeae−Pinetum

Świerk N 260±20 255±44,2 168±59,8 138±31,2
pospolity P1 120±40 91±39,4 193±70,6 305±90,8
Norway spruce P2 110±10 164±41,1 84±44,8 194±42,3
Sosna N 324±96 0± 23±17 54±51,4
zwyczajna P1 373±280,5 9±9 15±14,7 10±7,6
Scots pine P2 214±213,5 38±28,3 84±84 60±60
Dąb N 158±69,5 583±178,9 456±67,5 312±120,8
szypułkowy P1 4±4 6±3,8 102±43,1 144±78,3
English oak P2 6±1,5 4±2,3 8±4,2 6±1
Brzoza N 209±15,5 190±41,6 154±16,9 58±37,3
brodawkowata P1 164±16 68±20,5 139±68,1 107±73,7
Silver birch P2 32±12 112±12,9 63±17,3 30±26,1
Grab zwyczajny N 7± 46±1,5 44±36 90±67,4

Common P1 0± 0± 4±3,5 117±113,5
hornbeam P2 0± 0± 0± 5±5,3

Melitti−Carpinetum
Świerk N 307±94,4 189±72 24±21,4 25±16,2
pospolity P1 171±52,8 132±38,8 28±17,7 11±5,7
Norway spruce P2 172±44 68±18,1 38±19,2 12±4,2
Sosna N 0± 0± 5± 0±
zwyczajna P1 0± 0± 0± 0±
Scots pine P2 0± 0± 0± 0±
Dąb N 26±17,9 672±213,9 44±15 18±7,2
szypułkowy P1 25±14,6 5±4,7 0± 0±
English oak P2 21±14,8 8±3,5 1±0,5 0±
Grab zwyczajny N 155±36,2 628±247,3 1668±494,2 764±210,5

Common P1 322±204,8 94±22,8 807±433,3 1878±591,6
hornbeam P2 292±173,4 163±79,1 89±33,6 199±82
Lipa drobnolistna N 16± 4±4 48±48 76±44

Small−leaved P1 8± 0± 9±5,8 37±29,5
lime P2 4± 6±2 9±5,3 4±2,8

Calamagrostio arundinaceae−Piceetum
Świerk N 623±193,4 492±184,2 350±46 378±149,4
pospolity P1 396±330,3 302±139,4 436±144 252±83,4
Norway spruce P2 125±91,6 73±52,4 274±154 138±52,5
Sosna N 0± 0± 0± 0±
zwyczajna P1 0± 0± 0± 0±
Scots pine P2 0± 0± 0± 0±
Dąb N 272±31,5 205±123,9 276±16 138±41,2
szypułkowy P1 18±14,3 25±22,4 32±4 102±50,9
English oak P2 8±5,7 2±2 2±2 1±1

Tabela.
Średnie (± błąd standardowy) zagęszczenie [szt./ha] nalotu i podrostu do wysokości 1,3 m (N), podrostu 
o pierśnicy 0,1−3,0 cm (P1) i podrostu o pierśnicy 3,1−7,0 cm (P2) w badanych zespołach leśnych w latach
1975−2012
Average (± standard error) density (N/ha) of tree species undergrowth below 1.3 m (N), with dbh of 
0.1−3.0 cm (P1) and with dbh of 3.1−7.0 (P2) in the analysed forest communities in the period 1975−2012
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że odnowienie świerka o znacznym zagęszczeniu było stale obecne we wszystkich kategoriach
dolnych warstw drzewostanów w borze mieszanym, osiągając w warstwie nalotów liczebność do
600 szt./ha, a w podrostach najczęściej 200−400 szt./ha (tab.). Obecnie jednak ważnym konku−
rentem może być grab, awansujący do wyższych warstw drzewostanu. Stwierdzono bowiem wielo−
krotny wzrost zagęszczenia tego gatunku w nalotach (od 100 do 700 szt./ha) i podrostach do 3 cm
pierśnicy w ciągu ostatnich 15 lat (od 10 do 400 szt./ha). Stawał się on powoli gatunkiem dominu−

1975 1986 1997 2012
Brzoza N 16±7,2 64±24,7 292±32 114±57,3
brodawkowata P1 3±2,6 2±1,6 56±56 170±94,5
Silver birch P2 0± 0± 4±4 21±19,7
Grab zwyczajny N 129±75,1 144±25,9 126±6 719±312,7

Common P1 13±9,1 73±59,8 38±18 476±158,8
hornbeam P2 10±3,8 8±2,8 2±2 27±9,3
Jarząb N 618±486,4 668±214,7 1182±78 807±571,3
pospolity P1 128±122,1 500±489,1 68±16 40±28,8
Rowan P2 0± 1±0,8 0± 11±11,2

Tilio−Carpinetum typicum
Świerk N 420±212,7 59±28,8 0±0 93±51,3
pospolity P1 37±15,7 23±10 27±13,4 16±9,3
Norway spruce P2 39±22,4 5±3,9 25±7,5 10±3,2
Sosna N 0± 0± 0± 0±
zwyczajna P1 0± 0± 0± 0±
Scots pine P2 0± 0± 0± 0±
Dąb N 90±73,7 14±8,1 0± 99±37,8
szypułkowy P1 2±1,7 3±2 0±0,3 4±2
English oak P2 7±5,7 0± 0± 3±2,8
Grab zwyczajny N 248±91,5 350±80,1 0± 1412±308

Common P1 1065±550,9 374±230,5 308±109,2 1075±249,7
hornbeam P2 594±243,3 289±129,3 324±40,3 182±28,4
Leszczyna N 497±212,9 312±160,9 0± 321±95,6
pospolita P1 0± 0± 0± 799±316,3
Common hazel P2 0± 0± 0± 162±69,5
Lipa drobnolistna N 31±17,3 51±10,9 0± 89±35,4

Small−leaved P1 19±6,1 3±1,3 18±11,3 25±7,4
lime P2 13±4,3 4±1,5 17±6,8 9±3,2

Fraxino−Alnetum
Świerk N 0± 0±
pospolity P1 1±0,6 3±1,7
Norway spruce P2 4±1,4 1±0,6
Grab zwyczajny N 0± 220±135,4

Common P1 61±24,5 167±71,5
hornbeam P2 71±25,1 44±13,8
Olsza N 0± 57±31,4
czarna P1 136±64,1 118±41,4
Black alder P2 52±22,3 47±18,6
Jesion N 0± 19±18,7
wyniosły P1 297±111,1 20±7,3
Common ash P2 37±19,2 1±0,7

Tabela c.d.
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jącym w odnowieniach, na stosunkowo słabym pod względem żyzności siedlisku boru miesza−
nego. Należałoby podkreślić, że sosna nie odnawiała się wcale w całym okresie prawie 40 lat
obserwacji na wydawałoby się optymalnym dla niej siedlisku (tab.).

W lesie mieszanym miodownikowo−grabowym (MC), będącym jedną z ubogich postaci
grądu subkontynentalnego, nastąpiły jeszcze bardziej drastyczne zmiany składu gatunkowego
drzewostanów. Świerk zmniejszył swój udział aż pięciokrotnie. Na początku badań jego udział
wynosił 55%, a na końcu (w 2012 roku) już tylko około 10%, co oznacza wycofanie się tego
gatunku z badanego zespołu leśnego w najbliżej przyszłości (ryc. 1c). Stwierdzono ponadto, że
największa redukcja udziału świerka miała miejsce w ostatniej dekadzie, czyli tempo zmian wy−
raźnie uległo przyspieszeniu. Znaczną dynamikę wzrostu populacji odnotował tutaj grab, stanowiąc
teraz około 80% wszystkich drzew w tym zespole leśnym. Sosna i dąb znacznie zmniejszyły swój
udział w tworzeniu drzewostanu. Jednym gatunkiem odnawiającym się skutecznie i opanowu−
jącym dolne warstwy drzewostanu był i jest grab. Gatunek ten wyraźnie zdominował dolne
warstwy, zarówno nalotów, jak i podrostów, osiągając bardzo duże zagęszczenie: prawie 2 tys.
szt./ha podrostów do 3 cm pierśnicy. Ustępował natomiast bardzo wyraźnie świerk, szczególnie
w ostatniej dekadzie badań (tab.). Jego zagęszczenie we wszystkich analizowanych kategoriach
dolnych warstw ulegało redukcji, aż do kilkunastu drzewek na ha w 2012 roku. Dąb i sosna, czyli
gatunki o wyższych wymaganiach świetlnych, również wyraźnie zmniejszały swoje zagęszcze−
nie, nie znajdując warunków do odnowienia się i wzrostu (tab.). 

W grądzie typowym (TCt), mimo względnie stabilnego charakteru zespołu, nastąpiły znaczne
zmiany składu gatunkowego, polegające generalnie na ubywaniu świerka w okresie minionych
niespełna 40 lat i jednoczesnym wzroście znaczenia grabu, głównego składnika fitocenoz
grądowych. Świerk zmniejszył swój udział pięciokrotnie, z poziomu 25% do około 5%, zaś grab
przeciwnie – systematycznie zwiększał znaczenie w budowaniu drzewostanów w okresie minio−
nych 40 lat o około 10% (ryc. 1d). Udział dębu jeszcze kilkanaście lat temu wynosił kilka pro−
cent, a obecnie gatunku tego nie stwierdzono w ogóle. Znaczenie sosny również wyraźnie się
zmniejszyło, a udział lipy pozostawał w poszczególnych okresach badawczych na podobnie
niskim poziomie: około 5−10%. Zwraca jednak uwagę pojawienie się w ostatnim okresie badaw−
czym znacznej liczby drzewek leszczyny, której zagęszczenie stanowiło ponad 20% sumarycznej
liczebności wszystkich gatunków. Gatunek ten często przybierał postać drzewa o pierśnicy do
13 cm, co z pewnością może stanowić dalsze ograniczenie możliwości skutecznego odnowienia
innych gatunków, m.in. dębu.

W łęgu olszowo−jesionowym (FA) zaobserwowano ogromną, aż 7−krotną redukcję udziału
jesionu wyniosłego w składzie gatunkowym drzewostanów naturalnych. Zanotowano spadek
udziału tego gatunku z poziomu 35% w 1997 roku do niecałych 5% w 2012 roku (ryc. 1e). Na po−
wierzchniach badawczych często pozostawały tylko pojedyncze jesiony o znacznie obniżonej
kondycji zdrowotnej. Korzystając z redukcji liczebności jesionu, olsza czarna, a w mniejszym
stopniu grab zwiększyły swoją rolę w budowaniu drzewostanu. W dolnych warstwach drzewo−
stanu odnowienie naturalne jesionu w każdej grupie było minimalne, w okresie ostatnich 15 lat
uległo znacznej redukcji. Grab wykazywał objawy ekspansji, odnawiał się w warstwie nalotów 
i podrostów do 3 cm pierśnicy. Olsza również skutecznie się odnawiała, ale jej zagęszczenie było
mniejsze niż grabu, z wyjątkiem podrostów od 3 do 7 cm.

Zaobserwowano, że największe zmiany współczynnika podobieństwa składu gatunkowego
drzewostanu zaszły w lesie miodownikowo−grabowym (MC), szczególnie w ostatnim okresie
(ryc. 2). Współczynnik podobieństwa między początkiem a końcem badań osiągnął bardzo nie−
wielką wartość (poniżej 0,5), co świadczy o znaczących zmianach udziału poszczególnych
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gatunków drzew w budowaniu drzewostanu w tym zespole leśnym. Analizowany współczynnik
wyraźnie zmniejszył się. Jeszcze bardziej wyraźną, podobnie ukierunkowaną tendencję odnoto−
wano w przypadku zespołu boru mieszanego (CP). W okresie 1975−1986 stwierdzono niewielkie
zmiany, natomiast już w następnym podobieństwo zmniejszyło się, osiągając wartość współczyn−
nika 0,6. W borze świeżym (VP) podobieństwo udziału poszczególnych gatunków nieznacznie
wahało się w poszczególnych okresach badawczych w przedziale 0,6−0,7. Średni współczynnik
podobieństwa pomiędzy początkiem i końcem badań był natomiast niewielki i wynosił tylko
0,55, świadcząc również o znacznej dynamice drzewostanów. Drzewostany w łęgu olszowo−jesio−
nowym, badane tylko w latach 1997−2012, cechowały się podobną wartością współczynnika
podobieństwa (0,6), co wynikało z drastycznej redukcji udziału jesionu. Zmiany udziału gatun−
ków drzew w tym zespole można więc określić jako znaczne. W przypadku grądu typowego
(TCt) podobieństwo natomiast utrzymywało się na podobnym wysokim poziomie, około 0,8,
wskazując na niewielkie zmiany udziału poszczególnych komponentów drzewostanów. 

Dyskusja 
W większości analizowanych zbiorowisk leśnych w ciągu krótkiego czasu (około 40 lat) zaszły zna−
czące zmiany składu gatunkowego drzewostanów naturalnych Puszczy Białowieskiej wzrastają−
cych bez ingerencji człowieka. Należałoby podkreślić, że okres prowadzenia badań stanowił
niewielki fragment historii rozwoju lasu, a wnioskowanie i prognozowanie na tej podstawie może
być jedynie przybliżone. Niniejsze wyniki potwierdzają w pełni rezultaty wcześniejszych badań
o dłuższym okresie trwania (blisko 90−letnich) [Bernadzki i in. 1998; Brzeziecki 2008; Brzeziecki
i in. 2012; Drozdowski i in. 2012], podkreślając równocześnie, że stwierdzane prawidłowości
dotyczą całej Puszczy Białowieskiej, w tym terenów objętych ochroną częściową. Na podstawie
zgromadzonego wieloletniego materiału badawczego, systematycznie uzupełnianego o nowe po−
wierzchnie, cytowani autorzy dokonali pogrupowania gatunków, wyróżniając gatunki małoliczne
(„zagrożone”), domieszkowe („względnie bezpieczne”) i „ekspansywne”. Warto zauważyć, że
w grupie gatunków ekspansywnych wymieniono obecnie tylko grab, natomiast w poprzednich
okresach taką tendencję wykazywały również lipa i jesion [Brzeziecki i in. 2012; Drozdowski 
i in. 2012]. W świetle wyników badań własnych grab wydaje się bardzo ekspansywny, wkracza
nawet na ubogie siedliska boru świeżego i boru mieszanego, ale również na podmokłe łęgi
olszowo−jesionowe. Na siedliskach boru mieszanego silnie konkuruje m.in. ze świerkiem, a jego
odnowienie jest co najmniej tak samo liczne jak konkurentów. Jak może wyglądać i funkcjono−

Ryc. 2.
Zmiana współczynnika podobieństwa składu
gatunkowego drzewostanów (S) w badanych
zespołach leśnych w okresie 1975−2012
Change of the similarity coefficient (S) for
stands species composition in analisyed for−
est communities in yrars 1975−2012
1 – 1975−1986, 2 – 1986−1997, 3 – 1997−2012, 4 – 1975−2012;
VP – Vaccinio vitis−idaeae−Pinetum, CP – Calamagrostio
arundinaceae−Piceetum, MC – Melitti−Carpinetum, TCt – Tilio−
−Carpinetum typicum, FA – Fraxino−Alnetum
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jącym w odnowieniach, na stosunkowo słabym pod względem żyzności siedlisku boru miesza−
nego. Należałoby podkreślić, że sosna nie odnawiała się wcale w całym okresie prawie 40 lat
obserwacji na wydawałoby się optymalnym dla niej siedlisku (tab.).

W lesie mieszanym miodownikowo−grabowym (MC), będącym jedną z ubogich postaci
grądu subkontynentalnego, nastąpiły jeszcze bardziej drastyczne zmiany składu gatunkowego
drzewostanów. Świerk zmniejszył swój udział aż pięciokrotnie. Na początku badań jego udział
wynosił 55%, a na końcu (w 2012 roku) już tylko około 10%, co oznacza wycofanie się tego
gatunku z badanego zespołu leśnego w najbliżej przyszłości (ryc. 1c). Stwierdzono ponadto, że
największa redukcja udziału świerka miała miejsce w ostatniej dekadzie, czyli tempo zmian wy−
raźnie uległo przyspieszeniu. Znaczną dynamikę wzrostu populacji odnotował tutaj grab, stanowiąc
teraz około 80% wszystkich drzew w tym zespole leśnym. Sosna i dąb znacznie zmniejszyły swój
udział w tworzeniu drzewostanu. Jednym gatunkiem odnawiającym się skutecznie i opanowu−
jącym dolne warstwy drzewostanu był i jest grab. Gatunek ten wyraźnie zdominował dolne
warstwy, zarówno nalotów, jak i podrostów, osiągając bardzo duże zagęszczenie: prawie 2 tys.
szt./ha podrostów do 3 cm pierśnicy. Ustępował natomiast bardzo wyraźnie świerk, szczególnie
w ostatniej dekadzie badań (tab.). Jego zagęszczenie we wszystkich analizowanych kategoriach
dolnych warstw ulegało redukcji, aż do kilkunastu drzewek na ha w 2012 roku. Dąb i sosna, czyli
gatunki o wyższych wymaganiach świetlnych, również wyraźnie zmniejszały swoje zagęszcze−
nie, nie znajdując warunków do odnowienia się i wzrostu (tab.). 

W grądzie typowym (TCt), mimo względnie stabilnego charakteru zespołu, nastąpiły znaczne
zmiany składu gatunkowego, polegające generalnie na ubywaniu świerka w okresie minionych
niespełna 40 lat i jednoczesnym wzroście znaczenia grabu, głównego składnika fitocenoz
grądowych. Świerk zmniejszył swój udział pięciokrotnie, z poziomu 25% do około 5%, zaś grab
przeciwnie – systematycznie zwiększał znaczenie w budowaniu drzewostanów w okresie minio−
nych 40 lat o około 10% (ryc. 1d). Udział dębu jeszcze kilkanaście lat temu wynosił kilka pro−
cent, a obecnie gatunku tego nie stwierdzono w ogóle. Znaczenie sosny również wyraźnie się
zmniejszyło, a udział lipy pozostawał w poszczególnych okresach badawczych na podobnie
niskim poziomie: około 5−10%. Zwraca jednak uwagę pojawienie się w ostatnim okresie badaw−
czym znacznej liczby drzewek leszczyny, której zagęszczenie stanowiło ponad 20% sumarycznej
liczebności wszystkich gatunków. Gatunek ten często przybierał postać drzewa o pierśnicy do
13 cm, co z pewnością może stanowić dalsze ograniczenie możliwości skutecznego odnowienia
innych gatunków, m.in. dębu.

W łęgu olszowo−jesionowym (FA) zaobserwowano ogromną, aż 7−krotną redukcję udziału
jesionu wyniosłego w składzie gatunkowym drzewostanów naturalnych. Zanotowano spadek
udziału tego gatunku z poziomu 35% w 1997 roku do niecałych 5% w 2012 roku (ryc. 1e). Na po−
wierzchniach badawczych często pozostawały tylko pojedyncze jesiony o znacznie obniżonej
kondycji zdrowotnej. Korzystając z redukcji liczebności jesionu, olsza czarna, a w mniejszym
stopniu grab zwiększyły swoją rolę w budowaniu drzewostanu. W dolnych warstwach drzewo−
stanu odnowienie naturalne jesionu w każdej grupie było minimalne, w okresie ostatnich 15 lat
uległo znacznej redukcji. Grab wykazywał objawy ekspansji, odnawiał się w warstwie nalotów 
i podrostów do 3 cm pierśnicy. Olsza również skutecznie się odnawiała, ale jej zagęszczenie było
mniejsze niż grabu, z wyjątkiem podrostów od 3 do 7 cm.

Zaobserwowano, że największe zmiany współczynnika podobieństwa składu gatunkowego
drzewostanu zaszły w lesie miodownikowo−grabowym (MC), szczególnie w ostatnim okresie
(ryc. 2). Współczynnik podobieństwa między początkiem a końcem badań osiągnął bardzo nie−
wielką wartość (poniżej 0,5), co świadczy o znaczących zmianach udziału poszczególnych
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gatunków drzew w budowaniu drzewostanu w tym zespole leśnym. Analizowany współczynnik
wyraźnie zmniejszył się. Jeszcze bardziej wyraźną, podobnie ukierunkowaną tendencję odnoto−
wano w przypadku zespołu boru mieszanego (CP). W okresie 1975−1986 stwierdzono niewielkie
zmiany, natomiast już w następnym podobieństwo zmniejszyło się, osiągając wartość współczyn−
nika 0,6. W borze świeżym (VP) podobieństwo udziału poszczególnych gatunków nieznacznie
wahało się w poszczególnych okresach badawczych w przedziale 0,6−0,7. Średni współczynnik
podobieństwa pomiędzy początkiem i końcem badań był natomiast niewielki i wynosił tylko
0,55, świadcząc również o znacznej dynamice drzewostanów. Drzewostany w łęgu olszowo−jesio−
nowym, badane tylko w latach 1997−2012, cechowały się podobną wartością współczynnika
podobieństwa (0,6), co wynikało z drastycznej redukcji udziału jesionu. Zmiany udziału gatun−
ków drzew w tym zespole można więc określić jako znaczne. W przypadku grądu typowego
(TCt) podobieństwo natomiast utrzymywało się na podobnym wysokim poziomie, około 0,8,
wskazując na niewielkie zmiany udziału poszczególnych komponentów drzewostanów. 

Dyskusja 
W większości analizowanych zbiorowisk leśnych w ciągu krótkiego czasu (około 40 lat) zaszły zna−
czące zmiany składu gatunkowego drzewostanów naturalnych Puszczy Białowieskiej wzrastają−
cych bez ingerencji człowieka. Należałoby podkreślić, że okres prowadzenia badań stanowił
niewielki fragment historii rozwoju lasu, a wnioskowanie i prognozowanie na tej podstawie może
być jedynie przybliżone. Niniejsze wyniki potwierdzają w pełni rezultaty wcześniejszych badań
o dłuższym okresie trwania (blisko 90−letnich) [Bernadzki i in. 1998; Brzeziecki 2008; Brzeziecki
i in. 2012; Drozdowski i in. 2012], podkreślając równocześnie, że stwierdzane prawidłowości
dotyczą całej Puszczy Białowieskiej, w tym terenów objętych ochroną częściową. Na podstawie
zgromadzonego wieloletniego materiału badawczego, systematycznie uzupełnianego o nowe po−
wierzchnie, cytowani autorzy dokonali pogrupowania gatunków, wyróżniając gatunki małoliczne
(„zagrożone”), domieszkowe („względnie bezpieczne”) i „ekspansywne”. Warto zauważyć, że
w grupie gatunków ekspansywnych wymieniono obecnie tylko grab, natomiast w poprzednich
okresach taką tendencję wykazywały również lipa i jesion [Brzeziecki i in. 2012; Drozdowski 
i in. 2012]. W świetle wyników badań własnych grab wydaje się bardzo ekspansywny, wkracza
nawet na ubogie siedliska boru świeżego i boru mieszanego, ale również na podmokłe łęgi
olszowo−jesionowe. Na siedliskach boru mieszanego silnie konkuruje m.in. ze świerkiem, a jego
odnowienie jest co najmniej tak samo liczne jak konkurentów. Jak może wyglądać i funkcjono−

Ryc. 2.
Zmiana współczynnika podobieństwa składu
gatunkowego drzewostanów (S) w badanych
zespołach leśnych w okresie 1975−2012
Change of the similarity coefficient (S) for
stands species composition in analisyed for−
est communities in yrars 1975−2012
1 – 1975−1986, 2 – 1986−1997, 3 – 1997−2012, 4 – 1975−2012;
VP – Vaccinio vitis−idaeae−Pinetum, CP – Calamagrostio
arundinaceae−Piceetum, MC – Melitti−Carpinetum, TCt – Tilio−
−Carpinetum typicum, FA – Fraxino−Alnetum
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wać zespół leśny Calamagrostio−Piceetum, gdzie kluczową rolę w drzewostanie powinien pełnić
świerk, a jest zastępowany grabem charakteryzującym się zupełnie innymi właściwościami ekolo−
gicznymi? Z niepublikowanych jeszcze badań wynika, że powstają wtedy zbiorowiska przejściowe,
silnie nawiązujące do grądów, z widocznymi jeszcze elementami borowymi i nielicznymi gatun−
kami diagnostycznymi dla zespołu [Paluch, Zin 2013]. Jeśli opisywane tendencje utrzymają się,
płaty opanowane przez grab ulegną całkowitemu przekształceniu w grądy. Taka sytuacja obecnie
ma miejsce w przypadku ciepłobubnego zespołu lasu miodownikowo−grabowego (MC), którego
zdecydowana większość badanych płatów uległa przekształceniu w grąd typowy. W tym zespole
w okresie ostatnich 15 lat odnotowano wielokrotny wzrost zagęszczenia grabu we wszystkich
warstwach drzewostanu, w tym nalotów, podrostów i drugiego piętra. Gatunek ten wyparł z war−
stwy odnowień wszystkich swoich konkurentów, włączając w to świerk, który dominował tam na
początku badań (około 40 lat temu).

Przeanalizowanie wieloletniej dynamiki odnowień lipy i awansu do wyższych warstw drzewo−
stanu pozwala na stwierdzenie, że ekspansja tego gatunku jest obecnie zahamowana i ograniczona
do siedlisk optymalnych i suboptymalnych (grądowych). Kilkadziesiąt lat temu była natomiast
zdecydowanie bardziej wyraźna [Kowalski 1982; Bernadzki i in. 1998].

Status dynamiczny jesionu, uznawanego jeszcze kilkanaście lat temu za gatunek ekspan−
sywny, dominujący lub współpanujący w łęgu olszowo−jesionowym [Brzeziecki, Żybura 1998;
Bernadzki i in. 1998; Paluch 2001; Drozdowski i in. 2012], uległ diametralnej zmianie. Jesion stał
się obecnie gatunkiem bardzo silnie zagrożonym, w regresie, podobnie jak niegdyś wiązy. Na po−
czątku XX wieku rozpoczęło się bowiem niespotykane dotychczas zjawisko masowego zamierania
jesionu i całych drzewostanów z udziałem tego gatunku, które trwa nadal [Gil i in. 2011]. Przepro−
wadzone badania dowiodły, że również w warunkach naturalnych jesion wydzielił się ze wszystkich
warstw drzewostanu. Brakowało też odnowień tego gatunku. W kilku przypadkach stwierdzono
wydzielenie się wszystkich jesionów na powierzchni badawczej w ciągu zaledwie 15 lat. Nie wia−
domo, kiedy jesion zacznie się regenerować, na razie nic na to nie wskazuje. Niepokój budzi
obecny stan zdrowotny jesionu, bowiem kondycja pozostałych przy życiu nielicznych osobników
jest zła. Stan jesionu wydaje się być bardziej krytyczny niż w analizach wykonanych na terenie
Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego PN [Brzeziecki i in. 2012]. Cytowani autorzy stwierdzili
zamieranie gatunku przeważnie wśród drzew młodych, rzadziej w całej populacji.

Wśród dużej grupy gatunków zagrożonych można znaleźć m.in. sosnę i dąb [Brzeziecki 
i in. 2012], bardzo ważne gatunki dla funkcjonowania wielu zbiorowisk leśnych. Badania własne
w pełni potwierdziły zmniejszanie się ich udziału oraz zupełny brak odnowień sosny i bardzo
niewielką liczebność w przypadku dębu. Zwraca uwagę całkowite wycofywanie się sosny z sie−
dlisk teoretycznie dla niej optymalnych, a mianowicie z borów świeżych i borów mieszanych.
Nawet jeśli odnowienie naturalne sosny powstało, co zdarzyło się tylko raz w 1975 roku, to potem
stopniowo zanikało. Sporadycznie stwierdzano dorastanie tego gatunku do wyższych klas pier−
śnic. Na transektach KHL drzew sosny powyżej 5 cm pierśnicy (tzw. dorosty) nie odnotowano
w okresie prawie 90 lat badań [Brzeziecki i in. 2012]. Drozdowski [2014] podawał, że odnowie−
nie dębu systematycznie powstaje w różnych warunkach siedliskowych Puszczy Białowieskiej,
ale nie znajduje odpowiednich warunków do wzrostu. Badania własne pokazały z kolei, że naloty
i niskie podrosty dębu co prawda występowały, zwłaszcza paradoksalnie najliczniej na ubogich
siedliskach borów i borów mieszanych, ale nie awansowały do wyższych warstw drzewostanu, co
świadczy o nieskuteczności odnowienia dębu w obecnych warunkach.

Na podstawie współczynnika podobieństwa w poszczególnych okresach badawczych stwier−
dzono, że w zespołach boru świeżego, boru mieszanego świeżego i lasu miodownikowo−grabo−
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wego największe tempo zmian składu gatunkowego drzewostanów wiąże się z ostatnim okresem
(lata 1998−2012). Na początku badań, w latach 1975−1986, zmiany te były z reguły bardzo niewiel−
kie, co sugeruje przyspieszenie tempa zmian w ciągu ostatnich 15 lat. Porównując wszystkie badane
zbiorowiska leśne, stwierdzono, że największe zmiany zaszły w lesie miodownikowo−grabowym.
Pod względem tempa i wielkości zmian składów gatunkowych drzewostanów można uszerego−
wać badane zbiorowiska leśne następująco (w kolejności malejącej): las miodowniko−grabowy
(MC), bór świeży (VP), bór mieszany świeży (CP), łęg olszowo−jesionowy (FA) i grąd typowy (TCt).
Zaobserwowano, że w grądzie typowym w całym okresie badawczym utrzymywało się niewiel−
kie tempo zmian.

Można stwierdzić, że obecnie dominującym zjawiskiem, mającym najbardziej znaczący
wpływ na obraz lasu i warunki ekologiczne w nim panujące, jest ekspansja grabu, która rozpo−
czyna z pewnością ciąg zmian w całym ekosystemie leśnym. Wkraczanie grabu na siedliska, na
których ten gatunek dotychczas nie występował lub był mało liczny, powoduje ujednolicenie
składu gatunkowego zbiorowisk leśnych i ich upodobnienie do grądu [Bernadzki i in. 1998; Paluch
2001; Sokołowski 2004; Brzeziecki 2008; Brzeziecki i in. 2012]. Cytowani autorzy twierdzą, że ek−
spansja grabu jeszcze się nie zakończyła. Brzeziecki i in. [2012], analizując wieloletni materiał
badawczy zebrany na stałych powierzchniach badawczych w Białowieskim PN, zastanawiali się,
co musi się stać, żeby grab się wycofał. Paluch [2001] przypuszczał, że tendencje grądowienia róż−
nych siedlisk pogłębią się i po ponad 10 latach prognoza ta się sprawdza. Z ekologicznego punktu
widzenia drzewostan warunkuje bowiem istnienie pozostałych warstw zbiorowiska leśnego.
Drzewostan, będąc najważniejszym składnikiem fitocenozy, tworzy specyficzny mikroklimat,
umożliwiający bytowanie organizmom wymagającym do swojego rozwoju konkretnych warunków
ekologicznych [Obmiński 1977; Szymański 2000]. Możemy z dużą dozą pewności stwierdzić, że
wspomniane wyżej ujednolicenie zbiorowisk leśnych nie sprzyja i nie będzie sprzyjać kształ−
towaniu się wysokiej różnorodności biologicznej na różnych poziomach: zarówno gatunkowym,
jak i ekosystemowym. Ochrona ścisła, dając możliwość śledzenia i zachowania procesów natu−
ralnych, nie zawsze i nie wszędzie daje gwarancję zachowania wszystkich ważnych dla Puszczy
Białowieskiej gatunków i zespołów leśnych. Obecnie kładzie się ogromy nacisk na powiększa−
nie obszarów ochrony ścisłej. Czy taki kierunek działań jest słuszny dla zachowania całego
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego cennego przyrodniczo obszaru Puszczy?

Długoterminowe prace wskazały, że obecne tendencje rozwoju drzewostanów naturalnych
i zbiorowisk leśnych nie pozwalają na ochronę całego bogactwa przyrodniczego Puszczy przy
użyciu metod biernych i że nie powinniśmy się koncentrować wyłącznie na tej formie ochrony,
wyłączając następne obszary z jakichkolwiek działań [Brzeziecki i in. 2012]. Należałoby mocno
podkreślić, że obecny obraz lasów Puszczy, charakteryzujących się wysoką różnorodnością biolo−
giczną, jest wypadkową nie tylko procesów naturalnych, ale również wielowiekowej działalności
człowieka [Kowalski 1982; Bernadzki i in. 1998; Sokołowski 2004]. Niedocenianą rolę mogły
odgrywać tutaj powszechne w Puszczy w minionych wiekach pożary, wypas, wypalanie potażu,
bardzo wysokie stany zwierzyny leśnej oraz inne działania człowieka istotnie modyfikujące
skład gatunkowy drzewostanów i możliwości odnawiania gatunków drzew. W efekcie nałożenia
się różnych zjawisk o charakterze historycznym, globalnym i antropogenicznym w stosunkowo
krótkim czasie stwierdzono znaczne zmiany, których nie przewidziały dawne prognozy wielkich
badaczy Puszczy z pierwszej połowy ubiegłego wieku [Paczoski 1930; Matuszkiewicz 1952].
Czy teraz możemy prognozować ze znacznym prawdopodobieństwem, jak będą wyglądać drze−
wostany naturalne Puszczy Białowieskiej? Wydaje się, że nastąpi kontynuacja ekspansji grabu,
a stopniowe ustępowanie innych ważnych dla różnorodności biologicznej gatunków drzew, np.
sosny czy dębu.
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wać zespół leśny Calamagrostio−Piceetum, gdzie kluczową rolę w drzewostanie powinien pełnić
świerk, a jest zastępowany grabem charakteryzującym się zupełnie innymi właściwościami ekolo−
gicznymi? Z niepublikowanych jeszcze badań wynika, że powstają wtedy zbiorowiska przejściowe,
silnie nawiązujące do grądów, z widocznymi jeszcze elementami borowymi i nielicznymi gatun−
kami diagnostycznymi dla zespołu [Paluch, Zin 2013]. Jeśli opisywane tendencje utrzymają się,
płaty opanowane przez grab ulegną całkowitemu przekształceniu w grądy. Taka sytuacja obecnie
ma miejsce w przypadku ciepłobubnego zespołu lasu miodownikowo−grabowego (MC), którego
zdecydowana większość badanych płatów uległa przekształceniu w grąd typowy. W tym zespole
w okresie ostatnich 15 lat odnotowano wielokrotny wzrost zagęszczenia grabu we wszystkich
warstwach drzewostanu, w tym nalotów, podrostów i drugiego piętra. Gatunek ten wyparł z war−
stwy odnowień wszystkich swoich konkurentów, włączając w to świerk, który dominował tam na
początku badań (około 40 lat temu).

Przeanalizowanie wieloletniej dynamiki odnowień lipy i awansu do wyższych warstw drzewo−
stanu pozwala na stwierdzenie, że ekspansja tego gatunku jest obecnie zahamowana i ograniczona
do siedlisk optymalnych i suboptymalnych (grądowych). Kilkadziesiąt lat temu była natomiast
zdecydowanie bardziej wyraźna [Kowalski 1982; Bernadzki i in. 1998].

Status dynamiczny jesionu, uznawanego jeszcze kilkanaście lat temu za gatunek ekspan−
sywny, dominujący lub współpanujący w łęgu olszowo−jesionowym [Brzeziecki, Żybura 1998;
Bernadzki i in. 1998; Paluch 2001; Drozdowski i in. 2012], uległ diametralnej zmianie. Jesion stał
się obecnie gatunkiem bardzo silnie zagrożonym, w regresie, podobnie jak niegdyś wiązy. Na po−
czątku XX wieku rozpoczęło się bowiem niespotykane dotychczas zjawisko masowego zamierania
jesionu i całych drzewostanów z udziałem tego gatunku, które trwa nadal [Gil i in. 2011]. Przepro−
wadzone badania dowiodły, że również w warunkach naturalnych jesion wydzielił się ze wszystkich
warstw drzewostanu. Brakowało też odnowień tego gatunku. W kilku przypadkach stwierdzono
wydzielenie się wszystkich jesionów na powierzchni badawczej w ciągu zaledwie 15 lat. Nie wia−
domo, kiedy jesion zacznie się regenerować, na razie nic na to nie wskazuje. Niepokój budzi
obecny stan zdrowotny jesionu, bowiem kondycja pozostałych przy życiu nielicznych osobników
jest zła. Stan jesionu wydaje się być bardziej krytyczny niż w analizach wykonanych na terenie
Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego PN [Brzeziecki i in. 2012]. Cytowani autorzy stwierdzili
zamieranie gatunku przeważnie wśród drzew młodych, rzadziej w całej populacji.

Wśród dużej grupy gatunków zagrożonych można znaleźć m.in. sosnę i dąb [Brzeziecki 
i in. 2012], bardzo ważne gatunki dla funkcjonowania wielu zbiorowisk leśnych. Badania własne
w pełni potwierdziły zmniejszanie się ich udziału oraz zupełny brak odnowień sosny i bardzo
niewielką liczebność w przypadku dębu. Zwraca uwagę całkowite wycofywanie się sosny z sie−
dlisk teoretycznie dla niej optymalnych, a mianowicie z borów świeżych i borów mieszanych.
Nawet jeśli odnowienie naturalne sosny powstało, co zdarzyło się tylko raz w 1975 roku, to potem
stopniowo zanikało. Sporadycznie stwierdzano dorastanie tego gatunku do wyższych klas pier−
śnic. Na transektach KHL drzew sosny powyżej 5 cm pierśnicy (tzw. dorosty) nie odnotowano
w okresie prawie 90 lat badań [Brzeziecki i in. 2012]. Drozdowski [2014] podawał, że odnowie−
nie dębu systematycznie powstaje w różnych warunkach siedliskowych Puszczy Białowieskiej,
ale nie znajduje odpowiednich warunków do wzrostu. Badania własne pokazały z kolei, że naloty
i niskie podrosty dębu co prawda występowały, zwłaszcza paradoksalnie najliczniej na ubogich
siedliskach borów i borów mieszanych, ale nie awansowały do wyższych warstw drzewostanu, co
świadczy o nieskuteczności odnowienia dębu w obecnych warunkach.

Na podstawie współczynnika podobieństwa w poszczególnych okresach badawczych stwier−
dzono, że w zespołach boru świeżego, boru mieszanego świeżego i lasu miodownikowo−grabo−
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wego największe tempo zmian składu gatunkowego drzewostanów wiąże się z ostatnim okresem
(lata 1998−2012). Na początku badań, w latach 1975−1986, zmiany te były z reguły bardzo niewiel−
kie, co sugeruje przyspieszenie tempa zmian w ciągu ostatnich 15 lat. Porównując wszystkie badane
zbiorowiska leśne, stwierdzono, że największe zmiany zaszły w lesie miodownikowo−grabowym.
Pod względem tempa i wielkości zmian składów gatunkowych drzewostanów można uszerego−
wać badane zbiorowiska leśne następująco (w kolejności malejącej): las miodowniko−grabowy
(MC), bór świeży (VP), bór mieszany świeży (CP), łęg olszowo−jesionowy (FA) i grąd typowy (TCt).
Zaobserwowano, że w grądzie typowym w całym okresie badawczym utrzymywało się niewiel−
kie tempo zmian.

Można stwierdzić, że obecnie dominującym zjawiskiem, mającym najbardziej znaczący
wpływ na obraz lasu i warunki ekologiczne w nim panujące, jest ekspansja grabu, która rozpo−
czyna z pewnością ciąg zmian w całym ekosystemie leśnym. Wkraczanie grabu na siedliska, na
których ten gatunek dotychczas nie występował lub był mało liczny, powoduje ujednolicenie
składu gatunkowego zbiorowisk leśnych i ich upodobnienie do grądu [Bernadzki i in. 1998; Paluch
2001; Sokołowski 2004; Brzeziecki 2008; Brzeziecki i in. 2012]. Cytowani autorzy twierdzą, że ek−
spansja grabu jeszcze się nie zakończyła. Brzeziecki i in. [2012], analizując wieloletni materiał
badawczy zebrany na stałych powierzchniach badawczych w Białowieskim PN, zastanawiali się,
co musi się stać, żeby grab się wycofał. Paluch [2001] przypuszczał, że tendencje grądowienia róż−
nych siedlisk pogłębią się i po ponad 10 latach prognoza ta się sprawdza. Z ekologicznego punktu
widzenia drzewostan warunkuje bowiem istnienie pozostałych warstw zbiorowiska leśnego.
Drzewostan, będąc najważniejszym składnikiem fitocenozy, tworzy specyficzny mikroklimat,
umożliwiający bytowanie organizmom wymagającym do swojego rozwoju konkretnych warunków
ekologicznych [Obmiński 1977; Szymański 2000]. Możemy z dużą dozą pewności stwierdzić, że
wspomniane wyżej ujednolicenie zbiorowisk leśnych nie sprzyja i nie będzie sprzyjać kształ−
towaniu się wysokiej różnorodności biologicznej na różnych poziomach: zarówno gatunkowym,
jak i ekosystemowym. Ochrona ścisła, dając możliwość śledzenia i zachowania procesów natu−
ralnych, nie zawsze i nie wszędzie daje gwarancję zachowania wszystkich ważnych dla Puszczy
Białowieskiej gatunków i zespołów leśnych. Obecnie kładzie się ogromy nacisk na powiększa−
nie obszarów ochrony ścisłej. Czy taki kierunek działań jest słuszny dla zachowania całego
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego cennego przyrodniczo obszaru Puszczy?

Długoterminowe prace wskazały, że obecne tendencje rozwoju drzewostanów naturalnych
i zbiorowisk leśnych nie pozwalają na ochronę całego bogactwa przyrodniczego Puszczy przy
użyciu metod biernych i że nie powinniśmy się koncentrować wyłącznie na tej formie ochrony,
wyłączając następne obszary z jakichkolwiek działań [Brzeziecki i in. 2012]. Należałoby mocno
podkreślić, że obecny obraz lasów Puszczy, charakteryzujących się wysoką różnorodnością biolo−
giczną, jest wypadkową nie tylko procesów naturalnych, ale również wielowiekowej działalności
człowieka [Kowalski 1982; Bernadzki i in. 1998; Sokołowski 2004]. Niedocenianą rolę mogły
odgrywać tutaj powszechne w Puszczy w minionych wiekach pożary, wypas, wypalanie potażu,
bardzo wysokie stany zwierzyny leśnej oraz inne działania człowieka istotnie modyfikujące
skład gatunkowy drzewostanów i możliwości odnawiania gatunków drzew. W efekcie nałożenia
się różnych zjawisk o charakterze historycznym, globalnym i antropogenicznym w stosunkowo
krótkim czasie stwierdzono znaczne zmiany, których nie przewidziały dawne prognozy wielkich
badaczy Puszczy z pierwszej połowy ubiegłego wieku [Paczoski 1930; Matuszkiewicz 1952].
Czy teraz możemy prognozować ze znacznym prawdopodobieństwem, jak będą wyglądać drze−
wostany naturalne Puszczy Białowieskiej? Wydaje się, że nastąpi kontynuacja ekspansji grabu,
a stopniowe ustępowanie innych ważnych dla różnorodności biologicznej gatunków drzew, np.
sosny czy dębu.
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Wnioski
� Potwierdzono znaczący wzrost udziału grabu pospolitego w budowaniu drzewostanów w całej

Puszczy Białowieskiej. Gatunek ten wykazuje ekspansję na różne siedliska, w tym ubogie 
i średnio żyzne. Powoduje to ujednolicenie składu gatunkowego zbiorowisk leśnych, ich upo−
dobnienie do grądu, co podkreślano wielokrotnie w badaniach wcześniejszych na podstawie
bardziej długoterminowych badań, szczególnie na obszarze chronionym w sposób ścisły. 
W warunkach naturalnych w większości analizowanych zespołów leśnych w odnowieniu lasu
dominował grab.

� Świerk wycofał się do oligotroficznych zbiorowisk leśnych. W ostatnich dekadach udział tego
gatunku uległ drastycznej redukcji w drzewostanach borów mieszanych i grądów.

� Sosna, dąb i brzoza zmniejszają wyraźnie swój udział w tworzeniu drzewostanów, w tym również
w warstwie odnowień, w całej Puszczy Białowieskiej. Zjawisko to odnotowano w różnych wa−
runkach: zarówno ochrony ścisłej, jak i ochrony częściowej realizowanej kilkanaście lat temu
(niewielkiej ingerencji człowieka).

� W okresie około 15 minionych lat zarejestrowano gwałtowną i silną redukcję udziału jesionu. 
� Tempo zmian składu drzewostanów w ostatnich 10−15 latach uległo przyspieszeniu.
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The studies initiated by Włoczewski in 1936 revealed changes in the species composition of forest
stands in the Białowieża National Park. This led to the question about what these changes would
be in the future. The aim of our study was to predict changes in the volume of tree species in
the so called Strict Reserve in the Białowieża National Park over the period of 40 years. A size−
−class growth model was developed for this purpose. The average merchantable timber volume
for each of the eleven taxa was calculated for the successive 10−year intervals, and the increase
in standing volume as well as the volume of tree loss (mortality) and ingrowth were calculated for
these intervals. The empirical material was taken from the permanent and temporary sample plots.
The permanent plots (160) were measured in 2000, 2002, 2004 and 2011. The empirical data were
used to determine, separately for each species, the relationship between trees dbh and mortality
(fig. 1), diameter growth (fig. 2) or the rate of saplings (height of 0.3−1.3 m) growth into the first
dbh class (0.1−1.9 cm). The temporary sample plots (460) were measured in 1995 and 2005, and the
data were used to validate the size−class growth model and predict timber volume in the period
1995−2005 (tab.). The results of the validation may indicate significant changes in standing volume
for the majority of tree species in the period 2005−2045 (fig. 3). In 2045, hornbeam will dominate.
The volume increment in the period 2005−2045 will remain at almost the same level, the volume
of tree loss will decrease and the volume of ingrowth will slightly increase, beginning from 2015
(fig. 4). Only five taxa will have a significant share in the ingrowth throughout the period 2005−
−2045, of which approx. 85% will be hornbeam in the period 2035−2045 (fig. 5). The observed
changes in the species composition of forest stands in the Białowieża National Park may be the
result of global, regional as well as local factors such as the pressure of herbivorous ungulates on
young trees. Anticipating changes in the structure of forest stands may be useful in planning the
protection of forest areas by reducing the impact of local factors on forest stands (regeneration)
in an indirect way. 
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Wstęp
Jednym ze współczesnych zagadnień leśnictwa jest zmiana składu gatunkowego drzewostanów
lub całych obszarów leśnych. Praktyków interesuje to ze względu na racjonalizację zabiegów
hodowlanych, kształtowanie składu gatunkowego drzewostanów, a niekiedy dążenie do utrzyma−
nia odpowiedniej ilości danych gatunków drzew – zwłaszcza ważnych ekonomicznie. W zakresie
badań naukowych jest to związane z teorią dynamiki lasu i – coraz częściej – z ochroną przyrody
[Porté, Bartelink 2002; Pretzsch 2009; Burkhart, Tomé 2012]. 

W poznaniu zmian składu gatunkowego drzewostanów ważną rolę odgrywają badania
prowadzone w lasach naturalnych – jako tych, w których procesy rozwojowe nie podlegają bezpo−
średniemu oddziaływaniu człowieka. Z terenu Polski są znane opracowania, w których wykorzy−
stano dane współczesne, jak i historyczne, np. Dziewolskiego [1991] z terenu Pienińskiego Parku
Narodowego. Jednak ze względu na specyficzny charakter lasów, długość ciągu czasowego wyko−
nywanych pomiarów i regularność powtarzanych obserwacji za najważniejsze należy uznać badania
prowadzone w Białowieskim Parku Narodowym. Sukcesywne pomiary na stałych powierzchniach
obserwacyjnych zainicjował tam prof. Tadeusz Włoczewski w 1936 roku [Bernadzki i in. 1998].
Na ich podstawie stwierdzono zmiany udziału wszystkich (jedenastu) znaczących gatunków
drzew [Brzeziecki i in. 2012]. Rezultaty pomiarów wykorzystano do skonstruowania modelu
równowagi struktury pierśnic poszczególnych gatunków drzew, a także do wykonania dwóch
wariantów prognozy składu gatunkowego drzewostanów według liczby drzew w tzw. Rezerwacie
Ścisłym Białowieskiego PN w roku 2088 [Brzeziecki i in. 2016]. W latach 90. ubiegłego wieku
rozpoczęto badania dynamiki tego obiektu z użyciem metody reprezentacyjnej [Brzeziecki i in.
2010; Miścicki 2012]. Paluch [2015] przedstawił zmiany drzewostanów naturalnych Puszczy Biało−
wieskiej. Wykorzystał do tego dane ze 120 wybranych stałych powierzchni obserwacyjnych, sukce−
sywnie mierzonych od około roku 1975 z inicjatywy prof. Aleksandra Sokołowskiego. Zmiany
składu gatunkowego drzewostanów w Białowieskim Parku Narodowym, określone na podstawie
sukcesywnych pomiarów dokonanych w długim okresie, skłaniają do postawienia pytania, jak
będą kształtować się te zmiany w przyszłości – w okresie kilkudziesięciu lat. Próbę udzielenia
odpowiedzi na to pytanie podjęto w niniejszej pracy.

Celem pracy było wykonanie średniookresowej prognozy zmian składu gatunkowego we−
dług miąższości drzew w drzewostanach Białowieskiego Parku Narodowego. Wykorzystano dane
zebrane na systematycznie rozmieszczanych stałych powierzchniach próbnych, a więc inne niż
pozyskiwane od 1936 roku na stałych powierzchniach obserwacyjnych [Brzeziecki i in. 2016]. 
W obliczeniach dla potrzeb prognozy wykorzystano empiryczny model wzrostu klas wymiarów
drzew i dla danego terminu prognozy obliczono, z podziałem na poszczególne gatunki i łącznie,
miąższość grubizny drzew, zaś dla danego okresu (pomiędzy dwoma terminami): miąższość
dorostów (drzew przekraczających próg pierśnicy d=8 cm), ubytków i bieżący okresowy przyrost
miąższości.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono w najstarszej części Białowieskiego Parku Narodowego, zwyczajowo
nazywanej Rezerwatem Ścisłym. W roku 1921 ten teren był zalążkiem parku narodowego (pod
nazwą Leśnictwo Rezerwat). Znajduje się w nim 4584 ha drzewostanów, z których początkowo
1061 ha było objętych ochroną ścisłą, a od roku 1929 wszystkie.

(1) Zakład Bioróżnorodności Leśnej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; al. 29 Listopada 46, 31−425 Kraków
(2) Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, SGGW w Warszawie; 
ul. Nowoursynowska 159, 02−776 Warszawa 
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Prognozę zmian drzewostanów Białowieskiego PN wykonano z zastosowaniem metody
klas wymiarów [Gazda, Miścicki 2016]. Podobnie jak w cytowanej pracy, wyodrębniono cztery
etapy: kalibracji, weryfikacji, walidacji modelu oraz wykonania właściwej prognozy. 

Materiał badawczy zebrano na stałych i czasowych powierzchniach próbnych. Pomiary 160
stałych prób przeprowadzono w sierpniu 2000, 2002, 2004 i 2011 roku. Jako ich środki wykorzy−
stano część punktów wyznaczonych przez pracowników Białowieskiego PN w ramach zakładania
w roku 1999 stałych powierzchni próbnych. W trzech rejonach, w których nie było tych punktów,
w celu uzyskania równomiernej sieci powierzchni próbnych wykonano własne uzupełnienia.
Środki prób tworzyły sieć o przeciętnych wymiarach 267×1067 m, z krótszym bokiem zorien−
towanym w przybliżeniu według azymutu 86°. Dane zebrane na stałych powierzchniach prób−
nych wykorzystano do parametryzacji modelu zmian zasobności gatunków drzew, w tym
obliczenia: śmiertelności drzew poszczególnych gatunków w zależności od ich wymiarów, okre−
sowego przyrostu pierśnicy drzew poszczególnych gatunków w zależności od ich wymiarów oraz
tempa przerastania drzew z najniższej klasy podrostu do klasy kolejnej. 

Czasowe powierzchnie próbne zmierzono w czerwcu i lipcu 1995 roku oraz w sierpniu 2005
roku – po 460 w każdym terminie. Za każdym razem wykorzystano tę samą sieć (100×1000 m)
środków powierzchni próbnych, z krótszym bokiem zorientowanym według azymutu 330°.
Dane zebrane na czasowych powierzchniach próbnych w obu terminach – jako dane niezależne,
niewykorzystane w kalibracji modelu – użyto do walidacji modelu. 

Powierzchnie próbne stałe, jak i czasowe miały formę koncentryczną. Każda z nich skła−
dała się z czterech współśrodkowych kół o wielkości: 5,31 m2 (pomiar wszystkich drzew – łącznie
z nalotem w wieku �2 lata), 20 m2 (pomiar drzew o wysokości h�0,3 m), 50 m2 (pomiar drzew 
o pierśnicy d�2 cm), 200 m2 (pomiar drzew o d�12 cm) i 500 m2 (pomiar drzew o d�36 cm).
Określono gatunek i zmierzono pierśnicę (lub wysokość, jeżeli h�1,3 m) wszystkich drzew zali−
czonych do próby. W każdej warstwie drzewostanu zmierzono wysokość 1−3 drzew każdego
gatunku (w zależności od udziału) w celu sporządzenia krzywej wysokości. Na stałych powierz−
chniach próbnych, mierząc odległość i azymut w stosunku do środka, określono usytuowanie
drzew. Na tej podstawie w kolejnych terminach określano zmiany wymiarów drzew i ich status
(przeżycie, zamieranie, zmiana wymiarów, pojawienie się). Miąższość grubizny poszczególnych
drzew obliczono według wzorów Bruchwalda i in. [2000]. 

Przyjęto, że podstawą prognozy z wykorzystaniem metody klas wymiarów będzie obli−
czanie zagęszczenia poszczególnych gatunków drzew w wyróżnionych klasach pierśnic o szero−
kości 4 cm w kolejnych terminach, odległych o 10 lat. W pierwszym z nich wykorzystano dane
empiryczne. Stan zasobów drzewnych przewidywany w drugim terminie był podstawą wykona−
nia prognozy w terminie trzecim itd. Postanowiono wykonywać obliczenia osobno dla poszcze−
gólnych gatunków drzew: świerka pospolitego Picea abies, dębu szypułkowego Quercus robur, grabu
pospolitego Carpinus betulus, olszy czarnej Alnus glutinosa, lipy drobnolistnej Tilia cordata, jesionu
wyniosłego Fraxinus excelsior, sosny zwyczajnej Pinus sylvestris, brzozy brodawkowatej Betula
pendula i omszonej B. pubescens, klonu zwyczajnego Acer platanoides, osiki Populus tremula oraz
wiązu górskiego Ulmus glabra i polnego U. minor. Ze względu na nieliczne występowanie oba ga−
tunki brzóz złączono w jedną grupę, podobnie jak wiązy. Łącznie wykonywano prognozę dla
jedenastu taksonów drzew. Dla pozostałych, nielicznie występujących gatunków, nie wykonywano
prognozy. Przyjęto, że ich zagęszczenie w klasach pierśnic, jak i zasobność są niezmienne. 

W zastosowanym modelu wzrostu klas wymiarów [Gazda, Miścicki 2016] konieczne było
do obliczenia prognozowanego zagęszczenia drzew w danej klasie (w tej pracy: pierśnic) posia−
danie danych o: okresowej śmiertelności drzew w danej klasie, okresowym przyroście grubości
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Wstęp
Jednym ze współczesnych zagadnień leśnictwa jest zmiana składu gatunkowego drzewostanów
lub całych obszarów leśnych. Praktyków interesuje to ze względu na racjonalizację zabiegów
hodowlanych, kształtowanie składu gatunkowego drzewostanów, a niekiedy dążenie do utrzyma−
nia odpowiedniej ilości danych gatunków drzew – zwłaszcza ważnych ekonomicznie. W zakresie
badań naukowych jest to związane z teorią dynamiki lasu i – coraz częściej – z ochroną przyrody
[Porté, Bartelink 2002; Pretzsch 2009; Burkhart, Tomé 2012]. 

W poznaniu zmian składu gatunkowego drzewostanów ważną rolę odgrywają badania
prowadzone w lasach naturalnych – jako tych, w których procesy rozwojowe nie podlegają bezpo−
średniemu oddziaływaniu człowieka. Z terenu Polski są znane opracowania, w których wykorzy−
stano dane współczesne, jak i historyczne, np. Dziewolskiego [1991] z terenu Pienińskiego Parku
Narodowego. Jednak ze względu na specyficzny charakter lasów, długość ciągu czasowego wyko−
nywanych pomiarów i regularność powtarzanych obserwacji za najważniejsze należy uznać badania
prowadzone w Białowieskim Parku Narodowym. Sukcesywne pomiary na stałych powierzchniach
obserwacyjnych zainicjował tam prof. Tadeusz Włoczewski w 1936 roku [Bernadzki i in. 1998].
Na ich podstawie stwierdzono zmiany udziału wszystkich (jedenastu) znaczących gatunków
drzew [Brzeziecki i in. 2012]. Rezultaty pomiarów wykorzystano do skonstruowania modelu
równowagi struktury pierśnic poszczególnych gatunków drzew, a także do wykonania dwóch
wariantów prognozy składu gatunkowego drzewostanów według liczby drzew w tzw. Rezerwacie
Ścisłym Białowieskiego PN w roku 2088 [Brzeziecki i in. 2016]. W latach 90. ubiegłego wieku
rozpoczęto badania dynamiki tego obiektu z użyciem metody reprezentacyjnej [Brzeziecki i in.
2010; Miścicki 2012]. Paluch [2015] przedstawił zmiany drzewostanów naturalnych Puszczy Biało−
wieskiej. Wykorzystał do tego dane ze 120 wybranych stałych powierzchni obserwacyjnych, sukce−
sywnie mierzonych od około roku 1975 z inicjatywy prof. Aleksandra Sokołowskiego. Zmiany
składu gatunkowego drzewostanów w Białowieskim Parku Narodowym, określone na podstawie
sukcesywnych pomiarów dokonanych w długim okresie, skłaniają do postawienia pytania, jak
będą kształtować się te zmiany w przyszłości – w okresie kilkudziesięciu lat. Próbę udzielenia
odpowiedzi na to pytanie podjęto w niniejszej pracy.

Celem pracy było wykonanie średniookresowej prognozy zmian składu gatunkowego we−
dług miąższości drzew w drzewostanach Białowieskiego Parku Narodowego. Wykorzystano dane
zebrane na systematycznie rozmieszczanych stałych powierzchniach próbnych, a więc inne niż
pozyskiwane od 1936 roku na stałych powierzchniach obserwacyjnych [Brzeziecki i in. 2016]. 
W obliczeniach dla potrzeb prognozy wykorzystano empiryczny model wzrostu klas wymiarów
drzew i dla danego terminu prognozy obliczono, z podziałem na poszczególne gatunki i łącznie,
miąższość grubizny drzew, zaś dla danego okresu (pomiędzy dwoma terminami): miąższość
dorostów (drzew przekraczających próg pierśnicy d=8 cm), ubytków i bieżący okresowy przyrost
miąższości.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono w najstarszej części Białowieskiego Parku Narodowego, zwyczajowo
nazywanej Rezerwatem Ścisłym. W roku 1921 ten teren był zalążkiem parku narodowego (pod
nazwą Leśnictwo Rezerwat). Znajduje się w nim 4584 ha drzewostanów, z których początkowo
1061 ha było objętych ochroną ścisłą, a od roku 1929 wszystkie.

(1) Zakład Bioróżnorodności Leśnej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; al. 29 Listopada 46, 31−425 Kraków
(2) Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, SGGW w Warszawie; 
ul. Nowoursynowska 159, 02−776 Warszawa 
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Prognozę zmian drzewostanów Białowieskiego PN wykonano z zastosowaniem metody
klas wymiarów [Gazda, Miścicki 2016]. Podobnie jak w cytowanej pracy, wyodrębniono cztery
etapy: kalibracji, weryfikacji, walidacji modelu oraz wykonania właściwej prognozy. 

Materiał badawczy zebrano na stałych i czasowych powierzchniach próbnych. Pomiary 160
stałych prób przeprowadzono w sierpniu 2000, 2002, 2004 i 2011 roku. Jako ich środki wykorzy−
stano część punktów wyznaczonych przez pracowników Białowieskiego PN w ramach zakładania
w roku 1999 stałych powierzchni próbnych. W trzech rejonach, w których nie było tych punktów,
w celu uzyskania równomiernej sieci powierzchni próbnych wykonano własne uzupełnienia.
Środki prób tworzyły sieć o przeciętnych wymiarach 267×1067 m, z krótszym bokiem zorien−
towanym w przybliżeniu według azymutu 86°. Dane zebrane na stałych powierzchniach prób−
nych wykorzystano do parametryzacji modelu zmian zasobności gatunków drzew, w tym
obliczenia: śmiertelności drzew poszczególnych gatunków w zależności od ich wymiarów, okre−
sowego przyrostu pierśnicy drzew poszczególnych gatunków w zależności od ich wymiarów oraz
tempa przerastania drzew z najniższej klasy podrostu do klasy kolejnej. 

Czasowe powierzchnie próbne zmierzono w czerwcu i lipcu 1995 roku oraz w sierpniu 2005
roku – po 460 w każdym terminie. Za każdym razem wykorzystano tę samą sieć (100×1000 m)
środków powierzchni próbnych, z krótszym bokiem zorientowanym według azymutu 330°.
Dane zebrane na czasowych powierzchniach próbnych w obu terminach – jako dane niezależne,
niewykorzystane w kalibracji modelu – użyto do walidacji modelu. 

Powierzchnie próbne stałe, jak i czasowe miały formę koncentryczną. Każda z nich skła−
dała się z czterech współśrodkowych kół o wielkości: 5,31 m2 (pomiar wszystkich drzew – łącznie
z nalotem w wieku �2 lata), 20 m2 (pomiar drzew o wysokości h�0,3 m), 50 m2 (pomiar drzew 
o pierśnicy d�2 cm), 200 m2 (pomiar drzew o d�12 cm) i 500 m2 (pomiar drzew o d�36 cm).
Określono gatunek i zmierzono pierśnicę (lub wysokość, jeżeli h�1,3 m) wszystkich drzew zali−
czonych do próby. W każdej warstwie drzewostanu zmierzono wysokość 1−3 drzew każdego
gatunku (w zależności od udziału) w celu sporządzenia krzywej wysokości. Na stałych powierz−
chniach próbnych, mierząc odległość i azymut w stosunku do środka, określono usytuowanie
drzew. Na tej podstawie w kolejnych terminach określano zmiany wymiarów drzew i ich status
(przeżycie, zamieranie, zmiana wymiarów, pojawienie się). Miąższość grubizny poszczególnych
drzew obliczono według wzorów Bruchwalda i in. [2000]. 

Przyjęto, że podstawą prognozy z wykorzystaniem metody klas wymiarów będzie obli−
czanie zagęszczenia poszczególnych gatunków drzew w wyróżnionych klasach pierśnic o szero−
kości 4 cm w kolejnych terminach, odległych o 10 lat. W pierwszym z nich wykorzystano dane
empiryczne. Stan zasobów drzewnych przewidywany w drugim terminie był podstawą wykona−
nia prognozy w terminie trzecim itd. Postanowiono wykonywać obliczenia osobno dla poszcze−
gólnych gatunków drzew: świerka pospolitego Picea abies, dębu szypułkowego Quercus robur, grabu
pospolitego Carpinus betulus, olszy czarnej Alnus glutinosa, lipy drobnolistnej Tilia cordata, jesionu
wyniosłego Fraxinus excelsior, sosny zwyczajnej Pinus sylvestris, brzozy brodawkowatej Betula
pendula i omszonej B. pubescens, klonu zwyczajnego Acer platanoides, osiki Populus tremula oraz
wiązu górskiego Ulmus glabra i polnego U. minor. Ze względu na nieliczne występowanie oba ga−
tunki brzóz złączono w jedną grupę, podobnie jak wiązy. Łącznie wykonywano prognozę dla
jedenastu taksonów drzew. Dla pozostałych, nielicznie występujących gatunków, nie wykonywano
prognozy. Przyjęto, że ich zagęszczenie w klasach pierśnic, jak i zasobność są niezmienne. 

W zastosowanym modelu wzrostu klas wymiarów [Gazda, Miścicki 2016] konieczne było
do obliczenia prognozowanego zagęszczenia drzew w danej klasie (w tej pracy: pierśnic) posia−
danie danych o: okresowej śmiertelności drzew w danej klasie, okresowym przyroście grubości
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drzew danej klasy, tempie przerastania drzew z warstwy podrostu do pierwszej klasy wymiarów
macierzystej warstwy drzew (liczby drzew dorostu). Liczba drzew w danej klasie wymiarów i na
końcu okresu prognozy tj+1 wynosi: 

ni.tj+1
= (ni.tj

· (1 – pi)) · (1 – ui) + (ni–1.tj
· pi–1) · (1 – ui–1) [1]

gdzie: 
ni.tj

, ni–1.tj
– zagęszczenie drzew w klasie wymiarów i lub w klasie poprzedniej i–1 w ter−

minie tj na początku prognozy, 
ui, ui–1 – frakcja drzew zamarłych (śmiertelność) w okresie �tk w klasie wymiarów i lub

w klasie poprzedniej i–1 (u przyjmuje wartości od 0 do 1), 
pi, pi–1 – frakcja drzew przerastających do następnej klasy wymiarów w okresie �tk z klasy

i lub z klasy i–1, obliczana np. na podstawie tempa przyrostu pierśnic drzew: 

pi = (zdi · �tk) / bi [2]
gdzie:

zdi – roczny przyrost pierśnicy drzewa w klasie wymiarów i, 
�tk – długość okresu prognozy w latach, 
b – szerokość klasy wymiarów i.

Śmiertelność (prawdopodobieństwo śmierci w danym okresie) u obliczono, osobno dla każdego
gatunku, w zależności od pierśnicy drzew: 

u = (1/(1 + exp (b0 + b1 · log (d + c) + ... + bn · (log (d + c))n)))(t/10) [3]

gdzie: 
b0, b1, ..., bn – współczynniki równania, 
d – pierśnica drzewa, 
c – stała (przyjęto 2), 
t – okres obserwacji (2 lub 7 lat). 

Niezależnie od wyników obliczeń regresji przyjęto, że śmiertelność drzew w najgrubszej klasie
pierśnic wynosi 1.

Okresowy przyrost grubości drzew, służący do obliczenia p tempa przechodzenia drzew do
następnej klasy wymiarów w danym okresie �tk, obliczono osobno dla każdego gatunku, w za−
leżności od pierśnicy na początku tego okresu: 

[4]
gdzie: 

c – stała (przyjęto 2), 
pozostałe oznaczenia jak wyżej. 

Ten wzór umożliwił przedstawienie – w analizowanym zakresie pierśnic – różnej postaci zależ−
ności zd od d1,3. Było to zgodne z sugestią Vanclaya [1994], aby wybrane równanie dobrze przed−
stawiało tę zależność w całym zakresie wymiarów drzew.

Miąższość dorostu w danym okresie obliczono na podstawie liczby drzew przerastających
z najgrubszej klasy pierśnic drzew podrostu do pierwszej klasy pierśnic macierzystej warstwy
drzew (przyjęto d=8−11,9 cm). Aby obliczyć prognozowane zagęszczenie drzew w kolejnych
klasach wymiarów podrostu, konieczne było określenie udziału – w stosunku do początkowej
liczby – drzew pierwszej klasy wymiarów podrostu (h=0,3−1,3 m), które w danym okresie prze−
rosły do klasy drugiej (d=0,1−1,9 cm). Zastosowano wzór:
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ppas_1.3 = Npas_1.3 / Nh=0.3−1.3 [5]
gdzie: 

Npas_1.3 – liczba drzew, które w badanym okresie przerosły z klasy wymiarów h=0,3−1,3 m
do klasy d=0,1−1,9 cm, 

Nh=0.3−1.3 – liczba drzew w klasie wymiarów h=0,3−1,3 m na początku badanego okresu. 

Takie rozwiązanie wynikało z tego, że w okresie 10 lat z klasy h=0,3−1,3 m do klasy d1,3=0,1−1,9 cm
przerastały także drzewa, które wykiełkowały w danym okresie, a więc jeszcze nie istniały w chwili
rozpoczęcia obserwacji. 

Dysponując danymi empirycznymi dotyczącymi śmiertelności drzew oraz tempa przecho−
dzenia do kolejnej klasy wymiarów, przeprowadzono weryfikację modelu. W tym celu, przyjmu−
jąc strukturę zasobów drzewnych w roku 2000 za początek prognozy, obliczono prognozowane
zasobności poszczególnych gatunków drzew w roku 2011. Wykorzystano dane zależne – te same,
które służyły do obliczenia parametrów modelu. W przypadku wystąpienia różnicy między prog−
nozowaną a zmierzoną (według danych z powierzchni próbnych) zasobnością danego gatunku
w roku 2011, korygowano śmiertelność drzew. W tym celu w każdej klasie wymiarów i współ−
czynnik śmiertelności podnoszono do potęgi w (w>0, jednakowe w każdej klasie wymiarów): ui

w.
Wartość w obliczono metodą kolejnych przybliżeń, tak aby w roku 2011 zasobność prognozo−
wana była taka, jak zmierzona. Zastosowanie korekty śmiertelności drzew wynikało z przyjęcia,
że ta cecha jest oszacowana mniej dokładnie niż przyrost grubości drzew.

Walidację modelu przeprowadzono z użyciem niezależnych danych (nieużytych do parame−
tryzacji modelu). Wykonano prognozę na okres 10 lat, wykorzystując jako dane początkowe
wyniki pomiaru powierzchni próbnych w roku 1995. Uzyskany wynik prognozy w roku 2005
porównano z rezultatami pomiarów powierzchni próbnych w tym terminie. 

Stan początkowy właściwej prognozy przyjęto według rezultatów pomiarów powierzchni
próbnych w roku 2005. Zagęszczenie drzew w danej klasie wymiarów danego gatunku, a stąd miąż−
szość grubizny, prognozowano dla kolejnych czterech terminów odległych o dziesięć lat (w latach
2015, 2025, 2035 i 2045), a dynamikę zasobów drzewnych w okresach 2005−2015, 2015−2025,
2025−2035 i 2035−2045. 

Wyniki
W przypadku większości gatunków zależność okresowej śmiertelności drzew od ich pierśnicy
miała typowy przebieg – przedstawiony przy pomocy niesymetrycznej linii U−kształtnej (ryc. 1).
Śmiertelność najcieńszych drzew większości gatunków (z wyjątkiem wiązu i osiki) była duża,
zmniejszała się wraz ze zwiększaniem pierśnicy (do około 36−60 cm) i stopniowo zwiększała po
przekroczeniu tej granicy (z wyjątkiem klonu). 

Ze względu na typ zależności średniego okresowego (rocznego) przyrostu grubości drzew
od ich pierśnicy wyróżniono cztery grupy gatunków. Pierwszą stanowiły dąb, osika, świerk, lipa
i brzoza. Krzywa obrazująca tę zależność była dwuboczna, niesymetryczna (ryc. 2). Przyrost
grubości drzew zaliczonych do warstwy podrostu (d<8 cm) był niewielki – tak jak w przypadku
wszystkich pozostałych gatunków. W klasie drzew cienkich (d=8−35,9 cm) zwiększał się wraz ze
wzrostem pierśnicy, a osiągał maksymalną wartość w klasie drzew średnich (d=36−59,9 cm) lub
– jak w przypadku świerka – nawet grubych (d�60 cm). Drugą grupę stanowiły jesion, olsza 
i grab – relatywnie większym tempem średniego przyrostu grubości odznaczały się w niej drzewa
cienkie i grube, a mniejszym drzewa średnie. Można to tłumaczyć tym, że grube drzewa tych
gatunków reagowały wzmożonym przyrostem, gdy miały dobrze oświetloną koronę. W stosunku
do gatunków zaliczonych do drugiej grupy sosna (trzecia grupa) różniła się tym, że w klasie
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drzew danej klasy, tempie przerastania drzew z warstwy podrostu do pierwszej klasy wymiarów
macierzystej warstwy drzew (liczby drzew dorostu). Liczba drzew w danej klasie wymiarów i na
końcu okresu prognozy tj+1 wynosi: 

ni.tj+1
= (ni.tj

· (1 – pi)) · (1 – ui) + (ni–1.tj
· pi–1) · (1 – ui–1) [1]

gdzie: 
ni.tj

, ni–1.tj
– zagęszczenie drzew w klasie wymiarów i lub w klasie poprzedniej i–1 w ter−

minie tj na początku prognozy, 
ui, ui–1 – frakcja drzew zamarłych (śmiertelność) w okresie �tk w klasie wymiarów i lub

w klasie poprzedniej i–1 (u przyjmuje wartości od 0 do 1), 
pi, pi–1 – frakcja drzew przerastających do następnej klasy wymiarów w okresie �tk z klasy

i lub z klasy i–1, obliczana np. na podstawie tempa przyrostu pierśnic drzew: 

pi = (zdi · �tk) / bi [2]
gdzie:

zdi – roczny przyrost pierśnicy drzewa w klasie wymiarów i, 
�tk – długość okresu prognozy w latach, 
b – szerokość klasy wymiarów i.

Śmiertelność (prawdopodobieństwo śmierci w danym okresie) u obliczono, osobno dla każdego
gatunku, w zależności od pierśnicy drzew: 

u = (1/(1 + exp (b0 + b1 · log (d + c) + ... + bn · (log (d + c))n)))(t/10) [3]

gdzie: 
b0, b1, ..., bn – współczynniki równania, 
d – pierśnica drzewa, 
c – stała (przyjęto 2), 
t – okres obserwacji (2 lub 7 lat). 

Niezależnie od wyników obliczeń regresji przyjęto, że śmiertelność drzew w najgrubszej klasie
pierśnic wynosi 1.

Okresowy przyrost grubości drzew, służący do obliczenia p tempa przechodzenia drzew do
następnej klasy wymiarów w danym okresie �tk, obliczono osobno dla każdego gatunku, w za−
leżności od pierśnicy na początku tego okresu: 

[4]
gdzie: 

c – stała (przyjęto 2), 
pozostałe oznaczenia jak wyżej. 

Ten wzór umożliwił przedstawienie – w analizowanym zakresie pierśnic – różnej postaci zależ−
ności zd od d1,3. Było to zgodne z sugestią Vanclaya [1994], aby wybrane równanie dobrze przed−
stawiało tę zależność w całym zakresie wymiarów drzew.

Miąższość dorostu w danym okresie obliczono na podstawie liczby drzew przerastających
z najgrubszej klasy pierśnic drzew podrostu do pierwszej klasy pierśnic macierzystej warstwy
drzew (przyjęto d=8−11,9 cm). Aby obliczyć prognozowane zagęszczenie drzew w kolejnych
klasach wymiarów podrostu, konieczne było określenie udziału – w stosunku do początkowej
liczby – drzew pierwszej klasy wymiarów podrostu (h=0,3−1,3 m), które w danym okresie prze−
rosły do klasy drugiej (d=0,1−1,9 cm). Zastosowano wzór:

�����������������
n

n cdbcdbbzd �������

�
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ppas_1.3 = Npas_1.3 / Nh=0.3−1.3 [5]
gdzie: 

Npas_1.3 – liczba drzew, które w badanym okresie przerosły z klasy wymiarów h=0,3−1,3 m
do klasy d=0,1−1,9 cm, 

Nh=0.3−1.3 – liczba drzew w klasie wymiarów h=0,3−1,3 m na początku badanego okresu. 

Takie rozwiązanie wynikało z tego, że w okresie 10 lat z klasy h=0,3−1,3 m do klasy d1,3=0,1−1,9 cm
przerastały także drzewa, które wykiełkowały w danym okresie, a więc jeszcze nie istniały w chwili
rozpoczęcia obserwacji. 

Dysponując danymi empirycznymi dotyczącymi śmiertelności drzew oraz tempa przecho−
dzenia do kolejnej klasy wymiarów, przeprowadzono weryfikację modelu. W tym celu, przyjmu−
jąc strukturę zasobów drzewnych w roku 2000 za początek prognozy, obliczono prognozowane
zasobności poszczególnych gatunków drzew w roku 2011. Wykorzystano dane zależne – te same,
które służyły do obliczenia parametrów modelu. W przypadku wystąpienia różnicy między prog−
nozowaną a zmierzoną (według danych z powierzchni próbnych) zasobnością danego gatunku
w roku 2011, korygowano śmiertelność drzew. W tym celu w każdej klasie wymiarów i współ−
czynnik śmiertelności podnoszono do potęgi w (w>0, jednakowe w każdej klasie wymiarów): ui

w.
Wartość w obliczono metodą kolejnych przybliżeń, tak aby w roku 2011 zasobność prognozo−
wana była taka, jak zmierzona. Zastosowanie korekty śmiertelności drzew wynikało z przyjęcia,
że ta cecha jest oszacowana mniej dokładnie niż przyrost grubości drzew.

Walidację modelu przeprowadzono z użyciem niezależnych danych (nieużytych do parame−
tryzacji modelu). Wykonano prognozę na okres 10 lat, wykorzystując jako dane początkowe
wyniki pomiaru powierzchni próbnych w roku 1995. Uzyskany wynik prognozy w roku 2005
porównano z rezultatami pomiarów powierzchni próbnych w tym terminie. 

Stan początkowy właściwej prognozy przyjęto według rezultatów pomiarów powierzchni
próbnych w roku 2005. Zagęszczenie drzew w danej klasie wymiarów danego gatunku, a stąd miąż−
szość grubizny, prognozowano dla kolejnych czterech terminów odległych o dziesięć lat (w latach
2015, 2025, 2035 i 2045), a dynamikę zasobów drzewnych w okresach 2005−2015, 2015−2025,
2025−2035 i 2035−2045. 

Wyniki
W przypadku większości gatunków zależność okresowej śmiertelności drzew od ich pierśnicy
miała typowy przebieg – przedstawiony przy pomocy niesymetrycznej linii U−kształtnej (ryc. 1).
Śmiertelność najcieńszych drzew większości gatunków (z wyjątkiem wiązu i osiki) była duża,
zmniejszała się wraz ze zwiększaniem pierśnicy (do około 36−60 cm) i stopniowo zwiększała po
przekroczeniu tej granicy (z wyjątkiem klonu). 

Ze względu na typ zależności średniego okresowego (rocznego) przyrostu grubości drzew
od ich pierśnicy wyróżniono cztery grupy gatunków. Pierwszą stanowiły dąb, osika, świerk, lipa
i brzoza. Krzywa obrazująca tę zależność była dwuboczna, niesymetryczna (ryc. 2). Przyrost
grubości drzew zaliczonych do warstwy podrostu (d<8 cm) był niewielki – tak jak w przypadku
wszystkich pozostałych gatunków. W klasie drzew cienkich (d=8−35,9 cm) zwiększał się wraz ze
wzrostem pierśnicy, a osiągał maksymalną wartość w klasie drzew średnich (d=36−59,9 cm) lub
– jak w przypadku świerka – nawet grubych (d�60 cm). Drugą grupę stanowiły jesion, olsza 
i grab – relatywnie większym tempem średniego przyrostu grubości odznaczały się w niej drzewa
cienkie i grube, a mniejszym drzewa średnie. Można to tłumaczyć tym, że grube drzewa tych
gatunków reagowały wzmożonym przyrostem, gdy miały dobrze oświetloną koronę. W stosunku
do gatunków zaliczonych do drugiej grupy sosna (trzecia grupa) różniła się tym, że w klasie
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drzew grubych średni przyrost pierśnicy był coraz mniejszy wraz ze zwiększaniem się ich wymia−
rów. Czwartą grupę stanowiły klon i wiąz, których średni przyrost grubości był tym większy, im
większa była grubość drzew. 

Tempo przerastania drzew z klasy podrostu h=0,3−1,3 m do klasy d=0,1−1,9 cm – oprócz
wykorzystania w prognozie rozwoju zasobów – ilustrowało dynamikę tej części odnowienia. 
W okresie 2000−2011 drzewa tylko sześciu gatunków przerosły z niższej z tych klas podrostu do
wyższej. Tempo przerastania wyniosło: olszy 9,1%/rok (przyjmując zagęszczenie drzew w klasie
h=0,3−1,3 m takie jak w 2005 roku: 3,6 szt./ha/rok), grabu 1,5%/rok (33,4 szt./ha/rok), świerka
1,5%/rok (3,1 szt./ha/rok), klonu 0,9%/rok (1,8 szt./ha/rok), brzozy 0,9%/rok (1,2 szt./ha/rok), lipy
0,4%/rok (1,0 szt./ha/rok). 

Zasobność prognozowana (według stanu w roku 2011), obliczona w ramach weryfikacji
modelu, w przypadku większości gatunków drzew różniła się od zasobności zmierzonej (z uży−
ciem danych wykorzystanych do parametryzacji modelu) w roku 2011. Ogólnie różnice te nie
były duże – w siedmiu przypadkach (na jedenaście) ich bezwzględna wartość nie przekroczyła
1 m3/ha. Zasobność prognozowana większa niż zmierzona była w przypadku siedmiu taksonów:
świerka (7,1 m3/ha, tj. 8,5%), lipy (3,1 m3/ha, 6,2%), olszy (1,2 m3/ha, 2,4%), grabu (0,5 m3/ha,
0,8%), osiki (0,5 m3/ha, 4,2%), brzozy (0,2 m3/ha, 1,5%) i wiązu (0,1 m3/ha, 13,7%), zaś mniejsza
w przypadku czterech gatunków: dębu (–3,7 m3/ha, tj. –3,9%), sosny (–0,5 m3/ha, –2,3%), klonu
(–0,4 m3/ha, –2,2%) i jesionu (–0,3 m3/ha, –1,8%). Na podstawie tych danych skorygowano, 

Ryc. 1.
Śmiertelność gatunków drzew (krzywe wy−
równane) w ciągu 10 lat w zależności od
pierśnicy (d [cm]) 
Mortality of tree species (smoothed
curves) for 10 year period depending on
the diameter at breast height (d [cm]) 
obliczenia wykonane na podstawie pomiarów w latach
2000, 2002, 2004 i 2011; estimations based on measure−
ments conducted in 2000, 2002, 2004 and 2011
Brz – Betula sp., Db – Quercus sp., Gb – Carpinus betulus,
Js – Fraxinus excelsior, Kl – Acer platanoides, Lp – Tilia sp.,
Ol – Alnus glutinosa, Os – Populus tremula, So – Pinus
sylvestris, Św – Picea abies, Wz – Ulmus sp. 

Ryc. 2.
Roczny przyrost grubości (Zd [cm]) ga−
tunków (krzywe wyrównane) w zależ−
ności od pierśnicy (d [cm]) na początku
okresu 
Annual diameter increment (Zd [cm]) of
tree species (smoothed curves), depend−
ing on their diameter at breast height 
(d [cm]) at the beginning of the period
oznaczenia jak na rycinie 1; denotes as in figure 1
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a następnie wykorzystano do walidacji modelu, śmiertelność drzew poszczególnych gatunków
w zależności od ich grubości.

Średnia zasobność drzewostanów prognozowana w roku 2005 (na podstawie danych z roku
1995), obliczona w ramach walidacji modelu, była większa od zasobności zmierzonej tylko o 1,7 m3/ha
(tab.). W przypadku sześciu taksonów drzew różnice między wielkością prognozowaną a zmie−
rzoną były dodatnie, a w pięciu przypadkach ujemne. 

Na podstawie prognozy na okres 2005−2045 należy spodziewać się znaczących zmian zasob−
ności większości gatunków drzew. Już w okresie 2015−2020 świerk przestanie być gatunkiem 
o największym udziale pod względem miąższości grubizny, a w roku 2045 stanie się dopiero
piątym gatunkiem (ryc. 3). Jego miejsce na tej liście zajmie grab, którego zasobność będzie
największa już do końca okresu objętego prognozą. Najbardziej zwiększy się zasobność lipy,
która od około 2030 roku stanie się gatunkiem drugim pod względem miąższości. Coraz szyb−
ciej będzie zmniejszać się zasobność dębu, który z drugiego gatunku w roku 2005 stanie się
czwartym gatunkiem na końcu okresu prognozy. Będzie zwiększać się – ale coraz wolniej – za−

1995Z 2005Z 2005P 2005Z−P
Świerk
Spruce 94,0 (23,7) 77,2 (20,5) 79,9 (21,1) 2,7 (3,5)*
Dąb
Oak 76,4 (19,3) 67,5 (17,9) 72,3 (19,1) 4,8 (7,1)
Grab
Hornbeam 50,5 (12,7) 54,7 (14,5) 57,7 (15,2) 3,0 (5,5)
Olsza
Alder 41,0 (10,3) 42,9 (11,4) 46,0 (12,1) 3,2 (7,4)
Lipa
Lime 42,3 (10,7) 40,9 (11,4) 48,6 (12,1) 7,7 (18,8)
Jesion
Ash 31,9 (8,1) 31,3 (8,3) 16,3 (4,3) –15,0 (–47,9)
Sosna
Pine 28,7 (7,2) 29,7 (7,9) 28,0 (7,4) –1,7 (–5,8)
Klon
Maple 11,3 (2,9) 14,1 (3,7) 12,8 (3,4) –1,3 (–8,9)
Brzoza
Birch 12,8 (3,2) 12,2 (3,2) 12,7 (3,4) 0,5 (4,4)
Osika
Aspen 6,0 (1,5) 5,3 (1,4) 3,6 (0,9) –1,7 (–31,8)
Wiąz
Elm 1,0 (0,3) 1,3 (0,3) 0,7 (0,2) –0,6 (–50,0)
Pozostałe**
Other 0,3 (0,1) 0,3 (0,1) 0,3 (0,1) –
Razem
Overall 396,2 377,3 379,0 1,7 (0,5)

Tabela.
Średnia [m3/ha] oraz udział (w nawiasie, [%]) zasobność gatunków zmierzona (Z) w roku 1995 (użyte jako
dane wyjściowe do wykonania walidacji modelu wzrostu) i 2005 oraz prognozowane (P) w roku 2005 
Mean [m3/ha] and share (in parentheses [%]) standing volume of tree species observed (Z) in 1995 (used
as initial data for validation of the growth model) and 2005 as well as predicted (P) for 2005

* odniesienie różnicy pomiędzy zasobnością prognozowaną a zmierzoną w stosunku do wartości zmierzonej; the differences between pre−
dicted and estimated volume in the relation to the estimated value 
** pozostałe gatunki nie były objęte prognozą, a ich zasobność przyjęto za niezmienną; other species were not included to the forecast
and their volume was assumed to be stable
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drzew grubych średni przyrost pierśnicy był coraz mniejszy wraz ze zwiększaniem się ich wymia−
rów. Czwartą grupę stanowiły klon i wiąz, których średni przyrost grubości był tym większy, im
większa była grubość drzew. 

Tempo przerastania drzew z klasy podrostu h=0,3−1,3 m do klasy d=0,1−1,9 cm – oprócz
wykorzystania w prognozie rozwoju zasobów – ilustrowało dynamikę tej części odnowienia. 
W okresie 2000−2011 drzewa tylko sześciu gatunków przerosły z niższej z tych klas podrostu do
wyższej. Tempo przerastania wyniosło: olszy 9,1%/rok (przyjmując zagęszczenie drzew w klasie
h=0,3−1,3 m takie jak w 2005 roku: 3,6 szt./ha/rok), grabu 1,5%/rok (33,4 szt./ha/rok), świerka
1,5%/rok (3,1 szt./ha/rok), klonu 0,9%/rok (1,8 szt./ha/rok), brzozy 0,9%/rok (1,2 szt./ha/rok), lipy
0,4%/rok (1,0 szt./ha/rok). 

Zasobność prognozowana (według stanu w roku 2011), obliczona w ramach weryfikacji
modelu, w przypadku większości gatunków drzew różniła się od zasobności zmierzonej (z uży−
ciem danych wykorzystanych do parametryzacji modelu) w roku 2011. Ogólnie różnice te nie
były duże – w siedmiu przypadkach (na jedenaście) ich bezwzględna wartość nie przekroczyła
1 m3/ha. Zasobność prognozowana większa niż zmierzona była w przypadku siedmiu taksonów:
świerka (7,1 m3/ha, tj. 8,5%), lipy (3,1 m3/ha, 6,2%), olszy (1,2 m3/ha, 2,4%), grabu (0,5 m3/ha,
0,8%), osiki (0,5 m3/ha, 4,2%), brzozy (0,2 m3/ha, 1,5%) i wiązu (0,1 m3/ha, 13,7%), zaś mniejsza
w przypadku czterech gatunków: dębu (–3,7 m3/ha, tj. –3,9%), sosny (–0,5 m3/ha, –2,3%), klonu
(–0,4 m3/ha, –2,2%) i jesionu (–0,3 m3/ha, –1,8%). Na podstawie tych danych skorygowano, 

Ryc. 1.
Śmiertelność gatunków drzew (krzywe wy−
równane) w ciągu 10 lat w zależności od
pierśnicy (d [cm]) 
Mortality of tree species (smoothed
curves) for 10 year period depending on
the diameter at breast height (d [cm]) 
obliczenia wykonane na podstawie pomiarów w latach
2000, 2002, 2004 i 2011; estimations based on measure−
ments conducted in 2000, 2002, 2004 and 2011
Brz – Betula sp., Db – Quercus sp., Gb – Carpinus betulus,
Js – Fraxinus excelsior, Kl – Acer platanoides, Lp – Tilia sp.,
Ol – Alnus glutinosa, Os – Populus tremula, So – Pinus
sylvestris, Św – Picea abies, Wz – Ulmus sp. 

Ryc. 2.
Roczny przyrost grubości (Zd [cm]) ga−
tunków (krzywe wyrównane) w zależ−
ności od pierśnicy (d [cm]) na początku
okresu 
Annual diameter increment (Zd [cm]) of
tree species (smoothed curves), depend−
ing on their diameter at breast height 
(d [cm]) at the beginning of the period
oznaczenia jak na rycinie 1; denotes as in figure 1
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a następnie wykorzystano do walidacji modelu, śmiertelność drzew poszczególnych gatunków
w zależności od ich grubości.

Średnia zasobność drzewostanów prognozowana w roku 2005 (na podstawie danych z roku
1995), obliczona w ramach walidacji modelu, była większa od zasobności zmierzonej tylko o 1,7 m3/ha
(tab.). W przypadku sześciu taksonów drzew różnice między wielkością prognozowaną a zmie−
rzoną były dodatnie, a w pięciu przypadkach ujemne. 

Na podstawie prognozy na okres 2005−2045 należy spodziewać się znaczących zmian zasob−
ności większości gatunków drzew. Już w okresie 2015−2020 świerk przestanie być gatunkiem 
o największym udziale pod względem miąższości grubizny, a w roku 2045 stanie się dopiero
piątym gatunkiem (ryc. 3). Jego miejsce na tej liście zajmie grab, którego zasobność będzie
największa już do końca okresu objętego prognozą. Najbardziej zwiększy się zasobność lipy,
która od około 2030 roku stanie się gatunkiem drugim pod względem miąższości. Coraz szyb−
ciej będzie zmniejszać się zasobność dębu, który z drugiego gatunku w roku 2005 stanie się
czwartym gatunkiem na końcu okresu prognozy. Będzie zwiększać się – ale coraz wolniej – za−

1995Z 2005Z 2005P 2005Z−P
Świerk
Spruce 94,0 (23,7) 77,2 (20,5) 79,9 (21,1) 2,7 (3,5)*
Dąb
Oak 76,4 (19,3) 67,5 (17,9) 72,3 (19,1) 4,8 (7,1)
Grab
Hornbeam 50,5 (12,7) 54,7 (14,5) 57,7 (15,2) 3,0 (5,5)
Olsza
Alder 41,0 (10,3) 42,9 (11,4) 46,0 (12,1) 3,2 (7,4)
Lipa
Lime 42,3 (10,7) 40,9 (11,4) 48,6 (12,1) 7,7 (18,8)
Jesion
Ash 31,9 (8,1) 31,3 (8,3) 16,3 (4,3) –15,0 (–47,9)
Sosna
Pine 28,7 (7,2) 29,7 (7,9) 28,0 (7,4) –1,7 (–5,8)
Klon
Maple 11,3 (2,9) 14,1 (3,7) 12,8 (3,4) –1,3 (–8,9)
Brzoza
Birch 12,8 (3,2) 12,2 (3,2) 12,7 (3,4) 0,5 (4,4)
Osika
Aspen 6,0 (1,5) 5,3 (1,4) 3,6 (0,9) –1,7 (–31,8)
Wiąz
Elm 1,0 (0,3) 1,3 (0,3) 0,7 (0,2) –0,6 (–50,0)
Pozostałe**
Other 0,3 (0,1) 0,3 (0,1) 0,3 (0,1) –
Razem
Overall 396,2 377,3 379,0 1,7 (0,5)

Tabela.
Średnia [m3/ha] oraz udział (w nawiasie, [%]) zasobność gatunków zmierzona (Z) w roku 1995 (użyte jako
dane wyjściowe do wykonania walidacji modelu wzrostu) i 2005 oraz prognozowane (P) w roku 2005 
Mean [m3/ha] and share (in parentheses [%]) standing volume of tree species observed (Z) in 1995 (used
as initial data for validation of the growth model) and 2005 as well as predicted (P) for 2005

* odniesienie różnicy pomiędzy zasobnością prognozowaną a zmierzoną w stosunku do wartości zmierzonej; the differences between pre−
dicted and estimated volume in the relation to the estimated value 
** pozostałe gatunki nie były objęte prognozą, a ich zasobność przyjęto za niezmienną; other species were not included to the forecast
and their volume was assumed to be stable

315

Sylwan, R. 160, nr 4, 2016

PROGNOZA ZMIAN SKŁADU GATUNKOWEGO DRZEWOSTANóW...



474

Dwa  wieki Puszczy Białowieskiej na łamach „Sylwana”

Anna Gazda, Stanisław Miścicki316

sobność olszy. Nastąpi znaczące zmniejszenie zasobności jesionu. W roku 2045 będzie on licz−
niejszy tylko od osiki i wiązu. W przypadku tych dwóch ostatnich taksonów, a także sosny i brzozy,
również nastąpi zmniejszenie ich zasobności. Zasobność klonu będzie nieznacznie zwiększać
się do roku 2035, a po tym terminie zmniejszać. 

Przewidywane zmiany zasobności poszczególnych gatunków złożą się na zmiany średniej
zasobności drzewostanów Białowieskiego PN. W okresie 2005−2015 zmniejszy się ona z 377 do
368 m3/ha. Dopiero w następnym terminie i w kolejnych będzie coraz większa i wyniesie 371 m3/ha
w 2025 roku, 379 m3/ha w 2035 roku i 389 m3/ha w 2045 roku. Oznacza to, że przed rokiem 2045
nie należy spodziewać się powrotu do średniej zasobności drzewostanów w roku 1995, kiedy
wynosiła ona 396 m3/ha. 

Relacje między prognozowanymi miąższością ubytków a przyrostem miąższości (w znacznie
mniejszym stopniu dorostu) wyjaśniają spodziewane zmiany zasobności w kolejnych dziesięciolet−
nich okresach (ryc. 4). Przyrost miąższości w latach 2005−2045 pozostanie na niemal niezmienionym
poziomie, natomiast miąższość ubytków będzie się zmniejszać. Miąższość dorostu będzie w nie−
wielkim stopniu zwiększać się od roku 2025. Na zmianę miąższości ubytków, a w rezultacie na
zmianę zasobności drzewostanów, będzie wpływać różnica dynamiki zasobności poszczególnych
gatunków. Lipa i grab jako te, których ubytki będą relatywnie małe, za to przyrost dość duży
(ryc. 5), w znacznym stopniu dodatnio wpłyną na zmiany zasobności. Odwrotnie będzie w przy−
padku jesionu. W okresie 2005−2045 będzie zmieniać się przyrost poszczególnych gatunków. 
W latach 2005−2025 największa jego część przypadnie na świerk, ale później – w okresie 2025−2045
– na lipę, a niewiele mniej (w latach 2035−2045) na grab. W całym okresie 2005−2045 największa

Ryc. 3.
Prognozowana średnia zasobność poszcze−
gólnych gatunków 
Predicted average growing stock for indi−
vidual species
oznaczenia jak na rycinie 1; denotes as in figure 1

Ryc. 4.
Prognozowana średnia roczna (w okresie
10 lat) miąższość [m3/ha/rok] dorostów do
klasy pierśnicy d=8,0−11,9 cm (D) i ubyt−
ków (U) oraz wartość bieżącego przyrostu
miąższości (PB)
Predicted average annual (in 10 years
period) volume [m3/ha/year] of ingrowth
into the 8−11.9 cm dbh class (D), losses
(U) and current increment (PB)
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część ubytków przypadnie na świerk. Duży w nich udział będzie mieć także dąb. Udział olszy
w ubytkach będzie coraz większy w kolejnych dziesięcioleciach, za to jesionu (duży na początku)
będzie coraz mniejszy wraz ze zmniejszaniem się zasobności tego gatunku. W całym okresie
2005−2045 tylko pięć taksonów będzie miało znaczący udział w doroście.

Dyskusja
Prognozowane na okres 40 lat zmiany zasobności gatunków drzew w Białowieskim Parku Naro−
dowym w większości przypadków odpowiadały trendom zachodzącym w przeszłości [Bernadzki
i in. 1998]. Ze względu na różne cechy, które stosowano do opisu tego procesu (w cytowanej
pracy – liczba drzew i pierśnicowe pole przekroju, w niniejszej pracy – miąższość grubizny),
można dostrzec różnice, zwłaszcza w przypadku gatunków rzadkich, ale charakteryzujących się
pokaźnymi rozmiarami, oraz gatunków częstych i licznych, ale o małych rozmiarach. Z powodu
innego terminu prognozy (dla roku 2088) oraz wykorzystania liczby drzew do przedstawienia
przewidywanego składu gatunkowego drzewostanów w pracy Brzezieckiego i in. [2016], trudno
było porównać jej wyniki z wynikami niniejszej pracy. Jednak w obu prognozowano, że grab 
i lipa będą dominującymi gatunkami drzewostanów Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego PN. 

Według prezentowanej prognozy w ciągu następnych 40 lat zmienią się proporcje udziału
pięciu najliczniejszych gatunków. Ich zasobności będą w dalszym ciągu dość duże – głównie 
z powodu obecności drzew średnich i grubych wymiarów. Jednak uwzględnienie w prognozie
stanu i dynamiki drzew warstwy podrostu pozwoliło ocenić, że – zwłaszcza pod koniec okresu
objętego prognozą – macierzysta część drzewostanów będzie uzupełniana przez dorost niemal
wyłącznie jednego gatunku: grabu. 

Należy mieć świadomość, że rzeczywiste zmiany zachodzące w lesie mogą być inne niż prog−
nozowane. Patrząc wstecz – w podobnym, 40−letnim okresie w Białowieskim PN miały miejsce
silne, nieprzewidywane wcześniej zjawiska: zamieranie wiązów w latach 1966−1967 [Sokołowski
2004], czterokrotne nasilone zamieranie świerków [Michalski i in. 2004] oraz zamieranie jesionu
od roku około 2002. Zapewne będzie podlegać fluktuacji tempo przyrostu i śmiertelności poszcze−
gólnych gatunków drzew. Jednak trudno się spodziewać, aby w dość krótkim, 40−letnim okresie,

Ryc. 5.
Prognozowany udział [%] gatunków drzew w miąższości dorostów, ubytków i bieżącego przyrostu
Predicted share [%] of tree species in the volume of ingrowth, loss and current increment
oznaczenia jak na rycinie 1; denotes as in figure 1
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się do roku 2035, a po tym terminie zmniejszać. 
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część ubytków przypadnie na świerk. Duży w nich udział będzie mieć także dąb. Udział olszy
w ubytkach będzie coraz większy w kolejnych dziesięcioleciach, za to jesionu (duży na początku)
będzie coraz mniejszy wraz ze zmniejszaniem się zasobności tego gatunku. W całym okresie
2005−2045 tylko pięć taksonów będzie miało znaczący udział w doroście.

Dyskusja
Prognozowane na okres 40 lat zmiany zasobności gatunków drzew w Białowieskim Parku Naro−
dowym w większości przypadków odpowiadały trendom zachodzącym w przeszłości [Bernadzki
i in. 1998]. Ze względu na różne cechy, które stosowano do opisu tego procesu (w cytowanej
pracy – liczba drzew i pierśnicowe pole przekroju, w niniejszej pracy – miąższość grubizny),
można dostrzec różnice, zwłaszcza w przypadku gatunków rzadkich, ale charakteryzujących się
pokaźnymi rozmiarami, oraz gatunków częstych i licznych, ale o małych rozmiarach. Z powodu
innego terminu prognozy (dla roku 2088) oraz wykorzystania liczby drzew do przedstawienia
przewidywanego składu gatunkowego drzewostanów w pracy Brzezieckiego i in. [2016], trudno
było porównać jej wyniki z wynikami niniejszej pracy. Jednak w obu prognozowano, że grab 
i lipa będą dominującymi gatunkami drzewostanów Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego PN. 

Według prezentowanej prognozy w ciągu następnych 40 lat zmienią się proporcje udziału
pięciu najliczniejszych gatunków. Ich zasobności będą w dalszym ciągu dość duże – głównie 
z powodu obecności drzew średnich i grubych wymiarów. Jednak uwzględnienie w prognozie
stanu i dynamiki drzew warstwy podrostu pozwoliło ocenić, że – zwłaszcza pod koniec okresu
objętego prognozą – macierzysta część drzewostanów będzie uzupełniana przez dorost niemal
wyłącznie jednego gatunku: grabu. 

Należy mieć świadomość, że rzeczywiste zmiany zachodzące w lesie mogą być inne niż prog−
nozowane. Patrząc wstecz – w podobnym, 40−letnim okresie w Białowieskim PN miały miejsce
silne, nieprzewidywane wcześniej zjawiska: zamieranie wiązów w latach 1966−1967 [Sokołowski
2004], czterokrotne nasilone zamieranie świerków [Michalski i in. 2004] oraz zamieranie jesionu
od roku około 2002. Zapewne będzie podlegać fluktuacji tempo przyrostu i śmiertelności poszcze−
gólnych gatunków drzew. Jednak trudno się spodziewać, aby w dość krótkim, 40−letnim okresie,
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Predicted share [%] of tree species in the volume of ingrowth, loss and current increment
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mogło to znacząco wpłynąć na zwiększenie ich udziału w stosunku do grabu. W przypadku tego
ostatniego gatunku chyba tylko masowe zamieranie – w tym drzew cienkich – w następstwie
choroby czy zewnętrznego czynnika mogłoby spowodować zmniejszenie jego udziału. 

Prognoza opisanych wyżej zmian dotyczy lasu objętego ochroną ścisłą. Badania te pozwo−
liły zaobserwować, jak dynamicznie reaguje las na zmiany ciągłe, jak również te o znamionach
incydentów (zaburzeń). Ze względu na ich zasięg można podzielić je umownie na globalne,
regionalne i lokalne. Z globalnych, wpływających na zmianę składu gatunkowego, należy wska−
zać ocieplenie klimatu, które przyczynia się do zwiększenia tempa przyrostu biomasy i szyb−
szego rozwoju gatunków w przeszłości wzrastających w cieplejszych strefach. W przypadku
Białowieskiego PN czynnikiem lokalnym było – zapoczątkowane w latach 30. ubiegłego wieku
– obniżenie poziomu wód gruntowych, jako następstwo działań inżynierskich w bezpośrednim
otoczeniu Puszczy Białowieskiej. Kolejnym, ciągle obecnym czynnikiem, jest nadmierne oddzia−
ływanie roślinożernych ssaków kopytnych na młode drzewa, spowodowane gospodarką łowiecką
w otoczeniu Parku. Grab jest tym gatunkiem, który w tych warunkach odnawia się najlepiej
[Kuijper i in. 2010]. 

Analiza dotycząca stopniowego zmniejszania się udziału niektórych gatunków drzew (a zwięk−
szania udziału innych) skłoniła Brzezieckiego i in. [2012] do wyrażenia zaniepokojenia co do
możliwości ochrony walorów krajobrazowych i przyrodniczych Białowieskiego PN. Zmiana składu
gatunkowego drzewostanów, która nastąpiła w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat, i prognozo−
wana dominacja jednego gatunku są znane także z Ameryki Północnej [Salk i in. 2011]. Podobnie
jak w Białowieskim PN, za jeden z ważniejszych czynników autorzy uznali nadmierne oddzia−
ływanie ssaków kopytnych na młode pokolenie drzew. Autorzy niniejszego opracowania podzie−
lają opinię, że aktywne działania zmierzające do zmniejszenia presji tych zwierząt są jedynymi,
które można przeprowadzić, aby utrzymać „naturalną”, historyczną dynamikę lasu. Wyniki prog−
nozy prezentowanej w niniejszej pracy wskazują z wyprzedzeniem, jakiej struktury lasu w Biało−
wieskim PN możemy spodziewać się w przyszłości.  

Wnioski
� Wyniki prognozy z użyciem modelu wzrostu klas wymiarów drzew wskazały, że choć w przy−

padku średniej zasobności drzewostanów Białowieskiego Parku Narodowego w latach 2005−
−2045 należy spodziewać się niewielkich jej zmian, to w przypadku sześciu gatunków (świerka,
dębu, grabu, lipy, olszy i jesionu) będą to zmiany znaczne. 

� Przewidywanie zmian struktury drzewostanów z kilkudziesięcioletnim wyprzedzeniem może
być wykorzystywane w planowaniu ochrony obszarów leśnych, bowiem wyniki prognoz de−
monstrują przyszły stan lasu w sytuacji, gdy oddziałują na niego zabiegi i zdarzenia o dotych−
czasowym natężeniu – w przypadku ochrony ścisłej zabiegi i zdarzenia wpływające na ten
obszar pośrednio. 
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mogło to znacząco wpłynąć na zwiększenie ich udziału w stosunku do grabu. W przypadku tego
ostatniego gatunku chyba tylko masowe zamieranie – w tym drzew cienkich – w następstwie
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jak w Białowieskim PN, za jeden z ważniejszych czynników autorzy uznali nadmierne oddzia−
ływanie ssaków kopytnych na młode pokolenie drzew. Autorzy niniejszego opracowania podzie−
lają opinię, że aktywne działania zmierzające do zmniejszenia presji tych zwierząt są jedynymi,
które można przeprowadzić, aby utrzymać „naturalną”, historyczną dynamikę lasu. Wyniki prog−
nozy prezentowanej w niniejszej pracy wskazują z wyprzedzeniem, jakiej struktury lasu w Biało−
wieskim PN możemy spodziewać się w przyszłości.  

Wnioski
� Wyniki prognozy z użyciem modelu wzrostu klas wymiarów drzew wskazały, że choć w przy−

padku średniej zasobności drzewostanów Białowieskiego Parku Narodowego w latach 2005−
−2045 należy spodziewać się niewielkich jej zmian, to w przypadku sześciu gatunków (świerka,
dębu, grabu, lipy, olszy i jesionu) będą to zmiany znaczne. 

� Przewidywanie zmian struktury drzewostanów z kilkudziesięcioletnim wyprzedzeniem może
być wykorzystywane w planowaniu ochrony obszarów leśnych, bowiem wyniki prognoz de−
monstrują przyszły stan lasu w sytuacji, gdy oddziałują na niego zabiegi i zdarzenia o dotych−
czasowym natężeniu – w przypadku ochrony ścisłej zabiegi i zdarzenia wpływające na ten
obszar pośrednio. 
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Considered to be the most natural of all other Polish stands Picea abies in Białowieża Forest has
suffered severely of bark beetle damages for decades. In order to find out some historical events
in native Norway spruce stands diversity at regional level, we carried out the study on poly−
morphism with DNA markers and performed Principal Coordinate Analysis (PCoA) on the basis
of genetic distance matrix. Two ranges (i.e. Baltico−Nordic and Hercyno−Carpathian) of Norway
spruce cover north−eastern and southern Poland, respectively. The spruceless zone separates
the these two ranges in lowland Poland. From genetic point of view, the Baltico−Nordic P. abies
populations mainly harbor mitochondrial haplotype ‘c', whereas the spruces from the Hercyno−
−Carpathian range – haplotype ‘a'. Until recently, the Białowieża Forest has been considered to
belong to the northern range of spruce occurrence in Europe. Seven populations from Biało−
wieża Forest were studied (two of them from the Strict Reserve in Białowieski National Park)
according to mitochondrial DNA diversity, and compared with genetic diversity found in 24 other
populations located in Białystok Regional Directorate of the State Forests (north−eastern Poland).
All studied spruce populations were more than 100 years old and were of natural origin. As result,
the spruces from the Białowieża Forest harbored three mitochondrial haplotypes of the nad1
gene (‘c', ‘a' and ‘a1'), with the haplotype ‘a' being more frequently present (>51%) than the hap−
lotype ‘c'. The spruce stands from Białowieża Forest have the highest gene diversity (h Nei=0.527)
comparing to the other stands from the Białystok RDSF. The PCoA proved the particularity of the
spruces from Białowieża Forest grouping them into one cluster of genetic similarity. Our data
demonstrated that most of Norway spruces populations from Białystok RDSF harbor haplotype
‘c', which confirms their historical relationship with the Baltico−Nordic range of P. abies in
Europe, while most spruces from Białowieża Forest have different historic origin, because they
share high frequency of the southern haplotype ‘a'. It also turned out that Norway spruce pop−
ulations from two different European ranges met in lowland Poland after the last glacial period,

Origin of the Norway spruce (Picea abies L. Karst.) stands from Białowieża
Forest at the level of Białystok Regional Directorate of the State Forests
based on mitochondrial DNA analysis

ABSTRACT

Pochodzenie drzewostanów świerkowych (Picea abies L. 
Karst.) z Puszczy Białowieskiej na tle regionu RDLP 
Białystok na podstawie analiz mitochondrialnego DNA*

*Badania sfinansowano z grantów DGLP „Określenie struktury genetycznej populacji sosny zwyczajnej i świerka
pospolitego w wybranych regionach pochodzenia z weryfikacją granic regionów po uwzględnieniu zróżnicowania gene−
tycznego populacji” i „Określenie zmienności DNA głównych lasotwórczych gatunków drzew w Polsce z uwzględnie−
niem populacji rosnących poza naturalnym zasięgiem”.
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Wstęp
Świerk pospolity (Picea abies (L.) Karst.) jest jednym z głównych gatunków lasotwórczych w pół−
nocno−wschodniej Polsce [Sokołowski 1993]. Gatunek ten wchodzi w skład wielu zbiorowisk
leśnych na terenie Puszczy Białowieskiej [Czerwiński 1977; Sokołowski 1993]. Na początku XX
wieku Paczoski zwrócił uwagę na opanowanie przez świerk lasów Puszczy Białowieskiej [Paluch
2001]. Czynnikiem sprzyjającym ekspansji świerka w Puszczy była prowadzona tam gospodarka
leśna. Od XVII do połowy XIX wieku użytkowano Puszczę przede wszystkim w oparciu o wyrąb
starych sosen i dębów – tworzyły się wówczas luki, w których następowało odnowienie świerka.
W drugiej połowie XIX wieku rozpoczęto użytkowanie Puszczy zrębami zupełnymi, a w latach
20. i 30. XX wieku prowadzono rabunkowy wyrąb lasu (I wojna światowa – okupant niemiecki
i działalność spółki angielskiej The Century European Timber Corporation w latach 1924−1929)
[Więcko 1984].

Lasy Puszczy Białowieskiej położone są na terenie Białowieskiego Parku Narodowego (o po−
wierzchni 10,5 tys. ha) i trzech nadleśnictw Lasów Państwowych (52,6 tys. ha): Białowieża,
Browsk i Hajnówka. Mimo wielowiekowej działalności człowieka lasy Puszczy Białowieskiej, 
w tym szczególnie Białowieskiego Parku Narodowego (BPN), należą do najlepiej zachowanych
nizinnych lasów naturalnych w Europie Środkowej. Na tle innych obszarów BPN wyróżnia się
tym, że od ponad 100 lat nie prowadzi się tam gospodarki leśnej [Paluch 2002]. Udział procen−
towy świerka w powierzchni lasów według gatunków panujących wynosi: 17,6% w Białowie−
skim Parku Narodowym, 31,2% w Nadleśnictwie Białowieża, 20,6% w Nadleśnictwie Browsk 
i 27% w Nadleśnictwie Hajnówka (http://www.bdl.lasy.gov.pl). Od początku lat 30. ubiegłego
stulecia w BPN rejestrowany jest proces ustępowania świerka z drzewostanów na żyznych

as proved by the presence of two mitochondrial haplotypes ‘a' and ‘c'. It can be assumed, that the
spruceless zone was created by human activity in the past millennia. The results of all molecular
analyses confirmed the unique character of spruces of Białowieża Forest, which is distinguished
by the greater richness of the gene pool in comparison to the region of Białystok RDSF as well
as good adaptation to local environmental conditions.
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Considered to be the most natural of all other Polish stands Picea abies in Białowieża Forest has
suffered severely of bark beetle damages for decades. In order to find out some historical events
in native Norway spruce stands diversity at regional level, we carried out the study on poly−
morphism with DNA markers and performed Principal Coordinate Analysis (PCoA) on the basis
of genetic distance matrix. Two ranges (i.e. Baltico−Nordic and Hercyno−Carpathian) of Norway
spruce cover north−eastern and southern Poland, respectively. The spruceless zone separates
the these two ranges in lowland Poland. From genetic point of view, the Baltico−Nordic P. abies
populations mainly harbor mitochondrial haplotype ‘c', whereas the spruces from the Hercyno−
−Carpathian range – haplotype ‘a'. Until recently, the Białowieża Forest has been considered to
belong to the northern range of spruce occurrence in Europe. Seven populations from Biało−
wieża Forest were studied (two of them from the Strict Reserve in Białowieski National Park)
according to mitochondrial DNA diversity, and compared with genetic diversity found in 24 other
populations located in Białystok Regional Directorate of the State Forests (north−eastern Poland).
All studied spruce populations were more than 100 years old and were of natural origin. As result,
the spruces from the Białowieża Forest harbored three mitochondrial haplotypes of the nad1
gene (‘c', ‘a' and ‘a1'), with the haplotype ‘a' being more frequently present (>51%) than the hap−
lotype ‘c'. The spruce stands from Białowieża Forest have the highest gene diversity (h Nei=0.527)
comparing to the other stands from the Białystok RDSF. The PCoA proved the particularity of the
spruces from Białowieża Forest grouping them into one cluster of genetic similarity. Our data
demonstrated that most of Norway spruces populations from Białystok RDSF harbor haplotype
‘c', which confirms their historical relationship with the Baltico−Nordic range of P. abies in
Europe, while most spruces from Białowieża Forest have different historic origin, because they
share high frequency of the southern haplotype ‘a'. It also turned out that Norway spruce pop−
ulations from two different European ranges met in lowland Poland after the last glacial period,
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Browsk i Hajnówka. Mimo wielowiekowej działalności człowieka lasy Puszczy Białowieskiej, 
w tym szczególnie Białowieskiego Parku Narodowego (BPN), należą do najlepiej zachowanych
nizinnych lasów naturalnych w Europie Środkowej. Na tle innych obszarów BPN wyróżnia się
tym, że od ponad 100 lat nie prowadzi się tam gospodarki leśnej [Paluch 2002]. Udział procen−
towy świerka w powierzchni lasów według gatunków panujących wynosi: 17,6% w Białowie−
skim Parku Narodowym, 31,2% w Nadleśnictwie Białowieża, 20,6% w Nadleśnictwie Browsk 
i 27% w Nadleśnictwie Hajnówka (http://www.bdl.lasy.gov.pl). Od początku lat 30. ubiegłego
stulecia w BPN rejestrowany jest proces ustępowania świerka z drzewostanów na żyznych

as proved by the presence of two mitochondrial haplotypes ‘a' and ‘c'. It can be assumed, that the
spruceless zone was created by human activity in the past millennia. The results of all molecular
analyses confirmed the unique character of spruces of Białowieża Forest, which is distinguished
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siedliskach [Bernadzki i in. 1998]. Jednym z czynników mających wpływ na to zjawisko są po−
wracające cyklicznie gradacje kornika drukarza (Ips typographus L.) [Michalski i in. 2004; Grodzki
2013]. Kształt współczesnego środowiska Puszczy jest wypadkową dwóch głównych czynników:
naturalnych procesów przyrodniczych (biotycznych i abiotycznych) oraz historii odziaływania
człowieka na przyrodę (np. intensywny wypas bydła, zakaz wypalania dna lasu i ochrona przed
pożarami na początku XIX wieku) [Samojlik, Jędrzejewska 2004]. Badania palinologiczne
ukazują, że świerk pospolity przywędrował na tereny Polski z dwóch głównych refugiów polo−
dowcowych: północnego (nordycko−bałtyckiego) oraz południowego (hercyńsko−karpackiego)
[Szafer i in. 1953; Latałowa, van der Knaap 2006]. Oba zasięgi występowania świerka oddziela
pas bezświerkowy, czyli tzw. dysjunkcja środkowopolska o szerokości 50−100 km, która przebiega
przez Niż Polski, krainy Bałtycką, Wielkopolską i Mazursko−Podlaską [Szafer 1977; Boratyńska
2007; Boratyński 2007]. Większość badaczy przychyla się do stwierdzenia, że pas bezświerkowy
powstał w wyniku działalności człowieka poprzez wylesienia na rzecz gospodarki rolnej i cyk−
liczne pożary spowodowane wypalaniem łąk i dna lasu [Lublinerówna 1934; Żybura 1990; Broda
1998; Środoń, Tobolski 1998, 2007; Modrzyński 1999]. Obecność świerka na tym terenie w ostat−
nich tysiącleciach potwierdzają również analizy pyłkowe [Ralska−Jasiewiczowa i in. 2004]. 

Badania zmienności DNA rzuciły nowe światło na koncepcję granic zasięgów przedstawioną
przez Szafera [1977], w tym również dla świerka rosnącego w Puszczy Białowieskiej. Zastosowa−
nie genetyki molekularnej w leśnictwie umożliwiło precyzyjną identyfikację leśnych zasobów
genowych w celu określenia ich filogenezy oraz poziomu zróżnicowania genetycznego na pod−
stawie informacji genetycznej zawartej w DNA jądrowym, mitochondrialnym i chloroplastowym.
Dziedziczone po obojgu rodzicach DNA jądrowe jest źródłem informacji na temat poziomu zmien−
ności puli genowej danego drzewostanu, podczas gdy dziedziczone drogą mateczną DNA organel−
lowe u roślin pozwala poznać filogenezę (czyli historyczne pochodzenie) gatunku na danym
obszarze. Brak procesów rekombinacji i konserwatywne przekazywanie mitochondrialnego
DNA z pokolenia na pokolenie umożliwiło prześledzenie dróg ekspansji świerka z głównych
refugiów polodowcowych w Europie. I tak na podstawie analizy mitochondrialnego genu nad1
(intron b/c) w populacjach świerkowych położonych w granicach północnego i południowego
zasięgu wstępowania P. abies w Europie (ryc. 1) stwierdzono, że populacje z północy Europy cha−
rakteryzuje przewaga haplotypu „c” genu nad1, zaś populacje świerka z południa – przewaga
haplotypu „a” [Sperisen i in. 2001]. Z badań tego samego markera DNA mitochondrialnego
wynika, że większość świerków występujących w północno−wschodniej części Polski posiada
geny wywodzące się z północnego refugium polodowcowego, a część populacji świerka na
południu RDLP Białystok pochodzi z południowego zasięgu występowania gatunku w Europie
[Dering, Lewandowski 2009; Nowakowska 2009]. 

Celem pracy było określenie pochodzenia genetycznego świerków z terenu Puszczy Biało−
wieskiej w odniesieniu do dwóch głównych dróg polodowcowej migracji gatunku (północnej 
i południowej) na teren Polski. Przedstawiono wyniki badań mitochondrialnego DNA dla 7 po−
pulacji świerka pospolitego z terenu Puszczy Białowieskiej w odniesieniu do 24 innych populacji
tego gatunku na terenie RDLP Białystok. 

Materiał i metody
Badaniami objęto 31 populacji świerka pospolitego (Picea abies L. Karst.) miejscowego pochodzenia
z terenu RDLP Białystok (tab. 1). Materiał do badań DNA (igły lub wywierty o średnicy 3 mm)
pozyskiwano w latach 2007−2013 z drzew losowo rozmieszczonych w drzewostanie, tak aby uniknąć
pokrewieństwa między badanymi osobnikami, zwracając uwagę na ich dobry stan zdrowotny. 
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Pochodzenie drzewostanów świerkowych 43

W Puszczy Białowieskiej materiał roślinny pozyskano z dwóch populacji świerkowych (nr 1 i 2,
razem 81 drzew) położonych w Rezerwacie Ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego, z dwóch
populacji (nr 3 i 4, 99 drzew) położonych na terenie Nadleśnictwa Białowieża, z jednej populacji
z Nadleśnictwa Hajnówka (nr 5, 49 drzew) oraz dwóch obiektów z terenu Nadleśnictwa Browsk
(nr 6 i 7, 97 drzew). Pozostałe 24 populacje zlokalizowano na terenie całego RDLP Białystok 
– od najbardziej wysuniętego na południe drzewostanu nr 15 z Nadleśnictwa Bielsk, do drzewo−
stanu nr 28 z Nadleśnictwa Suwałki, położnego przy granicy z Litwą i Rosją. Łącznie przeba−
dano 1390 świerków. Średni wiek badanych populacji wahał się od 72 do 188 lat, powierzchnia
od 0,7 do 30,17 ha, a przeważającym typem siedliskowym był las mieszany świeży (LMśw) na
południu oraz bór mieszany świeży (BMśw) na północy RDLP Białystok (tab. 1).

Ekstrakcje DNA genomowego z tkanek świerka wykonano za pomocą zestawów do izolacji
DNA DNeasy 250 Plant Mini Kit (Qiagen, USA) oraz Plant Kit (Macherey−Nagel®, Düren,
Niemcy) według zaleceń producenta. Ilość i jakość otrzymanego DNA szacowano spektrofoto−
metrycznie przy długości fal 230, 260 i 280 nm w aparacie NanoDrop® ND−1000 (Wilmington,
USA).

Ryc. 1.
Zasięg świerka pospolitego w Europie [Schmidt−Vogt 1977] i charakterystyczne haplotypy mitochondrial−
nego DNA („c” dla zasięgu północnego i „a” dla zasięgu południowego)
Natural range of Norway spruce distribution in Europe [Schmidt−Vogt 1977] with two mitochondrial DNA
haplotypes characteristic for northern range (haplotype ‘c') and southern range (haplotype ‘a')
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siedliskach [Bernadzki i in. 1998]. Jednym z czynników mających wpływ na to zjawisko są po−
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nich tysiącleciach potwierdzają również analizy pyłkowe [Ralska−Jasiewiczowa i in. 2004]. 
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przez Szafera [1977], w tym również dla świerka rosnącego w Puszczy Białowieskiej. Zastosowa−
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stawie informacji genetycznej zawartej w DNA jądrowym, mitochondrialnym i chloroplastowym.
Dziedziczone po obojgu rodzicach DNA jądrowe jest źródłem informacji na temat poziomu zmien−
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refugiów polodowcowych w Europie. I tak na podstawie analizy mitochondrialnego genu nad1
(intron b/c) w populacjach świerkowych położonych w granicach północnego i południowego
zasięgu wstępowania P. abies w Europie (ryc. 1) stwierdzono, że populacje z północy Europy cha−
rakteryzuje przewaga haplotypu „c” genu nad1, zaś populacje świerka z południa – przewaga
haplotypu „a” [Sperisen i in. 2001]. Z badań tego samego markera DNA mitochondrialnego
wynika, że większość świerków występujących w północno−wschodniej części Polski posiada
geny wywodzące się z północnego refugium polodowcowego, a część populacji świerka na
południu RDLP Białystok pochodzi z południowego zasięgu występowania gatunku w Europie
[Dering, Lewandowski 2009; Nowakowska 2009]. 

Celem pracy było określenie pochodzenia genetycznego świerków z terenu Puszczy Biało−
wieskiej w odniesieniu do dwóch głównych dróg polodowcowej migracji gatunku (północnej 
i południowej) na teren Polski. Przedstawiono wyniki badań mitochondrialnego DNA dla 7 po−
pulacji świerka pospolitego z terenu Puszczy Białowieskiej w odniesieniu do 24 innych populacji
tego gatunku na terenie RDLP Białystok. 

Materiał i metody
Badaniami objęto 31 populacji świerka pospolitego (Picea abies L. Karst.) miejscowego pochodzenia
z terenu RDLP Białystok (tab. 1). Materiał do badań DNA (igły lub wywierty o średnicy 3 mm)
pozyskiwano w latach 2007−2013 z drzew losowo rozmieszczonych w drzewostanie, tak aby uniknąć
pokrewieństwa między badanymi osobnikami, zwracając uwagę na ich dobry stan zdrowotny. 
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populacji (nr 3 i 4, 99 drzew) położonych na terenie Nadleśnictwa Białowieża, z jednej populacji
z Nadleśnictwa Hajnówka (nr 5, 49 drzew) oraz dwóch obiektów z terenu Nadleśnictwa Browsk
(nr 6 i 7, 97 drzew). Pozostałe 24 populacje zlokalizowano na terenie całego RDLP Białystok 
– od najbardziej wysuniętego na południe drzewostanu nr 15 z Nadleśnictwa Bielsk, do drzewo−
stanu nr 28 z Nadleśnictwa Suwałki, położnego przy granicy z Litwą i Rosją. Łącznie przeba−
dano 1390 świerków. Średni wiek badanych populacji wahał się od 72 do 188 lat, powierzchnia
od 0,7 do 30,17 ha, a przeważającym typem siedliskowym był las mieszany świeży (LMśw) na
południu oraz bór mieszany świeży (BMśw) na północy RDLP Białystok (tab. 1).

Ekstrakcje DNA genomowego z tkanek świerka wykonano za pomocą zestawów do izolacji
DNA DNeasy 250 Plant Mini Kit (Qiagen, USA) oraz Plant Kit (Macherey−Nagel®, Düren,
Niemcy) według zaleceń producenta. Ilość i jakość otrzymanego DNA szacowano spektrofoto−
metrycznie przy długości fal 230, 260 i 280 nm w aparacie NanoDrop® ND−1000 (Wilmington,
USA).

Ryc. 1.
Zasięg świerka pospolitego w Europie [Schmidt−Vogt 1977] i charakterystyczne haplotypy mitochondrial−
nego DNA („c” dla zasięgu północnego i „a” dla zasięgu południowego)
Natural range of Norway spruce distribution in Europe [Schmidt−Vogt 1977] with two mitochondrial DNA
haplotypes characteristic for northern range (haplotype ‘c') and southern range (haplotype ‘a')
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Haplotypy świerka oceniano na podstawie reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) zapro−
jektowanej dla mitochondrialnego genu nad1 intron b/c [Sperisen i in. 2001]. Produkty ampli−
fikacji analizowano na podstawie elektroforezy chipowej (Bioanalyser®, USA), według zaleceń
producenta, przy użyciu zestawu Agilent DNA 1000 kit (Agilent Techn., Waldbronn, Germany).
Podziału alleli na klasy haplotypów dokonano według kryteriów Sperisena i in. [2001], gdzie
haplotyp „a” odpowiadał fragmentowi genu o długości 320 pz, „b” – 370 pz, „c” – 223 pz, „d”
– 253 pz, zaś dla alleli o wielkości 340 pz, 420 pz i 280 pz utworzono nowe klasy, odpowiednio
„a1”, „b1” i „d1”.

Obliczenia parametrów genetycznych, w tym obserwowaną (na) i efektywną (ne) liczbę
haplotypów, udział alleli prywatnych (Apriv) oraz średnią różnorodność haplotypów h [Nei 1973]

Populacja W A TSL TBN
1 Białowieski PN 52°46�N, 23°50�E 150 30,17 LMw, BMśw RS
2 Białowieski PN 52°45�N, 23°51�E 140 25,95 LMśw RS
3 Białowieża, Teremiski 52°44�52N, 23°46�30��E 188 4,72 Lśw WDN
4 Białowieża, Grudki 52°40�40��N, 23°47�06��E 149 20,87 LMśw WDN
5 Hajnówka, Długi Bród 52°38�30��N, 23°37�05��E 162 9,90 LMw GDN
6 Browsk, Jelonka 52°48�00��N, 23°47�50��E 133 14,21 LMśw GDN
7 Browsk, Krynica 52°52�46��N, 23°32�E 132 3,96 LMw WDN
8 Czarna Białostocka, Czarna Wieś 53°18�N, 23°13�E 72 2,9 BMśw DG
9 Supraśl, Dworzysk 53°16�N, 23°28�E 103 4,92 LMśw DG
10 Żednia, Kazimierzowo 53°01�N, 23°34�E 100 14,98 Lśw GDN
11 Żednia, Sokole 53°03�48��N, 23°32�04��E 113 3,17 BMw GDN
12 Knyszyn, Kopisk 53°17�N, 23°1�E 102 5,25 LMśw DG
13 Knyszyn, Kopisk 53°17�N, 23°0�E 87 14,42 BMśw DG
14 Bielsk, Jodłówka 52°36�16��N, 23°30�42��E 107 8,94 LMśw GDN
15 Bielsk, Dobrowoda 52°33�33��N, 23°22�18��E 94 0,49 BMw GDN
16 Rudka, Dołubowo 52°35�N, 22°52�E 101 0,7 LMśw DG
17 Dojlidy, Antoniuk 53°06�20��N, 23°02�32��E 94 6,83 Lśw GDN
18 Knyszyn, Karczmisko 53°17�98��N, 23°07�32��E 100 16,57 BMśw RS
19 Czarna Białostocka, Szyndziel 53°26�58��N, 23°19�34��E 120 4,44 LMśw GDN
20 Czarna Białostocka, Nowy Dwór 53°32�50��N, 23°27�54��E 117 2,85 LMśw GDN
21 Augustów, Kozi Rynek 53°47�21��N, 23°20�01��E 134 5,34 LMw GDN
22 Płaska, Trzy Kopce 53°50�46��N, 23°27�40��E 105 7,45 BMśw GDN
23 Głęboki Bród, Chylinki 53°58�05��N, 23°16�28��E 128 7,2 BMśw GDN
24 Pomorze, Wiłkokuk 53°59�10��N, 23°23�25��E 104 18,25 LMśw WDN
25 Suwałki, Płociczno 54°01�40��N, 22°56�35��E 118 5,07 BMśw GDN
26 Suwałki, Pijawne 53°59�50��N, 22°56�47��E 133 13,0 BMśw WDN
27 Szczebra, Koniecbór 54°01�55��N, 22°50�27��E 105 4,86 LMśw GDN
28 Suwałki, Rutka 52°18�00��N, 22°58�10��E 104 4,86 LMśw GDN
29 Olecko, Dąbrówka 54°07�10��N, 22°38�57��E 101 14,86 LMśw GDN
30 Olecko, Gąski 53°57�35��N, 22°29�36��E 105 8,62 Lśw GDN
31 Ełk, Dąbrowskie 53°45�18��N, 22°29�20��E 111 8,07 Lśw GDN

Tabela 1.
Lokalizacja, wiek (W [lata]), powierzchnia wydzielenia (A [ha]), typ siedliskowy lasu (TSL) oraz typ bazy
nasiennej (TBN) badanych drzewostanów świerkowych (Populacja)
Location, age (W [years]), compartment area (A [ha]), forest site type (TSL) and seed base type (TBN) 
of investigated Norway spruce stands (Populacja)

LMw – moist mixed broadleaved; BMśw – fresh mixed coniferous; LMśw – fresh mixed broadleaved; Lśw – fresh broadleaved; BMw – moist
mixed coniferous; 
RS – rezerwat ścisły, strict reserve; WDN – wyłączony drzewostan nasienny; selected seed stand, GDN – gospodarczy drzewostan nasienny;
managed seed stand; DG – drzewostan gospodarczy; managed stand
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wykonano za pomocą programu GenAlEx v.6.5 [Peakall, Smouse 2012]. Polimorfizm badanych
fragmentów DNA określano na podstawie średniej wartości indeksu Shannona (I), zaś podział
badanych obiektów na grupy reprezentujące zbiory o wysokim podobieństwie genetycznym 
– za pomocą analizy głównych współrzędnych (PCoA, Principal Coordinate Analysis), z wyko−
rzystaniem programu GenAlEx v.6.5, w którym uwzględniono matrycę kowariancji wystandary−
zowanych odległości genetycznych Nei'a i Li [1979]. 

Wyniki 
Amplifikacja genu nad1 generowała siedem różnych haplotypów występujących ze zmienną
częstością w badanych populacjach świerka z RDLP Białystok (ryc. 2). W sześciu populacjach 
z terenu Puszczy Białowieskiej dominował „południowy” haplotyp „a”, którego frekwencja osiąg−
nęła aż 77,5% w drzewostanie nr 4 z Nadleśnictwa Białowieża, 75,5% w obiekcie nr 5 w Nad−
leśnictwa Hajnówka i 70,8% w populacji nr 1 z Rezerwatu Ścisłego BPN, zaś w populacji nr 2 
z Rezerwatu Ścisłego BPN i w populacji nr 6 w Nadleśnictwa Browsk wykazał frekwencję
odpowiednio 51,5 i 46,9%. W pięciu populacjach (nr 1−5) „północny” haplotyp „c” występował
z frekwencją poniżej 46%. Dwa drzewostany (nr 2 z Nadleśnictwa Białowieża i nr 3 z Rezerwatu
Ścisłego BPN) miały dodatkowo 2−3−procentowy udział rzadkiego haplotypu „a1”, który jest
wariantem zbliżonym do „południowego” haplotypu „a”. Haplotyp ten występował jeszcze

Ryc. 2.
Frekwencjia haplotypów (a−d1) mitochon−
drialnego genu nad1 w badanych drzewo−
stanach świerka z RDLP Białystok
Geographic distribution of nad1 gene haplo−
types (a−d1) among studied spruce stands in
Białystok RDSF
oznaczenia jak w tabeli 1; denotes as in table 1
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fikacji analizowano na podstawie elektroforezy chipowej (Bioanalyser®, USA), według zaleceń
producenta, przy użyciu zestawu Agilent DNA 1000 kit (Agilent Techn., Waldbronn, Germany).
Podziału alleli na klasy haplotypów dokonano według kryteriów Sperisena i in. [2001], gdzie
haplotyp „a” odpowiadał fragmentowi genu o długości 320 pz, „b” – 370 pz, „c” – 223 pz, „d”
– 253 pz, zaś dla alleli o wielkości 340 pz, 420 pz i 280 pz utworzono nowe klasy, odpowiednio
„a1”, „b1” i „d1”.

Obliczenia parametrów genetycznych, w tym obserwowaną (na) i efektywną (ne) liczbę
haplotypów, udział alleli prywatnych (Apriv) oraz średnią różnorodność haplotypów h [Nei 1973]

Populacja W A TSL TBN
1 Białowieski PN 52°46�N, 23°50�E 150 30,17 LMw, BMśw RS
2 Białowieski PN 52°45�N, 23°51�E 140 25,95 LMśw RS
3 Białowieża, Teremiski 52°44�52N, 23°46�30��E 188 4,72 Lśw WDN
4 Białowieża, Grudki 52°40�40��N, 23°47�06��E 149 20,87 LMśw WDN
5 Hajnówka, Długi Bród 52°38�30��N, 23°37�05��E 162 9,90 LMw GDN
6 Browsk, Jelonka 52°48�00��N, 23°47�50��E 133 14,21 LMśw GDN
7 Browsk, Krynica 52°52�46��N, 23°32�E 132 3,96 LMw WDN
8 Czarna Białostocka, Czarna Wieś 53°18�N, 23°13�E 72 2,9 BMśw DG
9 Supraśl, Dworzysk 53°16�N, 23°28�E 103 4,92 LMśw DG
10 Żednia, Kazimierzowo 53°01�N, 23°34�E 100 14,98 Lśw GDN
11 Żednia, Sokole 53°03�48��N, 23°32�04��E 113 3,17 BMw GDN
12 Knyszyn, Kopisk 53°17�N, 23°1�E 102 5,25 LMśw DG
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14 Bielsk, Jodłówka 52°36�16��N, 23°30�42��E 107 8,94 LMśw GDN
15 Bielsk, Dobrowoda 52°33�33��N, 23°22�18��E 94 0,49 BMw GDN
16 Rudka, Dołubowo 52°35�N, 22°52�E 101 0,7 LMśw DG
17 Dojlidy, Antoniuk 53°06�20��N, 23°02�32��E 94 6,83 Lśw GDN
18 Knyszyn, Karczmisko 53°17�98��N, 23°07�32��E 100 16,57 BMśw RS
19 Czarna Białostocka, Szyndziel 53°26�58��N, 23°19�34��E 120 4,44 LMśw GDN
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21 Augustów, Kozi Rynek 53°47�21��N, 23°20�01��E 134 5,34 LMw GDN
22 Płaska, Trzy Kopce 53°50�46��N, 23°27�40��E 105 7,45 BMśw GDN
23 Głęboki Bród, Chylinki 53°58�05��N, 23°16�28��E 128 7,2 BMśw GDN
24 Pomorze, Wiłkokuk 53°59�10��N, 23°23�25��E 104 18,25 LMśw WDN
25 Suwałki, Płociczno 54°01�40��N, 22°56�35��E 118 5,07 BMśw GDN
26 Suwałki, Pijawne 53°59�50��N, 22°56�47��E 133 13,0 BMśw WDN
27 Szczebra, Koniecbór 54°01�55��N, 22°50�27��E 105 4,86 LMśw GDN
28 Suwałki, Rutka 52°18�00��N, 22°58�10��E 104 4,86 LMśw GDN
29 Olecko, Dąbrówka 54°07�10��N, 22°38�57��E 101 14,86 LMśw GDN
30 Olecko, Gąski 53°57�35��N, 22°29�36��E 105 8,62 Lśw GDN
31 Ełk, Dąbrowskie 53°45�18��N, 22°29�20��E 111 8,07 Lśw GDN
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nasiennej (TBN) badanych drzewostanów świerkowych (Populacja)
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LMw – moist mixed broadleaved; BMśw – fresh mixed coniferous; LMśw – fresh mixed broadleaved; Lśw – fresh broadleaved; BMw – moist
mixed coniferous; 
RS – rezerwat ścisły, strict reserve; WDN – wyłączony drzewostan nasienny; selected seed stand, GDN – gospodarczy drzewostan nasienny;
managed seed stand; DG – drzewostan gospodarczy; managed stand
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wykonano za pomocą programu GenAlEx v.6.5 [Peakall, Smouse 2012]. Polimorfizm badanych
fragmentów DNA określano na podstawie średniej wartości indeksu Shannona (I), zaś podział
badanych obiektów na grupy reprezentujące zbiory o wysokim podobieństwie genetycznym 
– za pomocą analizy głównych współrzędnych (PCoA, Principal Coordinate Analysis), z wyko−
rzystaniem programu GenAlEx v.6.5, w którym uwzględniono matrycę kowariancji wystandary−
zowanych odległości genetycznych Nei'a i Li [1979]. 

Wyniki 
Amplifikacja genu nad1 generowała siedem różnych haplotypów występujących ze zmienną
częstością w badanych populacjach świerka z RDLP Białystok (ryc. 2). W sześciu populacjach 
z terenu Puszczy Białowieskiej dominował „południowy” haplotyp „a”, którego frekwencja osiąg−
nęła aż 77,5% w drzewostanie nr 4 z Nadleśnictwa Białowieża, 75,5% w obiekcie nr 5 w Nad−
leśnictwa Hajnówka i 70,8% w populacji nr 1 z Rezerwatu Ścisłego BPN, zaś w populacji nr 2 
z Rezerwatu Ścisłego BPN i w populacji nr 6 w Nadleśnictwa Browsk wykazał frekwencję
odpowiednio 51,5 i 46,9%. W pięciu populacjach (nr 1−5) „północny” haplotyp „c” występował
z frekwencją poniżej 46%. Dwa drzewostany (nr 2 z Nadleśnictwa Białowieża i nr 3 z Rezerwatu
Ścisłego BPN) miały dodatkowo 2−3−procentowy udział rzadkiego haplotypu „a1”, który jest
wariantem zbliżonym do „południowego” haplotypu „a”. Haplotyp ten występował jeszcze

Ryc. 2.
Frekwencjia haplotypów (a−d1) mitochon−
drialnego genu nad1 w badanych drzewo−
stanach świerka z RDLP Białystok
Geographic distribution of nad1 gene haplo−
types (a−d1) among studied spruce stands in
Białystok RDSF
oznaczenia jak w tabeli 1; denotes as in table 1
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tylko w jednej populacji z RDLP Białystok – nr 8 (Nadleśnictwa Czarna Białostocka). Dużą
frekwencję haplotypu „a” stwierdzono również w drzewostanach położonych w sąsiedztwie
Puszczy Białowieskiej na południu RDLP Białystok: 86,0% w populacji nr 14 (Bielsk) i 100% 
w populacji nr 16 (Rudka) (tab. 2, ryc. 2). Pozostałe populacje świerka z RDLP Białystok cha−
rakteryzowało głównie występowanie nordyckiego haplotypu „c”: od 75 do 100%. Dwie popu−
lacje świerka miały niewielką domieszkę haplotypu „b”: Suwałki (nr 28) i Ełk (nr 31), zaś cztery
populacje zawierały haplotyp „d”: Czarna Białostocka (nr 8), Supraśl (nr 9), Szczebra (nr 27) 
i Suwałki (nr 28). W dwóch ostatnich populacjach odnotowano również udział 2 alleli prywat−
nych, czyli występujących tylko w jednej populacji, a mianowicie: haplotyp „d1” (Apriv=0,06) 

N a a1 b b1 c d d1 Apriv na ne I h
1 48 0,708 – – – 0,292 – – – 2 1,704 0,604 0,413
2 33 0,515 0,030 – – 0,455 – – – 3 2,115 0,806 0,527
3 50 0,540 0,020 – – 0,440 – – – 3 2,059 0,772 0,514
4 49 0,775 – – – 0,224 – – – 2 1,534 0,533 0,348
5 49 0,755 – – – 0,245 – – – 2 1,587 0,557 0,370
6 49 0,469 – – – 0,531 – – – 2 1,993 0,691 0,498
7 48 0,250 – – – 0,750 – – – 2 1,600 0,562 0,375
8 31 – 0,032 – – 0,871 0,097 – – 3 1,300 0,457 0,231
9 28 – – – – 0,785 0,214 – – 2 1,508 0,520 0,337
10 50 0,040 – – – 0,960 – – – 2 1,083 0,168 0,077
11 50 0,020 – – – 0,980 – – – 2 1,041 0,098 0,039
12 29 0,034 – – – 0,966 – – – 2 1,071 0,150 0,067
13 30 – – – – 1,000 – – – 1 1,000 0,000 0,000
14 50 0,860 – – – 0,140 – – – 2 1,317 0,405 0,241
15 30 0,067 – – – 0,933 – – – 2 1,142 0,245 0,124
16 30 1 – – – – – – – 1 1,000 0,000 0,000
17 49 0,041 – – – 0,959 – – – 2 1,085 0,171 0,078
18 50 – – – – 1,000 – – – 1 1,000 0,000 0,000
19 50 – – – – 1,000 – – – 1 1,000 0,000 0,000
20 50 – – – – 1,000 – – – 1 1,000 0,000 0,000
21 46 – – – – 1,000 – – – 1 1,000 0,000 0,000
22 49 – – – – 1,000 – – – 1 1,000 0,000 0,000
23 50 0,100 – – – 0,900 – – – 2 1,219 0,325 0,180
24 50 – – – – 1,000 – – – 1 1,000 0,000 0,000
25 49 – – – – 1,000 – – – 1 1,000 0,000 0,000
26 49 – – – – 1,000 – – 1 1,000 0,000 0,000
27 50 – – – – 0,880 0,060 0,060 0,060 3 1,279 0,450 0,218
28 50 – – 0,020 0,020 0,880 0,080 – 0,020 4 1,279 0,471 0,218
29 48 – – – – 1,000 – – – 1 1,000 0,000 0,000
30 48 – – – – 1,000 – – – 1 1,000 0,000 0,000
31 48 0,021 – 0,063 – 0,916 – – – 3 1,184 0,334 0,155
M 31 0,200 0,003 0,003 0,001 0,777 0,014 0,002 0,002 1,84 1,261 0,268 0,162

Tabela 2.
Liczba drzew (N), frekwencja haplotypów (a−d1), udział allei prywatnych (Apriv), obserwowana (na) i ocze−
kiwana (ne) liczba alleli na locus, indeks Shannona (I) oraz zróżnicowanie haplotypów według Nei'a (h) dla
poszczególnych drzewostanów świerkowych (oznaczenia jak w tabeli)
Number of trees (N), haplotype frequency (a−d1), share of private alleles (Apriv), number of observed (na)
and expected (ne) alleles per locus, Shannon index (I) and Nei's haploid diversity (h) for investigated
Norway spruce stands (denotes as in table 1)

M – średnia; mean
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i haplotyp „b1” (Apriv=0,02). We wszystkich badanych populacjach z RDLP Białystok najczęst−
szym haplotypem genu nad1 był haplotyp „c” (frekwencja 77,7%), a najrzadszym – haplotyp
„b1” (0,1%), zaś haplotyp „a” występował z ogólną frekwencją 20,0% (tab. 2).

Udział poszczególnych wariantów genu nad1 w badanych drzewostanach miał przełożenie
na poziom ich różnorodności. Największe wartości parametrów ne=2,115 i 2,059 charaktery−
zowały populacje nr 2 z Rezerwatu Ścisłego BPN i nr 3 z Nadleśnictwa Białowieża (tab. 2).
Największą liczbę obserwowanych haplotypów odnotowano w populacji Suwałki (nr 28), w której
występowały aż 4 warianty genu nad1 („b”, „b1”, „c” i „d”). W odniesieniu do pozostałych drze−
wostanów populacje świerka nr 2 i 3 miały również największe wartości parametrów indeksu
Shannona (I=0,806 i 0,772) oraz zróżnicowania haplotypów (h=0,527 i 0,514). Wszystkie badane
populacje świerka pospolitego charakteryzował średni poziom I=0,268 oraz całkowite średnie
zróżnicowanie 0,162 (tab. 2). 

Analiza PCoA w układzie dwóch osi (odpowiednio opisujących 98,53 i 99,97% całkowitej
zmienności genetycznej) wyróżniła trzy główne grupy populacji (ryc. 3). Pierwsza grupa znaj−
duje się w dolnym prawym kwadrancie i obejmuje populacje z przewagą haplotypu „a”: nr 1 
i 2 z Białowieskiego Parku Narodowego, nr 3 i 4 z Nadleśnictwa Białowieża, nr 5 z Nadleśnictwa
Hajnówka i nr 6 z Nadleśnictwa Browsk oraz populację nr 14 z sąsiadującego z Puszczą Biało−
wieską Nadleśnictwa Bielsk. Kolejne dwie grupy łączyły populacje z przewagą haplotypu „c”:
grupa 2 złożona z trzech populacji nr 8, 27 i 28, zlokalizowana w górnym lewym kwadrancie dia−
gramu, oraz grupa 3 złożona z 18 populacji, w dolnym lewym kwadrancie diagramu (ryc. 3). 

Dyskusja 
Molekularna analiza zmienności genetycznej na podstawie mitochondrialnego genu nad1 określa
genetyczną strukturę badanych populacji świerka z RDLP Białystok w odniesieniu do histo−
rycznego pochodzenia z dwóch głównych ostoi polodowcowych świerka w Europie. Mitochon−
drialny marker nad1 (intron 2 lub intron b/c) jest stosowany do określenia genetycznych powiązań
między populacjami takich gatunków jak sosna i świerk [Gugerli i in. 2001; Jaramillo−Correa,
Bousquet 2005; Milovanović i in. 2007; Naydenov i in. 2007]. Badania wykonane dla 20 popu−
lacji P. abies z 13 różnych nadleśnictw w Polsce wykazały wyraźny podział geograficzny na popu−

Ryc. 3.
Diagram rozrzutu badanych populacji świerka na podstawie analizy głównych współrzędnych 
Principal coordinate analysis of genetic similarity among studied spruce stands
oznaczenia populacji jak w tabeli 1; population denotes as in table 1
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tylko w jednej populacji z RDLP Białystok – nr 8 (Nadleśnictwa Czarna Białostocka). Dużą
frekwencję haplotypu „a” stwierdzono również w drzewostanach położonych w sąsiedztwie
Puszczy Białowieskiej na południu RDLP Białystok: 86,0% w populacji nr 14 (Bielsk) i 100% 
w populacji nr 16 (Rudka) (tab. 2, ryc. 2). Pozostałe populacje świerka z RDLP Białystok cha−
rakteryzowało głównie występowanie nordyckiego haplotypu „c”: od 75 do 100%. Dwie popu−
lacje świerka miały niewielką domieszkę haplotypu „b”: Suwałki (nr 28) i Ełk (nr 31), zaś cztery
populacje zawierały haplotyp „d”: Czarna Białostocka (nr 8), Supraśl (nr 9), Szczebra (nr 27) 
i Suwałki (nr 28). W dwóch ostatnich populacjach odnotowano również udział 2 alleli prywat−
nych, czyli występujących tylko w jednej populacji, a mianowicie: haplotyp „d1” (Apriv=0,06) 

N a a1 b b1 c d d1 Apriv na ne I h
1 48 0,708 – – – 0,292 – – – 2 1,704 0,604 0,413
2 33 0,515 0,030 – – 0,455 – – – 3 2,115 0,806 0,527
3 50 0,540 0,020 – – 0,440 – – – 3 2,059 0,772 0,514
4 49 0,775 – – – 0,224 – – – 2 1,534 0,533 0,348
5 49 0,755 – – – 0,245 – – – 2 1,587 0,557 0,370
6 49 0,469 – – – 0,531 – – – 2 1,993 0,691 0,498
7 48 0,250 – – – 0,750 – – – 2 1,600 0,562 0,375
8 31 – 0,032 – – 0,871 0,097 – – 3 1,300 0,457 0,231
9 28 – – – – 0,785 0,214 – – 2 1,508 0,520 0,337
10 50 0,040 – – – 0,960 – – – 2 1,083 0,168 0,077
11 50 0,020 – – – 0,980 – – – 2 1,041 0,098 0,039
12 29 0,034 – – – 0,966 – – – 2 1,071 0,150 0,067
13 30 – – – – 1,000 – – – 1 1,000 0,000 0,000
14 50 0,860 – – – 0,140 – – – 2 1,317 0,405 0,241
15 30 0,067 – – – 0,933 – – – 2 1,142 0,245 0,124
16 30 1 – – – – – – – 1 1,000 0,000 0,000
17 49 0,041 – – – 0,959 – – – 2 1,085 0,171 0,078
18 50 – – – – 1,000 – – – 1 1,000 0,000 0,000
19 50 – – – – 1,000 – – – 1 1,000 0,000 0,000
20 50 – – – – 1,000 – – – 1 1,000 0,000 0,000
21 46 – – – – 1,000 – – – 1 1,000 0,000 0,000
22 49 – – – – 1,000 – – – 1 1,000 0,000 0,000
23 50 0,100 – – – 0,900 – – – 2 1,219 0,325 0,180
24 50 – – – – 1,000 – – – 1 1,000 0,000 0,000
25 49 – – – – 1,000 – – – 1 1,000 0,000 0,000
26 49 – – – – 1,000 – – 1 1,000 0,000 0,000
27 50 – – – – 0,880 0,060 0,060 0,060 3 1,279 0,450 0,218
28 50 – – 0,020 0,020 0,880 0,080 – 0,020 4 1,279 0,471 0,218
29 48 – – – – 1,000 – – – 1 1,000 0,000 0,000
30 48 – – – – 1,000 – – – 1 1,000 0,000 0,000
31 48 0,021 – 0,063 – 0,916 – – – 3 1,184 0,334 0,155
M 31 0,200 0,003 0,003 0,001 0,777 0,014 0,002 0,002 1,84 1,261 0,268 0,162

Tabela 2.
Liczba drzew (N), frekwencja haplotypów (a−d1), udział allei prywatnych (Apriv), obserwowana (na) i ocze−
kiwana (ne) liczba alleli na locus, indeks Shannona (I) oraz zróżnicowanie haplotypów według Nei'a (h) dla
poszczególnych drzewostanów świerkowych (oznaczenia jak w tabeli)
Number of trees (N), haplotype frequency (a−d1), share of private alleles (Apriv), number of observed (na)
and expected (ne) alleles per locus, Shannon index (I) and Nei's haploid diversity (h) for investigated
Norway spruce stands (denotes as in table 1)

M – średnia; mean
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i haplotyp „b1” (Apriv=0,02). We wszystkich badanych populacjach z RDLP Białystok najczęst−
szym haplotypem genu nad1 był haplotyp „c” (frekwencja 77,7%), a najrzadszym – haplotyp
„b1” (0,1%), zaś haplotyp „a” występował z ogólną frekwencją 20,0% (tab. 2).

Udział poszczególnych wariantów genu nad1 w badanych drzewostanach miał przełożenie
na poziom ich różnorodności. Największe wartości parametrów ne=2,115 i 2,059 charaktery−
zowały populacje nr 2 z Rezerwatu Ścisłego BPN i nr 3 z Nadleśnictwa Białowieża (tab. 2).
Największą liczbę obserwowanych haplotypów odnotowano w populacji Suwałki (nr 28), w której
występowały aż 4 warianty genu nad1 („b”, „b1”, „c” i „d”). W odniesieniu do pozostałych drze−
wostanów populacje świerka nr 2 i 3 miały również największe wartości parametrów indeksu
Shannona (I=0,806 i 0,772) oraz zróżnicowania haplotypów (h=0,527 i 0,514). Wszystkie badane
populacje świerka pospolitego charakteryzował średni poziom I=0,268 oraz całkowite średnie
zróżnicowanie 0,162 (tab. 2). 

Analiza PCoA w układzie dwóch osi (odpowiednio opisujących 98,53 i 99,97% całkowitej
zmienności genetycznej) wyróżniła trzy główne grupy populacji (ryc. 3). Pierwsza grupa znaj−
duje się w dolnym prawym kwadrancie i obejmuje populacje z przewagą haplotypu „a”: nr 1 
i 2 z Białowieskiego Parku Narodowego, nr 3 i 4 z Nadleśnictwa Białowieża, nr 5 z Nadleśnictwa
Hajnówka i nr 6 z Nadleśnictwa Browsk oraz populację nr 14 z sąsiadującego z Puszczą Biało−
wieską Nadleśnictwa Bielsk. Kolejne dwie grupy łączyły populacje z przewagą haplotypu „c”:
grupa 2 złożona z trzech populacji nr 8, 27 i 28, zlokalizowana w górnym lewym kwadrancie dia−
gramu, oraz grupa 3 złożona z 18 populacji, w dolnym lewym kwadrancie diagramu (ryc. 3). 

Dyskusja 
Molekularna analiza zmienności genetycznej na podstawie mitochondrialnego genu nad1 określa
genetyczną strukturę badanych populacji świerka z RDLP Białystok w odniesieniu do histo−
rycznego pochodzenia z dwóch głównych ostoi polodowcowych świerka w Europie. Mitochon−
drialny marker nad1 (intron 2 lub intron b/c) jest stosowany do określenia genetycznych powiązań
między populacjami takich gatunków jak sosna i świerk [Gugerli i in. 2001; Jaramillo−Correa,
Bousquet 2005; Milovanović i in. 2007; Naydenov i in. 2007]. Badania wykonane dla 20 popu−
lacji P. abies z 13 różnych nadleśnictw w Polsce wykazały wyraźny podział geograficzny na popu−

Ryc. 3.
Diagram rozrzutu badanych populacji świerka na podstawie analizy głównych współrzędnych 
Principal coordinate analysis of genetic similarity among studied spruce stands
oznaczenia populacji jak w tabeli 1; population denotes as in table 1
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lacje z południa Polski (z przewagą wariantu „a” genu nad1) oraz populacje północno−wschod−
nie, które cechuje wysoka częstość występowania haplotypu „c” [Nowakowska 2009]. Im dalej
na północny wschód kraju, tym frekwencja występowania hercyńskiego haplotypu „a” w Polsce
maleje, a wzrasta dominacja „północnego” haplotypu „c”. Niniejsze wyniki badań populacji
świerka z RDLP Białystok wpisują się w ten trend, gdyż 24 populacje spośród 31 badanych
charakteryzuje duża, ponad 50−procentowa frekwencja północnego haplotypu „c”. Rozmie−
szczenie populacji świerka z przewagą haplotypu „c” występuje w obrębie granicy północnego za−
sięgu gatunku, wyznaczonej przez Szafera w ubiegłym stuleciu. W granicach północnego zasięgu
świerka w Polsce znajdowały się również populacje świerka z Puszczy Białowieskiej [Szafer i in.
1953; Szafer 1977]. Jak wykazano, pięć populacji z Puszczy Białowieskiej oraz dwie sąsiadujące
z Puszczą, wbrew wcześniejszym stwierdzeniom Szafera, nie przynależą historycznie do północnego
zasięgu P. abies w Europie. Biorąc pod uwagę duży, ponad 50−procentowy udział „południowego”
haplotypu „a”, badane populacje historycznie przynależą do południowego, hercyńsko−karpac−
kiego zasięgu świerka w Europie. 

Można zatem przypuszczać, że w regionie Puszczy Białowieskiej oba zasięgi, północny 
i południowy, spotkały się w przeszłości, co potwierdza obecność obu wariantów haplotypów „a”
i „c”. Występowanie haplotypu „a” w świerkach z Rezerwatu Ścisłego BPN, gdzie była naj−
mniejsza ingerencja gospodarki człowieka w przeszłości, wydaje się potwierdzać tę tezę [Genko
1902; Samojlik, Jędrzejewska 2004]. Haplotyp „a” występuje również w Puszczy Białowieskiej
po stronie białoruskiej, w Rezerwacie Kamieniuki [Nowakowska, dane niepublikowane]. Dodat−
kowo największe wartości parametrów różnorodności genetycznej, odnotowane w czterech
badanych populacjach świerka z Nadleśnictwa Białowieża i Rezerwatu Ścisłego BPN wskazują
na dwa główne wydarzenia historycznie: 1) spotkanie się w rejonie Puszczy dwóch pul genowych
w wyniku migracji polodowcowej oraz 2) ingerencję człowieka w skład rosnących tam świerczyn
przez import materiału sadzeniowego „obcego” pochodzenia. Do podobnych wniosków doszli
Dering i in. [2012] dla populacji z Puszczy Białowieskiej na podstawie innego markera mtDNA
– genu mt15−D02.

Celem analizy skupień na podstawie analizy głównych współrzędnych (PCoA) jest podział
badanych obiektów na grupy reprezentujące zbiory o dużym podobieństwie, na podstawie
wielowymiarowych obserwacji przy użyciu dwóch współrzędnych [Kenkel 2006]. Zestawienie
struktury mitochondrialnego DNA z 7 populacji świerka z Puszczy Białowieskiej z 24 innymi
analizowanymi populacjami z RDLP Białystok na podstawie analizy PCoA wykazało, że zróżni−
cowanie genetyczne badanych świerków jest skorelowane z haplotypami genu nad1 występu−
jącymi w badanych populacjach. Drzewostany z przewagą haplotypu „a” w sposób istotny
grupowały się w jednym klastrze w porównaniu do populacji z przewagą haplotypu „c”. 

Na podstawie badań pyłku zachowanego w skamielinach makropaleontologicznych można
przypuszczać, że świerki pierwotnie występujące we wschodniej Polsce pochodziły z północnej
Europy i europejskiej części Rosji [Tollefsrud i in. 2008, 2015]. Niniejsze badania potwierdzają
to doniesienie, bowiem większość analizowanych drzewostanów z RDLP Białystok ma prze−
wagę „północnego” haplotypu „c” genu nad1. Jednakże analiza haplotypów genu nad1 wykazała
odrębność większości świerków z Puszczy Białowieskiej na tle innych populacji z RDLP Bia−
łystok, ze względu na przeważającą frekwencję „południowego” haplotypu „a”, historycznie
wywodzącego się z refugium hercyńsko−karpackiego w Europie. 

Badania Dering i Lewandowskiego [2009] oparte na analizie mitochondrialnego DNA 
P. abies w Polsce potwierdzają podział polskich populacji świerka na dwie grupy: populacje
północno−wschodnie (ale bez populacji białowieskich) oraz populacje z południa. Populacje
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świerka z pasa bezświerkowego Niżu Polskiego i Śródkarpackiego wykazują większe podo−
bieństwo w strukturze genetycznej badanych haplotypów do pochodzeń świerka z południowej
części kraju [Nowakowska 2009; Dering i in. 2012]. Potwierdza to tezę Lublinerówny [1934] 
i Środonia [1967], która zakładała, że oba zasięgi świerka – północny (bałtycko−nordycki) i po−
łudniowy (hercyńsko−karpacki) – prawdopodobnie spotkały się w przeszłości na terenie środko−
wej Polski.

Szczegółowe badania genetyczne na podstawie markerów jądrowego mikrosatelitarnego
DNA, przeprowadzone dla 58 polskich, około 100−letnich populacji świerka pospolitego
(głównie z wyłączonych drzewostanów nasiennych), wykazały, że rozmieszczenie geograficzne
genotypów świerka w Polsce jest losowe, niezależne od położenia względem południowego lub
północnego występowania tego gatunku [Nowakowska 2009, dane niepublikowane]. Losowe
rozmieszczenie zmienności genetycznej jest charakterystyczne dla większości gatunków drzew
leśnych, które cechuje długowieczność, dobre przystosowanie do warunków środowiska i prze−
pływ pyłku na daleką odległość. Analiza 369 badanych populacji świerka pospolitego w Europie
na podstawie mitochondrialnego genu nad1 wykazała, że populacje pochodzące z południowego
zasięgu P. abies miały większą zmienność genetyczną (GST=0,638) w porównaniu do populacji 
z północy kontynentu (GST=0,277) [Tollefsrud i in. 2008]. W powiązaniu z analizą paleobotani−
czną rozmieszczenia pyłku świerka w Europie dane te mogą wskazywać na dwa główne kierun−
ki ekspansji świerka w środkowej Europie [Ravazzi 2002; Tollefsrud i in. 2015]. Biorąc pod
uwagę konserwatywne dziedziczenie wariantów genu nad1, można przypuszczać, że świerki
rosnące na terenie Puszczy Białowieskiej w większości wywodzą się z refugium hercyńsko−
−karpackiego. Fakt ten może wynikać, obok naturalnych dróg migracji polodowcowej, z inge−
rencji człowieka w obecny skład genotypowy P. abies na terenie Puszczy, np. przez sprowadzanie
materiału rozmnożeniowego obcego pochodzenia [Lewandowski 2014].

Proces adaptacji pociąga za sobą dobór odpowiednich genów, których ekspresja, uwarunko−
wana przez liczne czynniki endogenne (np. hormonalne) i egzogenne (np. opady), gwarantuje
przeżycie gatunku. Bogactwo puli genowej gatunku, wyrażone występowaniem licznych form
poszczególnych genów zapisanych w łańcuchu DNA, sprzyja większemu prawdopodobieństwu
wystąpienia korzystnej kombinacji alleli zapewniających przeżywalność i przystosowanie ga−
tunku do zmiennych warunków otoczenia. 

Na podstawie szczegółowych badań z zakresu paleobotaniki, biologii molekularnej, ho−
dowli lasu, ekologii i klimatologii można uznać, że na obecne występowanie świerka pospolitego
w Polsce w ramach granic tzw. naturalnych zasięgów według Szafera wpłynęły przede wszyst−
kim takie czynniki jak: historyczne drogi migracji polodowcowej gatunków na terenie Polski,
działalność gospodarki leśnej i rozwoju przemysłu oraz konkurencyjność poszczególnych gatun−
ków, powodujących eliminację z niektórych siedlisk [Łukaszewicz 2015]. 

W świetle przedstawionych badań bardzo ważne jest, by gospodarka leśna podejmowała
działania zmierzające ku ochronie zmienności genetycznej świerka pospolitego w Polsce.
Badania struktury genetycznej drzewostanów na poziomie molekularnym umożliwiły poznanie
historycznego pochodzenia polskich populacji P. abies na terenie Puszczy Białowieskiej w kon−
tekście migracji polodowcowej gatunku.

Wnioski 
� Dominująca obecność nordyckiego haplotypu „c” mitochondrialnego genu nad1 w 24 z 31

badanych populacjach świerka w północnej i środkowej części RDLP Białystok potwierdza
historyczną przynależność tych drzewostanów do północnego zasięgu P. abies w Europie.
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lacje z południa Polski (z przewagą wariantu „a” genu nad1) oraz populacje północno−wschod−
nie, które cechuje wysoka częstość występowania haplotypu „c” [Nowakowska 2009]. Im dalej
na północny wschód kraju, tym frekwencja występowania hercyńskiego haplotypu „a” w Polsce
maleje, a wzrasta dominacja „północnego” haplotypu „c”. Niniejsze wyniki badań populacji
świerka z RDLP Białystok wpisują się w ten trend, gdyż 24 populacje spośród 31 badanych
charakteryzuje duża, ponad 50−procentowa frekwencja północnego haplotypu „c”. Rozmie−
szczenie populacji świerka z przewagą haplotypu „c” występuje w obrębie granicy północnego za−
sięgu gatunku, wyznaczonej przez Szafera w ubiegłym stuleciu. W granicach północnego zasięgu
świerka w Polsce znajdowały się również populacje świerka z Puszczy Białowieskiej [Szafer i in.
1953; Szafer 1977]. Jak wykazano, pięć populacji z Puszczy Białowieskiej oraz dwie sąsiadujące
z Puszczą, wbrew wcześniejszym stwierdzeniom Szafera, nie przynależą historycznie do północnego
zasięgu P. abies w Europie. Biorąc pod uwagę duży, ponad 50−procentowy udział „południowego”
haplotypu „a”, badane populacje historycznie przynależą do południowego, hercyńsko−karpac−
kiego zasięgu świerka w Europie. 

Można zatem przypuszczać, że w regionie Puszczy Białowieskiej oba zasięgi, północny 
i południowy, spotkały się w przeszłości, co potwierdza obecność obu wariantów haplotypów „a”
i „c”. Występowanie haplotypu „a” w świerkach z Rezerwatu Ścisłego BPN, gdzie była naj−
mniejsza ingerencja gospodarki człowieka w przeszłości, wydaje się potwierdzać tę tezę [Genko
1902; Samojlik, Jędrzejewska 2004]. Haplotyp „a” występuje również w Puszczy Białowieskiej
po stronie białoruskiej, w Rezerwacie Kamieniuki [Nowakowska, dane niepublikowane]. Dodat−
kowo największe wartości parametrów różnorodności genetycznej, odnotowane w czterech
badanych populacjach świerka z Nadleśnictwa Białowieża i Rezerwatu Ścisłego BPN wskazują
na dwa główne wydarzenia historycznie: 1) spotkanie się w rejonie Puszczy dwóch pul genowych
w wyniku migracji polodowcowej oraz 2) ingerencję człowieka w skład rosnących tam świerczyn
przez import materiału sadzeniowego „obcego” pochodzenia. Do podobnych wniosków doszli
Dering i in. [2012] dla populacji z Puszczy Białowieskiej na podstawie innego markera mtDNA
– genu mt15−D02.

Celem analizy skupień na podstawie analizy głównych współrzędnych (PCoA) jest podział
badanych obiektów na grupy reprezentujące zbiory o dużym podobieństwie, na podstawie
wielowymiarowych obserwacji przy użyciu dwóch współrzędnych [Kenkel 2006]. Zestawienie
struktury mitochondrialnego DNA z 7 populacji świerka z Puszczy Białowieskiej z 24 innymi
analizowanymi populacjami z RDLP Białystok na podstawie analizy PCoA wykazało, że zróżni−
cowanie genetyczne badanych świerków jest skorelowane z haplotypami genu nad1 występu−
jącymi w badanych populacjach. Drzewostany z przewagą haplotypu „a” w sposób istotny
grupowały się w jednym klastrze w porównaniu do populacji z przewagą haplotypu „c”. 

Na podstawie badań pyłku zachowanego w skamielinach makropaleontologicznych można
przypuszczać, że świerki pierwotnie występujące we wschodniej Polsce pochodziły z północnej
Europy i europejskiej części Rosji [Tollefsrud i in. 2008, 2015]. Niniejsze badania potwierdzają
to doniesienie, bowiem większość analizowanych drzewostanów z RDLP Białystok ma prze−
wagę „północnego” haplotypu „c” genu nad1. Jednakże analiza haplotypów genu nad1 wykazała
odrębność większości świerków z Puszczy Białowieskiej na tle innych populacji z RDLP Bia−
łystok, ze względu na przeważającą frekwencję „południowego” haplotypu „a”, historycznie
wywodzącego się z refugium hercyńsko−karpackiego w Europie. 

Badania Dering i Lewandowskiego [2009] oparte na analizie mitochondrialnego DNA 
P. abies w Polsce potwierdzają podział polskich populacji świerka na dwie grupy: populacje
północno−wschodnie (ale bez populacji białowieskich) oraz populacje z południa. Populacje
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świerka z pasa bezświerkowego Niżu Polskiego i Śródkarpackiego wykazują większe podo−
bieństwo w strukturze genetycznej badanych haplotypów do pochodzeń świerka z południowej
części kraju [Nowakowska 2009; Dering i in. 2012]. Potwierdza to tezę Lublinerówny [1934] 
i Środonia [1967], która zakładała, że oba zasięgi świerka – północny (bałtycko−nordycki) i po−
łudniowy (hercyńsko−karpacki) – prawdopodobnie spotkały się w przeszłości na terenie środko−
wej Polski.

Szczegółowe badania genetyczne na podstawie markerów jądrowego mikrosatelitarnego
DNA, przeprowadzone dla 58 polskich, około 100−letnich populacji świerka pospolitego
(głównie z wyłączonych drzewostanów nasiennych), wykazały, że rozmieszczenie geograficzne
genotypów świerka w Polsce jest losowe, niezależne od położenia względem południowego lub
północnego występowania tego gatunku [Nowakowska 2009, dane niepublikowane]. Losowe
rozmieszczenie zmienności genetycznej jest charakterystyczne dla większości gatunków drzew
leśnych, które cechuje długowieczność, dobre przystosowanie do warunków środowiska i prze−
pływ pyłku na daleką odległość. Analiza 369 badanych populacji świerka pospolitego w Europie
na podstawie mitochondrialnego genu nad1 wykazała, że populacje pochodzące z południowego
zasięgu P. abies miały większą zmienność genetyczną (GST=0,638) w porównaniu do populacji 
z północy kontynentu (GST=0,277) [Tollefsrud i in. 2008]. W powiązaniu z analizą paleobotani−
czną rozmieszczenia pyłku świerka w Europie dane te mogą wskazywać na dwa główne kierun−
ki ekspansji świerka w środkowej Europie [Ravazzi 2002; Tollefsrud i in. 2015]. Biorąc pod
uwagę konserwatywne dziedziczenie wariantów genu nad1, można przypuszczać, że świerki
rosnące na terenie Puszczy Białowieskiej w większości wywodzą się z refugium hercyńsko−
−karpackiego. Fakt ten może wynikać, obok naturalnych dróg migracji polodowcowej, z inge−
rencji człowieka w obecny skład genotypowy P. abies na terenie Puszczy, np. przez sprowadzanie
materiału rozmnożeniowego obcego pochodzenia [Lewandowski 2014].

Proces adaptacji pociąga za sobą dobór odpowiednich genów, których ekspresja, uwarunko−
wana przez liczne czynniki endogenne (np. hormonalne) i egzogenne (np. opady), gwarantuje
przeżycie gatunku. Bogactwo puli genowej gatunku, wyrażone występowaniem licznych form
poszczególnych genów zapisanych w łańcuchu DNA, sprzyja większemu prawdopodobieństwu
wystąpienia korzystnej kombinacji alleli zapewniających przeżywalność i przystosowanie ga−
tunku do zmiennych warunków otoczenia. 

Na podstawie szczegółowych badań z zakresu paleobotaniki, biologii molekularnej, ho−
dowli lasu, ekologii i klimatologii można uznać, że na obecne występowanie świerka pospolitego
w Polsce w ramach granic tzw. naturalnych zasięgów według Szafera wpłynęły przede wszyst−
kim takie czynniki jak: historyczne drogi migracji polodowcowej gatunków na terenie Polski,
działalność gospodarki leśnej i rozwoju przemysłu oraz konkurencyjność poszczególnych gatun−
ków, powodujących eliminację z niektórych siedlisk [Łukaszewicz 2015]. 

W świetle przedstawionych badań bardzo ważne jest, by gospodarka leśna podejmowała
działania zmierzające ku ochronie zmienności genetycznej świerka pospolitego w Polsce.
Badania struktury genetycznej drzewostanów na poziomie molekularnym umożliwiły poznanie
historycznego pochodzenia polskich populacji P. abies na terenie Puszczy Białowieskiej w kon−
tekście migracji polodowcowej gatunku.

Wnioski 
� Dominująca obecność nordyckiego haplotypu „c” mitochondrialnego genu nad1 w 24 z 31

badanych populacjach świerka w północnej i środkowej części RDLP Białystok potwierdza
historyczną przynależność tych drzewostanów do północnego zasięgu P. abies w Europie.
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� Pięć z siedmiu badanych populacji z Puszczy Białowieskiej (w tym dwa obiekty z Rezerwatu
Ścisłego BPN) oraz drzewostany świerkowe z dwóch sąsiadujących z Puszczą nadleśnictw
charakteryzuje przewaga występowania „południowego” haplotypu „a”. 

� W regionie Puszczy Białowieskiej północny i południowy zasięg świerka spotkały się w prze−
szłości, co ukazuje obecność obu wariantów haplotypów „a” i „c”. Wyniki badań moleku−
larnych potwierdziły wyjątkowość świerków z Puszczy Białowieskiej, wyrażoną przez większą
różnorodność ich puli genowej w porównaniu z regionem RDLP Białystok.

� Geograficzny zasięg świerka pospolitego w Polsce przedstawiony przez Szafera nie ma uza−
sadnienia w świetle prezentowanych wyników badań genetycznych. Badania potwierdzają
tezę antropogenicznego pochodzenia dysjunkcji środkowopolskiej, powstałej przez wyle−
sienia związane z rozwojem rolnictwa i osadnictwa w ostatnich tysiącleciach.
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� Pięć z siedmiu badanych populacji z Puszczy Białowieskiej (w tym dwa obiekty z Rezerwatu
Ścisłego BPN) oraz drzewostany świerkowe z dwóch sąsiadujących z Puszczą nadleśnictw
charakteryzuje przewaga występowania „południowego” haplotypu „a”. 

� W regionie Puszczy Białowieskiej północny i południowy zasięg świerka spotkały się w prze−
szłości, co ukazuje obecność obu wariantów haplotypów „a” i „c”. Wyniki badań moleku−
larnych potwierdziły wyjątkowość świerków z Puszczy Białowieskiej, wyrażoną przez większą
różnorodność ich puli genowej w porównaniu z regionem RDLP Białystok.

� Geograficzny zasięg świerka pospolitego w Polsce przedstawiony przez Szafera nie ma uza−
sadnienia w świetle prezentowanych wyników badań genetycznych. Badania potwierdzają
tezę antropogenicznego pochodzenia dysjunkcji środkowopolskiej, powstałej przez wyle−
sienia związane z rozwojem rolnictwa i osadnictwa w ostatnich tysiącleciach.

Podziękowania
Autorzy dziękują pracownikom RDLP Białystok, a zwłaszcza mgr. inż. Jackowi Sieradzkiemu 
z BPN za pomoc w pozyskaniu materiału roślinnego oraz prof. dr. hab. Adolfowi Fryderykowi
Korczykowi za cenne uwagi merytoryczne. Dziękujemy Jolancie Bieniek z Laboratorium Biologii
Molekularnej IBL za pomoc w wykonaniu analiz laboratoryjnych. Pracę dedykujemy śp. Anecie
Michalskiej i śp. Witoldowi Koprykowi, którzy brali aktywny udział w badaniach DNA świerka
w Polsce.

Literatura
Andrzejczyk T., Drozdowski S. 2007. Wpływ warunków siedliskowych na strukturę i zasobność drzewostanów

świerkowo−sosnowych w Puszczy Augustowskiej. Sylwan 151 (1): 30−40.
Bernadzki E., Bolibok L., Brzeziecki B., Zajączkowski J., Żybura H. 1998. Rozwój drzewostanów naturalnych

Białowieskiego Parku Narodowego w okresie od 1936 do 1996 roku. SGGW, Warszawa.
Boratyńska K. 2007. Geographic distribution. W: Tjoelker M. G., Boratyński A., Bugała W. [red.]. Biology and Ecology

of Norway spruce. 23−36. 
Boratyński A. 2007. The Central European disjunction in the range of Norway spruce. W: Tjoelker M. G., Boratyński A.,

Bugała W. [red.]. Biology and Ecology of Norway spruce. 37−47. 
Broda J. 1998. Świerk w czasach historycznych. W: Boratyński A., Bugała W. [red.]. Biologia świerka pospolitego. Wyd.

Nauk. Bogucki, Poznań. 25−40. 
Czerwiński A. 1977. Świerczyny niżowe północno−wschodniej Polski. W: Nasze drzewa leśne. Świerk pospolity. PWN,

Warszawa – Poznań. 372−404.
Dering M., Lewandowski A. 2009. Finding the meeting zone: Where have the northern and southern ranges of Norway

spruce overlapped? Forest Ecology and Management 259: 229−235.
Dering M., Misiorny A., Lewandowski A., Korczyk A. 2012. Genetic and historical studies on the origin of Norway

spruce in Białowieża Primeval Forest in Poland. European Journal of Forest Research 131: 381−387.
Genko N. 1902. Charakteristika Belovezskoj Pusci i istoriceskoe o nej svedenija. Lesnoj Zurnal 32: 1009−1056, 1269−

−1302.
Grodzki W. [red.]. 2013. Kornik drukarz i jego rola w ekosystemach leśnych. CILP, Warszawa. 
Gugerli F., Sperisen C., Büchler U., Magni F., Geburek T., Jeandroz S., Senn J. 2001. Haplotype variation in

a mitochondrial tandem repeat of Norway spruce (Picea abies) populations suggests a serious founder effect during
postglacial re−colonization of the western Alps. Molecular Ecology 10: 1255−1263.

Jaramillo−Correa J. P., Bousquet J. 2005. Mitochondrial genome recombination in the zone of contact between two
hybridizing conifers. Genetics 171: 1951−1962.

Kenkel N. C. 2006. On selecting an appropriate multivariate analysis. Canadian Journal of Plant Science 86: 663−676.
Latałowa M., van der Knaap W. O. 2006. Late Quaternary expansion of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst. in Europe

according to pollen data. Quaternary Science Reviews 25: 2780−2805.
Lewandowski A. 2014. Kwestia rodzimości polskich populacji w świetle XIX− i XX−wiecznego importu nasion – przykład

świerka pospolitego. Materiały pokonferencyjne. Zimowa Szkoła Leśna przy Instytucie Badawczym Leśnictwa.
VI sesja. Przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania oraz cele hodowli lasu. Sękocin Stary, 18−20
marca 2014. 272−276.

Lublinerówna K. 1934. Analizy pyłkowe torfowisk pasa bezświerkowego. Rozprawy i Sprawozdania A 5. Instytut Badaw−
czy Lasów Państwowych. Warszawa.

Pochodzenie drzewostanów świerkowych 51

Łukaszewicz J. [red.]. 2015. Podsumowanie wyników badań prowadzonych w temacie BLP−358 „Weryfikacja istnie−
jących zasięgów występowania głównych lasotwórczych gatunków drzew w Polsce na podstawie nowych badań”.
Synteza i wytyczne dla praktyki leśnej. Inst. Bad. Leś., Warszawa. https://tbr.lasy.gov.pl/apex/f?p=102:3:::NO::
P3_TEMAT:3483

Michalski J., Starzyk R., Kolk A., Grodzki W. 2004. Zagrożenie świerka przez kornika drukarza Ips typographus (L.)
w drzewostanach leśnego kompleksu promocyjnego „Puszcza Białowieska” w latach 200−2002. Leś. Prac. Bad. 3:
5−30.

Milovanović J., Isajev V., Krajmerova D., Paule L. 2007. Allele polymorphism of nad1 gene of the serbian spruce
mitochondrial genome. Genetica 39 (1): 79−91.

Modrzyński J. 1999. Potencjalny naturalny zasięg świerka uzasadnia jego hodowlę na Pomorzu Zachodnim. Sylwan
143 (7): 63−67.

Naydenov K., Senneville S., Beaulieu J., Tremblay F., Bousquet J. 2007. Glacial vicariance in Eurasia: mitochondrial
DNA evidence from Scots pine for a complex heritage involving genetically distinct refugia at mid−northern latitudes
and in Asia Minor. BMC Evolutionary Biology 7: 233. DOI: 10.1186/1471−2148−7−233.

Nei M. 1973. Analysis of gene diversity in subdivided populations. Proceedings of the National Academy of Science
USA 70: 3321−3323.

Nei M., Li W. H. 1979. Mathematical model for studying genetic variation in terms of restriction endonucleases. Proc.
Nat. Acad. Sci. 76: 5269−5273.

Nowakowska J. A. 2009. Mitochondrial and nuclear DNA differentiation of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.)
populations in Poland. Dendrobiology 61: 119−129.

Nowakowska J. A. 2010. Zmienność genetyczna sosny zwyczajnej i świerka pospolitego na podstawie markerów
DNA jądrowego i mitochondrialnego. W: Postęp badań w zakresie genetyki populacyjnej i biochemicznej drzew
leśnych. Polska Akademia Umiejętności, Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN 13:
37−53.

Paluch R. 2001. Zmiany zbiorowisk roślinnych typów siedlisk w drzewostanach naturalnych Białowieskiego Parku
Narodowego. Sylwan 145 (10): 73−81.

Paluch R. 2002. Kierunki i tempo zmian sukcesyjnych roślinności runa na obszarze ochrony ścisłej Białowieskiego
Parku Narodowego. Kosmos 4 (257): 453−461.

Peakall R., Smouse P. E. 2012. GenAlEx 6.5: genetic analysis in Excel. Population genetic software for teaching and
research−an update. Bioinformatics 28: 2537−2539.

Ralska−Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H. E. Jr., Turner
Ch. [red.]. 2004. Late Glacial and Holocene History of Vegetation in Poland Based on Isopollen Maps. W. Szafer
Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Ravazzi C. 2002. Late quaternary history of spruce in southern Europe. Rev. Paleobot. Palynol. 120: 131−177.
Samojlik T., Jędrzejewska B. 2004. Użytkowanie Puszczy Białowieskiej w czasach Jagiellonów i jego ślady we

współczesnym środowisku leśnym. Sylwan 148 (11): 37−50.
Schmidt−Vogt H. 1977. Die Fichte. Band 1. Verlag Paul Parey, Hamburg – Berlin.
Sokołowski A. 1993. Kierunki naturalnej sukcesji zbiorowisk leśnych jako podstawa postępowania hodowlanego 

w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Puszcza Białowieska. Prace Inst. Bad. Leśn. B 36: 5−27.
Sperisen C., Büchler U., Gugerli F., Mátyás G., Gebourek T., Vendramin G. G. 2001. Tandem repeats in plant

mitochondrial genomes: application to the analysis of population differentiation in the conifer Norway spruce.
Mol. Ecol. 10: 257−263.

Szafer W. 1977. Zasięgi drzew. W: Szafer W., Zarzycki K. [red.]. Szata roślinna Polski. Wyd. 3. PWN, Warszawa.
Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. 1953. Rośliny polskie. PWN, Warszawa.
Środoń A. 1967. The common spruce in the Quaternary of Poland. Acta Paleobot. 8 (2): 1−60.
Środoń A., Tobolski K. 1998. Historia świerka w czasach przedholoceńskich i w holocenie. W: Boratyński A., Bugała

W. [red.]. Biologia świerka pospolitego. Wyd. Nauk. Bogucki, Poznań. 19−25. 
Środoń A., Tobolski K. 2007. Paleorecord of Norway spruce. W: Tjoelker M. G., Boratyński A., Bugała W. [red.].

Biology and Ecology of Norway spruce. Springer. 1−8. 
Tollefsrud M. M., Kissling R., Gugerli F., Johnsen Ř., Skrřppa T., Cheddedi R., van der Knaap W. O.,

Latałowa M., Terhurne−Berson R., Litt T., Geburek T., Brochman C., Sperisen C. 2008. Genetic con−
sequences of glacial survival and postglacial colonization in Norway spruce: combined analysis of mitochondrial
DNA and fossil pollen. Mol Ecol 17: 4134−4150.

Tollefsrud M. M., Latałowa M., van der Knaap W. O., Brochmann C., Sperisen C. 2015. Late Quaternary history
of North Eurasian Norway spruce (Picea abies) and Siberian spruce (Picea obovata) inferred from macrofossils,
pollen and cytoplasmic DNA variation. Journal of Biogeography 42: 1431−1442. DOI: 10.1111/jbi.12484.

Więcko E. 1984. Puszcza Białowieska. PWN, Warszawa. 
Żybura H. 1990. Lasotwórcza rola świerka pospolitego (Picea abies L. Karst.) w Polsce ze szczególnym uwzględnie−

niem obszaru nizinnego. Rozprawy Naukowe i Monografie. SGGW−AR, Warszawa.

51

Sylwan, R. 161, nr 1, 2017

POCHODZENIE DRZEWOSTANóW ŚWIERKOWyCH...



sylwan 161 (12): 971−981, 2017

Bogdan Brzeziecki

Brzeziecki B. 2017. Puszcza Białowieska jako ostoja różnorodności biologicznej. Sylwan 161 (12): 971−981.

Białowieża Forest (BF) is widely known for its outstanding natural values. The debate about
the management/protection model, able to maintain all relevant values of BF on a sustainable
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research reveals that vascular plants are one of the most threatened (and best documented) groups
of organisms occurring in BF. It was found, for example, that in case of Serratulo−Pinetum (one of the
most important woodland community type occurring in BF) the floristic diversity declines at
the rate 0.6 species per year. However, similar situation concerns many other groups of species
(e.g. lichens) as well. The recession of many species does not take place in the managed part of the
BF only. This problem concerns also the areas which, since a long time already, have been subjected
to the strict protection, like the ‘Strict Reserve' of the Białowieża National Park (comprising ca.
7% of the BF, under strict protection since ca. 100 years). Several factors and agents responsible
for the general deterioration of natural values of BF were identified. Among other things, many
authors underline the negative impacts of natural, successional processes taking part in areas which
were ‘liberated' from the direct human impacts. Such processes are a direct cause of loss among
many herbaceous species, particularly helio− and termophilous plants. Another important reasons
for decreasing trends in many important elements of the local biodiversity are: strong reduction
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invasive species of plants and animals. In conclusion, there are many factors responsible for
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To preserve possibly high levels of the natural values of BF for future generations, a wise and
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Wstęp
Puszcza Białowieska to rozległy (około 150 tys. ha) kompleks leśny, od czasów II wojny świato−
wej przedzielony granicą państwową, przebiegającą najpierw między Polską i ZSRR, a obecnie
między Polską i Białorusią. W skład Puszczy Białowieskiej wchodzą także wylesione doliny
rzeczne, polany osadnicze, wsie, pola, łąki i szlaki komunikacyjne położone wewnątrz kompleksu
leśnego Puszczy lub na jego najbliższych peryferiach [Faliński 1968]. To podkreślenie jest o tyle
ważne, że różnego rodzaju elementy nieleśne mają znaczący wpływ na ogólny stopień zróżnico−
wania przyrodniczego całego obszaru Puszczy. 

Puszcza Białowieska od dawna słynie z nieprzeciętnych walorów przyrodniczych. Duża różno−
rodność, bogactwo, wyjątkowość, cenność przyrodnicza i rzadkość to cechy, które można znaleźć
praktycznie we wszystkich grupach organizmów żywych zamieszkujących Puszczę. Od dawna
toczy się też spór o najkorzystniejszy – z punktu widzenia zachowania wszystkich walorów Puszczy
Białowieskiej, ze szczególnym jednak uwzględnieniem wartości przyrodniczych – model zarzą−
dzania (tj. użytkowania i ochrony) tym pod każdym względem wyjątkowym obiektem.

Przez długi czas w dyskusji na ten temat uczestniczyli głównie przedstawiciele nauk leśnych
i praktycznego leśnictwa wspierani przez specjalistów, reprezentujących różne dziedziny nauk
przyrodniczych (głównie geobotaników). Przykładowo działania podejmowane z inicjatywy leśni−
ków – Polskiego Towarzystwa Leśnego, Komitetu Nauk Leśnych PAN i innych – spowodowały
m.in. wydanie już w 1975 roku, a więc w zupełnie innych realiach polityczno−ustrojowych, odręb−
nych zasad zagospodarowania Puszczy Białowieskiej, uwzględniających konieczność zachowa−
nia puszczańskiego charakteru drzewostanów i zapewnienia, w sposób trwały, zdolności lasów
Puszczy Białowieskiej do pełnienia zarówno funkcji produkcyjnych, jak i pozaprodukcyjnych
(przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych). Od kilkunastu lat główny ton dyskusji doty−
czącej Puszczy Białowieskiej nadają przedstawiciele grup i organizacji pozarządowych, wspierani
przez licznych naukowców biologów, reprezentujących różne specjalności, niekoniecznie zwią−
zane z ochroną przyrody czy z lasami. Działalność organizacji pozarządowych spotyka się także
z dużym poparciem ze strony instytucji europejskich, odpowiedzialnych za ochronę przyrody 
i środowiska w krajach Unii. Podstawowym postulatem i celem wspomnianych organizacji jest
utworzenie na obszarze całej polskiej części Puszczy Białowieskiej parku narodowego oraz, do−
celowo, całkowite zaprzestanie gospodarczego wykorzystania lasów tego obszaru. Przedstawiciele
tego nurtu wychodzą z założenia, że głównym (jedynym?) zagrożeniem dla walorów przyrodni−
czych Puszczy Białowieskiej jest prowadzona na tym terenie gospodarka leśna oraz że najlepszą
strategią ochrony tych walorów jest ochrona naturalnych procesów, inaczej mówiąc ochrona ścisła
praktycznie całego obszaru Puszczy Białowieskiej (tzn. jej części znajdującej się w Polsce).

Niniejsze opracowanie ma na celu, na podstawie analizy wybranych publikacji dotyczących
różnych grup systematycznych, identyfikację najważniejszych czynników i zjawisk zagrażających
poszczególnym elementom bogactwa przyrodniczego Puszczy. W szczególności w pracy poszu−
kiwano odpowiedzi na pytanie, czy to rzeczywiście gospodarka leśna jest największym proble−
mem uniemożliwiającym trwałe zachowanie wysokich walorów przyrodniczych Puszczy, a także
czy ochrona ścisła (jako jedyna realna alternatywa dla modelu wielofunkcyjnej gospodarki
leśnej, który od wielu lat jest konsekwentnie wdrażany na tym terenie) jest strategią, która te
wartości pozwala zachować w sposób trwały.

Trendy wieloletnie, zagrożenia i wymieranie gatunków (przykłady)
PROBLEMY Z ROZPOZNANIEM BOGACTWA PRZYRODNICZEGO PUSZCZY. Mimo że Puszcza Białowieska,
a zwłaszcza Białowieski Park Narodowy, od dawna są przedmiotem żywego zainteresowania spec−
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jalistów zajmujących się różnymi grupami organizmów, to do dzisiaj nie została zakończona
inwentaryzacja wszystkich występujących tu gatunków. Przykładowo z dotychczasowych badań
wynika, że w Puszczy występuje około 1500 gatunków grzybów wieloowocnikowych, natomiast
przypuszcza się, że w rzeczywistości ich liczba może wynosić nawet ponad 2000. Wynika to z tego,
że duże fragmenty Puszczy znajdujące się poza Białowieskim PN są słabo przebadane pod wzglę−
dem mykologicznym [Kujawa 2009]. Podobna sytuacja dotyczy też bezkręgowców, których do
tej pory wykazano około 11 700 gatunków, natomiast prawdopodobnie występuje ich tu około
20 000 [Gutowski i in. 2009]. Innym ważnym problemem jest wiarygodność danych dotyczących
występowania wielu gatunków. Bardzo często informacje o obecności różnych gatunków roślin,
zwierząt i grzybów w Puszczy Białowieskiej pochodzą sprzed wielu lat i nie wiadomo, czy nadal
są aktualne [Adamowski 2009].

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w odniesieniu do wieloletnich trendów liczebności poszcze−
gólnych grup organizmów występujących na terenie Puszczy. Większość badań w tym zakresie
miała lub ma charakter wyrywkowy i fragmentaryczny, co sprawia, że ocena wieloletnich zmian
w zakresie występowania różnych grup organizmów, np. grzybów [Kujawa 2009], jest bardzo
utrudniona. Do nielicznych wyjątków w tym zakresie należą wieloletnie badania nad zmianami
składu gatunkowego drzewostanów naturalnych występujących w „Rezerwacie Ścisłym” Białowie−
skiego PN prowadzone w oparciu o stałe powierzchnie próbne założone w 1936 roku [Bernadzki
i in. 1998a, b; Brzeziecki i in. 2012, 2016] czy też badania nad zmianami składu florystycznego
poszczególnych typów zbiorowisk leśnych [Matuszkiewicz 2011].

Poza gatunkami drzew stosunkowo najwięcej informacji na temat wieloletnich zmian i dy−
namiki istnieje w przypadku dwóch grup organizmów występujących w Puszczy: roślin naczy−
niowych oraz porostów. 

ROŚLINY NACZYNIOWE. Dzięki długiej historii badań florystycznych i fitosocjologicznych prowa−
dzonych w Puszczy Białowieskiej wiedza na temat wieloletnich zmian zachodzących we florze
i roślinności Puszczy jest stosunkowo duża. Jak podkreśla wielu badaczy [Sokołowski 1981, 2004;
Kwiatkowska, Wyszomirski 1988; Faliński 1994; Paluch 2001, 2003; Adamowski 2009; Matusz−
kiewicz 2011], flora i roślinność Puszczy podlegają ciągłym zmianom, na ogół niekorzystnym.

Jedną z najważniejszych przyczyn zagrożenia roślin naczyniowych występujących w Puszczy
Białowieskiej są spontaniczne zmiany sukcesyjne, odgrywające szczególnie ważną rolę na obsza−
rach wyjętych z użytkowania gospodarczego i objętych ochroną ścisłą. Przyjmuje się, że zmiany
tego rodzaju były m.in. przyczyną zaniknięcia w latach 60. XX wieku jedynego w Białowieskim
PN stanowiska najokazalszego polskiego storczyka – obuwika pospolitego [Sokołowski 1981 za
Adamowski 2009]. Z tego samego powodu wymarły tam także m.in. takie gatunki jak widłaczek
torfowy, przygiełka biała i zimoziół północny, a bliskie wymarcia były dzwonek szerokolistny 
i gnidosz królewski [Sokołowski 1981 za Adamowski 2009]. Jak podkreśla Adamowski [2009],
spośród 65 gatunków roślin naczyniowych objętych ochroną całkowitą aż 32 mają w Białowie−
skim PN mniej niż 5 znanych stanowisk. W oczywisty sposób przekłada się to na duży stopień za−
grożenia tych gatunków. W wyniku spontanicznych procesów regeneracyjnych przebiegających
w warunkach ochrony ścisłej, polegających głównie na ekspansji grabu (czasami również świerka),
ustępują gatunki światłożądne, takie jak: traganek piaskowy, bukwica zwyczajna, dzwonek jed−
nostronny, turzyca pagórkowa, bodziszek czerwony, turówka leśna (żubrówka), widłak goździsty, sa−
sanka otwarta, izgrzyca przyziemna, pełnik europejski i macierzanka piaskowa [Adamowski 2009].

Zarastanie i ocienianie torfowisk spowodowało wycofywanie się takich gatunków jak ro−
siczka okrągłolistna i kruszczyk błotny [Sokołowski 1981 za Adamowski 2009]. Ten sam proces
spowodował wymarcie wierzby lapońskiej, obserwowanej po raz ostatni w latach 50. XX wieku.
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Wstęp
Puszcza Białowieska to rozległy (około 150 tys. ha) kompleks leśny, od czasów II wojny świato−
wej przedzielony granicą państwową, przebiegającą najpierw między Polską i ZSRR, a obecnie
między Polską i Białorusią. W skład Puszczy Białowieskiej wchodzą także wylesione doliny
rzeczne, polany osadnicze, wsie, pola, łąki i szlaki komunikacyjne położone wewnątrz kompleksu
leśnego Puszczy lub na jego najbliższych peryferiach [Faliński 1968]. To podkreślenie jest o tyle
ważne, że różnego rodzaju elementy nieleśne mają znaczący wpływ na ogólny stopień zróżnico−
wania przyrodniczego całego obszaru Puszczy. 

Puszcza Białowieska od dawna słynie z nieprzeciętnych walorów przyrodniczych. Duża różno−
rodność, bogactwo, wyjątkowość, cenność przyrodnicza i rzadkość to cechy, które można znaleźć
praktycznie we wszystkich grupach organizmów żywych zamieszkujących Puszczę. Od dawna
toczy się też spór o najkorzystniejszy – z punktu widzenia zachowania wszystkich walorów Puszczy
Białowieskiej, ze szczególnym jednak uwzględnieniem wartości przyrodniczych – model zarzą−
dzania (tj. użytkowania i ochrony) tym pod każdym względem wyjątkowym obiektem.

Przez długi czas w dyskusji na ten temat uczestniczyli głównie przedstawiciele nauk leśnych
i praktycznego leśnictwa wspierani przez specjalistów, reprezentujących różne dziedziny nauk
przyrodniczych (głównie geobotaników). Przykładowo działania podejmowane z inicjatywy leśni−
ków – Polskiego Towarzystwa Leśnego, Komitetu Nauk Leśnych PAN i innych – spowodowały
m.in. wydanie już w 1975 roku, a więc w zupełnie innych realiach polityczno−ustrojowych, odręb−
nych zasad zagospodarowania Puszczy Białowieskiej, uwzględniających konieczność zachowa−
nia puszczańskiego charakteru drzewostanów i zapewnienia, w sposób trwały, zdolności lasów
Puszczy Białowieskiej do pełnienia zarówno funkcji produkcyjnych, jak i pozaprodukcyjnych
(przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych). Od kilkunastu lat główny ton dyskusji doty−
czącej Puszczy Białowieskiej nadają przedstawiciele grup i organizacji pozarządowych, wspierani
przez licznych naukowców biologów, reprezentujących różne specjalności, niekoniecznie zwią−
zane z ochroną przyrody czy z lasami. Działalność organizacji pozarządowych spotyka się także
z dużym poparciem ze strony instytucji europejskich, odpowiedzialnych za ochronę przyrody 
i środowiska w krajach Unii. Podstawowym postulatem i celem wspomnianych organizacji jest
utworzenie na obszarze całej polskiej części Puszczy Białowieskiej parku narodowego oraz, do−
celowo, całkowite zaprzestanie gospodarczego wykorzystania lasów tego obszaru. Przedstawiciele
tego nurtu wychodzą z założenia, że głównym (jedynym?) zagrożeniem dla walorów przyrodni−
czych Puszczy Białowieskiej jest prowadzona na tym terenie gospodarka leśna oraz że najlepszą
strategią ochrony tych walorów jest ochrona naturalnych procesów, inaczej mówiąc ochrona ścisła
praktycznie całego obszaru Puszczy Białowieskiej (tzn. jej części znajdującej się w Polsce).

Niniejsze opracowanie ma na celu, na podstawie analizy wybranych publikacji dotyczących
różnych grup systematycznych, identyfikację najważniejszych czynników i zjawisk zagrażających
poszczególnym elementom bogactwa przyrodniczego Puszczy. W szczególności w pracy poszu−
kiwano odpowiedzi na pytanie, czy to rzeczywiście gospodarka leśna jest największym proble−
mem uniemożliwiającym trwałe zachowanie wysokich walorów przyrodniczych Puszczy, a także
czy ochrona ścisła (jako jedyna realna alternatywa dla modelu wielofunkcyjnej gospodarki
leśnej, który od wielu lat jest konsekwentnie wdrażany na tym terenie) jest strategią, która te
wartości pozwala zachować w sposób trwały.

Trendy wieloletnie, zagrożenia i wymieranie gatunków (przykłady)
PROBLEMY Z ROZPOZNANIEM BOGACTWA PRZYRODNICZEGO PUSZCZY. Mimo że Puszcza Białowieska,
a zwłaszcza Białowieski Park Narodowy, od dawna są przedmiotem żywego zainteresowania spec−
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jalistów zajmujących się różnymi grupami organizmów, to do dzisiaj nie została zakończona
inwentaryzacja wszystkich występujących tu gatunków. Przykładowo z dotychczasowych badań
wynika, że w Puszczy występuje około 1500 gatunków grzybów wieloowocnikowych, natomiast
przypuszcza się, że w rzeczywistości ich liczba może wynosić nawet ponad 2000. Wynika to z tego,
że duże fragmenty Puszczy znajdujące się poza Białowieskim PN są słabo przebadane pod wzglę−
dem mykologicznym [Kujawa 2009]. Podobna sytuacja dotyczy też bezkręgowców, których do
tej pory wykazano około 11 700 gatunków, natomiast prawdopodobnie występuje ich tu około
20 000 [Gutowski i in. 2009]. Innym ważnym problemem jest wiarygodność danych dotyczących
występowania wielu gatunków. Bardzo często informacje o obecności różnych gatunków roślin,
zwierząt i grzybów w Puszczy Białowieskiej pochodzą sprzed wielu lat i nie wiadomo, czy nadal
są aktualne [Adamowski 2009].

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w odniesieniu do wieloletnich trendów liczebności poszcze−
gólnych grup organizmów występujących na terenie Puszczy. Większość badań w tym zakresie
miała lub ma charakter wyrywkowy i fragmentaryczny, co sprawia, że ocena wieloletnich zmian
w zakresie występowania różnych grup organizmów, np. grzybów [Kujawa 2009], jest bardzo
utrudniona. Do nielicznych wyjątków w tym zakresie należą wieloletnie badania nad zmianami
składu gatunkowego drzewostanów naturalnych występujących w „Rezerwacie Ścisłym” Białowie−
skiego PN prowadzone w oparciu o stałe powierzchnie próbne założone w 1936 roku [Bernadzki
i in. 1998a, b; Brzeziecki i in. 2012, 2016] czy też badania nad zmianami składu florystycznego
poszczególnych typów zbiorowisk leśnych [Matuszkiewicz 2011].

Poza gatunkami drzew stosunkowo najwięcej informacji na temat wieloletnich zmian i dy−
namiki istnieje w przypadku dwóch grup organizmów występujących w Puszczy: roślin naczy−
niowych oraz porostów. 

ROŚLINY NACZYNIOWE. Dzięki długiej historii badań florystycznych i fitosocjologicznych prowa−
dzonych w Puszczy Białowieskiej wiedza na temat wieloletnich zmian zachodzących we florze
i roślinności Puszczy jest stosunkowo duża. Jak podkreśla wielu badaczy [Sokołowski 1981, 2004;
Kwiatkowska, Wyszomirski 1988; Faliński 1994; Paluch 2001, 2003; Adamowski 2009; Matusz−
kiewicz 2011], flora i roślinność Puszczy podlegają ciągłym zmianom, na ogół niekorzystnym.

Jedną z najważniejszych przyczyn zagrożenia roślin naczyniowych występujących w Puszczy
Białowieskiej są spontaniczne zmiany sukcesyjne, odgrywające szczególnie ważną rolę na obsza−
rach wyjętych z użytkowania gospodarczego i objętych ochroną ścisłą. Przyjmuje się, że zmiany
tego rodzaju były m.in. przyczyną zaniknięcia w latach 60. XX wieku jedynego w Białowieskim
PN stanowiska najokazalszego polskiego storczyka – obuwika pospolitego [Sokołowski 1981 za
Adamowski 2009]. Z tego samego powodu wymarły tam także m.in. takie gatunki jak widłaczek
torfowy, przygiełka biała i zimoziół północny, a bliskie wymarcia były dzwonek szerokolistny 
i gnidosz królewski [Sokołowski 1981 za Adamowski 2009]. Jak podkreśla Adamowski [2009],
spośród 65 gatunków roślin naczyniowych objętych ochroną całkowitą aż 32 mają w Białowie−
skim PN mniej niż 5 znanych stanowisk. W oczywisty sposób przekłada się to na duży stopień za−
grożenia tych gatunków. W wyniku spontanicznych procesów regeneracyjnych przebiegających
w warunkach ochrony ścisłej, polegających głównie na ekspansji grabu (czasami również świerka),
ustępują gatunki światłożądne, takie jak: traganek piaskowy, bukwica zwyczajna, dzwonek jed−
nostronny, turzyca pagórkowa, bodziszek czerwony, turówka leśna (żubrówka), widłak goździsty, sa−
sanka otwarta, izgrzyca przyziemna, pełnik europejski i macierzanka piaskowa [Adamowski 2009].

Zarastanie i ocienianie torfowisk spowodowało wycofywanie się takich gatunków jak ro−
siczka okrągłolistna i kruszczyk błotny [Sokołowski 1981 za Adamowski 2009]. Ten sam proces
spowodował wymarcie wierzby lapońskiej, obserwowanej po raz ostatni w latach 50. XX wieku.
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Zaprzestanie użytkowania łąk w dolinach Narewki i Hwoźnej lub zmiany sukcesyjne w zbioro−
wiskach leśnych były powodem wymarcia skalnicy torfowiskowej oraz prawdopodobnego wymar−
cia niebielistki trwałej, wełnianki delikatnej i podejźrzona marunolistnego, a także ustępowania
brzozy niskiej i mącznicy pospolitej [Adamowski 2009]. Według Adamowskiego [2009] łączne
straty flory Białowieskiego PN mogą wynosić nawet 11 gatunków roślin naczyniowych. 

Podobnych, a nawet jeszcze bardziej spektakularnych przykładów dotyczących ustępowania
gatunków roślin spowodowanego naturalnymi procesami sukcesyjnymi i regeneracyjnymi zacho−
dzącymi w warunkach ochrony ścisłej dostarczają wieloletnie badania geobotaniczne prowa−
dzone na terenie Białowieskiego PN przez Matuszkiewicza [2011]. Zbadał on, jak w ciągu ostat−
nich kilkudziesięciu lat zmienił się skład florystyczny kilku najważniejszych typów zespołów
roślinnych występujących w Białowieskim PN. Przykładem szczególnie wyraźnych i daleko idą−
cych zmian jest zespół Serratulo−Pinetum, którego bogactwo gatunkowe płatów stale się zmniejsza,
ostatnio trochę wolniej, średnio w tempie 0,6 gatunku na rok. Zanikły całkowicie gatunki wy−
różniające dla zespołu (sierpik barwierski i bukwica lekarska), natomiast inne znacznie ograni−
czyły występowanie (kokoryczka wonna i gorysz pagórkowy). Coraz rzadsze stają się gatunki 
z rodziny gruszyczkowatych, w tym ortylia jednostronna, gatunek charakterystyczny dla zespołu.
Ogółem obecny stan tych gatunków wynosi 20% stanu wyjściowego (sprzed 50 lat). Ujemne trendy
obejmują gatunki charakterystyczne dla klasy Querco−Fagetea, takie jak lilia złotogłów, groszek
wiosenny, przylaszczka pospolita, wawrzynek wilczełyko, perłówka zwisła i leszczyna pospolita.
Inne przykłady gatunków, w tym rzadkich i chronionych, obecnych przed 50 laty, teraz niewy−
stępujących wcale lub coraz rzadszych, to m.in.: pszeniec gajowy, bodziszek leśny, rutewka
mniejsza, wyka zaroślowa, pięciornik kurze ziele, orlik pospolity, czarcikęs łąkowy, turówka leśna,
czyścica storzyszek, naparstnica zwyczajna, wyka leśna, jastrzębiec baldaszkowy, dąbrówka rozło−
gowa, przetacznik ożankowy, fiołek Rivina i nawłoć pospolita. Natomiast do gatunków wystę−
pujących coraz częściej należy malina właściwa, a także wierzbówka kiprzyca, która pojawiła się
w ostatnim okresie. W konkluzji autor stwierdza, że zespół Serratulo−Pinetum, szeroko rozpowszech−
niony na terenie Białowieskiego PN w latach 50., w ciągu 40 lat zanikł praktycznie całkowicie. 

Według Matuszkiewicza [2011] można z dużą pewnością zakładać, że zmiany zachodzące
w przypadku obszaru objętego ochroną ścisłą, polegające na uproszczeniu i zubożeniu składu
florystycznego zbiorowisk, mają naturalny charakter i są przejawem regeneracji zbiorowisk pod−
danych wcześniej presji ze strony człowieka. Innymi słowy zregenerowane postaci zespołów są
wyraźnie uboższe pod względem florystycznym niż formy „zniekształcone” (antropogeniczne).
Tak więc spontaniczna renaturalizacja przebiegająca w warunkach ochrony ścisłej prowadzi do
redukcji różnorodności florystycznej zbiorowisk, a stopniowo nawet do zmniejszenia zróżnicowa−
nia na poziomie zespołów roślinnych.

Istotne zagrożenie dla wielu gatunków lokalnej flory stwarzają także ekspansywne gatunki
obce. Dobrym przykładem w tym zakresie jest turzyca drżączkowata, gatunek rosnący „z natury”
na południu Polski [Adamowski 2009]. W Puszczy Białowieskiej pojawiła się ona 100 lat temu.
Jej obecność wytrzymuje niewiele rodzimych gatunków roślin. Wycofują się m.in. przylaszczka
pospolita, gajowiec żółty i gwiazdnica wielkokwiatowa. Inny przykład to niecierpek drobno−
kwiatowy, który w rejonie Puszczy został po raz pierwszy znaleziony w 1965 roku w Hajnówce
[Adamowski 2009]. Z czasem gatunek ten wkroczył w głąb Puszczy, opanowując przede wszystkim
grądy. W roku 1991 natrafiono na jego pierwsze stanowisko w Białowieskim PN, które zlikwido−
wano w wyniku wieloletniej akcji czynnej ochrony, polegającej na usuwaniu pojawiających się osob−
ników i niedopuszczaniu do rozsiewania się rośliny. Niestety, w 2007 roku znaleziono kolejne
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stanowisko tego gatunku, tym razem w oddziale 399. Obecnie jest to gatunek rozpowszech−
niony w zachodniej części Puszczy i wkracza na teren Białowieskiego PN w okolicach Starej
Białowieży, gdzie jest tak liczny, że nie da się go już powstrzymać [Adamowski 2009]. 

POROSTY. Badania lichenologiczne prowadzone w Puszczy Białowieskiej (w tym szczególnie 
w Białowieskim PN) w ostatnich latach XX i na początku XXI wieku dostarczają wielu faktów
wskazujących na niekorzystne zmiany, polegające na zanikaniu i zmniejszaniu różnorodności
gatunkowej występujących tu porostów [Cieśliński 2009]. Proces ten w przeważającej mierze
dotyczy porostów epifitycznych, tworzących duże plechy. Skąpe dane z przeszłości uniemożli−
wiają ustalenie całkowitej listy gatunków, które ustąpiły z analizowanych obszarów bądź są zagro−
żone wymarciem. 

Najbardziej niepokojących przykładów dostarcza analiza współczesnego stanu występowania
porostów z dwóch rodzajów: brodaczka i włostka [Cieśliński 2009]. Jeszcze w latach 50. XX wieku
z konarów drzew, głównie świerków, zwisały ponadmetrowej długości nitkowate plechy bro−
daczki najdłuższej. Obrazy te należą obecnie do przeszłości. Wyginęły też inne gatunki z tego
rodzaju. Na „Czerwonej Liście” porostów Puszczy Białowieskiej 23 gatunki z rodzaju brodaczka
uznano za wymarłe, podobnie 7 gatunków z rodzaju włostka. Obecnie stwierdzono występowa−
nie jedynie 7 gatunków z rodzaju brodaczka, z czego tylko 3 występują jeszcze często. Rodzaj
włostka jest obecnie reprezentowany jedynie przez 3 gatunki. Ustąpienie wielu gatunków z rodzaju
brodaczka i włostka, a także zmniejszenie liczebności i częstości występowania gatunków pozo−
stałych przy życiu niekorzystnie wpłynęło na fizjonomię lasów Parku i Puszczy. Włosowate i nit−
kowate plechy tych porostów zwisające z pni i konarów drzew podkreślały naturalny charakter
zbiorowisk leśnych [Cieśliński 2009].

Nie potwierdzono obecnie wielu innych gatunków epifitycznych i epiksylicznych podawa−
nych przez wcześniejszych badaczy, które współcześnie należy uznać za wymarłe bądź też są już
tak rzadkie, że w ostatnich badaniach nie potwierdzono ich występowania. Zmniejszyła się liczba
stanowisk i obfitość występowania wielu innych gatunków porostów. Porosty tworzące współ−
cześnie szczątkowe populacje należały w przeszłości do częstych i pospolitych [Cieśliński 2009].
Dobry przykład to granicznik płucnik. Wcześniejsi badacze podkreślali jego obfite występowa−
nie jako typowego puszczańskiego porostu. Porost ten, związany m.in. z dębami, grabami i świer−
kami, obecnie jest jeszcze dosyć częsty w Białowieskim PN, podobnie w Puszczy. Na większości
stanowisk wykazuje jednak cechy gatunku ustępującego. Bardzo rzadko, o ile w ogóle, spotyka
się obecnie okazy wytwarzające owocniki [Cieśliński 2009].

Bardzo wyraźnie zaznacza się ubożenie składu gatunkowego bioty porostów występują−
cych na korze świerka, gatunku lasotwórczego w tutejszych zbiorowiskach leśnych. Krawiec [1938
za Cieśliński 2009] napisał: „Najbogatszą florę (porostów) posiadają świerki”. Dzisiaj większość
wymienionych przez tego autora gatunków ustąpiła lub jest bardzo rzadka. Wyrazem pogarszają−
cych się warunków życia jest obniżanie się żywotności niektórych gatunków porostów. Wcze−
śniejsi badacze akcentowali fakt tworzenia owocników przez wiele gatunków. Obecnie nie
stwierdza się owocujących okazów [Cieśliński 2009]. Jak podkreśla Cieśliński [2009], ubożenie
bioty porostów, podobnie innych grup organizmów, jest obecnie zjawiskiem powszechnym,
postępującym na coraz rozleglejszych obszarach. W odniesieniu do Białowieskiego PN i całego
obszaru Puszczy Białowieskiej proces ten ma szczególny wymiar. Zachodzi bowiem w obrębie
dużego i zwartego obszaru leśnego, w tym Parku, na obszarze objętym ochroną ścisłą już od
ponad 80 lat. Wiele gatunków uznanych obecnie za wymarłe występowało tu jeszcze w połowie
XX wieku. 
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Zaprzestanie użytkowania łąk w dolinach Narewki i Hwoźnej lub zmiany sukcesyjne w zbioro−
wiskach leśnych były powodem wymarcia skalnicy torfowiskowej oraz prawdopodobnego wymar−
cia niebielistki trwałej, wełnianki delikatnej i podejźrzona marunolistnego, a także ustępowania
brzozy niskiej i mącznicy pospolitej [Adamowski 2009]. Według Adamowskiego [2009] łączne
straty flory Białowieskiego PN mogą wynosić nawet 11 gatunków roślin naczyniowych. 

Podobnych, a nawet jeszcze bardziej spektakularnych przykładów dotyczących ustępowania
gatunków roślin spowodowanego naturalnymi procesami sukcesyjnymi i regeneracyjnymi zacho−
dzącymi w warunkach ochrony ścisłej dostarczają wieloletnie badania geobotaniczne prowa−
dzone na terenie Białowieskiego PN przez Matuszkiewicza [2011]. Zbadał on, jak w ciągu ostat−
nich kilkudziesięciu lat zmienił się skład florystyczny kilku najważniejszych typów zespołów
roślinnych występujących w Białowieskim PN. Przykładem szczególnie wyraźnych i daleko idą−
cych zmian jest zespół Serratulo−Pinetum, którego bogactwo gatunkowe płatów stale się zmniejsza,
ostatnio trochę wolniej, średnio w tempie 0,6 gatunku na rok. Zanikły całkowicie gatunki wy−
różniające dla zespołu (sierpik barwierski i bukwica lekarska), natomiast inne znacznie ograni−
czyły występowanie (kokoryczka wonna i gorysz pagórkowy). Coraz rzadsze stają się gatunki 
z rodziny gruszyczkowatych, w tym ortylia jednostronna, gatunek charakterystyczny dla zespołu.
Ogółem obecny stan tych gatunków wynosi 20% stanu wyjściowego (sprzed 50 lat). Ujemne trendy
obejmują gatunki charakterystyczne dla klasy Querco−Fagetea, takie jak lilia złotogłów, groszek
wiosenny, przylaszczka pospolita, wawrzynek wilczełyko, perłówka zwisła i leszczyna pospolita.
Inne przykłady gatunków, w tym rzadkich i chronionych, obecnych przed 50 laty, teraz niewy−
stępujących wcale lub coraz rzadszych, to m.in.: pszeniec gajowy, bodziszek leśny, rutewka
mniejsza, wyka zaroślowa, pięciornik kurze ziele, orlik pospolity, czarcikęs łąkowy, turówka leśna,
czyścica storzyszek, naparstnica zwyczajna, wyka leśna, jastrzębiec baldaszkowy, dąbrówka rozło−
gowa, przetacznik ożankowy, fiołek Rivina i nawłoć pospolita. Natomiast do gatunków wystę−
pujących coraz częściej należy malina właściwa, a także wierzbówka kiprzyca, która pojawiła się
w ostatnim okresie. W konkluzji autor stwierdza, że zespół Serratulo−Pinetum, szeroko rozpowszech−
niony na terenie Białowieskiego PN w latach 50., w ciągu 40 lat zanikł praktycznie całkowicie. 

Według Matuszkiewicza [2011] można z dużą pewnością zakładać, że zmiany zachodzące
w przypadku obszaru objętego ochroną ścisłą, polegające na uproszczeniu i zubożeniu składu
florystycznego zbiorowisk, mają naturalny charakter i są przejawem regeneracji zbiorowisk pod−
danych wcześniej presji ze strony człowieka. Innymi słowy zregenerowane postaci zespołów są
wyraźnie uboższe pod względem florystycznym niż formy „zniekształcone” (antropogeniczne).
Tak więc spontaniczna renaturalizacja przebiegająca w warunkach ochrony ścisłej prowadzi do
redukcji różnorodności florystycznej zbiorowisk, a stopniowo nawet do zmniejszenia zróżnicowa−
nia na poziomie zespołów roślinnych.

Istotne zagrożenie dla wielu gatunków lokalnej flory stwarzają także ekspansywne gatunki
obce. Dobrym przykładem w tym zakresie jest turzyca drżączkowata, gatunek rosnący „z natury”
na południu Polski [Adamowski 2009]. W Puszczy Białowieskiej pojawiła się ona 100 lat temu.
Jej obecność wytrzymuje niewiele rodzimych gatunków roślin. Wycofują się m.in. przylaszczka
pospolita, gajowiec żółty i gwiazdnica wielkokwiatowa. Inny przykład to niecierpek drobno−
kwiatowy, który w rejonie Puszczy został po raz pierwszy znaleziony w 1965 roku w Hajnówce
[Adamowski 2009]. Z czasem gatunek ten wkroczył w głąb Puszczy, opanowując przede wszystkim
grądy. W roku 1991 natrafiono na jego pierwsze stanowisko w Białowieskim PN, które zlikwido−
wano w wyniku wieloletniej akcji czynnej ochrony, polegającej na usuwaniu pojawiających się osob−
ników i niedopuszczaniu do rozsiewania się rośliny. Niestety, w 2007 roku znaleziono kolejne
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stanowisko tego gatunku, tym razem w oddziale 399. Obecnie jest to gatunek rozpowszech−
niony w zachodniej części Puszczy i wkracza na teren Białowieskiego PN w okolicach Starej
Białowieży, gdzie jest tak liczny, że nie da się go już powstrzymać [Adamowski 2009]. 

POROSTY. Badania lichenologiczne prowadzone w Puszczy Białowieskiej (w tym szczególnie 
w Białowieskim PN) w ostatnich latach XX i na początku XXI wieku dostarczają wielu faktów
wskazujących na niekorzystne zmiany, polegające na zanikaniu i zmniejszaniu różnorodności
gatunkowej występujących tu porostów [Cieśliński 2009]. Proces ten w przeważającej mierze
dotyczy porostów epifitycznych, tworzących duże plechy. Skąpe dane z przeszłości uniemożli−
wiają ustalenie całkowitej listy gatunków, które ustąpiły z analizowanych obszarów bądź są zagro−
żone wymarciem. 

Najbardziej niepokojących przykładów dostarcza analiza współczesnego stanu występowania
porostów z dwóch rodzajów: brodaczka i włostka [Cieśliński 2009]. Jeszcze w latach 50. XX wieku
z konarów drzew, głównie świerków, zwisały ponadmetrowej długości nitkowate plechy bro−
daczki najdłuższej. Obrazy te należą obecnie do przeszłości. Wyginęły też inne gatunki z tego
rodzaju. Na „Czerwonej Liście” porostów Puszczy Białowieskiej 23 gatunki z rodzaju brodaczka
uznano za wymarłe, podobnie 7 gatunków z rodzaju włostka. Obecnie stwierdzono występowa−
nie jedynie 7 gatunków z rodzaju brodaczka, z czego tylko 3 występują jeszcze często. Rodzaj
włostka jest obecnie reprezentowany jedynie przez 3 gatunki. Ustąpienie wielu gatunków z rodzaju
brodaczka i włostka, a także zmniejszenie liczebności i częstości występowania gatunków pozo−
stałych przy życiu niekorzystnie wpłynęło na fizjonomię lasów Parku i Puszczy. Włosowate i nit−
kowate plechy tych porostów zwisające z pni i konarów drzew podkreślały naturalny charakter
zbiorowisk leśnych [Cieśliński 2009].

Nie potwierdzono obecnie wielu innych gatunków epifitycznych i epiksylicznych podawa−
nych przez wcześniejszych badaczy, które współcześnie należy uznać za wymarłe bądź też są już
tak rzadkie, że w ostatnich badaniach nie potwierdzono ich występowania. Zmniejszyła się liczba
stanowisk i obfitość występowania wielu innych gatunków porostów. Porosty tworzące współ−
cześnie szczątkowe populacje należały w przeszłości do częstych i pospolitych [Cieśliński 2009].
Dobry przykład to granicznik płucnik. Wcześniejsi badacze podkreślali jego obfite występowa−
nie jako typowego puszczańskiego porostu. Porost ten, związany m.in. z dębami, grabami i świer−
kami, obecnie jest jeszcze dosyć częsty w Białowieskim PN, podobnie w Puszczy. Na większości
stanowisk wykazuje jednak cechy gatunku ustępującego. Bardzo rzadko, o ile w ogóle, spotyka
się obecnie okazy wytwarzające owocniki [Cieśliński 2009].

Bardzo wyraźnie zaznacza się ubożenie składu gatunkowego bioty porostów występują−
cych na korze świerka, gatunku lasotwórczego w tutejszych zbiorowiskach leśnych. Krawiec [1938
za Cieśliński 2009] napisał: „Najbogatszą florę (porostów) posiadają świerki”. Dzisiaj większość
wymienionych przez tego autora gatunków ustąpiła lub jest bardzo rzadka. Wyrazem pogarszają−
cych się warunków życia jest obniżanie się żywotności niektórych gatunków porostów. Wcze−
śniejsi badacze akcentowali fakt tworzenia owocników przez wiele gatunków. Obecnie nie
stwierdza się owocujących okazów [Cieśliński 2009]. Jak podkreśla Cieśliński [2009], ubożenie
bioty porostów, podobnie innych grup organizmów, jest obecnie zjawiskiem powszechnym,
postępującym na coraz rozleglejszych obszarach. W odniesieniu do Białowieskiego PN i całego
obszaru Puszczy Białowieskiej proces ten ma szczególny wymiar. Zachodzi bowiem w obrębie
dużego i zwartego obszaru leśnego, w tym Parku, na obszarze objętym ochroną ścisłą już od
ponad 80 lat. Wiele gatunków uznanych obecnie za wymarłe występowało tu jeszcze w połowie
XX wieku. 
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szarach wyłączonych z działalności gospodarczej, takich jak „Rezerwat Ścisły” Białowieskiego
PN [Bernadzki i in. 1998a, b; Brzeziecki i in. 2012, 2016]. Zmiany te mają ogromny wpływ na
funkcjonowanie ekosystemów puszczańskich, ponieważ drzewa są tymi składnikami ekosystemów
leśnych, od których zależy trwanie wszystkich pozostałych elementów biocenozy [Ellison i in.
2005]. Sztandarowy przykład w tym zakresie to proces ustępowania świerka z drzewostanów
Puszczy. Na terenie „Rezerwatu Ścisłego” Białowieskiego PN proces ten trwa już od dawna, 
w efekcie czego liczebność świerka na tym terenie spadła do kilkunastu procent w stosunku do
stanu sprzed kilkudziesięciu lat [Brzeziecki i in. 2012, 2016]. Doszło do tego jeszcze przed wystą−
pieniem aktualnej fali zamierania drzewostanów świerkowych, a która obecnie objęła zasięgiem
praktycznie cały obszar Puszczy. Warto zauważyć, że często podkreśla się bardzo dużą rolę świerka
jako tego gatunku drzewa, z którym związane są liczne gatunki grzybów [Kujawa 2009], poro−
stów [Cieśliński 2009], owadów [Gutowski i in. 2009] oraz ptaków [Walankiewicz 2009]. Ustępo−
wanie świerka powoduje, że ustępują też gatunki z nim związane, tak jak to miało miejsce 
w przypadku wielu wspomnianych wyżej gatunków porostów [Cieśliński 2009].

Ujemne trendy dotyczą jednak nie tylko świerka, ale wielu innych gatunków drzew: osiki,
brzozy, sosny, dębu, klonu, wiązu czy w ostatnim czasie – jesionu. Tak jak w przypadku świerka,
można się spodziewać ujemnych efektów takich procesów dla tych elementów bogactwa przy−
rodniczego Puszczy, które są bezpośrednio związane z ww. gatunkami drzew. Przyczyny ustę−
powania wielu gatunków drzew w warunkach ochrony ścisłej są złożone i nie zawsze łatwe do
jednoznacznego wyjaśnienia. Z całą pewnością ważną rolę w tym procesie odgrywają globalne
zmiany środowiska, w tym ocieplenie i osuszenie klimatu, a także zanieczyszczenia przemy−
słowe atmosfery (w tym zwłaszcza depozycja związków azotowych) nieomijające obszaru Puszczy
Białowieskiej [Malzahn i in. 2009]. Można np. z dużą pewnością zakładać, że czynnik „klimaty−
czny” odpowiada za pogorszenie stanu zdrowotnego i osłabienie żywotności drzewostanów świer−
kowych występujących w Puszczy oraz zwiększenie ich podatności na ataki ze strony kornika
drukarza.

Poza zmianami zachodzącymi w środowisku abiotycznym bardzo dużą rolę odgrywa także
presja ze strony nadmiernie rozmnożonych populacji zwierząt kopytnych (głównie jelenia) na
odnowienie naturalne wielu gatunków drzew [Kuijper i in. 2010; Churski 2014]. Większość 
z nich nie wytrzymuje tej presji i tylko nieliczne (takie jak grab) w warunkach intensywnego
zgryzania przez zwierzynę są w stanie awansować do warstwy drzewostanu. Powoduje to syste−
matyczne ubożenie i upraszczanie składu gatunkowego drzewostanów, zwłaszcza na obszarach
objętych ochroną ścisłą, czyli tam, gdzie nie podejmuje się żadnych działań mających na celu
ochronę odnowień przed presją zwierzyny. Brak skutecznej kontroli liczebności zwierząt kopyt−
nych powoduje pośrednio negatywne efekty dla całej biocenozy lasu. W literaturze mówi się 
w takim przypadku o tzw. ujemnym efekcie kaskadowym [Côté i in. 2004].

Zanieczyszczenia atmosfery z całą pewnością są też (współ)odpowiedzialne za zmiany w bio−
cie porostów. Jak powszechnie wiadomo, porosty cechuje duża wrażliwość na wszelkiego rodzaju
zmiany warunków siedliskowych, w tym szczególnie wynikających z działalności człowieka.
Porosty są dobrym wskaźnikiem (bioindykatorem) zanieczyszczenia atmosfery związkami gazo−
wymi (głównie SO2, NOx) i metalami ciężkimi [Cieśliński 2009].

Kolejną przyczyną ubożenia bogactwa przyrodniczego Puszczy jest generalny proces zaniku
różnego rodzaju powierzchni otwartych – zarówno naturalnych, seminaturalnych, jak i antropo−
genicznych. Jak wspomniano już wcześniej, Puszcza Białowieska to nie tylko zwarte lasy, ale
również różnego rodzaju drogi, linie oddziałowe, łąki, torfowiska, turzycowiska, doliny rzeczne,
polany oraz składnice drewna. W związku z osadnictwem na terenie Puszczy od dawna istnieje
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RÓŻNORODNOŚĆ ORAZ WIELOŚĆ CZYNNIKÓW I PRZYCZYN POGORSZENIA ORAZ ZANIKU WALORÓW

PRZYRODNICZYCH PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. Chociaż wielu autorów prowadzących badania nad
różnymi grupami organizmów występujących w Puszczy Białowieskiej podkreśla na ogół duże
bogactwo i zróżnicowanie przyrodnicze tego terenu, a także fakt występowania na obszarze
Puszczy wielu rzadkich i chronionych gatunków, to nie oznacza to, że sytuacja w tym zakresie
jest bezpieczna i stabilna. Jest wręcz odwrotnie: praktycznie w odniesieniu do każdej grupy orga−
nizmów (nie wyłączając flagowego gatunku Puszczy – żubra) występują jakieś problemy i czyn−
niki zagrażające trwałości występowania wielu lokalnych populacji gatunków roślin, zwierząt 
i grzybów. Warto przy tym podkreślić, że o stopniu i skali niebezpieczeństwa dla różnych grup
organizmów mogą decydować różne czynniki i zjawiska, przy czym to, co jest korzystne dla jed−
nej grupy organizmów, może się okazać niekorzystne dla innej grupy i odwrotnie. Takie sytuacje
występują często na terenie Puszczy.

Według niektórych autorów najlepszym sposobem ochrony ekosystemów leśnych Puszczy
Białowieskiej jest „oddanie ich przyrodzie i minimalizacja ingerencji człowieka” [Pawlaczyk
2009]. Okazuje się jednak, że naturalne, spontaniczne zmiany sukcesyjne są dokładnie tym czyn−
nikiem, który w największym stopniu zagraża np. roślinom naczyniowym. W warunkach Puszczy
Białowieskiej „naturalne, spontaniczne zmiany sukcesyjne” polegają bowiem najczęściej na nie−
kontrolowanej ekspansji jednego gatunku – grabu, gatunku silnie ocieniającego glebę, co po−
woduje zanik wielu gatunków roślin, szczególnie tych o większych wymaganiach świetlnych
[Kwiatkowska, Wyszomirski 1998; Paluch 2001, 2003; Sokołowski 2004; Matuszkiewicz 2011].
Zmiany takie odgrywają szczególnie ważną rolę na obszarach wyjętych z użytkowania gospodar−
czego i objętych ochroną ścisłą [Bernadzki i in. 1998a, b; Brzeziecki i in. 2012, 2016] (ryc.).

Związany z tym problem to wieloletni proces ustępowania oraz niekorzystne zmiany w struk−
turze demograficznej wielu gatunków drzew, szczególnie silne i dobrze udokumentowane na ob−

976

Ryc. 
Ekspansja grabu w płacie zespołu Serratulo−Pinetum jako przyczyna zaniku różnorodności florystycznej
runa leśnego (na przykładzie stałej powierzchni badawczej Katedry Hodowli Lasu w oddz. 319 Białowie−
skiego Parku Narodowego)
Invasion of hornbeam as a factor leading to reduced overall floristic diversity in the Serratulo−Pinetum asso−
ciation (permanent sample plot of the Department of Silviculture in the compartment 319 of Białowieża
National Park)
Komputerowa wizualizacja wieloletniego rozwoju przykładowego fragmentu drzewostanu o wymiarach 40×60 m wykonana przy pomo−
cy programu BWINPro [Nagel, Schmidt 2006]
Computer visualisation of the long−term development of the exemplary forest stand 40×60 m performed using BWINPro software
[Nagel, Schmidt 2006] 
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szarach wyłączonych z działalności gospodarczej, takich jak „Rezerwat Ścisły” Białowieskiego
PN [Bernadzki i in. 1998a, b; Brzeziecki i in. 2012, 2016]. Zmiany te mają ogromny wpływ na
funkcjonowanie ekosystemów puszczańskich, ponieważ drzewa są tymi składnikami ekosystemów
leśnych, od których zależy trwanie wszystkich pozostałych elementów biocenozy [Ellison i in.
2005]. Sztandarowy przykład w tym zakresie to proces ustępowania świerka z drzewostanów
Puszczy. Na terenie „Rezerwatu Ścisłego” Białowieskiego PN proces ten trwa już od dawna, 
w efekcie czego liczebność świerka na tym terenie spadła do kilkunastu procent w stosunku do
stanu sprzed kilkudziesięciu lat [Brzeziecki i in. 2012, 2016]. Doszło do tego jeszcze przed wystą−
pieniem aktualnej fali zamierania drzewostanów świerkowych, a która obecnie objęła zasięgiem
praktycznie cały obszar Puszczy. Warto zauważyć, że często podkreśla się bardzo dużą rolę świerka
jako tego gatunku drzewa, z którym związane są liczne gatunki grzybów [Kujawa 2009], poro−
stów [Cieśliński 2009], owadów [Gutowski i in. 2009] oraz ptaków [Walankiewicz 2009]. Ustępo−
wanie świerka powoduje, że ustępują też gatunki z nim związane, tak jak to miało miejsce 
w przypadku wielu wspomnianych wyżej gatunków porostów [Cieśliński 2009].

Ujemne trendy dotyczą jednak nie tylko świerka, ale wielu innych gatunków drzew: osiki,
brzozy, sosny, dębu, klonu, wiązu czy w ostatnim czasie – jesionu. Tak jak w przypadku świerka,
można się spodziewać ujemnych efektów takich procesów dla tych elementów bogactwa przy−
rodniczego Puszczy, które są bezpośrednio związane z ww. gatunkami drzew. Przyczyny ustę−
powania wielu gatunków drzew w warunkach ochrony ścisłej są złożone i nie zawsze łatwe do
jednoznacznego wyjaśnienia. Z całą pewnością ważną rolę w tym procesie odgrywają globalne
zmiany środowiska, w tym ocieplenie i osuszenie klimatu, a także zanieczyszczenia przemy−
słowe atmosfery (w tym zwłaszcza depozycja związków azotowych) nieomijające obszaru Puszczy
Białowieskiej [Malzahn i in. 2009]. Można np. z dużą pewnością zakładać, że czynnik „klimaty−
czny” odpowiada za pogorszenie stanu zdrowotnego i osłabienie żywotności drzewostanów świer−
kowych występujących w Puszczy oraz zwiększenie ich podatności na ataki ze strony kornika
drukarza.

Poza zmianami zachodzącymi w środowisku abiotycznym bardzo dużą rolę odgrywa także
presja ze strony nadmiernie rozmnożonych populacji zwierząt kopytnych (głównie jelenia) na
odnowienie naturalne wielu gatunków drzew [Kuijper i in. 2010; Churski 2014]. Większość 
z nich nie wytrzymuje tej presji i tylko nieliczne (takie jak grab) w warunkach intensywnego
zgryzania przez zwierzynę są w stanie awansować do warstwy drzewostanu. Powoduje to syste−
matyczne ubożenie i upraszczanie składu gatunkowego drzewostanów, zwłaszcza na obszarach
objętych ochroną ścisłą, czyli tam, gdzie nie podejmuje się żadnych działań mających na celu
ochronę odnowień przed presją zwierzyny. Brak skutecznej kontroli liczebności zwierząt kopyt−
nych powoduje pośrednio negatywne efekty dla całej biocenozy lasu. W literaturze mówi się 
w takim przypadku o tzw. ujemnym efekcie kaskadowym [Côté i in. 2004].

Zanieczyszczenia atmosfery z całą pewnością są też (współ)odpowiedzialne za zmiany w bio−
cie porostów. Jak powszechnie wiadomo, porosty cechuje duża wrażliwość na wszelkiego rodzaju
zmiany warunków siedliskowych, w tym szczególnie wynikających z działalności człowieka.
Porosty są dobrym wskaźnikiem (bioindykatorem) zanieczyszczenia atmosfery związkami gazo−
wymi (głównie SO2, NOx) i metalami ciężkimi [Cieśliński 2009].

Kolejną przyczyną ubożenia bogactwa przyrodniczego Puszczy jest generalny proces zaniku
różnego rodzaju powierzchni otwartych – zarówno naturalnych, seminaturalnych, jak i antropo−
genicznych. Jak wspomniano już wcześniej, Puszcza Białowieska to nie tylko zwarte lasy, ale
również różnego rodzaju drogi, linie oddziałowe, łąki, torfowiska, turzycowiska, doliny rzeczne,
polany oraz składnice drewna. W związku z osadnictwem na terenie Puszczy od dawna istnieje
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szereg większych i mniejszych obszarów odlesionych, na czele z Polaną Białowieską. Istnienie
różnego rodzaju terenów otwartych i półotwartych, zarówno mających charakter permanentny,
jak i czasowy, umożliwia egzystencję bardzo licznych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Oka−
zuje się, że praktycznie w każdej grupie organizmów zamieszkujących Puszczę gatunki związane
z terenami otwartymi i półotwartymi mają swój znaczący udział. Przykładowo u lądowych ślima−
ków jest to około 10%, u skoczogonków około 15%, a w różnych rodzinach chrząszczy od ułamka
do ponad 50% [Gutowski i in. 2009].

Nie inaczej jest też w przypadku porostów. Wszelkiego rodzaju tereny bezleśne występujące
w Puszczy (wsie, łąki, pola, nieużytki) stanowią miejsca występowania wielu wyspecjalizowa−
nych gatunków. Niektóre z nich chętnie wykorzystują nawet różnego rodzaju podłoża typowo
antropogenicznego pochodzenia (beton, tynk, cegła, eternit) [Cieśliński 2009]. Powoduje to, że
liczba gatunków porostów występujących w całej Puszczy znacznie przewyższa liczbę gatunków
porostów występujących w Białowieskim PN, gdzie tego rodzaju siedliska i warunki z natury
rzeczy nie występują.

Gatunki ptaków związane z terenami otwartymi również odgrywają w Puszczy znaczącą rolę
[Walankiewicz 2009]. Dobrym przykładem w tym zakresie jest orlik krzykliwy. W ciągu ostat−
nich dwudziestu lat z Puszczy Białowieskiej i jej okolic zniknęło około 20 par orlików. Jedną 
z najważniejszych przyczyn tego zjawiska jest kurczenie się terenów otwartych (łąk, pastwisk 
i pól), ekstensywnie użytkowanych w przeszłości. Proces zmniejszania się powierzchni otwartych
i półotwartych na obszarze Puszczy trwa już od wielu lat. Ma on negatywne konsekwencje dla
praktycznie wszystkich grup organizmów zamieszkujących ten teren.

Kolejnym problemem jest mała liczba stanowisk oraz niskie zagęszczenia populacji wielu
gatunków. Problem ten dotyczy także „Rezerwatu Ścisłego” Białowieskiego PN, zajmującego
relatywnie duży obszar (największy obiekt tego rodzaju w naszym kraju), od praktycznie 100 lat
znajdującego się pod ochroną ścisłą. Swego rodzaju ciekawostką jest to, że w porównaniu z innymi
lasami strefy umiarkowanej w lasach Białowieskiego PN ptaki osiągają stosunkowo niskie za−
gęszczenie. Całkowite zagęszczenie ptaków, wynoszące maksymalnie do około 150 par/10 ha 
w łęgach oraz około 50 par/10 ha w borach, jest w Białowieskim PN kilkakrotnie niższe niż w Euro−
pie Zachodniej, gdzie może osiągać 400 par/10 ha [Tomiałoić i in. 1984; Wesołowski i in. 2003
za Walankiewicz 2009]. Tylko 17 gatunków ptaków, a więc mniej niż 10%, przekracza w Biało−
wieskim PN liczbę 1000 par lęgowych. Natomiast blisko 70% gatunków występuje w liczbie
100 i mniej par lęgowych [Walankiewicz 2009]. Tak niskie zagęszczenie przekłada się na duży
stopień zagrożenia wielu gatunków. Problem ten nie dotyczy zresztą tylko ptaków, ale i wielu
innych gatunków roślin, grzybów i zwierząt.

Wspomnieć należy również o problemie gatunków inwazyjnych, który także jest obserwo−
wany na obszarze Puszczy Białowieskiej. Dwa charakterystyczne przykłady ze świata roślin to
turzyca drżączkowata oraz niecierpek drobnolistny [Adamowski 2009]. W grupie ssaków podobną
rolę gatunku inwazyjnego odgrywa norka amerykańska. Występuje ona pospolicie m.in. w Biało−
wieskim PN. Gatunek ten jest bardzo ekspansywny i w krótkim czasie opanował wszystkie
odpowiednie dla siebie środowiska, stanowiąc poważną konkurencję dla tchórza i pośrednio dla
gronostaja [Zub 2009].

Podsumowanie
Nie ulega wątpliwości, że duże (ciągle jeszcze) bogactwo przyrodnicze Puszczy Białowieskiej to
przede wszystkim efekt dwóch czynników: 1) specyficznego, przejściowego położenia geogra−
ficznego (na styku Europy Wschodniej i Zachodniej) i korzystnych warunków naturalnych tego
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obszaru (duże zróżnicowanie warunków geologicznych, glebowych, topograficznych, stosunków
wodnych) oraz 2) unikalnej historii tego terenu, poddanego przez wieki wielu różnorodnym
wpływom i formom oddziaływania ze strony człowieka, cechującym się jednak na ogół umiarko−
waną intensywnością i natężeniem, co przełożyło się na generalnie dobry stan zachowania i duże
zróżnicowanie występujących tu ekosystemów.

Bogactwo przyrodnicze Puszczy, jak wynika z podanych wyżej wyrywkowych przykładów,
nie jest jednak dane raz na zawsze. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat bardzo wiele gatunków
związanych z Puszczą znacznie zmniejszyło swoją liczebność lub całkowicie wymarło. Wiele 
z nich cechuje się aktualnie wysokim stanem zagrożenia i często znajduje się na granicy całkowi−
tego ustąpienia. Problem polegający na zagrożeniu czy też całkowitym zaniku różnych, często
bardzo cennych (jak wspomniany wyżej obuwik pospolity) elementów różnorodności biologicz−
nej Puszczy Białowieskiej, nie dotyczy bynajmniej jedynie obszarów, które są lub do niedawna
były objęte działaniami z zakresu gospodarki leśnej. Problem ten w równym, a czasami można
odnieść wrażenie, że nawet w większym stopniu dotyczy także obszarów wyjętych z użytkowa−
nia i objętych ochroną ścisłą. W każdym razie wiele przypadków zaniku cennych elementów przy−
rody na takich obszarach zostało dobrze udokumentowanych. Tego rodzaju przypadki sugerują,
że ochrona ścisła (brak użytkowania), kierująca się nadrzędną zasadą ochrony naturalnych pro−
cesów, nie gwarantuje zachowania wszystkich elementów bogactwa przyrodniczego ekosyste−
mów leśnych (i nieleśnych) Puszczy Białowieskiej. Nawet jeżeli sprzyja ona pewnym grupom
gatunków (przede wszystkim chodzi tu o tzw. gatunki saproksyliczne, czyli uzależnione od
martwego drewna), to jednocześnie prowadzi do pogorszenia warunków życia wielu innych
gatunków (w tym rzadkich, cennych i zagrożonych), aż do ich eliminacji włącznie.

Świadomość, że ochrona ścisła często zawodzi pokładane w niej nadzieje, na świecie staje się
coraz powszechniejsza. Przykładowo Cole i Yung [2010] opisują przykłady degradacji środowiska
i zaniku cennych walorów przyrodniczych, mające miejsce w przypadku parków narodowych
oraz tzw. „wilderness areas”, których funkcjonowanie oparte jest na zasadzie ochrony naturalych
procesów, ze Stanów Zjednoczonych oraz z innych krajów na świecie. W konkluzji piszą: „kiedyś
sądzono, że ochrona ścisła jest skuteczną metodą zachowania wszystkich walorów przyrodni−
czych występujących w parkach narodowych i na obszarach »dzikiej przyrody«, (obecnie) coraz
lepiej widać, że pozostawienie przyrody samej sobie nie zapewnia ochrony bioróżnorodności 
i innych wartości związanych z terenami chronionymi”, (dlatego) „nie możemy ochronić parków
i obszarów »dzikiej przyrody«, wykreślając wokół nich linię i pozostawiając je samym sobie”.
Cole i Yung [2010] wskazują również, że „cele i wyniki (ochrony) powinny być jasno zdefinio−
wane, osiągalne i pożądane, (tymczasem) większość koncepcji bazujących na pojęciu »natural−
ności« nie spełnia tych warunków”, a także, że „kluczowym wyzwaniem dla zarządzania parkami
i obszarami »dzikiej przyrody« staje się dzisiaj kwestia decyzji odnośnie do tego, gdzie, kiedy 
i jak wpływać na przebieg procesów fizycznych i biologicznych, aby trwale zachować to, na czym
nam zależy w takich miejscach”.

W podobnym duchu wypowiada się także O’Hara [2016], który zauważa, że „podstawowe
założenie (paradygmat), na którym opiera się gospodarka leśna, mówi o tym, że lasy zagospoda−
rowane są w stanie dostarczyć człowiekowi szerszej palety dóbr i korzyści niż lasy niezagospo−
darowane (lasy naturalne)”. Stwierdza on również, że „cele zagospodarowania lasów mogą być
bardzo różne i że odpowiednie działania z zakresu gospodarki leśnej mogą wzmocnić zdolność
lasów do pełnienia tych funkcji (nie wyłączając funkcji przyrodniczych), które w danym miejscu
i czasie uważane są przez nas za ważne”.
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szereg większych i mniejszych obszarów odlesionych, na czele z Polaną Białowieską. Istnienie
różnego rodzaju terenów otwartych i półotwartych, zarówno mających charakter permanentny,
jak i czasowy, umożliwia egzystencję bardzo licznych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Oka−
zuje się, że praktycznie w każdej grupie organizmów zamieszkujących Puszczę gatunki związane
z terenami otwartymi i półotwartymi mają swój znaczący udział. Przykładowo u lądowych ślima−
ków jest to około 10%, u skoczogonków około 15%, a w różnych rodzinach chrząszczy od ułamka
do ponad 50% [Gutowski i in. 2009].

Nie inaczej jest też w przypadku porostów. Wszelkiego rodzaju tereny bezleśne występujące
w Puszczy (wsie, łąki, pola, nieużytki) stanowią miejsca występowania wielu wyspecjalizowa−
nych gatunków. Niektóre z nich chętnie wykorzystują nawet różnego rodzaju podłoża typowo
antropogenicznego pochodzenia (beton, tynk, cegła, eternit) [Cieśliński 2009]. Powoduje to, że
liczba gatunków porostów występujących w całej Puszczy znacznie przewyższa liczbę gatunków
porostów występujących w Białowieskim PN, gdzie tego rodzaju siedliska i warunki z natury
rzeczy nie występują.

Gatunki ptaków związane z terenami otwartymi również odgrywają w Puszczy znaczącą rolę
[Walankiewicz 2009]. Dobrym przykładem w tym zakresie jest orlik krzykliwy. W ciągu ostat−
nich dwudziestu lat z Puszczy Białowieskiej i jej okolic zniknęło około 20 par orlików. Jedną 
z najważniejszych przyczyn tego zjawiska jest kurczenie się terenów otwartych (łąk, pastwisk 
i pól), ekstensywnie użytkowanych w przeszłości. Proces zmniejszania się powierzchni otwartych
i półotwartych na obszarze Puszczy trwa już od wielu lat. Ma on negatywne konsekwencje dla
praktycznie wszystkich grup organizmów zamieszkujących ten teren.

Kolejnym problemem jest mała liczba stanowisk oraz niskie zagęszczenia populacji wielu
gatunków. Problem ten dotyczy także „Rezerwatu Ścisłego” Białowieskiego PN, zajmującego
relatywnie duży obszar (największy obiekt tego rodzaju w naszym kraju), od praktycznie 100 lat
znajdującego się pod ochroną ścisłą. Swego rodzaju ciekawostką jest to, że w porównaniu z innymi
lasami strefy umiarkowanej w lasach Białowieskiego PN ptaki osiągają stosunkowo niskie za−
gęszczenie. Całkowite zagęszczenie ptaków, wynoszące maksymalnie do około 150 par/10 ha 
w łęgach oraz około 50 par/10 ha w borach, jest w Białowieskim PN kilkakrotnie niższe niż w Euro−
pie Zachodniej, gdzie może osiągać 400 par/10 ha [Tomiałoić i in. 1984; Wesołowski i in. 2003
za Walankiewicz 2009]. Tylko 17 gatunków ptaków, a więc mniej niż 10%, przekracza w Biało−
wieskim PN liczbę 1000 par lęgowych. Natomiast blisko 70% gatunków występuje w liczbie
100 i mniej par lęgowych [Walankiewicz 2009]. Tak niskie zagęszczenie przekłada się na duży
stopień zagrożenia wielu gatunków. Problem ten nie dotyczy zresztą tylko ptaków, ale i wielu
innych gatunków roślin, grzybów i zwierząt.

Wspomnieć należy również o problemie gatunków inwazyjnych, który także jest obserwo−
wany na obszarze Puszczy Białowieskiej. Dwa charakterystyczne przykłady ze świata roślin to
turzyca drżączkowata oraz niecierpek drobnolistny [Adamowski 2009]. W grupie ssaków podobną
rolę gatunku inwazyjnego odgrywa norka amerykańska. Występuje ona pospolicie m.in. w Biało−
wieskim PN. Gatunek ten jest bardzo ekspansywny i w krótkim czasie opanował wszystkie
odpowiednie dla siebie środowiska, stanowiąc poważną konkurencję dla tchórza i pośrednio dla
gronostaja [Zub 2009].

Podsumowanie
Nie ulega wątpliwości, że duże (ciągle jeszcze) bogactwo przyrodnicze Puszczy Białowieskiej to
przede wszystkim efekt dwóch czynników: 1) specyficznego, przejściowego położenia geogra−
ficznego (na styku Europy Wschodniej i Zachodniej) i korzystnych warunków naturalnych tego

Puszcza Białowieska jako ostoja 979

obszaru (duże zróżnicowanie warunków geologicznych, glebowych, topograficznych, stosunków
wodnych) oraz 2) unikalnej historii tego terenu, poddanego przez wieki wielu różnorodnym
wpływom i formom oddziaływania ze strony człowieka, cechującym się jednak na ogół umiarko−
waną intensywnością i natężeniem, co przełożyło się na generalnie dobry stan zachowania i duże
zróżnicowanie występujących tu ekosystemów.

Bogactwo przyrodnicze Puszczy, jak wynika z podanych wyżej wyrywkowych przykładów,
nie jest jednak dane raz na zawsze. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat bardzo wiele gatunków
związanych z Puszczą znacznie zmniejszyło swoją liczebność lub całkowicie wymarło. Wiele 
z nich cechuje się aktualnie wysokim stanem zagrożenia i często znajduje się na granicy całkowi−
tego ustąpienia. Problem polegający na zagrożeniu czy też całkowitym zaniku różnych, często
bardzo cennych (jak wspomniany wyżej obuwik pospolity) elementów różnorodności biologicz−
nej Puszczy Białowieskiej, nie dotyczy bynajmniej jedynie obszarów, które są lub do niedawna
były objęte działaniami z zakresu gospodarki leśnej. Problem ten w równym, a czasami można
odnieść wrażenie, że nawet w większym stopniu dotyczy także obszarów wyjętych z użytkowa−
nia i objętych ochroną ścisłą. W każdym razie wiele przypadków zaniku cennych elementów przy−
rody na takich obszarach zostało dobrze udokumentowanych. Tego rodzaju przypadki sugerują,
że ochrona ścisła (brak użytkowania), kierująca się nadrzędną zasadą ochrony naturalnych pro−
cesów, nie gwarantuje zachowania wszystkich elementów bogactwa przyrodniczego ekosyste−
mów leśnych (i nieleśnych) Puszczy Białowieskiej. Nawet jeżeli sprzyja ona pewnym grupom
gatunków (przede wszystkim chodzi tu o tzw. gatunki saproksyliczne, czyli uzależnione od
martwego drewna), to jednocześnie prowadzi do pogorszenia warunków życia wielu innych
gatunków (w tym rzadkich, cennych i zagrożonych), aż do ich eliminacji włącznie.

Świadomość, że ochrona ścisła często zawodzi pokładane w niej nadzieje, na świecie staje się
coraz powszechniejsza. Przykładowo Cole i Yung [2010] opisują przykłady degradacji środowiska
i zaniku cennych walorów przyrodniczych, mające miejsce w przypadku parków narodowych
oraz tzw. „wilderness areas”, których funkcjonowanie oparte jest na zasadzie ochrony naturalych
procesów, ze Stanów Zjednoczonych oraz z innych krajów na świecie. W konkluzji piszą: „kiedyś
sądzono, że ochrona ścisła jest skuteczną metodą zachowania wszystkich walorów przyrodni−
czych występujących w parkach narodowych i na obszarach »dzikiej przyrody«, (obecnie) coraz
lepiej widać, że pozostawienie przyrody samej sobie nie zapewnia ochrony bioróżnorodności 
i innych wartości związanych z terenami chronionymi”, (dlatego) „nie możemy ochronić parków
i obszarów »dzikiej przyrody«, wykreślając wokół nich linię i pozostawiając je samym sobie”.
Cole i Yung [2010] wskazują również, że „cele i wyniki (ochrony) powinny być jasno zdefinio−
wane, osiągalne i pożądane, (tymczasem) większość koncepcji bazujących na pojęciu »natural−
ności« nie spełnia tych warunków”, a także, że „kluczowym wyzwaniem dla zarządzania parkami
i obszarami »dzikiej przyrody« staje się dzisiaj kwestia decyzji odnośnie do tego, gdzie, kiedy 
i jak wpływać na przebieg procesów fizycznych i biologicznych, aby trwale zachować to, na czym
nam zależy w takich miejscach”.

W podobnym duchu wypowiada się także O’Hara [2016], który zauważa, że „podstawowe
założenie (paradygmat), na którym opiera się gospodarka leśna, mówi o tym, że lasy zagospoda−
rowane są w stanie dostarczyć człowiekowi szerszej palety dóbr i korzyści niż lasy niezagospo−
darowane (lasy naturalne)”. Stwierdza on również, że „cele zagospodarowania lasów mogą być
bardzo różne i że odpowiednie działania z zakresu gospodarki leśnej mogą wzmocnić zdolność
lasów do pełnienia tych funkcji (nie wyłączając funkcji przyrodniczych), które w danym miejscu
i czasie uważane są przez nas za ważne”.
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Dwa  wieki Puszczy Białowieskiej na łamach „Sylwana”

Bogdan Brzeziecki980

Jak wynika nawet z pobieżnego i wstępnego ujęcia tematu, problem bogactwa przyrod−
niczego Puszczy Białowieskiej i jego zachowania w sposób trwały jest znacznie bardziej złożony
i skomplikowany, niż to się dzisiaj często przedstawia. Jedno wydaje się pewne: tak jak nie ma
jednej tylko przyczyny generalnego zmniejszania się różnorodności biologicznej Puszczy w okre−
sie ostatnich kilkudziesięciu lat, tak nie ma jednej prostej recepty na trwałą ochronę i zacho−
wanie wszystkich walorów przyrodniczych Puszczy. Wbrew temu, co się dzisiaj sugeruje, nie
jest taką receptą objęcie całej polskiej części Puszczy Białowieskiej ochroną ścisłą. Odwrotnie 
– zachowanie bogactwa przyrodniczego oraz innych walorów Puszczy w możliwie jak najlepszym
stanie dla przyszłych pokoleń wymaga aktywnej, mądrej, kompleksowej strategii i całego sze−
regu dobrze przemyślanych działań hodowlano−ochronnych, biorących pod uwagę wszystkie
dotychczasowe doświadczenia i całą dostępną wiedzę o procesach zachodzących w Puszczy oraz
w jej otoczeniu. Na potrzebę takich działań wskazują zarówno przykłady wielu negatywnych
zjawisk zachodzących w tych fragmentach Puszczy, które już od dawna zostały wyłączone spod
bezpośredniego wpływu człowieka, jak również przykłady i doświadczenia z wielu innych cen−
nych przyrodniczo obszarów z całego świata [Cole, Yung 2012].
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The Białowieża Forest (BF) is in many respects an exceptional object, of a great importance for
nature protection and forest management, at the international scale. The BF plays also a key
role from the point of view of regional development and welfare of local community. In the last
period, a big threat for multiple values of the BF has arisen, as a result of enormous bark beetle
infestation, which started in 2012 and has killed 1.4 million m3 of spruce trees. In the paper, first,
a brief overview of the general history of the BF and an account of long−term human impacts
on its functioning and structure is provided. Next, the history of bark beetle infestations in the
BF is analysed. It is shown that, in the period 1992−2007, the average volume of spruces killed
by bark beetle amounted on average to 20,000 m3 of wood annually. During that period practically
all dead trees were removed from the forest by means of salvation cuttings. Starting from 2008,
more and more trees infested by European spruce bark beetle were left in the forest, in a result
of a pressure exerted by environmental groups. In 2012, Minister of Environment decided to
reduce the allowable cut, determined in forest management plans elaborated for the managed
part of the BF, from 107,000 to 48,500 m3/year. This decision, along with several other regulations
and restrictions, made in practice impossible to stop the development of a current bark beetle
infestation, which started in 2011 and intensified during the next 6 years (solely in 2016 bark
beetles killed 480,000 m3 of spruce trees). In the paper, the most important implications and
consequences of the current situation are briefly summarized and discussed. A special attention
is given to the problems concerning: 1) protection of Natura 2000 species and sites (endangered 
by bark beetle outbreak), 2) a negative influence of large amounts of spruce deadwood on forest
soils, 3) threats caused by pathogenic fungi, 4) question of public safety, 5) fire hazard, and 
6) economical dimension. The legal and socio−economical foundations of the functioning of Haj−
nówka, Browsk and Białowieża forest districts comprising the managed part of the BF, as well
as their most important environmental and social consequences are discussed too. Among others,
it is indicated that, under current conditions of the BF, human intervention plays a key role in
maintaining stable and compositionally diverse woodland communities. Finally, several suggestions
and recommendations are provided, aimed at, in the short term, breaking off the current bark
beetle outbreak, and, in the long term, at maintaining a multifunctional character of the BF and
its ability to provide all important ecosystem services on a sustainable basis.

Problem of a massive dying−off of Norway spruce stands in the
‘Białowieża Forest' Forest Promotional Complex 
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The Białowieża Forest (BF) is in many respects an exceptional object, of a great importance for
nature protection and forest management, at the international scale. The BF plays also a key
role from the point of view of regional development and welfare of local community. In the last
period, a big threat for multiple values of the BF has arisen, as a result of enormous bark beetle
infestation, which started in 2012 and has killed 1.4 million m3 of spruce trees. In the paper, first,
a brief overview of the general history of the BF and an account of long−term human impacts
on its functioning and structure is provided. Next, the history of bark beetle infestations in the
BF is analysed. It is shown that, in the period 1992−2007, the average volume of spruces killed
by bark beetle amounted on average to 20,000 m3 of wood annually. During that period practically
all dead trees were removed from the forest by means of salvation cuttings. Starting from 2008,
more and more trees infested by European spruce bark beetle were left in the forest, in a result
of a pressure exerted by environmental groups. In 2012, Minister of Environment decided to
reduce the allowable cut, determined in forest management plans elaborated for the managed
part of the BF, from 107,000 to 48,500 m3/year. This decision, along with several other regulations
and restrictions, made in practice impossible to stop the development of a current bark beetle
infestation, which started in 2011 and intensified during the next 6 years (solely in 2016 bark
beetles killed 480,000 m3 of spruce trees). In the paper, the most important implications and
consequences of the current situation are briefly summarized and discussed. A special attention
is given to the problems concerning: 1) protection of Natura 2000 species and sites (endangered 
by bark beetle outbreak), 2) a negative influence of large amounts of spruce deadwood on forest
soils, 3) threats caused by pathogenic fungi, 4) question of public safety, 5) fire hazard, and 
6) economical dimension. The legal and socio−economical foundations of the functioning of Haj−
nówka, Browsk and Białowieża forest districts comprising the managed part of the BF, as well
as their most important environmental and social consequences are discussed too. Among others,
it is indicated that, under current conditions of the BF, human intervention plays a key role in
maintaining stable and compositionally diverse woodland communities. Finally, several suggestions
and recommendations are provided, aimed at, in the short term, breaking off the current bark
beetle outbreak, and, in the long term, at maintaining a multifunctional character of the BF and
its ability to provide all important ecosystem services on a sustainable basis.
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Wstęp
Puszcza Białowieska jest obiektem o unikalnym charakterze oraz dużym znaczeniu dla ochrony
przyrody i gospodarki leśnej, nie tylko w naszym kraju. Pełni też ważną rolę w zrównoważonym
rozwoju regionu oraz w zapewnieniu dobrobytu lokalnej społeczności. W ostatnim czasie wiel−
kim zagrożeniem dla Puszczy i jej wielostronnych walorów stała się trwająca w niej od 2012 roku
gradacja kornika drukarza Ips typographus, w wyniku której zamarły już drzewostany świerkowe
o łącznej miąższości około 1,4 mln m3 (www.bialystok.lasy.gov.pl). 

Celem opracowania było przedstawienie sytuacji, jaka zarysowała się w szóstym roku trwania
gradacji kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej. Praca ma charakter przeglądowy, wykorzystano
w niej opublikowane wyniki badań naukowych i ekspertyz, dane gospodarcze, obowiązujące
akty prawne i decyzje administracyjne. Wzięto również pod uwagę opinie władz województwa pod−
laskiego, starostwa powiatowego w Hajnówce, stanowisko przedstawicieli samorządów, a także
przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku i służby leśnej nadleś−
nictw puszczańskich. Zakres pracy obejmuje próbę ustalenia przyczyn obecnej sytuacji, wypra−
cowanie wskazówek i sugestii zmierzających do ograniczenia negatywnych skutków gradacji
kornika drukarza obecnie, a także wskazanie sposobów postępowania (na różnych szczeblach
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władz centralnych i regionalnych) mających na celu zachowanie wszechstronnych walorów Puszczy
Białowieskiej w przyszłości.

Zarys historii gospodarczej i przyrodniczej Puszczy Białowieskiej
Puszcza Białowieska od wieków podlegała różnym formom użytkowania przez człowieka. W okre−
sie Polski Królewskiej położona na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego, spełniała od końca
XIV wieku do końca XVIII wieku głównie funkcję łowiecką [Więcko 1984]. Pod koniec okresu
zaborów Puszcza została zamieniona w carski zwierzyniec, czego efektem było doprowadzenie
do dużej liczebności jeleniowatych i żubrów, z katastrofalnymi skutkami dla lasu, a zwłaszcza
dla naturalnych procesów odnowieniowych [Seferyniak 1925; Faliński 1986, 1988]. Eksploatacja
zasobów drzewnych Puszczy na skalę przemysłową rozpoczęła się podczas I wojny światowej,
kiedy wycięto w niej rabunkowo ponad 4 mln m3 drewna i założono 6500 ha zrębów zupełnych.
Proces ten trwał także w okresie międzywojennym. Na podstawie umowy podpisanej z polskim
rządem firma „The Century European Timber Corporation” pozyskała w latach 1924−1929 
2,5 mln m3 drewna, nie wywiązując się przy tym z obowiązku odnawiania powierzchni zrębo−
wych [Więcko 1984]. Obszary te zostały odnowione dopiero przez polską administrację leśną, 
z konieczności między innymi świerkiem obcego pochodzenia. Do lat 60. XX wieku w wielu
drzewostanach na terenie Puszczy prowadzony był intensywny wypas zwierząt gospodarskich. 

Okres II wojny światowej przyczynił się do dalszych szkód powodowanych nadmiernym 
i niekontrolowanym wycinaniem drzew. Również tuż po wojnie, ze względu na potrzeby wynika−
jące z konieczności odbudowy kraju po zniszczeniach wojennych, prowadzono na terenie obec−
nych nadleśnictw puszczańskich intensywne pozyskanie drewna, często w formie zrębów zupełnych
odnawianych głównie gatunkami iglastymi.

W świetle informacji dotyczących historii wpływu człowieka na ekosystemy Puszczy twier−
dzenie, jakoby miała ona stanowić „ostatni pierwotny las w niżowej części Europy”, jest niepraw−
dziwe [Bernadzki i in. 2012]. Nawet drzewostany na terenie najstarszej części Białowieskiego
Parku Narodowego (w Rezerwacie Ścisłym) niesłusznie uważane są za dziewicze [Konieczny
2016]. Były one wycinane przez zaborców carskich – głównie w latach 1898−1910 i później przez
niemieckich okupantów w okresie 1915−1918 [Paczoski 1930; Zaręba 1958; Michalczuk 2001].
Nawet w pierwszych latach istnienia parku narodowego (do roku 1929) wycinano w nim poje−
dyncze martwe drzewa [Michalczuk 2001]. Puszcza Białowieska nie jest więc „lasem pierwotnym”
ani „lasem w pełni naturalnym”, natomiast mamy do czynienia na tym terenie z występowa−
niem biocenoz zbliżonych do naturalnych [Matuszkiewicz 2016]. Niemniej argumenty o rzekomej
pierwotności czy naturalności Puszczy są wykorzystywane przez zwolenników objęcia całego jej
obszaru ochroną ścisłą. 

Zdecydowana większość obecnych drzewostanów w Puszczy to efekt działań człowieka.
Dzięki konsekwentnej pracy wielu pokoleń leśników nastąpiło w Puszczy zwiększenie prze−
ciętnej zasobności drzewostanów z poziomu 187 m3/ha w 1930 roku do 340 m3/ha współcześnie.
Znaczący zwrot w podejściu do problemu zagospodarowania zasobów Puszczy dokonał się 
w momencie wejścia w życie Ustawy… [1991]. Od tego czasu prowadzona jest w nadleśnictwach
Puszczy zrównoważona i wielofunkcyjna gospodarka leśna. W 1994 roku decyzją Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa został powołany Leśny Kompleks
Promocyjny „Puszcza Białowieska”, obejmujący nadleśnictwa Białowieża, Browsk i Hajnówka,
którego podstawowym zadaniem jest wdrażanie proekologicznego modelu leśnictwa, ochrona
bioróżnorodności oraz edukacja leśna społeczeństwa.
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Od dawna dostrzegano potrzebę objęcia szczególną formą ochrony wybranych fragmentów
Puszczy Białowieskiej. W 1919 roku powstał pomysł ochrony najcenniejszych i najlepiej zacho−
wanych fragmentów Puszczy, a w 1921 roku w Departamencie Leśnictwa podjęto decyzję o utwo−
rzeniu leśnictwa Rezerwat (około 4700 ha), które w 1929 roku zostało w całości objęte ochroną
ścisłą. W 1932 roku Minister Rolnictwa i Reform Rolnych wydał rozporządzenie o utworzeniu
Parku Narodowego w Białowieży. W 1947 roku Rada Ministrów potwierdziła status parku naro−
dowego pod nazwą Białowieski Park Narodowy. W 1977 roku UNESCO mianowało BPN Rezer−
watem Biosfery, a w 1979 roku Park został wpisany na listę Obiektów Światowego Dziedzictwa
UNESCO. W 1996 roku Rada Ministrów powiększyła Białowieski Park Narodowy do 10 502 ha,
ze strefą buforową wielkości 3224 ha. W 2004 roku uznano Puszczę Białowieską za Ostoję
Natura 2000 PLC200004 „Puszcza Białowieska”. W 2005 roku cała polska część Puszczy otrzy−
mała status Rezerwatu Biosfery. W 2014 roku cała Puszcza Białowieska (po stronie polskiej i biało−
ruskiej) została uznana przez UNESCO za Obiekt Światowego Dziedzictwa. 

Aktualny stan sanitarny drzewostanów świerkowych 
oraz wynikające stąd zagrożenia

DYNAMIKA POPULACJI KORNIKA DRUKARZA W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. W okresie ostatnich 100 lat
gradacje kornika drukarza na terenie Puszczy występowały wielokrotnie: największe przebie−
gały w latach 1919−1922, 1950−1957, 1960−1966, 1983−1988 i 1994−1997 [Michalski i in. 2004].
Praktycznie co roku w drzewostanach zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej kolejne
świerki są zasiedlane przez kornika drukarza (ryc. 1). Ponieważ do 2007 roku większość zasiedlo−
nych świerków była usuwana w ramach prowadzonych zabiegów ochronnych, ich miąższość w ciągu
jednego sezonu wegetacyjnego utrzymywała się przeciętnie na poziomie około 20 tys. m3. 

Ryc. 1.
Miąższość świerków zasiedlonych przez kornika drukarza (oceniona na podstawie wyznaczenia i pomiarów
drzew przez służbę leśną) oraz wyrobionych i usuniętych w ramach zabiegów ochronnych prowadzonych
w zagospodarowanej polskiej części Puszczy Białowieskiej w okresie 1992−2017
Volume of Norway spruces killed by European spruce bark beetle (based on measurements of trees
marked by a forest staff) and utilised in the salvation cuttings in the Polish managed part of the Białowieża
Forest within the period 1992−2017
*do 31 października na podstawie danych z RDLP Białystok
till October 31st based on data from Regional Directorate of the State Forests in Białystok
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Aktualny stan sanitarny drzewostanów świerkowych 
oraz wynikające stąd zagrożenia
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Ryc. 2.
Fragment Puszczy Białowieskiej z martwymi świerkami (kolor niebiesko−zielony) na zdjęciach lotniczych
barwnych w podczerwieni, wykonanych w ramach projektu LIFE+ ForBioSensing PL „Kompleksowy
monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych”
LIFE13 ENV/PL/000048
A fragment of Białowieża Forest with dead Norway spruces (green−blue colour) on aerial colour infra−red
photographs taken for the Project LIFE+ ForBioSensing PL ‘Comprehensive monitoring of stand dynamics
in the Białowieża Forest, as supported by remote sensing techniques’ LIFE13 ENV/PL/000048

Sytuacja zmieniła się po 2008 roku. Coraz większa część czynnego posuszu świerkowego
pozostawała w drzewostanach (głównie w rezerwatach). Szczególnie mało (zaledwie około połowy
zasiedlonych drzew) usunięto w 2012 roku, czego konsekwencją było zwiększenie miąższości
drzew opanowanych przez kornika w kolejnych latach: do około 100 tys. m3 w 2013 roku, około
200 tys. m3 w 2014 roku, około 270 tys. m3 w 2015 roku i ponad 480 tys. m3 w 2016 roku. Jedno−
cześnie, ze względu na istniejące ograniczenia i zakazy, w tym okresie tylko niewielka część za−
siedlonych drzew (około 14%) była pozyskiwana w ramach zabiegów ochronnych (ryc. 2).

Dopiero w 2017 roku, dzięki decyzji Ministra Środowiska, pojawiła się możliwość bardziej
zdecydowanej walki z kornikiem na obszarze LKP „Puszcza Białowieska”. W dniu 31 paździer−
nika 2017 roku ogólna miąższość drzew zasiedlonych przez kornika od początku roku wyniosła
około 360 tys. m3, natomiast miąższość drzew usuniętych w celu poprawy bezpieczeństwa pub−
licznego i pożarowego wyniosła około 150 tys. m3. 

Choć zamieranie świerka następuje najczęściej w drzewostanach starszych klas wieku, szcze−
gólnie cennych z punktu widzenia ochrony bioróżnorodności, to obecnie problem ten dotyczy
w coraz większym stopniu także drzewostanów młodych, reprezentujących nawet II klasę wieku.
Głównym powodem gwałtownego zwiększenia liczby i miąższości świerków zamarłych w wyniku
masowego rozrodu kornika drukarza w ostatnich latach było ograniczenie na podstawie decyzji
Ministra Środowiska [Decyzja… 2012a−c] etatu użytkowania ze 107 do 48,5 tys. m3 oraz wprowa−
dzenie wielu różnych zakazów. Ograniczyło to możliwości wykonywania zabiegów ratowniczych
na terenach objętych wielkoobszarową gradacją tego szkodnika.

Data pozyskania zdjęć: 27.09−2.10.2017 r.
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W 2012 roku, kiedy rozpoczęła się w Puszczy Białowieskiej obecna gradacja kornika drukarza,
wchodzące w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska” nadleśnictwa
Białowieża, Browsk i Hajnówka, kierując się zapisami Instrukcji… [2012], próbowały podejmować
działania zmierzające jeśli nie do zatrzymania, to przynajmniej spowolnienia procesu rozpadu
drzewostanów świerkowych. Jednak wprowadzone wraz z zatwierdzonymi planami urządzenia lasu
ograniczenia dotyczące rozmiaru cięć, razem z długą listą drzewostanów wyłączonych z wszelkich
prac pielęgnacyjno−ochronnych, zablokowały możliwość przeprowadzenia skutecznych zabiegów
ochronnych przeciwko kornikowi. Takie zabiegi mogły być wykonywane jedynie w drzewosta−
nach świerkowych w wieku poniżej 100 lat, przy czym jako drzewostany 100−letnie traktowano
te, w których zaledwie 10% drzew przekroczyło ten wiek. Zabiegów ochronnych nie prowa−
dzono także na siedliskach bagiennych i wilgotnych. Wszystkie drzewostany pozostające bez
zabiegów ochronnych zajmowały powierzchnię 22 838 ha, co stanowiło 46% powierzchni leśnej
nadleśnictw Puszczy Białowieskiej. Walki z gradacją kornika drukarza nie prowadzono także na
obszarze rezerwatów przyrody, które łącznie obejmują powierzchnię 12 054 ha, czyli kolejne 24%
powierzchni leśnej nadleśnictw puszczańskich. Konsekwencją wymienionych ograniczeń było
pozostawienie w drzewostanach dużej liczby świerków zaatakowanych przez kornika drukarza.

Zapewne nie byłoby dzisiaj problemu katastrofalnego zamierania świerczyn białowieskich,
gdyby w 2011 roku umożliwiono leśnikom usunięcie 5 tys. m3 świerków połamanych i powalo−
nych przez wiatr i podjęcie działań mających na celu niedopuszczenie do gradacji kornika drukarza.
Ponieważ znaczna część uszkodzonych drzew przekraczała wiek 100 lat, nadleśnictwa LKP
„Puszcza Białowieska” wystąpiły do Głównego Konserwatora Przyrody o zgodę na działania och−
ronne. Wobec braku reakcji z jego strony z podobną prośbą wystąpiła także Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Białymstoku, ale również nie uzyskała pozytywnej odpowiedzi.

ZNACZENIE KORNIKA DRUKARZA DLA ZAMIERANIA DRZEWOSTANÓW ŚWIERKOWYCH. Kornik drukarz
Ips typographus (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae), żerujący w łyku i miazdze drzew świerka,
w krótkim czasie prowadzi do ich zamierania, dlatego jest ich najgroźniejszym kambiofagiem.
Przy małej liczebności populacji opanowuje on najczęściej drzewa osłabione, powalone przez
wiatr, złamane lub ścięte. Natomiast w okresie gradacji atakuje drzewa całkowicie zdrowe, nie−
wykazujące żadnych oznak osłabienia i doprowadza do zamierania całych drzewostanów [Grodzki
2016]. Dotyczy to zwłaszcza litych świerczyn w starszym wieku, rosnących na niewłaściwych
siedliskach, zarówno na niżu, jak i w górach. W ostatnich dziesięcioleciach rozległe obszarowo 
i trwające przez kilka lat gradacje kornika drukarza miały miejsce nie tylko w Polsce, ale i w in−
nych krajach środkowej Europy [Grodzki i in. 2013; Grodzki, Kolk 2013]. Każda gradacja kornika
drukarza – gatunku o dużym potencjale rozrodczym, mogącym wyprowadzać w ciągu roku dwie
generacje główne oraz jedną do dwóch generacji siostrzanych, z reguły prowadzi do katastrofal−
nych skutków i znacznych strat gospodarczych na całym obszarze występowania świerka.

Zwiększenie liczebności populacji kornika drukarza następuje często w wyniku pozosta−
wiania w lesie dużej liczby nieokorowanych złomów i wywrotów, co sprzyja zasiedlaniu żywych
drzew stojących [Starzyk 2013a]. Rozwój i rozród populacji kornika drukarza stymulują takie czyn−
niki jak: wysoka temperatura, brak opadów atmosferycznych, niekorzystne warunki glebowe
oraz uszkodzenie drzewostanów świerkowych przez wiatr i śnieg, a także porażenie przez opieńki
i korzeniowca wieloletniego. Podatność na zasiedlenie przez kornika drukarza zwiększa się w przy−
padku drzewostanów starszych i osłabionych przez suszę. Świerk ma płytki system korzeniowy,
dlatego przy braku wody zredukowana jest produkcja żywicy służącej do zalewania wszelkich
zranień, w tym wgryzień owadów. Wszystkie te czynniki działają synergicznie, powodując gwał−
towne zmiany liczebności populacji kornika drukarza i innych gatunków mu towarzyszących
[Starzyk 2013b].
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Można spotkać się z poglądem, że stosowane dotychczas metody ograniczania liczebności
populacji korników i zmniejszania rozmiaru powodowanych przez nie szkód są mało skuteczne
i niecelowe, ponieważ stymulują rozwój gradacji, a tam, gdzie usuwa się cały wydzielony posusz,
drzewostan zamiera znacznie szybciej. Wyniki wieloletnich obserwacji i doświadczeń zebranych
podczas zwalczania kornika drukarza w Polsce i w wielu krajach europejskch dowodzą jednak
czegoś zupełnie innego [Capecki i in. 1998; Grodzki 2016]. W związku z tym nie można zrezyg−
nować ze stosowania zabiegów profilaktycznych szczegółowo omówionych w Instrukcji ochrony
lasu [2012] oraz sprawdzonych w praktyce metod ograniczania liczebności populacji kornika
drukarza [Hilszczański, Starzyk 2017].

GRADACJA KORNIKA DRUKARZA A POTRZEBA CZYNNEJ OCHRONY CENNYCH GATUNKÓW I SIEDLISK

PRZYRODNICZYCH. Na konieczność podejmowania działań mających na celu ograniczenie nega−
tywnych skutków gradacji kornika drukarza w drzewostanach gospodarczych wskazują potrzeby
ochrony czynnej gatunków i siedlisk przyrodniczych. Celem zabiegów ochrony czynnej jest
m.in. inicjowanie oraz ochrona właściwego przebiegu procesów odnowieniowych, z udziałem
wszystkich gatunków drzew ważnych dla Puszczy Białowieskiej, a także kreowanie zróżnico−
wanej przestrzennie i gatunkowo struktury lasu oraz ochrona ciągłości istnienia wszystkich kom−
ponentów ekosystemu, nie tylko tych związanych z martwymi świerkami.

Zgodnie z obowiązującą Ustawą… [2004], a także Dyrektywą Siedliskową UE, priorytetami,
które powinny decydować o podjęciu na terenie Puszczy działań związanych z ochroną czynną,
polegających m.in. na aktywnej walce z kornikiem drukarzem, są: utrzymanie procesów ekolo−
gicznych i stabilności ekosystemów, zachowanie różnorodności biologicznej, zapewnienie ciągłości
istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z ich siedliskami poprzez utrzymywanie lub
przywracanie ich właściwego stanu ochrony, ochrona walorów krajobrazowych oraz utrzymy−
wanie lub przywracanie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych. W Puszczy Białowie−
skiej zachowanie tych priorytetów w warunkach obecnej gradacji kornika będzie bardzo trudne,
jeśli nie niemożliwe, bez radykalnej zmiany podejścia do gospodarowania na tym obszarze,
zwłaszcza w pozostałych jeszcze żywych świerczynach i drzewostanach z udziałem świerka. 

Przykład Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego wskazuje, że spontaniczna
regeneracja drzewostanów po wielkopowierzchniowych zaburzeniach, m.in. z uwagi na częste
zachwaszczenie i zadarnienie gleby (trzcinnik, jeżyna, malina, paproć orlica itp.) oraz silną, selek−
tywną presję dużych roślinożerców przebiega bardzo wolno. W takich warunkach trzeba wielu
dziesiątków, a może nawet setek lat, aby doszło do odbudowy ekosystemów leśnych. Z badań
prowadzonych na terenie Parku wynika także, że w obecnych warunkach wiele gatunków drzew
nie przechodzi z warstwy nalotu i podrostu do wyższych pięter drzewostanu i że pomoc ze
strony człowieka jest w tym przypadku niezbędna [Matuszkiewicz 2011; Brzeziecki i in. 2012,
2016, 2017; Gazda, Miścicki 2016]. 

WPŁYW DUŻYCH ILOŚCI DREWNA OBUMARŁYCH ŚWIERKÓW NA GLEBY LEŚNE. Procesy rozkładu
drewna obumarłych drzew prowadzą do zalegania na dnie lasu dużej miąższości nierozłożonej
ligniny. Jest ona, w przeciwieństwie do celulozy, bardzo odporna na degradację, a niektóre pro−
dukty jej rozpadu pozostają w glebie nierozłożone przez stulecia [Zabel, Morrell 1992]. Część
ligniny ulega rozkładowi w różnym czasie, zależnie od gatunku drewna, temperatury i wilgot−
ności. W przypadku świerka 95% substancji rozkłada się w przeciągu 10 lat. Związki fenolowe
powstałe z rozpadu ligniny mogą wpływać na ograniczenie rozwoju mikroorganizmów glebowych
biorących udział w procesach mineralizacji substancji organicznej. W procesie utleniania ligniny
powstają liczne związki (np. wanilina, kwas octowy, kwas wanilinowy), które również wpływają
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dlatego przy braku wody zredukowana jest produkcja żywicy służącej do zalewania wszelkich
zranień, w tym wgryzień owadów. Wszystkie te czynniki działają synergicznie, powodując gwał−
towne zmiany liczebności populacji kornika drukarza i innych gatunków mu towarzyszących
[Starzyk 2013b].
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Można spotkać się z poglądem, że stosowane dotychczas metody ograniczania liczebności
populacji korników i zmniejszania rozmiaru powodowanych przez nie szkód są mało skuteczne
i niecelowe, ponieważ stymulują rozwój gradacji, a tam, gdzie usuwa się cały wydzielony posusz,
drzewostan zamiera znacznie szybciej. Wyniki wieloletnich obserwacji i doświadczeń zebranych
podczas zwalczania kornika drukarza w Polsce i w wielu krajach europejskch dowodzą jednak
czegoś zupełnie innego [Capecki i in. 1998; Grodzki 2016]. W związku z tym nie można zrezyg−
nować ze stosowania zabiegów profilaktycznych szczegółowo omówionych w Instrukcji ochrony
lasu [2012] oraz sprawdzonych w praktyce metod ograniczania liczebności populacji kornika
drukarza [Hilszczański, Starzyk 2017].

GRADACJA KORNIKA DRUKARZA A POTRZEBA CZYNNEJ OCHRONY CENNYCH GATUNKÓW I SIEDLISK

PRZYRODNICZYCH. Na konieczność podejmowania działań mających na celu ograniczenie nega−
tywnych skutków gradacji kornika drukarza w drzewostanach gospodarczych wskazują potrzeby
ochrony czynnej gatunków i siedlisk przyrodniczych. Celem zabiegów ochrony czynnej jest
m.in. inicjowanie oraz ochrona właściwego przebiegu procesów odnowieniowych, z udziałem
wszystkich gatunków drzew ważnych dla Puszczy Białowieskiej, a także kreowanie zróżnico−
wanej przestrzennie i gatunkowo struktury lasu oraz ochrona ciągłości istnienia wszystkich kom−
ponentów ekosystemu, nie tylko tych związanych z martwymi świerkami.

Zgodnie z obowiązującą Ustawą… [2004], a także Dyrektywą Siedliskową UE, priorytetami,
które powinny decydować o podjęciu na terenie Puszczy działań związanych z ochroną czynną,
polegających m.in. na aktywnej walce z kornikiem drukarzem, są: utrzymanie procesów ekolo−
gicznych i stabilności ekosystemów, zachowanie różnorodności biologicznej, zapewnienie ciągłości
istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z ich siedliskami poprzez utrzymywanie lub
przywracanie ich właściwego stanu ochrony, ochrona walorów krajobrazowych oraz utrzymy−
wanie lub przywracanie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych. W Puszczy Białowie−
skiej zachowanie tych priorytetów w warunkach obecnej gradacji kornika będzie bardzo trudne,
jeśli nie niemożliwe, bez radykalnej zmiany podejścia do gospodarowania na tym obszarze,
zwłaszcza w pozostałych jeszcze żywych świerczynach i drzewostanach z udziałem świerka. 

Przykład Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego wskazuje, że spontaniczna
regeneracja drzewostanów po wielkopowierzchniowych zaburzeniach, m.in. z uwagi na częste
zachwaszczenie i zadarnienie gleby (trzcinnik, jeżyna, malina, paproć orlica itp.) oraz silną, selek−
tywną presję dużych roślinożerców przebiega bardzo wolno. W takich warunkach trzeba wielu
dziesiątków, a może nawet setek lat, aby doszło do odbudowy ekosystemów leśnych. Z badań
prowadzonych na terenie Parku wynika także, że w obecnych warunkach wiele gatunków drzew
nie przechodzi z warstwy nalotu i podrostu do wyższych pięter drzewostanu i że pomoc ze
strony człowieka jest w tym przypadku niezbędna [Matuszkiewicz 2011; Brzeziecki i in. 2012,
2016, 2017; Gazda, Miścicki 2016]. 

WPŁYW DUŻYCH ILOŚCI DREWNA OBUMARŁYCH ŚWIERKÓW NA GLEBY LEŚNE. Procesy rozkładu
drewna obumarłych drzew prowadzą do zalegania na dnie lasu dużej miąższości nierozłożonej
ligniny. Jest ona, w przeciwieństwie do celulozy, bardzo odporna na degradację, a niektóre pro−
dukty jej rozpadu pozostają w glebie nierozłożone przez stulecia [Zabel, Morrell 1992]. Część
ligniny ulega rozkładowi w różnym czasie, zależnie od gatunku drewna, temperatury i wilgot−
ności. W przypadku świerka 95% substancji rozkłada się w przeciągu 10 lat. Związki fenolowe
powstałe z rozpadu ligniny mogą wpływać na ograniczenie rozwoju mikroorganizmów glebowych
biorących udział w procesach mineralizacji substancji organicznej. W procesie utleniania ligniny
powstają liczne związki (np. wanilina, kwas octowy, kwas wanilinowy), które również wpływają
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na zmiany właściwości gleb. Wcześniejsze badania potwierdziły znaczenie drewna martwych
drzew w zwiększaniu akumulacji węgla w środowisku glebowym, przy jednoczesnym zwięk−
szeniu aktywności biologicznej gleby [Lajtha i in. 2005; Kim i in. 2017]. 

Drewno drzew iglastych jest w porównaniu z gatunkami liściastymi uboższe w makroele−
menty, takie jak azot, fosfor, potas, wapń i magnez. Większa koncentracja substancji żywicznych
i odmienny skład chemiczny lignin mogą spowolnić mikrobiologiczne procesy rozkładu drewna
gatunków iglastych [Kögel−Knabner 2002]. Pozostawienie drewna świerkowego może wywołać
różne konsekwencje – w zależności od warunków siedliskowych, zwłaszcza glebowych. W wa−
runkach przepuszczalnych gleb piaszczystych bez silnego podsiąku zasobnych wód gruntowych
(siedliska świeżych borów mieszanych i lasów mieszanych) można się spodziewać zakwaszają−
cego wpływu na powierzchniowe poziomy gleb. W przypadku gleb o dużych zdolnościach buforo−
wych oraz zasobnych w wodę z rozpuszczonymi solami mineralnymi (siedliska lasów świeżych,
wilgotnych, łęgowych i olsów) nie nastąpi negatywne oddziaływanie drewna świerkowego. Według
Matuszkiewicza [2016] pozostawianie dużych ilości martwych świerków (stojących i leżących)
na dominujących w Puszczy grądach jest z przyrodniczego punktu widzenia nieuzasadnione.
Badania Lasoty i in. [2017] dotyczące składu przesączy uwalnianych z rozkładającego się drewna
do gleby wskazują, że drewno świerka dostarcza do roztworu glebowego stosunkowo dużych ilości
anionów fosforanowych i siarczanowych. Ilość kationów zasadowych (wapnia, magnezu, potasu)
uwalnianych z rozkładającego się drewna świerkowego jest porównywalna z ilością uwalnianych
kationów z drewna gatunków liściastych (dębu, olszy i osiki).

ZAGROŻENIE ZE STRONY GRZYBÓW PATOGENICZNYCH. Znaczący wpływ na stan zdrowotny świer−
ków mają także grzyby patogeniczne. Kornik drukarz jest wektorem dla co najmniej 25 gatun−
ków grzybów patogenicznych, zwłaszcza ophiostomatoidalnych, które przenosi na nowo opanowy−
wane świerki. Na terenie Puszczy Białowieskiej do najważniejszych należą: Ceratocystis polonica
(=Endoconidiophora polonica), Grosmannia penicillata, Ophiostoma ainoae i O. bicolor [Jankowiak,
Hilszczański 2005; Kirisits 2010]. Szczególne znaczenie w pogorszaniu stanu zdrowotnego drze−
wostanów świerkowych należy przypisać grzybowi C. polonica. Cechuje się on bardzo dużą wiru−
lencją i jest w stanie prowadzić do zamierania świerków bez udziału kornika 

Na pniach obumarłych świerków licznie występują owocniki pniarka obrzeżonego Fomitopsis
pinicola. Gatunek ten może porażać także inne drzewa iglaste i liściaste. Znaczące zagrożenie
stanowią grzyby z rodzaju Armillaria (opieńka) i Heterobasidion (korzeniowiec). Rozwijają się
one pospolicie w systemach korzeniowych i odziomkach świerków, a osłabiając je, ułatwiają
rozwój gradacji kornika drukarza. 

PROBLEM ZAGROŻENIA POŻAROWEGO. Zagrożenie pożarowe zwiększa się w okresie letnim, gdy
martwe leżące pnie i uschnięte gałęzie o luźnej, przestrzennej strukturze zalegają na dnie lasu.
W takich warunkach powstaje około 99% pożarów. W porównaniu do warunków przed wybu−
chem gradacji kornika drukarza ilość wysuszonej i podatnej na zapalenie biomasy zwiększyła się
po 2012 roku w wielu miejscach Puszczy od kilku do kilkunastu razy. Posusz pozostawiony przy
drogach publicznych stwarza zagrożenie pożarowe lasu oraz narusza § 39, ust. 1 Rozporządze−
nia… [2010]. Na ten fakt zwrócił uwagę Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Hajnówce, wydając 9 czerwca 2014 roku nadleśniczym nadleśnictw Białowieża i Hajnówka
decyzje zobowiązujące do oczyszczania z gałęzi, chrustu oraz z nieokrzesanych leżących drzew
pasa o szerokości 30 m biegnącego wzdłuż drogi wojewódzkiej Hajnówka – Białowieża. Wykonanie
przez nadleśnictwa prac zgodnie z decyzją komendanta doprowadziło do zgromadzenia gałęzi 
w odległości 30 m za oczyszczonym pasem i powstania stosów (wałów) łatwopalnego posuszu
stanowiącego duże zagrożenia pożarowe. Rozprzestrzenianie się ognia na powierzchniach, na któ−
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rych nastąpił rozpad drzewostanów (wskutek czego pojawił się łatwopalny trzcinnik), stanowi
znaczne zagrożenie pożarowe wczesną wiosną i jesienią. Może ono także pojawić się podczas
długotrwałych okresów suszy letniej [Szczygieł, Kwiatkowski 2015].

KWESTIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO. Istotnym zagadnieniem jest wpływ bardzo dużej liczby
stojących drzew martwych na bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Puszczy (miesz−
kańców i turystów). Po kilku latach od zamarcia świerków ich pnie ulegają złamaniu na wysokości
kilku metrów. Łamanie się pni jest związane z zasiedlaniem drewna przez grzyby, przede wszy−
stkim przez pniarka obrzeżonego (Fomitopsis pinicola). Powoduje on brunatną zgniliznę drewna.
Polega ona na tym, że rozkładana jest celuloza i hemiceluloza, zaś lignina pozostaje prawie
nietknięta. Drewno pozbawione celulozy jest kruche, łamliwe, a w końcowym stadium daje się
rozetrzeć na proszek. Największe zagrożenie ze strony łamiących się, martwych świerków wystę−
puje w przypadku głównych dróg, szlaków komunikacyjnych i tras turystycznych, nie są jednak
od niego wolne także podrzędne drogi i dróżki leśne, wykorzystywane zarówno przez turystów,
jak i miejscową ludność oraz pracowników leśnych. 

ASPEKTY EKONOMICZNE. Ważnym zagadnieniem jest problematyka ekonomiczno−gospodarcza
regionu oraz nadleśnictw LKP „Puszcza Białowieska” związana bezpośrednio z usuwaniem skut−
ków gradacji kornika drukarza w świerczynach. Upowszechniana przez niektóre grupy „ekolo−
giczne” opinia, że gospodarze terenu – leśnicy – chcą wykonywać cięcia wyłącznie z powodu
chęci uzyskania dochodów ze sprzedanego drewna, jest nie tylko niezgodna z prawdą, ale także
wysoce szkodliwa dla środowiskowych, społecznych i gospodarczych interesów lokalnej społecz−
ności. Zestawienie kosztów gospodarki leśnej w nadleśnictwach Białowieża, Hajnówka i Browsk
wskazuje, że corocznie otrzymują one duże środki finansowe z funduszu leśnego. Z danych RDLP
Białystok wynika, że od 2010 roku dopłaty do nadleśnictw puszczańskich systematycznie zwięk−
szają się. Ogółem w skali trzech nadleśnictw w 2010 roku dopłata (w złotych) wyniosła 5,4 mln,
w 2011 roku – 13,7 mln, w 2012 roku – 15,8 mln, w 2013 roku – 16,2 mln, w 2014 roku – 16,7 mln,
w 2015 roku – 21,2 mln, a w 2016 roku – 21,4 mln. Poziom dopłat do gospodarki leśnej w LKP
„Puszcza Białowieska” dowodzi, że leśnicy nie zarabiają na gospodarowaniu w Puszczy.

Analiza kosztów pozyskania, wyróbki i zrywki drewna na przykładzie Nadleśnictwa Biało−
wieża w roku 2015 wskazała, że cena sprzedaży surowca pochodzącego z martwych świerków
kształtowała się na poziomie 91,80 zł/m3 brutto, przy jednoczesnych kosztach pozyskania, wy−
róbki oraz zrywki drewna na poziomie 64,40 zł/m3 brutto. Oznacza to, że po blisko stuletnim
prowadzeniu gospodarki leśnej i pielęgnowaniu drzewostanów uzyskuje się przychód na pozio−
mie 27 zł/m3. Przy rocznym etacie cięć zredukowanym do 48,5 tys. m3 różnica między przychodem
ze sprzedaży drewna a kosztami pozyskania (bez uwzględnienia innych kosztów, np. admini−
stracji i podatków) w tych nadleśnictwach osiągnęła rocznie tylko około 1,315 mln zł. Nie da się
tej kwoty porównać i zbilansować z kwotami dotacji z funduszu leśnego. Należy przy tym pod−
kreślić, że całkowite wstrzymanie cięć i zamiana drzewostanów gospodarczych na objęte ochroną
nie rozwiązałoby problemu dotacji. Park narodowy obejmujący tak duży obszar wymagałby
znacznych, regularnych nakładów finansowych (dziś możliwych tylko do oszacowania) na jego
administrowanie, funkcjonowanie i zabezpieczenie. 

Uwarunkowania funkcjonowania nadleśnictw w LKP „Puszcza
Białowieska”

Mnogość aktów prawnych stosowanych w Puszczy Białowieskiej uwarunkowana jest różnymi
formami ochrony, często przenikającymi się wzajemnie, a niekiedy sprzecznymi (Białowieski
Park Narodowy, obszar chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, użytki
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na zmiany właściwości gleb. Wcześniejsze badania potwierdziły znaczenie drewna martwych
drzew w zwiększaniu akumulacji węgla w środowisku glebowym, przy jednoczesnym zwięk−
szeniu aktywności biologicznej gleby [Lajtha i in. 2005; Kim i in. 2017]. 

Drewno drzew iglastych jest w porównaniu z gatunkami liściastymi uboższe w makroele−
menty, takie jak azot, fosfor, potas, wapń i magnez. Większa koncentracja substancji żywicznych
i odmienny skład chemiczny lignin mogą spowolnić mikrobiologiczne procesy rozkładu drewna
gatunków iglastych [Kögel−Knabner 2002]. Pozostawienie drewna świerkowego może wywołać
różne konsekwencje – w zależności od warunków siedliskowych, zwłaszcza glebowych. W wa−
runkach przepuszczalnych gleb piaszczystych bez silnego podsiąku zasobnych wód gruntowych
(siedliska świeżych borów mieszanych i lasów mieszanych) można się spodziewać zakwaszają−
cego wpływu na powierzchniowe poziomy gleb. W przypadku gleb o dużych zdolnościach buforo−
wych oraz zasobnych w wodę z rozpuszczonymi solami mineralnymi (siedliska lasów świeżych,
wilgotnych, łęgowych i olsów) nie nastąpi negatywne oddziaływanie drewna świerkowego. Według
Matuszkiewicza [2016] pozostawianie dużych ilości martwych świerków (stojących i leżących)
na dominujących w Puszczy grądach jest z przyrodniczego punktu widzenia nieuzasadnione.
Badania Lasoty i in. [2017] dotyczące składu przesączy uwalnianych z rozkładającego się drewna
do gleby wskazują, że drewno świerka dostarcza do roztworu glebowego stosunkowo dużych ilości
anionów fosforanowych i siarczanowych. Ilość kationów zasadowych (wapnia, magnezu, potasu)
uwalnianych z rozkładającego się drewna świerkowego jest porównywalna z ilością uwalnianych
kationów z drewna gatunków liściastych (dębu, olszy i osiki).

ZAGROŻENIE ZE STRONY GRZYBÓW PATOGENICZNYCH. Znaczący wpływ na stan zdrowotny świer−
ków mają także grzyby patogeniczne. Kornik drukarz jest wektorem dla co najmniej 25 gatun−
ków grzybów patogenicznych, zwłaszcza ophiostomatoidalnych, które przenosi na nowo opanowy−
wane świerki. Na terenie Puszczy Białowieskiej do najważniejszych należą: Ceratocystis polonica
(=Endoconidiophora polonica), Grosmannia penicillata, Ophiostoma ainoae i O. bicolor [Jankowiak,
Hilszczański 2005; Kirisits 2010]. Szczególne znaczenie w pogorszaniu stanu zdrowotnego drze−
wostanów świerkowych należy przypisać grzybowi C. polonica. Cechuje się on bardzo dużą wiru−
lencją i jest w stanie prowadzić do zamierania świerków bez udziału kornika 

Na pniach obumarłych świerków licznie występują owocniki pniarka obrzeżonego Fomitopsis
pinicola. Gatunek ten może porażać także inne drzewa iglaste i liściaste. Znaczące zagrożenie
stanowią grzyby z rodzaju Armillaria (opieńka) i Heterobasidion (korzeniowiec). Rozwijają się
one pospolicie w systemach korzeniowych i odziomkach świerków, a osłabiając je, ułatwiają
rozwój gradacji kornika drukarza. 

PROBLEM ZAGROŻENIA POŻAROWEGO. Zagrożenie pożarowe zwiększa się w okresie letnim, gdy
martwe leżące pnie i uschnięte gałęzie o luźnej, przestrzennej strukturze zalegają na dnie lasu.
W takich warunkach powstaje około 99% pożarów. W porównaniu do warunków przed wybu−
chem gradacji kornika drukarza ilość wysuszonej i podatnej na zapalenie biomasy zwiększyła się
po 2012 roku w wielu miejscach Puszczy od kilku do kilkunastu razy. Posusz pozostawiony przy
drogach publicznych stwarza zagrożenie pożarowe lasu oraz narusza § 39, ust. 1 Rozporządze−
nia… [2010]. Na ten fakt zwrócił uwagę Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Hajnówce, wydając 9 czerwca 2014 roku nadleśniczym nadleśnictw Białowieża i Hajnówka
decyzje zobowiązujące do oczyszczania z gałęzi, chrustu oraz z nieokrzesanych leżących drzew
pasa o szerokości 30 m biegnącego wzdłuż drogi wojewódzkiej Hajnówka – Białowieża. Wykonanie
przez nadleśnictwa prac zgodnie z decyzją komendanta doprowadziło do zgromadzenia gałęzi 
w odległości 30 m za oczyszczonym pasem i powstania stosów (wałów) łatwopalnego posuszu
stanowiącego duże zagrożenia pożarowe. Rozprzestrzenianie się ognia na powierzchniach, na któ−
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rych nastąpił rozpad drzewostanów (wskutek czego pojawił się łatwopalny trzcinnik), stanowi
znaczne zagrożenie pożarowe wczesną wiosną i jesienią. Może ono także pojawić się podczas
długotrwałych okresów suszy letniej [Szczygieł, Kwiatkowski 2015].

KWESTIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO. Istotnym zagadnieniem jest wpływ bardzo dużej liczby
stojących drzew martwych na bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Puszczy (miesz−
kańców i turystów). Po kilku latach od zamarcia świerków ich pnie ulegają złamaniu na wysokości
kilku metrów. Łamanie się pni jest związane z zasiedlaniem drewna przez grzyby, przede wszy−
stkim przez pniarka obrzeżonego (Fomitopsis pinicola). Powoduje on brunatną zgniliznę drewna.
Polega ona na tym, że rozkładana jest celuloza i hemiceluloza, zaś lignina pozostaje prawie
nietknięta. Drewno pozbawione celulozy jest kruche, łamliwe, a w końcowym stadium daje się
rozetrzeć na proszek. Największe zagrożenie ze strony łamiących się, martwych świerków wystę−
puje w przypadku głównych dróg, szlaków komunikacyjnych i tras turystycznych, nie są jednak
od niego wolne także podrzędne drogi i dróżki leśne, wykorzystywane zarówno przez turystów,
jak i miejscową ludność oraz pracowników leśnych. 

ASPEKTY EKONOMICZNE. Ważnym zagadnieniem jest problematyka ekonomiczno−gospodarcza
regionu oraz nadleśnictw LKP „Puszcza Białowieska” związana bezpośrednio z usuwaniem skut−
ków gradacji kornika drukarza w świerczynach. Upowszechniana przez niektóre grupy „ekolo−
giczne” opinia, że gospodarze terenu – leśnicy – chcą wykonywać cięcia wyłącznie z powodu
chęci uzyskania dochodów ze sprzedanego drewna, jest nie tylko niezgodna z prawdą, ale także
wysoce szkodliwa dla środowiskowych, społecznych i gospodarczych interesów lokalnej społecz−
ności. Zestawienie kosztów gospodarki leśnej w nadleśnictwach Białowieża, Hajnówka i Browsk
wskazuje, że corocznie otrzymują one duże środki finansowe z funduszu leśnego. Z danych RDLP
Białystok wynika, że od 2010 roku dopłaty do nadleśnictw puszczańskich systematycznie zwięk−
szają się. Ogółem w skali trzech nadleśnictw w 2010 roku dopłata (w złotych) wyniosła 5,4 mln,
w 2011 roku – 13,7 mln, w 2012 roku – 15,8 mln, w 2013 roku – 16,2 mln, w 2014 roku – 16,7 mln,
w 2015 roku – 21,2 mln, a w 2016 roku – 21,4 mln. Poziom dopłat do gospodarki leśnej w LKP
„Puszcza Białowieska” dowodzi, że leśnicy nie zarabiają na gospodarowaniu w Puszczy.

Analiza kosztów pozyskania, wyróbki i zrywki drewna na przykładzie Nadleśnictwa Biało−
wieża w roku 2015 wskazała, że cena sprzedaży surowca pochodzącego z martwych świerków
kształtowała się na poziomie 91,80 zł/m3 brutto, przy jednoczesnych kosztach pozyskania, wy−
róbki oraz zrywki drewna na poziomie 64,40 zł/m3 brutto. Oznacza to, że po blisko stuletnim
prowadzeniu gospodarki leśnej i pielęgnowaniu drzewostanów uzyskuje się przychód na pozio−
mie 27 zł/m3. Przy rocznym etacie cięć zredukowanym do 48,5 tys. m3 różnica między przychodem
ze sprzedaży drewna a kosztami pozyskania (bez uwzględnienia innych kosztów, np. admini−
stracji i podatków) w tych nadleśnictwach osiągnęła rocznie tylko około 1,315 mln zł. Nie da się
tej kwoty porównać i zbilansować z kwotami dotacji z funduszu leśnego. Należy przy tym pod−
kreślić, że całkowite wstrzymanie cięć i zamiana drzewostanów gospodarczych na objęte ochroną
nie rozwiązałoby problemu dotacji. Park narodowy obejmujący tak duży obszar wymagałby
znacznych, regularnych nakładów finansowych (dziś możliwych tylko do oszacowania) na jego
administrowanie, funkcjonowanie i zabezpieczenie. 

Uwarunkowania funkcjonowania nadleśnictw w LKP „Puszcza
Białowieska”

Mnogość aktów prawnych stosowanych w Puszczy Białowieskiej uwarunkowana jest różnymi
formami ochrony, często przenikającymi się wzajemnie, a niekiedy sprzecznymi (Białowieski
Park Narodowy, obszar chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, użytki
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ekologiczne, ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt, obszar Natura 2000, Obszar Dzie−
dzictwa Światowego UNESCO). W tym skomplikowanym stanie prawnym trudności z interpre−
tacją przepisów mają nawet prawnicy, a pracownikom służb ochrony przyrody czy leśnictwa stan
ten utrudnia lub uniemożliwia podejmowanie racjonalnych decyzji. Na terenie Puszczy mają
zastosowanie 23 dokumenty międzynarodowe (w tym 6 unijnych), 28 dokumentów prawa pol−
skiego (w tym 16 ustaw i 9 rozporządzeń Ministra Środowiska) i wiele innych, np. zarządzenia
władz lokalnych [Perkowski 2015]. 

Oprócz form ochrony przyrody, obowiązujących na podstawie Ustawy… [2004], w Puszczy
Białowieskiej wprowadzono dodatkowe reżimy ochronne, nieposiadające umocowania w pol−
skim prawie ochrony przyrody. Przykładami w tym zakresie były decyzje Ministra Środowiska 
o wyłączeniu z gospodarowania drzewostanów ponad 100−letnich, wyróżnianych na podstawie
nigdzie indziej niestosowanej definicji, czy też wprowadzenie korekty planu urządzania lasu
polegającej m.in. na znacznym zmniejszeniu rozmiaru pozyskania drewna [Decyzja…. 2012a−c]. 

Przykładem braku konsekwencji w „ochroniarskim” podejściu do Puszczy, jako obiektu
objętego w całości programem Natura 2000, jest zakaz usuwania świerków zasiedlonych przez
kornika drukarza – uzasadniany tym, że w przypadku Puszczy nie powinno się przeciwdziałać
procesom naturalnym. Z drugiej strony wymaga się jednak np. usuwania roślinności zarastającej
w procesie naturalnej sukcesji niektóre siedliska występujące w Puszczy, twierdząc, że należy je
utrzymać w niezmienionej formie [Ksepko, Porowski 2015; Kapuściński 2016].

Zalecenia wynikające z analizy problemu zamierania 
drzewostanów świerkowych

Dla prawidłowego zarządzania Puszczą Białowieską niezbędny jest zintegrowany plan działań,
uwzględniający jednocześnie Białowieski Park Narodowy, trzy nadleśnictwa oraz wszystkie przy−
legające do niej gminy. Na realizację takiego planu konieczne byłyby odpowiednie środki, które
w znacznym stopniu powinny pochodzić z funduszy europejskich – ze względu na międzynaro−
dową rangę tego obiektu. Do realizacji takiego planu, obok instytucji państwowych, powinny
też zostać włączone organizacje pozarządowe, co wiązałoby się z podjęciem odpowiedzialności
za powierzone im zadania. 

Zarówno ochrona bierna (sprowadzająca się do ochrony procesów naturalnych), jak i wielo−
funkcyjna gospodarka leśna uwzględniająca potrzeby czynnej ochrony siedlisk i gatunków (pole−
gającej głównie na interwencjach w celu zachowania przedmiotów ochrony), mają swoje zalety.
W przypadku nadleśnictw w Puszczy Białowieskiej zalety gospodarki wielofunkcyjnej zdecydo−
wanie przeważają. Umożliwia ona stopniową przebudowę drzewostanów gospodarczych i kształ−
towanie ich zróżnicowanej struktury gatunkowej, wiekowej i przestrzennej, pozwalając przy tym
zapobiegać negatywnym skutkom ochrony biernej oraz racjonalnie wykorzystywać siedlisko 
i surowiec drzewny. Pod petycją o prowadzenie w nadleśnictwach LKP „Puszcza Białowieska”
wielofunkcyjnej, zrównoważonej gospodarki leśnej, skierowaną w 2016 roku do premier Beaty
Szydło, podpisało się 5 tys. osób (około 33% ludności tego terenu).

W celu uporządkowania propozycji i sugestii pod adresem różnych szczebli władz państ−
wowych, samorządowych oraz leśnych ratunkowe działania w drzewostanach puszczańskich
podzielono na trzy grupy, w zależności od pilności zadań:

A. Działania natychmiastowe i krótkoterminowe:
1. Terminowe wykonywanie – jeszcze przed wiosenną rójką kornika drukarza – cięć sani−

tarnych w drzewostanach, w których aktualnie znajduje się posusz czynny, aby spo−
wolnić tempo dalszego rozpadu drzewostanów świerkowych. 
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2. Bieżące wyznaczanie i usuwanie pojawiającego się czynnego posuszu świerkowego 
w drzewostanach gospodarczych wszystkich klas wieku, w celu ograniczenia tempa roz−
padu drzewostanów i w efekcie ograniczenia gradacji kornika drukarza. 

3. Odrzucenie arbitralnej, niemającej oparcia w naukach leśnych definicji drzewostanów
ponad 100−letnich oraz zniesienie zakazu wykonywania interwencyjnych cięć w takich
drzewostanach. 

4. Udzielenie zgody przez Ministra Środowiska na wykonanie cięć sanitarnych we wszy−
stkich drzewostanach LKP „Puszcza Białowieska”, według potrzeb zwalczania kornika
drukarza, co umożliwi: 
a) usunięcie większości drzew zasiedlonych przez kornika drukarza, a tym samym ogra−

niczenie tempa rozwoju gradacji, 
b) poprawę warunków bezpośredniego bezpieczeństwa ludzi przebywających na tym

obszarze, 
c) zmniejszenie zagrożenia pożarowego. 

5. Realizacja czynnej ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmio−
tem ochrony w obszarze Natura 2000. 

6. Opracowanie kompleksowego programu działań w nadleśnictwach LKP „Puszcza Bia−
łowieska”, wzorem lasów Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego [Małek 2015]. 

B. Działania w średnim horyzoncie czasowym: 
1. Wprowadzenie do praktyki zarządzania środowiskiem leśnym prawnych mechaniz−

mów uniemożliwiających podejmowanie przez gremia odpowiedzialne za ochronę śro−
dowiska w naszym kraju błędnych decyzji, niezgodnych z dotychczasowym stanem
wiedzy leśnej (ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy dotyczącej sposobu postępo−
wania przy gradacjach owadów). 

2. Przeprowadzenie oceny stopnia zagrożenia cennych siedlisk i gatunków, dla których
nagłe zamarcie drzewostanu świerkowego i odsłonięcie gleby spowoduje niekorzy−
stne zmiany środowiskowe zagrażające ich istnieniu. 

3. Podjęcie działań zapobiegających dalszemu pogłębianiu się luki pokoleniowej w popu−
lacji świerka pospolitego na terenie Puszczy, a także powstrzymujących jego regres na
odpowiednich dla niego siedliskach. 

4. Przeciwdziałanie powstawaniu braku ciągłości w zapasie drewna martwych świerków
w początkowym stopniu jego rozkładu, powodującemu zagrożenie dla istnienia wielu
gatunków organizmów saproksylicznych (żyjących w rozkładającym się drewnie). 

5. Podjęcie decyzji o usunięciu nadmiaru martwych świerków na siedliskach grądowych
wymagających przebudowy gatunkowej, aby zapobiec w dłuższym okresie ich degra−
dacji. 

6. Wyznaczenie drzewostanów do przebudowy oraz rozpoczęcie wprowadzania gatun−
ków właściwych dla siedlisk grądowych, w oparciu o lokalny materiał rozmnoże−
niowy, zapewniający zachowanie puli genowej gatunków i ekotypów drzew Puszczy
Białowieskiej [Bernadzki i in. 2012]. 

C. Działania długofalowe:
1. Powrót do idei trwałego i zrównoważonego rozwoju w prowadzeniu gospodarki na

obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”, opartego na
podstawach naukowych, z uwzględnieniem potrzeb lokalnego społeczeństwa. 

2. Przekształcanie i wzbogacanie drzewostanów, dostosowywanie ich składu gatunko−
wego do warunków siedliskowych oraz realizacja funkcji ochronnych i wiążących
się z uznaniem Puszczy Białowieskiej za obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO.
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ekologiczne, ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt, obszar Natura 2000, Obszar Dzie−
dzictwa Światowego UNESCO). W tym skomplikowanym stanie prawnym trudności z interpre−
tacją przepisów mają nawet prawnicy, a pracownikom służb ochrony przyrody czy leśnictwa stan
ten utrudnia lub uniemożliwia podejmowanie racjonalnych decyzji. Na terenie Puszczy mają
zastosowanie 23 dokumenty międzynarodowe (w tym 6 unijnych), 28 dokumentów prawa pol−
skiego (w tym 16 ustaw i 9 rozporządzeń Ministra Środowiska) i wiele innych, np. zarządzenia
władz lokalnych [Perkowski 2015]. 

Oprócz form ochrony przyrody, obowiązujących na podstawie Ustawy… [2004], w Puszczy
Białowieskiej wprowadzono dodatkowe reżimy ochronne, nieposiadające umocowania w pol−
skim prawie ochrony przyrody. Przykładami w tym zakresie były decyzje Ministra Środowiska 
o wyłączeniu z gospodarowania drzewostanów ponad 100−letnich, wyróżnianych na podstawie
nigdzie indziej niestosowanej definicji, czy też wprowadzenie korekty planu urządzania lasu
polegającej m.in. na znacznym zmniejszeniu rozmiaru pozyskania drewna [Decyzja…. 2012a−c]. 

Przykładem braku konsekwencji w „ochroniarskim” podejściu do Puszczy, jako obiektu
objętego w całości programem Natura 2000, jest zakaz usuwania świerków zasiedlonych przez
kornika drukarza – uzasadniany tym, że w przypadku Puszczy nie powinno się przeciwdziałać
procesom naturalnym. Z drugiej strony wymaga się jednak np. usuwania roślinności zarastającej
w procesie naturalnej sukcesji niektóre siedliska występujące w Puszczy, twierdząc, że należy je
utrzymać w niezmienionej formie [Ksepko, Porowski 2015; Kapuściński 2016].

Zalecenia wynikające z analizy problemu zamierania 
drzewostanów świerkowych

Dla prawidłowego zarządzania Puszczą Białowieską niezbędny jest zintegrowany plan działań,
uwzględniający jednocześnie Białowieski Park Narodowy, trzy nadleśnictwa oraz wszystkie przy−
legające do niej gminy. Na realizację takiego planu konieczne byłyby odpowiednie środki, które
w znacznym stopniu powinny pochodzić z funduszy europejskich – ze względu na międzynaro−
dową rangę tego obiektu. Do realizacji takiego planu, obok instytucji państwowych, powinny
też zostać włączone organizacje pozarządowe, co wiązałoby się z podjęciem odpowiedzialności
za powierzone im zadania. 

Zarówno ochrona bierna (sprowadzająca się do ochrony procesów naturalnych), jak i wielo−
funkcyjna gospodarka leśna uwzględniająca potrzeby czynnej ochrony siedlisk i gatunków (pole−
gającej głównie na interwencjach w celu zachowania przedmiotów ochrony), mają swoje zalety.
W przypadku nadleśnictw w Puszczy Białowieskiej zalety gospodarki wielofunkcyjnej zdecydo−
wanie przeważają. Umożliwia ona stopniową przebudowę drzewostanów gospodarczych i kształ−
towanie ich zróżnicowanej struktury gatunkowej, wiekowej i przestrzennej, pozwalając przy tym
zapobiegać negatywnym skutkom ochrony biernej oraz racjonalnie wykorzystywać siedlisko 
i surowiec drzewny. Pod petycją o prowadzenie w nadleśnictwach LKP „Puszcza Białowieska”
wielofunkcyjnej, zrównoważonej gospodarki leśnej, skierowaną w 2016 roku do premier Beaty
Szydło, podpisało się 5 tys. osób (około 33% ludności tego terenu).

W celu uporządkowania propozycji i sugestii pod adresem różnych szczebli władz państ−
wowych, samorządowych oraz leśnych ratunkowe działania w drzewostanach puszczańskich
podzielono na trzy grupy, w zależności od pilności zadań:

A. Działania natychmiastowe i krótkoterminowe:
1. Terminowe wykonywanie – jeszcze przed wiosenną rójką kornika drukarza – cięć sani−

tarnych w drzewostanach, w których aktualnie znajduje się posusz czynny, aby spo−
wolnić tempo dalszego rozpadu drzewostanów świerkowych. 
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2. Bieżące wyznaczanie i usuwanie pojawiającego się czynnego posuszu świerkowego 
w drzewostanach gospodarczych wszystkich klas wieku, w celu ograniczenia tempa roz−
padu drzewostanów i w efekcie ograniczenia gradacji kornika drukarza. 

3. Odrzucenie arbitralnej, niemającej oparcia w naukach leśnych definicji drzewostanów
ponad 100−letnich oraz zniesienie zakazu wykonywania interwencyjnych cięć w takich
drzewostanach. 

4. Udzielenie zgody przez Ministra Środowiska na wykonanie cięć sanitarnych we wszy−
stkich drzewostanach LKP „Puszcza Białowieska”, według potrzeb zwalczania kornika
drukarza, co umożliwi: 
a) usunięcie większości drzew zasiedlonych przez kornika drukarza, a tym samym ogra−

niczenie tempa rozwoju gradacji, 
b) poprawę warunków bezpośredniego bezpieczeństwa ludzi przebywających na tym

obszarze, 
c) zmniejszenie zagrożenia pożarowego. 

5. Realizacja czynnej ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmio−
tem ochrony w obszarze Natura 2000. 

6. Opracowanie kompleksowego programu działań w nadleśnictwach LKP „Puszcza Bia−
łowieska”, wzorem lasów Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego [Małek 2015]. 

B. Działania w średnim horyzoncie czasowym: 
1. Wprowadzenie do praktyki zarządzania środowiskiem leśnym prawnych mechaniz−

mów uniemożliwiających podejmowanie przez gremia odpowiedzialne za ochronę śro−
dowiska w naszym kraju błędnych decyzji, niezgodnych z dotychczasowym stanem
wiedzy leśnej (ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy dotyczącej sposobu postępo−
wania przy gradacjach owadów). 

2. Przeprowadzenie oceny stopnia zagrożenia cennych siedlisk i gatunków, dla których
nagłe zamarcie drzewostanu świerkowego i odsłonięcie gleby spowoduje niekorzy−
stne zmiany środowiskowe zagrażające ich istnieniu. 

3. Podjęcie działań zapobiegających dalszemu pogłębianiu się luki pokoleniowej w popu−
lacji świerka pospolitego na terenie Puszczy, a także powstrzymujących jego regres na
odpowiednich dla niego siedliskach. 

4. Przeciwdziałanie powstawaniu braku ciągłości w zapasie drewna martwych świerków
w początkowym stopniu jego rozkładu, powodującemu zagrożenie dla istnienia wielu
gatunków organizmów saproksylicznych (żyjących w rozkładającym się drewnie). 

5. Podjęcie decyzji o usunięciu nadmiaru martwych świerków na siedliskach grądowych
wymagających przebudowy gatunkowej, aby zapobiec w dłuższym okresie ich degra−
dacji. 

6. Wyznaczenie drzewostanów do przebudowy oraz rozpoczęcie wprowadzania gatun−
ków właściwych dla siedlisk grądowych, w oparciu o lokalny materiał rozmnoże−
niowy, zapewniający zachowanie puli genowej gatunków i ekotypów drzew Puszczy
Białowieskiej [Bernadzki i in. 2012]. 

C. Działania długofalowe:
1. Powrót do idei trwałego i zrównoważonego rozwoju w prowadzeniu gospodarki na

obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”, opartego na
podstawach naukowych, z uwzględnieniem potrzeb lokalnego społeczeństwa. 

2. Przekształcanie i wzbogacanie drzewostanów, dostosowywanie ich składu gatunko−
wego do warunków siedliskowych oraz realizacja funkcji ochronnych i wiążących
się z uznaniem Puszczy Białowieskiej za obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO.
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3. Podjęcie prac nad ustawą o Puszczy Białowieskiej zabezpieczającą utrzymanie jej
walorów przyrodniczych, krajobrazowych, turystyczno−rekreacyjnych, wodochron−
nych, ochrony gatunkowej unikalnej fauny i flory oraz stwarzającą społeczności
lokalnej (w dużym stopniu uzależnionej od działań w sektorze leśnictwa i ochrony
środowiska) warunki do rozwoju i godnego życia.

Podsumowanie 
Puszcza Białowieska jest obszarem, na którym człowiek od wieków żyje i realizuje potrzeby spo−
łeczne, kulturowe i gospodarcze. Obecny kształt oraz pozycja i rola Puszczy to również zasługa
lokalnej społeczności. W ostatnich latach decyzje dotyczące gospodarowania na tym terenie
podejmowane były bez uwzględnienia opinii tej społeczności. Brak spójnej i zaakceptowanej
przez lokalną ludność wizji zarządzania obszarem Puszczy Białowieskiej doprowadziły do nagro−
madzenia się wielu problemów i stagnacji społeczno−gospodarczej tego regionu, której konse−
kwencją jest najwyższy wskaźnik wyludnienia w Polsce. Puszcza Białowieska, która jest marką
rozpoznawalną na całym świecie, potrzebuje specjalnego wsparcia i zaangażowania strony rządo−
wej w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu i poszukiwania kompromisu między
potrzebami ludzi i środowiska.

Aktualny problem gradacji kornika drukarza w nadleśnictwach Leśnego Kompleksu Promo−
cyjnego „Puszcza Białowieska”, który ujawnił się niemal natychmiast po wprowadzeniu w życie
koncepcji pozostawienia Puszczy „siłom natury”, wskazuje jednoznacznie, że jest to idea błędna
w odniesieniu do tak dużego obszaru, będącego przez stulecia pod wpływem różnorodnych od−
działywań człowieka. O tym, że jest to koncepcja szkodliwa dla Puszczy, świadczą także wyniki
wieloletnich badań prowadzonych na obszarach, które od dawna objęte są ochroną ścisłą. Wynika
z nich m.in., że w warunkach ochrony ścisłej znacząco pogarsza się stan zachowania wielu cennych
elementów bogactwa przyrodniczego Puszczy.

Puszcza Białowieska jest obiektem, w przypadku którego najlepiej widać konieczność zinte−
growania głównych postulatów ochrony przyrody w ramach wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.
Rozwiązania wprowadzone w Puszczy, wypracowane wspólnie przez leśników i przyrodników,
godzące potrzeby użytkowania i ochrony różnorodnych zasobów leśnych, miałyby szansę ode−
grania roli wzorca dla zagospodarowania innych lasów w Polsce i poza jej granicami. Wdrożenie
na jak najszerszą skalę takich rozwiązań jest podstawowym warunkiem skutecznej ochrony za−
sobów przyrodniczych naszego kraju oraz warunkiem pogodzenia różnych potrzeb i oczekiwań
społecznych względem lasów.
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3. Podjęcie prac nad ustawą o Puszczy Białowieskiej zabezpieczającą utrzymanie jej
walorów przyrodniczych, krajobrazowych, turystyczno−rekreacyjnych, wodochron−
nych, ochrony gatunkowej unikalnej fauny i flory oraz stwarzającą społeczności
lokalnej (w dużym stopniu uzależnionej od działań w sektorze leśnictwa i ochrony
środowiska) warunki do rozwoju i godnego życia.

Podsumowanie 
Puszcza Białowieska jest obszarem, na którym człowiek od wieków żyje i realizuje potrzeby spo−
łeczne, kulturowe i gospodarcze. Obecny kształt oraz pozycja i rola Puszczy to również zasługa
lokalnej społeczności. W ostatnich latach decyzje dotyczące gospodarowania na tym terenie
podejmowane były bez uwzględnienia opinii tej społeczności. Brak spójnej i zaakceptowanej
przez lokalną ludność wizji zarządzania obszarem Puszczy Białowieskiej doprowadziły do nagro−
madzenia się wielu problemów i stagnacji społeczno−gospodarczej tego regionu, której konse−
kwencją jest najwyższy wskaźnik wyludnienia w Polsce. Puszcza Białowieska, która jest marką
rozpoznawalną na całym świecie, potrzebuje specjalnego wsparcia i zaangażowania strony rządo−
wej w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu i poszukiwania kompromisu między
potrzebami ludzi i środowiska.

Aktualny problem gradacji kornika drukarza w nadleśnictwach Leśnego Kompleksu Promo−
cyjnego „Puszcza Białowieska”, który ujawnił się niemal natychmiast po wprowadzeniu w życie
koncepcji pozostawienia Puszczy „siłom natury”, wskazuje jednoznacznie, że jest to idea błędna
w odniesieniu do tak dużego obszaru, będącego przez stulecia pod wpływem różnorodnych od−
działywań człowieka. O tym, że jest to koncepcja szkodliwa dla Puszczy, świadczą także wyniki
wieloletnich badań prowadzonych na obszarach, które od dawna objęte są ochroną ścisłą. Wynika
z nich m.in., że w warunkach ochrony ścisłej znacząco pogarsza się stan zachowania wielu cennych
elementów bogactwa przyrodniczego Puszczy.

Puszcza Białowieska jest obiektem, w przypadku którego najlepiej widać konieczność zinte−
growania głównych postulatów ochrony przyrody w ramach wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.
Rozwiązania wprowadzone w Puszczy, wypracowane wspólnie przez leśników i przyrodników,
godzące potrzeby użytkowania i ochrony różnorodnych zasobów leśnych, miałyby szansę ode−
grania roli wzorca dla zagospodarowania innych lasów w Polsce i poza jej granicami. Wdrożenie
na jak najszerszą skalę takich rozwiązań jest podstawowym warunkiem skutecznej ochrony za−
sobów przyrodniczych naszego kraju oraz warunkiem pogodzenia różnych potrzeb i oczekiwań
społecznych względem lasów.
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Wykaz publikacji tematycznie związanych  
z Puszczą Białowieską, zamieszczonych w „Sylwanie”  
w latach 1820–2018 

1.  O Puszczy Białowiezkiéy przez Juliusza Barona Brinken (sylwan. Dziennik Nauk 
Leśnych i Łowieckich, T. 4 nr 3, 1827, s. 298–319)

2.  Puszcza Białowieska. (Urywki z  pracy pt. „Białowieża w  albumie”) (Gloger Z., 
sylwan. Czasopismo miesięczne dla leśników i właścicieli ziemskich. Organ Galicyjskiego 
Towarzystwa Leśnego, R. 32 nr 8/12, 1914, s. 318–329)

3.  Opis puszczy białowieskiej wedle dzieła E. Eichwalda (A.K., sylwan. Czasopismo 
miesięczne dla leśników i  właścicieli ziemskich. Organ Galicyjskiego Towarzystwa 
Leśnego, R. 34 nr 1/6, 1916, s. 1–16)

4.  Puszcza białowiezka w  czasie wojny (sylwan. Czasopismo miesięczne dla leśników 
i właścicieli ziemskich. Organ Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, R. 35 nr 7/9, 1917,  
s. 166–175)

5.  Z  Puszczy Białowieskiej. Wrażenie z  wycieczki odbytej w  kwietniu b.r. (Szafer 
W., sylwan. Czasopismo miesięczne dla leśników i  właścicieli ziemskich. Organ 
Małopolskiego Towarzystwa Leśnego, R. 37 nr 4/6, 1919, s. 125–139)

6.  Jodła w Puszczy Białowieskiej (Szafer W., sylwan. Organ Małopolskiego Towarzystwa 
Leśnego, R. 38 Lipiec–Wrzesień, 1920, s. 65–74)

7.  Plan utworzenia rezerwatu leśnego w  Puszczy Białowieskiej (Szafer W., sylwan. 
Organ Małopolskiego Towarzystwa Leśnego, R. 38 Październik–Grudzień, 1920,  
s. 97–117)

8.  Użytkowanie Puszczy Białowieskiej (Kochanowski C., sylwan. Organ Małopolskiego 
Towarzystwa Leśnego i spółdzielni Leśników, R. 40 Styczeń, 1922, s. 12–14)

9.  Odpowiedź p. Klosce na artykuł zamieszczony w Nr. 2 Lasu Polskiego pt. Obecny 
stan przemysłu drzewnego w Puszczy (Kochanowski C., sylwan. Organ Małopolskiego 
Towarzystwa Leśnego i spółdzielni Leśników, R. 40 Listopad, 1922, s. 252–254)

10.  Odpowiedź na artykuł Z  puszczy Białowieskiej p. Wacława Rossińskiego [nr 3 
Lasu Polskiego z  marca 1922 r.] (Kochanowski C., sylwan. Organ Małopolskiego 
Towarzystwa Leśnego i spółdzielni Leśników, R. 41 Czerwiec, 1923, s. 139–141)

11.  Studia nad opadem pyłków drzew leśnych w Puszczy Białowieskiej (Bremówna M., 
Sobolewska M., sylwan, R. 56 nr 3/4 Ser. A, 1938, s. 121–139)

12.   Rola parków narodowych i rezerwatów na tle stanu obecnego i potrzeb kultury 
narodowej (Czubiński Z., sylwan, R. 100 nr 1 Ser. A, 1956, s. 48–56 [Z konferencji 
„Parki narodowe i  rezerwaty jako ośrodki prac naukowych, dydaktycznych 
i wychowawczych”; 2–4 czerwca 1955 r. Białowieża])

13.   Swoistość badań Białowieskiego Parku Narodowego w  ogólnokrajowej sieci 
parków narodowych i rezerwatów [Skrót referatu] (Dehnel A., sylwan, R. 100 nr 1 
Ser. A, 1956, s. 57–58 [Z konferencji „Parki narodowe i rezerwaty jako ośrodki prac 
naukowych, dydaktycznych i wychowawczych”; 2–4 czerwca 1955 r. Białowieża])

14.  Znaczenie Białowieskiego Parku Narodowego dla leśnictwa [Skrót referatu] 
(Trampler T., sylwan, R. 100 nr 1 Ser. A, 1956, s. 58–59 [Z konferencji „Parki narodowe 
i  rezerwaty jako ośrodki prac naukowych, dydaktycznych i  wychowawczych”; 2–4 
czerwca 1955 r. Białowieża])
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15.  Zakres i  kierunki dotychczasowych badań na terenie Białowieskiego Parku 
Narodowego [Skrót referatu] (Graniczny S., sylwan, R. 100 nr 1 Ser. A, 1956,  
s. 59–61 [Z konferencji „Parki narodowe i rezerwaty jako ośrodki prac naukowych, 
dydaktycznych i wychowawczych”; 2–4 czerwca 1955 r. Białowieża])

16.   Streszczenie przemówienia (Krzysik F., sylwan, R. 100 nr 1 Ser. A, 1956, s. 46–48  
[Z  konferencji „Parki narodowe i  rezerwaty jako ośrodki prac naukowych, 
dydaktycznych i wychowawczych”; 2–4 czerwca 1955 r. Białowieża])

17.   Sprawozdanie z przebiegu Konferencji (Smólski S., sylwan, R. 100 nr 1 Ser. A, 1956, 
s. 63–71 [Z konferencji „Parki narodowe i rezerwaty jako ośrodki prac naukowych, 
dydaktycznych i wychowawczych”; 2–4 czerwca 1955 r. Białowieża])

18.  Projekt organizacji i problematyki badań leśno-przyrodniczych w parkach naro-
dowych i  rezerwatach [Skrót referatu] (Obmiński Z., sylwan, R. 100 nr 1 Ser.  A,  
1956, s. 6–163 [Z konferencji „Parki narodowe i rezerwaty jako ośrodki prac nauko-
wych, dydaktycznych i wychowawczych”; 2–4 czerwca 1955 r. Białowieża])

19.   Obserwacje nad rozwojem wegetacji roślinnej w Białowieskim Parku Narodowym 
(Graniczny S., sylwan, R. 101 nr 4, 1957, s. 36–45)

20.   Najstarsze świerki w  Puszczy Białowieskiej (Ząbek J., Zaręba R., sylwan, R. 101  
nr 5, 1957, s. 46–59)

21.   Maksymalne wymiary drzew Białowieskiego Parku Narodowego (Zaręba R., 
sylwan, R. 102 nr 1, 1958, s. 59–67)

22.   Ślady działalności ludzkiej w drzewostanach Białowieskiego Parku Narodowego 
(Zaręba R., sylwan, R. 102 nr 8, 1958, s. 9–18)

23.  Obumieranie młodych lip w  Białowieskim Parku Narodowym (Pachlewski R., 
Borowski S., sylwan, R. 103 nr 8, 1959, s. 1–12)

24.  O  potrzebie rozbudowy Ośrodka Badań Leśnych w  Białowieży (Pachlewski R., 
sylwan, R. 103 nr 12, 1959, s. 49–54)

25.  I  Sesja Naukowa Komitetu Nauk Leśnych PAN w  sprawie regeneracji Puszczy 
Białowieskiej. 15–18.X.1958 r., Białowieża (Dunikowski S., sylwan, R. 104 nr 4, 
1960, s. 73–78)

26.  Ogrody do polowania w  Puszczy Białowieskiej w  czasach Stanisława Augusta 
Poniatowskiego (Zaręba R., sylwan, R. 106 nr 2, 1962, s. 81–83)

27.   Próby pomiaru rosy w  grondzie (Querceto-Carpinetum medioeuropaeum Tuxen 
1936) w Białowieskim Parku Narodowym (Olszewski J., sylwan, R. 107 nr 1, 1963, s. 
21–29)

28.  Z  badań nad ekologią zespołów leśnych w  Białowieskim Parku Narodowym 
(Obmiński Z., sylwan, R. 108 nr 6, 1964, s. 55–64)

29.  Pomiary opadu deszczu w grądzie (Querco-Carpinetum medioeuropaeum Tuxen 
1936) w Białowieskim Parku Narodowym (Olszewski J., sylwan, R. 109 nr 3, 1965,  
s. 27–32)

30.  Częstotliwość temperatur maksymalnych i  minimalnych gleby w  zespole boru 
mieszanego Pineto Querceto serratuletosum Białowieskiego Parku Narodowego 
(Bednarek A., sylwan, R. 109 nr 5, 1965, s. 55–63)

31.  Próba wyróżnienia i  charakterystyka klimatologiczna fenologicznego okresu 
wegetacyjnego w Białowieży (Bednarek A., sylwan, R. 110 nr 6, 1966, s. 39–46)

32.  Specyfika mikoflory nadrzewnej Białowieskiego Parku Narodowego, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem grzybów rzędu Aphyllophorales (Domański S., sylwan,  
R. 111 nr 1, 1967, s. 17–27)
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33.  Układ i charakterystyka klimatologiczna pór fenologicznych w Białowieży (Bed-
narek A., sylwan, R. 111 nr 10, 1967, s. 71–76)

34.  Obecna i przewidywana jakość drewna tartacznego iglastego z Puszczy Białowie-
skiej (Żakowski H., sylwan, R. 112 nr 1, 1968, s. 41–50)

35.   Jodła pospolita (Abies alba Mill.) w Puszczy Białowieskiej (Gunia S., Kowalski M., 
sylwan, R. 112 nr 3, 1968, s. 59–66)

36.  Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej (Uwagi do monografii) [recenzja] (Gra-
niczny S., sylwan, R. 113 nr 6, 1969, s. 89–96 [Park Narodowy w Puszczy Białowie-
skiej; red. J.B. Faliński; PWRiL, Warszawa 1968])

37.  Sprawozdanie z  konferencji terenowej w  Białowieży 5 i  6 kwietnia 1968 r. n.t. 
„Zagospodarowanie Puszczy Białowieskiej” [oraz] Wnioski z narady n.t. „Zago-
spodarowanie Puszczy Białowieskiej” odbytej 5 i 6 kwietnia 1968 r. w Białowieży 
(oprac.: Gierliński T., oprac.: Graniczny S., sylwan, R. 113 nr 7, 1969, s. 75–79; 80–83)

38.  Nasze puszcze (Zaręba R., sylwan, R. 114 nr 8/9, 1970, s. 224–234 [Zeszyt jubile-
uszowy wydany z okazji 150-lecia czasopisma leśnego „Sylwan”])

39.  Gospodarstwo rezerwatowo-łowieckie Biełowieżskaja Puszcza na terenie BSRR 
(Okołów C., sylwan, R. 114 nr 12, 1970, s. 77–82)

40.  Planowanie hodowlane w rębni gniazdowej przerębowej na przykładzie obiektu 
położonego w  Puszczy Białowieskiej (Bernadzki E., sylwan, R. 115 nr 1, 1971,  
s. 79–85)

41.  Produkcja nasion różnowiekowego i wielogatunkowego drzewostanu zbiorowiska 
grądu w Białowieskim Parku Narodowym (Falińska K., sylwan, R. 115 nr 6, 1971,  
s. 17–23)

42.  Gospodarka w Puszczy Białowieskiej w ostatnim pięćdziesięcioleciu (Więcko E., 
sylwan, R. 116 nr 2, 1972, s. 29–46)

43.   O  konieczności przebudowy rezerwatu pokazowego żubrów w  Białowieskim 
Parku Narodowym (Kawecka A., sylwan, R. 116 nr 10, 1972, s. 77–80)

44.   Pomnik profesora doktora J.J. Karpińskiego [odsłonięty 26 X 1972 r. u  wejścia  
do Białowieskiego Parku Narodowego] (E.W., sylwan, R. 117 nr 4, 1973, s. 81–83)

45.   Puszcza Białowieska (Uwagi o monografii) (Okołów C., sylwan, R. 118 nr 2, 1974, 
s. 64–70 [Puszcza Białowieska – E. Więcko; PWN])

46.   O  nowych zasadach gospodarowania w  Puszczy Białowieskiej (Graniczny S., 
sylwan, R. 120 nr 5, 1976, s. 37–41)

47.  Uszkodzenia systemów korzeniowych drzew spowodowane nadmiernym ruchem 
turystycznym w  Białowieskim Parku Narodowym (Okołów C., sylwan, R. 122  
nr 11, 1978, s. 63–71)

48.   Przegląd zbiorowisk leśnych Puszczy Białowieskiej (Sokołowski A.W., sylwan,  
R. 123 nr 4, 1979, s. 21–29)

49.  Zmiany zasad zagospodarowania lasów Puszczy Białowieskiej w latach 1929–1976 
(Graniczny S., sylwan, R. 123 nr 11, 1979, s. 27–37 [Skrót referatu wygłoszonego na 
konferencji zorganizowanej przez PTL i OZLP Białystok w Białowieży, w dniach 23 
i 24 czerwca 1978 r.])

50.  Konferencja w  Puszczy Białowieskiej na temat zasad zagospodarowania i  ukie-
runkowania metod urządzania lasów Puszczy [23–24 czerwca 1978 r., Białowieża] 
(Graniczny S., sylwan, R. 123 nr 11, 1979, s. 55)

51.  Gospodarka łowiecka w Puszczy Białowieskiej z uwzględnieniem hodowli żubra 
(Miłkowski L., sylwan, R. 123 nr 11, 1979, s. 45–54 [Skrót referatu wygłoszonego  
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na konferencji zorganizowanej przez PTL i OZLP Białystok w Białowieży, w dniach 
23 i 24 czerwca 1978 r.])

52.  Drzewostany o  niewłaściwym składzie gatunkowym w  Puszczy Białowieskiej 
i  propozycje ich przebudowy (Kutrzeba M., sylwan, R. 123 nr 11, 1979, s. 39–44 
[Skrót referatu wygłoszonego na konferencji zorganizowanej przez PTL i  OZLP 
Białystok w Białowieży, w dniach 23 i 24 czerwca 1978 r.])

53.  Gospodarka w  Puszczy Białowieskiej między pierwszą i  drugą wojną światową 
(Więcko E., sylwan, R. 124 nr 8, 1980, s. 55–65)

54.   Rozległość niewiedzy o faunie Puszczy Białowieskiej (Gutowski J., Wołk K., sylwan, 
R. 125 nr 6, 1981, s. 37–41)

55.   Puszcza Białowieska jako teren badań przyrodniczych (Sokołowski A.W., sylwan, 
R. 125 nr 6, 1981, s. 31–36)

56.  Filmowa kariera Puszczy Białowieskiej (Bajko P., sylwan, R. 127 nr 9/10, 1983,  
s. 121–124)

57.  Stan zapasu Puszczy Białowieskiej i możliwości jego stopniowego podwyższania 
(Zabielski B., sylwan, R. 128 nr 3, 1984, s. 1–8)

58.   Puszcza Białowieska. Kalendarium – część I (Więcko E., sylwan, R. 129 nr 8, 1985, 
s. 49–56)

59.   Puszcza Białowieska. Kalendarium – część II (Więcko E., sylwan, R. 129 nr 9, 1985, 
s. 43–52)

60.  Stan ścisłego rezerwatu Białowieskiego Parku Narodowego w świetle narastających 
zagrożeń lasów Polski (Sokołowski A.W., sylwan, R. 130 nr 8, 1986, s. 21–28)

61.  Białowieski Park Narodowy – bilans 65-lecia (Okołów C., sylwan, R. 130 nr 12, 
1986, s. 1–10)

62.  Granica swawoli w  badaniach dzikich zwierząt (Kossak S., sylwan, R. 138 nr 8, 
1994, s. 49–60)

63.  Zmiany składu gatunkowego lasów na tle zmian klimatu w  ostatnich dwóch 
stuleciach (Kowalski M., sylwan, R. 138 nr 9, 1994, s. 33–44)

64.   Ekonomiczny model gospodarki leśnej obszaru Puszczy Białowieskiej (Płotkowski 
L., sylwan, R. 138 nr 12, 1994, s. 17–38)

65. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Leśnego w  sprawie zasad ochrony 
i zagospodarowania ekosystemów leśnych Puszczy Białowieskiej (sylwan, R. 139 
nr 1, 1995, s. 111–113)

66.  Stanowisko Rady Leśnictwa przy Ministrze Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i  Leśnictwa w  sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej (Klocek A., 
sylwan, R. 139 nr 8, 1995, s. 127–131)

67.  Liczebność zwierzyny w  Puszczy Białowieskiej i  proponowane sposoby 
prowadzenia gospodarki łowieckiej (Kossak S., sylwan, R. 139 nr 8, 1995, s. 25–41)

68.  Przegląd pasożytów wybranych gatunków ssaków łownych i chronionych Puszczy 
Białowieskiej (Miniuk M., sylwan, R. 140 nr 2, 1996, s. 87–95)

69.  Wpływ lasu na wilgotność powietrza (na przykładzie niektórych fitocenoz leśnych) 
(Ożga W., sylwan, R. 140 nr 5, 1996, s. 17–28)

70.  Gospodarka łowiecka i  ochrona zwierzyny w  Puszczy Białowieskiej w  latach 
1991–1997 (Kossak S., sylwan, R. 141 nr 9, 1997, s. 55–61)

71.  Zbiornik wodny Siemianówka i jego wpływ na Puszczę Białowieską (Krajewski T., 
sylwan, R. 141 nr 11, 1997, s. 91–101)
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72.  Gospodarka łowiecka i  ochrona zwierzyny w  Puszczy Białowieskiej w  latach 
1991–1997 (część 2) (Kossak S., sylwan, R. 141 nr 11, 1997, s. 67–81)

73.  Pierśnicowe pole przekroju drzewostanów naturalnych w  Białowieskim Parku 
Narodowym (Żybura H., sylwan, R. 141 nr 12, 1997, s. 23–32)

74.  Kształtowanie świadomości ekologicznej: ekologia i  lingwistyka (Więcko E., 
Wendland Z., sylwan, R. 142 nr 3, 1998, s. 5–20)

75.  Niektóre problemy użytkowania starych drzew na terenie LKP Puszcza Białowieska 
(Paschalis P., sylwan, R. 142 nr 4, 1998, s. 39–47)

76.  Roztocze (Acari, Gamasida) występujące w  warstwach podkorowych na terenie 
Białowieskiego Parku Narodowego (Gwiazdowicz D.J., sylwan, R. 143 nr 5, 1999,  
s. 55–64)

77.  Odnowienie lasu naturalnego na przykładzie powierzchni badawczej 
w  Białowieskim Parku Narodowym (Zajączkowski J., sylwan, R. 143 nr 7, 1999,  
s. 5–14)

78.  Wzrost żyzności siedlisk leśnych: zjawisko pozorne czy rzeczywiste? (Brzeziecki B., 
sylwan, R. 143 nr 11, 1999, s. 99–107)

79.  Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego w sprawie wpisania 
całej Puszczy Białowieskiej na Światową Listę Rezerwatów Biosfery UNESCO 
(sylwan, R. 144 nr 3, 2000, s. 113–114)

80.  Analiza wybranych zależności allometrycznych dla głównych gatunków drzew 
Białowieskiego Parku Narodowego (Bolibok L., Brzeziecki B., sylwan, R. 144 nr 6, 
2000, s. 73–81)

81.  Konferencja: Postępowanie z drzewostanami „przejściowymi” w nadleśnictwach 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego – Lasy Puszczy Białowieskiej (sylwan, R. 144 
nr 12, 2000, s. 93–95)

82.  Lasotwórcza rola świerka pospolitego (Picea abies L. Karst.) w  Puszczy 
Knyszyńskiej i  Puszczy Białowieskiej (Andrzejczyk T., Szeligowski H., sylwan,  
R. 146 nr 2, 2000, s. 5–18)

83.  Hodowlano-urządzeniowa analiza drzewostanów „pocenturowskich” w  Puszczy 
Białowieskiej (Borecki T., Brzeziecki B., sylwan, R. 145 nr 7, 2001, s. 19–29)

84.   Analiza porównawcza pokroju drzew kilku wybranych gatunków występujących 
w Białowieskim Parku Narodowym i Puszczy Niepołomickiej (Giel M., Glapa M., 
Szewczyk J., Szwagrzyk J., sylwan, R. 145 nr 7, 2001, s. 31–42)

85.  Zmiany zbiorowisk roślinnych i  typów siedlisk w  drzewostanach naturalnych 
Białowieskiego Parku Narodowego (Paluch R., sylwan, R. 145 nr 10, 2001, s. 73–81)

86.  Zastosowanie ekologicznych liczb wskaźnikowych do określania kierunków 
zmian roślinności runa w  Białowieskim Parku Narodowym (Paluch R., sylwan,  
R. 146 nr 1, 2002, s. 25–37)

87. Wielkoobszarowa charakterystyka drzewostanów Białowieskiego Parku 
Narodowego (Krasuska M., Miścicki S., sylwan, R. 146 nr 3, 2002, s. 73–90)

88.  Wpływ grubości i wysokości świerków na ich owocowanie w Puszczy Białowieskiej 
(Buraczyk W., sylwan, R. 146 nr 4, 2002, s. 25–33)

89.  Wykorzystanie metody porządkowania fitosocjologicznego do obiektywnej oceny 
zmian typów siedliskowych lasu w Białowieskim Parku Narodowym (Paluch R., 
sylwan, R. 146 nr 7, 2002, s. 77–84)

90.  Wody gruntowe w Puszczy Białowieskiej w suchym 2000 roku (Boczoń A., sylwan, 
R. 146 nr 7, 2002, s. 93–105)
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91.  Altana do polowań króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w zagrodzie Tere-
miska – przyczynek do dziejów Puszczy Białowieskiej (Samojlik T., Jędrzejewska B., 
sylwan, R. 146 nr 12, 2002, s. 105–109)

92.  Dynamika struktury przestrzennej drzewostanów naturalnych w  oddziale 319 
BPN – czy biogrupy drzew są powszechne i trwałe w nizinnym lesie naturalnym? 
(Bolibok L., sylwan, R. 147 nr 1, 2003, s. 12–23)

93.  Znaczenie próchniejących drzew jako mikrośrodowisk występowania epigeicznych 
biegaczowatych w Puszczy Białowieskiej (Skłodowski J.J.W., sylwan, R. 147 nr 12, 
2003, s. 45–52)

94.  Ocena wpływu roślinożernych ssaków kopytnych na odnowienie lasu 
w Białowieskim Parku Narodowym (Kweczlich I., Miścicki S., sylwan, R. 148 nr 6, 
2004, s. 18–29)

95.   Biogrupy drzew w lesie naturalnym: czy prof. Włoczewski miał rację? (Brzeziecki B., 
sylwan, R. 148 nr 7, 2004, s. 3–10)
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