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W sporze między aktywną a ścisłą ochroną przyrody wydaje się, że w 

puszczańskich lasach, również poza parkiem narodowym i rezerwatami, 

dominuje ochrona ścisła? Czy słusznie?  

Niezupełnie rozumiem co Pani ma na myśli. Ochrona ścisła oznacza normę 

prawną, stosowana jest tylko w parkach narodowych i rezerwatach; z danych 

statystycznych nie wynika, żeby była dominującą formą ochrony, chociaż od 

pewnego czasu organizacje ekologiczne prą do jej szerszego stosowania. W 

lasach poza tymi obszarami chronionymi, także na obszarach Natura 2000, 

ochrona bierna bywa stosowana w szczególnych przypadkach, np. w celu 

obserwacji procesu naturalnego odtwarzania się lasu po pożarze lub wielkim 

wiatrołomie. Może obowiązywać w określonym czasie, zmieniana w razie 

potrzeby. Ochrona zarówno rozumiana jako „ścisła”, jak i „bierna” nie jest 

dominującą formą ochrony i w świecie tak zmienionym i zmieniającym się 

powinna być stosowana z wielką rozwagą. Ochrona ścisła tylko na obszarach 

ograniczonych – po to, by raz postanowiona pozostała taką na zawsze. W podłożu 

sporu o wyższość ochrony czynnej czy biernej często leży nie wiedza naukowa, 

lecz emocje wynikające z tego samego źródła - chęci rządzenia naturą. 

Jak wpływ na cenne siedliska, m.in. obszary Natura 2000, i związane ze 

świerkiem gatunki może mieć wielkopowierzchniowy rozpad świerczyn?  



Puszcza Białowieska leży w strefie europejskich lasów liściastych, świerk zaś jest 

gatunkiem strefy borealnych lasów iglastych. Tak duża jego obecność w puszczy 

jest skutkiem dawnych sposobów gospodarowania leśnego i łowieckiego oraz 

wyrazem zachwiania równowagi ekologicznej. Zmiany klimatu mają znaczenie 

drugorzędne. Kornik jest egzekutorem skutków tego zachwiania. Jego ofiarą 

padają drzewa, które wyrosły na obszarach wielkich zrębów zupełnych z okresu 

pierwszej wojny światowej i zaraz po niej. Skutki dla siedlisk przyrodniczych są 

negatywne tylko w krótkiej perspektywie czasowej, w długiej – mogą być 

korzystne. Pod warunkiem, że leśnicy wspomogą proces odtwarzania się bardziej 

naturalnego składu drzewostanów, zgodnych z siedliskiem glebowym i 

klimatycznym. Uważam, że dużą część drewna świerkowego powinno się 

wywieźć z obszarów puszczy (poza rezerwatami), a uzyskane środki finansowe 

wykorzystać do odtworzenia drzewostanu właściwego puszczy - z dużym 

udziałem drzew nektarodajnych: lipy, klonów, dzikich drzew owocowych, co 

pomogłoby też zagrożonym gatunkom owadów. 

Czy w Puszczy Białowieskiej, poza rezerwatami i parkiem narodowym, 

celowe jest prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej? 

Nie posiadam dostatecznej wiedzy na ten temat, sądzę raczej, że w warunkach 

Europy nie dawano przyrodzie okazji do wielkopowierzchniowego naturalnego 

odnowienia lasu, a przykład świerczyn w Karkonoszach, Górach Izerskich i 

Szumawie na pograniczu Czech i Bawarii, naturalnie odnawiających się po 

znacznie większej klęsce, nie może być miarodajny dla  Puszczy Białowieskiej. 

Jeśli zaś popatrzymy na zjawiska w małej skali przestrzennej, to na każdym kroku 

widzimy niepohamowaną zdolność przyrody do naturalnego odtwarzania się lasu: 

wszystkie niekoszone łąki i niewypasane murawy w dwa dziesięciolecia zarosły 

drzewami. Ale dopiero po czasie dłuższym niż ludzkie życie opuszczone 

kamieniołomy i grodziska pokrył las czasem tak naturalny, że stawały się 

rezerwatami. 
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Jakie skutki dla cennych siedlisk, m.in. grądu subkontynentalnego i 

świerczyny na torfie oraz gatunków chronionych, może wywołać  

wielkopowierzchniowy rozpad świerczyn? 

 

Rozpad świerczyn w Puszczy Białowieskiej da odmienne skutki dla 

poszczególnych typów cennych siedlisk przyrodniczych i zespołów leśnych. 

Tam, gdzie świerk jest naturalnym i bardzo istotnym gatunkiem (należy do tzw. 

charakterystycznej kombinacji gatunków, jak np. w przypadku subborealnej 

świerczyny czy boru mieszanego) rozpad świerczyny jest katastrofą, która o ile 

pozwolą na to warunki, będzie początkiem długotrwałej regeneracji lub sukcesji 

wtórnej. Tam gdzie świerk jest w warunkach naturalnych gatunkiem co 

najwyżej domieszkowym (nie należy do charakterystycznej kombinacji 

gatunków, jak np. w przypadku grądu), a duży jego udział jest następstwem 

dawniejszych wpływów człowieka (w tym gospodarki leśnej), rozpad 

drzewostanów świerkowych może przyspieszyć regenerację naturalnego 

zbiorowiska i nie ma charakteru zdarzenia katastrofalnego. 

 

Czy w warunkach niżu zbliżonych do tych, jakie panują w  Puszczy 

Białowieskiej, znane są przykłady naturalnego odnowienia drzewostanów 

po rozpadzie wielkopowierzchniowym spowodowanym gradacją  kornika 

drukarza,? 

 

Nie potrafię dać przykładu. 



 

Jakie działania zaleciłby Pan w zaistniałej sytuacji, czyli podczas gradacji 

kornika i rozpadu świerczyn? 

 

Na terenach chronionych w BPN i rezerwatach, rozpadające się drzewostany 

należy pozostawić naturalnym procesom regeneracyjnym i je monitorować, 

natomiast na terenach lasów gospodarczych działać rozmaicie, w zależności od 

siedliska i lokalizacji, z ogólnym założeniem renaturalizacji zbiorowisk leśnych 

i całego ekosystemu. 

Nie widzę zasadniczych przeciwwskazań dla wycinki i wywozu drewna 

świerkowego w rozsądnych granicach, zgodnie z zasadami sztuki leśnej, w 

szczególności na siedliskach eutroficznych. I tylko wtedy, gdyby się to dawało 

uzasadnić dodatkowo względami ekonomicznymi. Wiek drzewostanu (granica 

100 lat) nie musi być argumentem wykluczającym takie działania. Na 

siedliskach gdzie świerk należy do naturalnej kombinacji gatunków część 

martwych drzew (stojących i leżących) powinna być pozostawiona na miejscu. 

Przy założeniu trwałości gospodarki leśnej w Puszczy dopuszczałbym także 

odnawianie miejsc po usuniętych świerczynach gatunkami właściwymi dla 

siedlisk. 
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Czy stosowana przez leśników metoda walki z gradacjami kornika 

drukarza polegająca na usuwaniu zaatakowanych drzew jest skuteczna? 

 

Tak, pod warunkiem prawidłowego jej stosowania, tzn. odpowiednio wczesnej 

identyfikacji (wyznaczenia) takich drzew, a następnie ich usunięcia z lasu. 

Celem tego zabiegu jest wywiezienie drzew, pod korą których odbywa się 

rozwój stadiów larwalnych kornika drukarza. Musi się to odbyć zanim osiągną 

one stadium poczwarki lub młodego, niewybarwionego chrząszcza. W praktyce 

ten czas to zwykle 3-4 tygodnie od momentu zidentyfikowania drzew 

zasiedlonych. Wywożenie drzew w terminie późniejszym, tzn. gdy kornik jest w 

stadium poczwarki i chrząszcza, jest znacznie mniej skuteczne, bowiem ścinka, 

a zwłaszcza zrywka drewna powoduje odrywanie płatów luźnej już wówczas 

kory oraz wypadanie poczwarek i chrząszczy, które – przynajmniej w części – 

mogą dokończyć rozwój. Natomiast ścinanie i wywożenie drzew, na których 

chrząszcze młodego pokolenia już opuściły żerowiska, jest z punktu widzenia 

zamierzonego efektu zabiegu, całkowicie nieskuteczne i bezcelowe. Jest to 

wyłącznie ratowanie surowca z drzew posuszowych. 

 

Czy ta metoda może osłabić gradację kornika w Puszczy Białowieskiej?  

 

Dotychczasowe doświadczenia czynnej ochrony lasu wskazują, że terminowe 

usuwanie drzew zasiedlonych, stosowane jako główna metoda ograniczania 

liczebności populacji, jest w stanie ograniczyć tempo wydzielania się drzew 

wskutek zasiedlenia przez kornika drukarza. Warunkiem powodzenia jest 

konsekwentne stosowanie tych zabiegów na całym obszarze objętym gradacją. 



W przypadku Puszczy Białowieskiej mamy jednak do czynienia z 

drzewostanami objętymi różnym reżimem ochronnym, w tym także rezerwaty 

przyrody oraz obszar parku narodowego z jego strefą ochrony ścisłej, gdzie nie 

prowadzi się zabiegów aktywnej ochrony lasu przed kornikami. Ogranicza to 

skuteczność zabiegów ochronnych, bo na ich efekt wpływa „dopływ” 

chrząszczy z fragmentów drzewostanu wyłączonych z zabiegów. Chrząszcze 

mają duże zdolności lotu, a co za tym idzie – dyspersji na znaczne odległości.  

W tych warunkach można i należy stosować tę podstawową metodę tam, gdzie 

to jest możliwe, wspomagając ją innymi, takimi jak pułapki klasyczne, a 

zwłaszcza feromonowe, które odławiając część chrząszczy przyczyniają się do 

rozrzedzania ich populacji i ograniczenia ich dyspersji.  

 

Ile może potrwać gradacja kornika i jakie szkody w drzewostanach może 

spowodować? 

 

Czas trwania gradacji kornikowych jest różny i zależy od wielu czynników. 

Każda gradacja ma trzy fazy: progradacji, kulminacji i retrogradacji. Jeżeli 

przyjąć, że początek i koniec to momenty o mniej więcej podobnym poziomie 

liczebności populacji lub też intensywności zamierania drzew zasiedlonych, to 

gradacja w Puszczy Białowieskiej w latach 90. XX wieku trwała ok 3-4 lat, 

kolejna – w pierwszej dekadzie XXI wieku – około 4-5 lat, natomiast aktualnie 

trwająca gradacja rozpoczęła się w 2012 r., czyli trwa już 4 lata. Wskutek suszy 

w 2015 r., która spowodowała pogłębienie osłabienia świerków (co sprzyja 

rozrodowi kornika), nie można liczyć na jej szybkie załamanie się chyba, że 

kolejny sezon wegetacyjny będzie wyjątkowo chłodny i deszczowy (czynnik 

sprzyjający załamywaniu się gradacji). Trudno zatem jednoznacznie wyrokować 

o dalszym rozwoju sytuacji. 

Szkody to pojęcie mieszczące w sobie zarówno skutki ekonomiczne jak i 

przyrodnicze. Ekonomiczne skutki gradacji związane są z gospodarką drewnem 



i polegają na konieczności przestawienia użytkowania lasu z planowego na 

interwencyjne. W kontekście Puszczy Białowieskiej nie jest to może 

najważniejsze, jednak trudno bagatelizować straty, które dotyczą lasów 

mających formalnie status gospodarczych (a takimi są drzewostany trzech 

nadleśnictw puszczańskich).  

Konsekwencją przyrodniczą jest dalszy ubytek świerka ze składu gatunkowego 

drzewostanów, grożący jego całkowitą eliminacją, a także poboczne 

konsekwencje w postaci zmian w ekosystemach (ekspansja graba i niektórych 

roślin zielnych), co można odbierać jako straty w bioróżnorodności. Liczne 

skupiska martwych świerków to także straty estetyczne, mogące wpływać na 

odczucia i przyszłe wybory ludzi, w tym odwiedzających puszczę turystów.  
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Opracowując PUL dla nadleśnictw Białowieża, Browsk i Hajnówka, 

zastosowano inną definicję drzewostanów stuletnich, niż ta, która 

obowiązuje w aktualnej Instrukcji Urządzenia Lasu. Czy jest lepsza niż ta 

obecnie stosowana w praktyce urządzeniowej?  

Zaliczenie danego drzewostanu wielogatunkowego, wielowiekowego do danej 

grupy wiekowej zgodnie z tradycyjnymi zapisami w Instrukcji UL opiera się na 

uniwersalnej zasadzie większościowej. Za gatunek panujący w drzewostanie 

wielogatunkowym czy/i wielowiekowym uznaje się ten, którego  liczebność, 

zasobność bądź zajmowana powierzchnia (uprawy) ma udział dominujący – 

większościowy. O zaliczeniu drzewostanu do danej grupy wiekowej decyduje 

wiek gatunku dominującego. Tak więc, zgodnie z Instrukcją UL za drzewostany 

ponad stuletnie uznaje się te, w których gatunek panujący ma powyżej 100 lat 

(wg zapisu w PUL). 

Propozycja prof. Tomasza Wesołowskiego aby w Puszczy Białowieskiej 

zmienić uniwersalne kryteria większościowe i za drzewostany stuletnie i starsze 

uznać te, w których składzie którykolwiek gatunek stanowiący ponad 10 proc. 

udziału przekracza wiek 100 lat, jest czysto woluntarystyczna. Wydaje się, że jej 

podstawowym celem było stworzenie kryterium, które zwiększy powierzchnię 

drzewostanów wyłączonych z czynnej ochrony, której nie chciano uznać za 

równoprawny kierunek ochrony Puszczy Białowieskiej. Dyspozycją 

ministerstwa środowiska (presja NGOS) wprowadzono to "mechaniczne" 

kryterium do PUL wyłączając dodatkowo znaczną liczbę powierzchni, 

rozrzuconych w Puszczy niczym dziury w serze szwajcarskim, z działań 

hodowlano-ochronnych. Ta sytuacja oraz drastyczne ograniczenia w etacie, 



także narzucone woluntarystycznie, sprzyjały rozwojowi gradacji kornika 

drukarza utrudniając, a wręcz uniemożliwiając jej ograniczanie. 

Czy w innych krajach stosuje się kryteria zbliżone do tych określonych 

przez prof. Tomasza Wesołowskiego?  

Ja takich nie znam. 

Czy w Puszczy Białowieskiej, poza obszarami rezerwatów i parkiem 

narodowym, celowe jest prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej?  

 

Zdecydowanie tak. Zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna jest 

obecnie skuteczną formą ochrony przyrody. Wyniki wieloletnich badań na 

obszarach leśnych dotyczące ochrony biernej, jak też bieżące obserwacje zmian 

bioróżnorodności na tych obszarach, częste przypadki zaniku przedmiotów 

ochrony, skłaniają do stwierdzenia, że ochrona bierna bogactwa przyrodniczego 

na obszarach leśnych powinna mieć alternatywę w postaci wielofunkcyjnej 

gospodarki leśnej i ochrony czynnej. Te  dwie idee ochrony ekosystemów 

leśnych powinny mieć możliwość praktycznej realizacji i konfrontacji na terenie 

Puszczy Białowieskiej. Jestem przekonany, że czas jest sprzymierzeńcem 

zwolenników profesjonalnej ochrony czynnej.  

Wypowiedzi zebrała Agnieszka Sijka 

 

 

 

 

 


