Stowarzyszenie Pszczelarzy

Hajnowka. dnia 14.09.2017 r.

Rejonu Puszczy Biatowieskiej
w Hajnowce
ul. Gorna 99a
17-200 Hajnowka
Tel. 505-187-434

Minister Srodowiska
prof, dr hab. Jan szyszko
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
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W zwigzku z tragicznymi skutkami gradacji kornika drukarza na obszarze Puszczy Biatowieskiej
Stowarzyszenie Pszczelarzy Rejonu Puszczy Biatowieskiej w IHajnowce zwraca si^ z uprzejmq
prosbq o wykonanie fachowej ekspertyzy w celu zbadania oddziatywania zamieraiiia swierkow na
owady z rodziny pszczotowate (Apidae).
Zmniejszenie bioroznorodnosci spowodowane zamieraniem swierka oraz ekspansjq graba
powoduje spadek ilosci znajduj^cej si^ w lesie spadzi produkowanej przez drzewa iglaste. W
zwartych puszczanskich drzewostanach jest ona, obok pozytkow lipowych gtownym zrodtem
pozywienia pszczotowatych. Poprzez nagte przeswietlenie drzewostanow spowodowane gradacjq
kornika, ekspansjQ trzcinnika oraz zaniechanie prac gospodarczych w Puszczy zaczyna brakowac
miejsca dia pszczot oraz innych zapylaczy. W chwili obecnej brakuje w Puszczy Biatowieskiej
srodlesnych terenow otwartych porosniQtych miododajnymi bylinami oraz krzewinkami. Przez
wieki dawaty one pozywienie dzikim pszczotom, zapylaczom i innym pozytecznym owadom.
Zrownowazona gospodarka lesna prowadzana na tych terenach zapewniata staty dost^p do
nektaru oraz zapewnienie bioroznorodnosci.
Zywe swierki wyrastajgce ponad pierwsze piQtro lasow mieszanych stanowity swoistq ochron^ ^
przed zwiewaniem pytkow kwiatow drzew nizej potozonych oraz zmniejszaty sit^ sptukujqc^ nektar
i spadz drzew lisciastych, szczegolnie lipy i klona.
Pszczelarze z naszego terenu przez wiele lat pozyskiwali miod ze spadzi iglastej. Wyniszczajqca
puszczahskie lasy gradacja kornika drukarza powoduje eliminacj^ podstawowego pozytku
pszczelarskiego. Od paru lat, a w tym roku szczegolnie, obserwuje s\q pogorszenie kondycji rodzin
pszczelich spowodowane konkurencjq miedzy gatunkami owadow o pokarm. Dotyczy to rowniez
innych zapylajqcych z grupy Apidea (np. samotnicy, trzmieli, a takze os).
Jako mieszkaricy tego regionu oraz spadkobiercy mqdrosci dawnych bartnikow czujemy si^
odpowiedziaini za los pszczot w Puszczy Biatowieskiej. DIatego prosimy o podj^'cie wszystkich
mozliwych srodkow w celu zatrzymania zamierania tych owadow.
Dowiadomosci:
1. Dyrekcja Generalna Lasow Panstwowych w Warszawie
2. Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych w Biatymstoku
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