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1. WSTĘ P
1.1. Cel i zał
ożenia metodyczne
Podstawą merytoryczną wykonania programu ochrony przyrody jest „ Instrukcja
sporzą dzania programu ochrony przyrody w nadleśnictwie”, wydana przez Departament
Leśnictwa Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobó w Naturalnych i Leśnictwa,
zatwierdzona do uż ytku służ bowego w dniu 28 maja 1996 roku przez Podsekretarza Stanu
prof. dr hab. Andrzeja Szujeckiego oraz postanowienia Komisji w sprawie sporzą dzenia
Programu Ochrony Przyrody w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „ Puszcza Białowieska”, z
dnia 4 grudnia 1997 roku. Program obejmuje całość gruntó w w zarzą dzie nadleśnictw:
Białowież a, Hajnó wka i Browsk.
Niniejsze opracowanie jest syntezą informacji o wartościach przyrodniczych i
kulturowych całego regionu Puszczy Białowieskiej. W ogó lnym zarysie przedstawia ono
wybrane elementy środowiska przyrodniczego Puszczy, zarys uwarunkowań historycznych,
podstawowe formy ochrony przyrody puszczańskiej i syntezę wartości kultury materialnej.
Przedstawia jednocześnie wybrane zagadnienia zwią zane z edukacją , promocją , rekreacją i
turystyką regionu puszczańskiego, oraz wybrane problemy zwią zane z

infrastrukturą

techniczną Puszczy Białowieskiej. Program akcentuje podstawowe zagroż enia dla przyrody
puszczańskiej i przedstawia wytyczne w zakresie proekologicznej gospodarki leśnej i ochrony
przyrody, zalecenia ochronne odnośnie: infrastruktury technicznej regionu, rekreacji i
turystyki oraz inne zagadnienia zwią zane z szeroko pojętą ochroną przyrody, kultury
materialnej i krajobrazu.
W Programie pominięto założ enia metodyczne dotyczą ce planowania urzą dzeniowego i
technicznego wykonawstwa prac hodowlanych i ochronnych. Zagadnienia te omó wione są w
„ Programie gospodarczo-ochronnym dla LKP „ Puszcza Białowieska”, opracowanym przez
RDLP w Białymstoku i w planach urzą dzenia lasu sporzą dzonych dla nadleśnictw
puszczańskich.
Program opracowano na podstawie dostępnych waloryzacji przyrodniczych zawartych
w

tzw.

ruszcie

ekologicznym,

opracowanym

przez

nadleśnictwa

puszczańskie,

zaktualizowanym na dzień 1.01.2000 r. oraz w oparciu o publikacje i opracowania z zakresu
ochrony przyrody i środowiska kulturowego będą ce w posiadaniu: Wojewó dzkiego
Konserwatora Przyrody, Wojewó dzkiego Konserwatora Zabytkó w, Wojewó dzkiego Biura
Planowania Przestrzennego i Wojewó dzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz liczną
literaturę fachową . W szerokim zakresie uwzględniono ró wnież materiały własne zebrane
w trakcie prac IV rewizji urzą dzania lasu.
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Integralną częścią programu ochrony przyrody jest „ Mapa waloró w przyrodniczych,
wartości

kultury

materialnej

oraz

zagroż eń

środowiska

przyrodniczego

Puszczy

Białowieskiej” wykonana w skali 1 : 50000. Na mapie umieszczono między innymi
kompleksy leśne pozostają ce w zarzą dzie nadleśnictwa, lasy ochronne, rezerwaty przyrody,
uż ytki ekologiczne, pomniki przyrody, zabytki kultury materialnej, klasy czystości wó d,
infrastrukturę mają cą wpływ na stan środowiska naturalnego, granice gmin itp. Zakres
tematyczny mapy uwarunkowany jest jej skalą .
1.2. System ochrony przyrody w lasach Puszczy Biał
owieskiej
Ochrona przyrody, w szerokim ujęciu, oznacza zachowanie, właściwe wykorzystanie
oraz odnawianie zasobó w przyrody i jej składnikó w. Ochrona przyrody puszczańskiej ma na
celu:
-

zachowanie ró ż norodności biologicznej, oraz utrzymanie procesó w ekologicznych i
stabilności ekosystemó w,

-

utrzymanie lub przywracanie do stanu naturalnego wszystkich zasobó w i składnikó w
przyrody, w tym drzewostanó w i siedlisk leśnych,

-

zapewnienie cią głości istnienia wszystkich gatunkó w roślin i zwierzą t wraz z ich
siedliskami,

-

zachowanie dziedzictwa geologicznego,

-

kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.
Ochrona przyrody w Puszczy Białowieskiej realizowana jest, zasadniczo, na podstawie

trzech ustaw:
-

ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 roku, znowelizowana 7 grudnia
2000 roku,

-

ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku z pó źniejszymi zmianami,

-

ustawy o ochronie gruntó w rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku.
Ochrona przyrody w Puszczy Białowieskiej (poza BPN) realizowana jest kompleksowo,

między innymi, poprzez:
a) zabezpieczanie obszaró w, obiektó w i gatunkó w roślin i zwierzą t objętych ró żnymi
ustawowymi formami ochrony przyrody,
b) utworzenie i funkcjonowanie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „ Puszcza Białowieska”,
c) indywidualne dla Puszczy Białowieskiej zasady zagospodarowania, zawarte w „ Programie
gospodarczo-ochronnym Leśnego Kompleksu Promocyjnego „ Puszcza Białowieska”,
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d) realizację decyzji i zarzą dzeń branż owych w sprawie ochrony przyrody i gospodarki
leśnej,
e) racjonalną gospodarkę leśną prowadzoną w oparciu o ideę trwałego i zró wnoważ onego
rozwoju i ró ż norodności biologicznej (ustalenia z Konferencji Ministerialnej Ochrony
Lasó w w Europie - Helsinki 1993 r.), zdefiniowaną w art. 6 ustawy o lasach, planach
urzą dzenia lasu, programach ochrony przyrody itp.,
f) dbałość o pozaprodukcyjne funkcje lasó w,
g) propagowanie idei ochrony lasu oraz roli lasó w i leśnictwa w aspekcie gospodarczym
i społecznym,
h) ograniczanie negatywnego wpływu na lasy źró deł zagroż enia znajdują cych się poza
obszarami leśnymi.

Puszcza Białowieska z lotu ptaka
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2. OGÓ LNA CHARAKTERYSTYKA PUSZCZY BIAŁ OWIESKIEJ
2.1. Wybrane elementy środowiska przyrodniczego
2.1.1. Poł
ożenie fizyczno - geograficzne i administracyjne oraz stan posiadania
Puszcza Białowieska (w granicach Polski) położ ona jest między 23o31’ a 24o21’
długości geograficznej wschodniej oraz między 52o29’ i 52o57’ szerokości geograficznej
pó łnocnej. Na tym samym południku co Puszcza Białowieska położ ona jest Ryga, Lwó w i
Ateny, a szerokość geograficzną ma tą samą co Berlin i Amsterdam (Faliński J. B., 1992).
Puszcza leż y na pograniczu Europy Wschodniej i Europy Zachodniej, w są siedztwie
rozległego kompleksu bagien Polesia. Ze wschodu na zachó d Puszcza rozcią ga się na
długości 55 km, z pó łnocy na południe na długości 51 km (Sokołowski, 1992). Obwó d całego
kompleksu lasó w puszczańskich wynosi około 400 km. W centrum kompleksu położ ona jest
osada Białowież a. W środkowej części Puszczy Białowieskiej leż y Białowieski Park
Narodowy.
W podziale fizyczno-geograficznym Polski (Kondracki, 1998) omawiany obszar
określają następują ce jednostki :
♦ Obszar fizyczno-geograficzny: Europa Wschodnia
♦ Prowincja: Niż Zachodnio-rosyjski
♦ Podprowincja: Wysoczyzny Podlasko-Białoruskie
♦ Makroregion: Nizina Pó łnocno-podlaska
♦ Mezoregion: Ró wnina Bielska
Podział geobotaniczny (Szafer W., red., 1959) umiejscawia Puszczę Białowieską w
południowo-zachodnich granicach Działu Pó łnocnego, a wynika to ze specyfiki flory i fauny
tego obszaru.
Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej IBL (Trampler T. i inni, 1990), omawiany
obszar położ ony jest w II Mazursko-Podlaskiej krainie przyrodniczo-leśnej, w Dzielnicy
Puszczy Białowieskiej.
Puszcza leż y w strefie wododziału Wisły i Niemna. Tuż przy pó łnocnym krańcu
Puszczy Świsłockiej biorą począ tek rzeki dorzecza Niemna: Świsłocz i Roś. Przeważ ają ca
część Puszczy leż y w dorzeczu rzeki Narwi i jej dopływó w, z któ rych największym jest
Narewka.
Puszcza Białowieska podzielona jest granicą

państwową . Część wschodnia o

powierzchni około 670 km kwadratowych znajduje się na terenie Białorusi w Obwodach
Brześć i Grodno. Część zachodnia o powierzchni około 580 km kwadratowych, położ ona jest
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na terenie Polski. Białoruska część Puszczy Białowieskiej utrzymywana do niedawna jako
zapowiednik (rezerwat) leśno-łowiecki, podzielona była na 13 leśnictw. We wrześniu 1991
roku nadano jej status Państwowego Parku Narodowego (Faliński J. B., 1992). Lasy po obu
stronach granicy są własnością państwową . Cała Puszcza podzielona jest siecią

oddziałó w

leśnych o boku 1 wiorsty. W zwartym kompleksie puszczańskim od połowy XIX wieku
obowią zuje cią gła i jednolita numeracja oddziałó w leśnych.
Do właściwej Puszczy Białowieskiej, w jej historycznych granicach, przylega od
pó łnocnego-zachodu Puszcza Lacka i od pó łnocnego-wschodu Puszcza Świsłocka. Dziś
puszcze te stanowią jeden zwarty kompleks leśny i poprzez porozrywany obszar dawnej
Puszczy Bludowskiej łą czą się z lasami Puszczy Knyszyńskiej. Na terenie polskiej części
Puszczy położ ona jest Białowież a oraz cztery duż e wsie: Pogorzelce, Budy, Teremiski i
Masiewo. Ł ą cznie na Polanie Białowieskiej mieszka około 3500 osó b. (Sokołowski A.,
1992). Od zachodu Puszcza graniczy bezpośrednio z ośrodkiem przemysłowym, jakim jest
miasto Hajnó wka. Od pó łnocy do Puszczy przylegają duż e wsie: Lewkowo, Narewka,
Mikłaszewo, Olchó wka i Siemianó wka, a od południa mniejsze od nich: Starzyna, Wojnó wka
i Werstok. Ludność zamieszkała na omawianym terenie zajmuje się głó wnie rolnictwem,
pracą w lesie oraz agroturystyką .
W układzie administracyjnym region Puszczy Białowieskiej położ ony jest w całości lub
części na terenie następują cych gmin: Białowież a, Hajnó wka, Narewka, Narew i Dubicze
Cerkiewne wchodzą cych w skład powiatu hajnowskiego, stanowią cego południowowschodnią część wojewó dztwa podlaskiego. Region ten charakteryzuje się specyficznym
układem uż ytkowania gruntó w, i tak w gminach puszczańskich lasy zajmują około 67%
powierzchni (w gminie Białowież a aż 86%, gdy w kraju 27,7%). Uż ytki rolne w gminach
puszczańskich zajmują 24,4%, w części przypuszczańskiej 55,2%.
W stanie posiadania Lasó w Państwowych w Puszczy Białowieskiej znajdują się grunty
Skarbu Państwa będą ce w trwałym zarzą dzie trzech nadleśnictw: Białowież a, Browsk i
Hajnó wka, tworzą cych Leśny Kompleks Promocyjny „ Puszcza Białowieska” (powołany w
1994 r. pod nazwą Leśny Kompleks Promocyjny „ Lasy Puszczy Białowieskiej”). Stan
posiadania LKP PB i podział jego gruntó w na głó wne grupy uż ytkó w przedstawia tabela,
zamieszczona na stronie 10.
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Stan posiadania LKP PB w podziale na głó wne grupy uż ytkó w.
Powierzchnia
Grupa i rodzaj uż ytku
[ha]
1

1. Lasy – razem
grunty zalesione
grunty niezalesione
grunty zwią zane z gospodarką leśną
2. Grunty nieleśne – razem
grunty zadrzewione i zakrzewione
użytki rolne
wody
użytki ekologiczne
tereny osiedlowe i komunikacyjne
tereny ró żne
nieużytki

Ogó ł
em LKP „ Lasy Puszczy Biał
owieskiej”

2

Udział
[%]
3

50378,7562
49151,4658
139,4307
1087,8597
2260,9124
61,7249
631,2941
34,9433
681,3121
106,2768
99,8642
645,497

95,70
93,37
0,26
2,07
4,30
0,12
1,20
0,07
1,29
0,20
0,19
1,23

52639,6686

100

2.1.2. Geomorfologia i stosunki wodne
Omawiany obszar stanowi fragment staroglacjalnej wysoczyzny morenowej, powstałej
w wyniku rozpadu lą dolodu skandynawskiego, stadiału Warty (Kwiatkowski W., 1994).
Puszcza Białowieska znajduje się w obrębie dwó ch jednostek w randze mezoregionu, są to
wschodnia część Ró wniny Bielskiej i fragment ró wnoleż nikowy Doliny Gó rnej Narwi. Pod
względem hipsometrycznym teren jest słabo zró ż nicowany. W krajobrazie dominuje płaskofalista ró wnina. Krajobraz urozmaicają liczne doliny rzeczne, obniż enia o charakterze
wytopiskowym i strefa wyniesień cią gną ca się ró wnoleż nikowo na linii Hajnó wka –
Białowież a. Przeciętna wysokość nad poziomem morza wynosi 165 – 175 m. Najniż ej
położ one są obszary nad Narwią w okolicy wsi Rybaki i Siemianowka (134 – 140 m npm).
Najwyż sze wzniesienia występują na wspomnianej strefie elewacji. Tu znajduje się najwyż ej
położ ony punkt w polskiej części Puszczy, wzgó rze w okolicy wsi Lipiny (197 m npm),
wzgó rze w okolicy Czerlonki (186 m npm), Gó ra Batorego (183 m npm), a po stronie
białoruskiej - Kozia Gó ra 202 m npm. Absolutna amplituda poziomó w wynosi 68 m.
Dominują cą jednostką geomorfologiczną jest falista ró wnina moreny ablacyjnej (160 –
190 m npm), wyniesiona kilkanaście metró w nad ró wniny moreny dennej. Morena ablacyjna
zbudowana jest z piaskó w gliniastych, ż wiró w gliniastych i niekiedy silnie spiaszczonych
glin. Pod tymi osadami zalegają warstwowane serie glacjofluwialnych osadó w piaszczystoż wirowych o znacznej mią ż szości (Kwiatkowski W., 1994).
Znaczne obszary puszczańskie obejmują płasko-faliste ró wniny moreny dennej,
zbudowane z glin zwałowych o zró ż nicowanej mią ż szości. Są to czerwone i brunatne gliny
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stadiału Warty o mią ż szości od kilku do kilkudziesięciu metró w. Niż ej zalegają poziomy glin,
piaskó w i ż wiró w starszych zlodowaceń (Kwiatkowski W., 1994.).
Formy ukształtowane przez lodowiec zostały w pó źniejszych okresach silnie
przeobraż one, zwłaszcza gdy dzisiejszy obszar Puszczy znajdował się w strefie tundry
arktycznej. Procesy wietrzenia peryglacjalnego jak ró wnież pó źniejsza erozja, wietrzenie i
transport osadó w oraz akumulacja pokryw organicznych znacznie złagodziła pierwotny obraz
ukształtowany przez lodowiec skandynawski. W krajobrazie peryglacjalnie zdenudowanej
moreny dennej pozostały niewielkie pagó rki zbudowane z piaskó w i ż wiró w, moż na je
traktować jako ostańce denudacyjno-erozyjne.
W okresach zimnych rozwijały się procesy eoliczne, któ re doprowadziły do powstania
ró wnin piaskó w eolicznych, pagó rkó w wydmowych, wydm parabolicznych i wałó w
wydmowych. Formy te rozwijały się przy dominacji wiatró w zachodnich, a materiał
transportowany był z dolin rzecznych i zagłębień wytopiskowych. Z terenami zwydmionymi
zwią zane są niecki deflacyjne i obniżenia mię dzywydmowe.
Z wysoczyznami moreny dennej zwią zane są niecki wytopiskowe, stanowią ce końcowy
etap zaniku lodowca. Dziś wypełniają je holoceńskie osady organiczne. Do największej niecki
wytopiskowej należ y rozlegle zatorfione obniż enie w rejonie ujścia Hwoźnej do Narewki.
Inne mniejsze wytopiska to Berezowe Lado, Wilcze Bagno, Dziki Ką t i Czerlon
(Kwiatkowski W., 1994). Niecki wytopiskowe połą czone są często z dolinami rzecznymi
dolinkami o charakterze denudacyjno-erozyjnym. W dolinach rzecznych głó wnych rzek
puszczańskich zalegają holoceńskie osady organiczne. One wraz z zatorfionymi wytopiskami,
nieckami deflacyjnymi i dolinkami denudacyjno-erozyjnymi tworzą obecnie rozległe obszary
akumulacji biogenicznej.
Wody powierzchniowe. Większość obszaru Puszczy Białowieskiej leż y w dorzeczu
Narwi i jej dopływó w. Narew bierze swó j począ tek na terenie Białorusi w uroczysku Orłowe
Błoto w kompleksie bagien Dzikiego Nikora. Na terenie Puszczy prawobrzeż nymi dopływami
Narwi są : Rudawka, Pszczó łka i Kołonna, lewobrzeż nymi: Niemierzanka, Tuszemlanka,
Podrzeczka, Narewka i Krawczyk. Największym dopływem Narwi jest Narewka,
przepływają ca przez Puszczę na długości ponad 60 km. Zbiera ona wody z powierzchni około
734 km2. Do prawobrzeż nych dopływó w Narewki należ ą : Orłó wka, Hwoźna i Braszcza, do
lewobrzeż nych: Cisó wka, Piererownica, Kliczynowka, Łutownia z Krynicą i Dubitką ,
Przędzielnia, Jelonka, Okulanka, Jabłonió wka oraz Waliczó wka. Średni spadek Narewki
wynosi 0,35 m/km biegu.
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Południowo-zachodnia i południowa część Puszczy leż y w
dorzeczu Leśnej Prawej, biorą cej swó j począ tek w okolicy wsi
Nowokornino. Prawobrzeż nymi dopływami Leśnej Prawej są :
Chwiszczej, Łozica, Perebel, Olszanka i Biała z Ż ubrzycą .
Lewobrzeż nymi dopływami są Przewłoka i Jamienka. Leśna jest
prawobrzeż nym dopływem Bugu. Średni spadek Leśnej (na
terenie Puszczy) jest ró wnież minimalny i wynosi 0,64 m/km.
Wododział Narwi i Leśnej przebiega wzdłuż

wyniesień

morenowych na linii Hajnó wka – Czerlonka.
W pobliż u wschodnich granic Puszczy Białowieskiej

Rzeczka Ł utownia

bierze swó j począ tek Jasiołda, dopływ Prypeci z dorzecza
Dniepru. Tak więc Puszcza leż y prawie na granicy zlewni Bałtyku i Morza Czarnego.
Głó wne rzeki puszczańskie: Narew, Narewka i Leśna w okresie wiosennych roztopó w
występują z brzegó w. Jednak wysokie stany wó d utrzymują się kró tko. Niskie stany wó d
mają miejsce od sierpnia do zimy. W okresach suszy niektó re strumienie całkowicie
wysychają . Narew i Narewka były w XVIII w. rzekami spławnymi o częściowo
uregulowanych korytach rzecznych.
Naturalne zbiorniki wó d stoją cych, poza bagnami śró dleśnymi, na omawianym terenie
nie występują . Do największych sztucznych zbiornikó w wodnych należ y zalew Siemianó wka
o powierzchni około 3250 ha. Jest on położ ony w dolinie Narwi na pó łnocnych obrzeż ach
Puszczy Białowieskiej. Na etapie planowania przewidywano zgromadzenie 45 mln m3 wody
do nawodnień rolniczych w dolinach gó rnej Narwi i Supraśli, osuszonych terenó w Bagno
Wizna oraz zabezpieczenie 17 mln m3 na potrzeby gospodarki komunalnej i przemysłu
Białegostoku. Budowę zbiornika rozpoczęto w 1977 roku. Piętrzenie wó d rozpoczęto w 1988
r. z chwilą przegrodzenia koryta Narwi zaporą czołową . Pod inwestycję wykupiono i
wywłaszczono 289 gospodarstw

położ onych w 8 wsiach. Pięć wsi uległo całkowitej

likwidacji.
Do innych większych zbiornikó w wodnych należ y zaliczyć, zbudowane w okresie
międzywojennym, trzy stawy na Perebelu w Topile, oraz najstarszy staw na Narewce w Parku
Pałacowym w Białowież y. W roku 1964 w białoruskiej części Puszczy zbudowano dwa
zbiorniki na Przewłoce przy drodze z Białowież y do Kamieniukó w. Wszystkie zbiorniki
wodne powstały poprzez spiętrzenie rzek i strumieni.
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Zbiornik wodny w Toplle

Wody gruntowe charakteryzują

się występowaniem dwu

kolejno

po

sobie

następują cych fenofaz (Obmiński Z., 1977). Pierwsza rozpoczyna się pó źną jesienią lub
wczesną zimą podnoszeniem się poziomu wó d gruntowych i ich kulminacją przypadają cą na
wiosnę lub począ tek lata. Druga fenofaza uwidacznia się stopniowym obniż aniem poziomu
wó d i trwa przez całe lato do pó źnej jesieni lub zimy.
Kwiatkowski (1994) wyró ż nia na terenie Puszczy szereg obszaró w hydrogeologicznych
o odmiennych zdolnościach gromadzenia wody gruntowej. Największą zdolność gromadzenia
wody mają obszary gdzie dominuje infiltracyjny typ krą żenia wody. Są to zazwyczaj
wyniesione

obszary

wysoczyzn

ablacyjnych

zbudowane

z

grubofrakcyjnych,

przepuszczalnych utworó w zwałowych. Na tych obszarach woda gruntowa zawsze występuje
poza profilem glebowym. Na płasko-falistej morenie dennej, zbudowanej z utworó w trudno
przepuszczalnych dominuje ewapotranspiracyjny typ krą żenia wody. Na tych obszarach
infiltracja wgłębna wó d opadowych jest bardzo ograniczona, a nadmiar wó d opadowych i
roztopowych gromadzi się na powierzchni terenu. W zależ ności od ukształtowania terenu i
powierzchniowych warstw gleby wyró ż nić tu można trzy rodzaje krą ż enia wody: spływowoglejowy, przemywno-glejowy i zastojowo-glejowy. Dla torfowisk i innych terenó w obniż onych
z pokrywami mineralno-organicznymi charakterystyczny jest retencyjny typ krą żenia wody.
Tu moż na wyró ż nić przepływowo - bagienny rodzaj krą ż enia wody, gdzie wody są bardziej
ruchliwe, dobrze natlenione i zasobne w składniki pokarmowe oraz zastojowo-bagienny typ
krą ż enia wody charakterystyczny dla terenó w bezodpływowych, z ombrofilną gospodarką
wodną .
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Zmiany stosunkó w wodnych spowodowane są osuszeniem torfowisk w strefie
źró dliskowej Narwi i Narewki, wyprostowaniem Narewki, Hwoźnej i Łutowni oraz
melioracjami wokó ł Puszczy, a takż e zbudowaniem zbiornika wodnego Siemianó wka.
2.1.3. Gleby
Zró ż nicowanie gleb Puszczy Białowieskiej, a takż e duż a ich zmienność, jest w duż ej
mierze uwarunkowana właściwościami skał macierzystych oraz lokalnym układem
stosunkó w wodnych. Istotny wpływ na mozaikowatość gleb i tym samym siedlisk ma
ukształtowanie terenu i brak zasadniczych zmian antropogenicznych. Skały macierzyste gleb
puszczańskich moż na podzielić na dwie zasadnicze grupy, osady mineralne i osady
organiczne.
Przeprowadzone, pod koniec lat 90-tych, na terenie Puszczy prace glebowe wykazały
występowanie na jej terenie szeregu typó w uziarnienia osadó w mineralnych ró ż nią cych się
między sobą zawartością frakcji szkieletowych, piaszczystych, pyłowych oraz spławialnych.
Pozwoliło to na wyró ż nienie:
-

utworó w piaszczystych zbudowanych z materiału monomineralnego, głó wnie kwarcu
ubogiego w makro

i mikroelementy, odpornego

na niszczenie

mechaniczne,

odwapnionego i dobrze przepuszczalnego dla wó d opadowych, o charakterze piaskó w
luźnych lub piaskó w gliniastych,
-

utworó w pyłowych, grubo i drobno-pyłowych o znacznej spó jności i duż ych wartościach
podsią ku kapilarnego,

-

utworó w gliniastych o ró ż nej zawartości frakcji ilastej, specyficznych cechach fizykochemicznych, o charakterze glin piaszczystych, glin lekkich, średnich lub cięż kich, często
z udziałem węglanó w wapnia,

-

utworó w ilastych w postaci iłó w i iłó w pylastych, grupują cych we frakcji ilastej
większość minerałó w ilastych oraz składnikó w koloidalnych o ró ż nym stopniu dyspersji.
Osady organogeniczne najliczniej reprezentowane są przez torfy i mursze.
Uwzględniają c charakter gospodarki wodnej, gleby Puszczy Białowieskiej moż na

podzielić najogó lniej na 4 działy: gleby litogeniczne, gleby autogeniczne, (kształtują ce się bez
udziału wó d gruntowych), gleby semihydrogeniczne – w któ rych wpływ wody gruntowej
obejmuje dolne części profilu oraz gleby hydrogeniczne, w któ rych takż e powierzchniowe
poziomy glebowe kształtują się pod wpływem wó d gruntowych. Są one reprezentowane przez
9 rzędó w, 15 typó w i 46 podtypó w gleb (BULiGL. 1995-1998).

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

15

Najliczniej reprezentowane są gleby brunatno-ziemne – 36,5%, a wśró d nich gleby
brunatne typowe, oglejone i wyługowane oraz gleby płowe typowe, zbrunatniałe, opadowoglejowe, gruntowo-glejowe

i bielicowane. Rzą d

gleb

bielico-ziemnych

–

19,1%

reprezentowany jest gleby rdzawe właściwe, brunatno-rdzawe, bielicowo-rdzawe oraz gleby
bielicowe. Gleby glejo-bielicoziemne – 12,0% reprezentują gleby bielicoziemne właściwe,
murszaste i torfiaste oraz glejo-bielice właściwe. Czarne ziemie – 4,7% to głó wnie czarne
ziemie właściwe, glejowe, zbrunatniałe i murszaste. Gleby zabagniane – 7,8% to gleby
opadowo-glejowe właściwe oraz gleby gruntowo-glejowe właściwe, torfiasto-glejowe i
torfowo-glejowe. Gleby bagienne – 8,2% tworzą gleby torfowe torfowisk wysokich,
przejściowych i niskich. Do gleb pobagiennych – 11,6% zaliczane są gleby torfowomurszowe, mineralno-murszowe, murszowate właściwe i gleby murszowato-murszaste.
Gleby litogeniczne oraz gleby antropogeniczne na terenie Puszczy występują
sporadycznie – 0,1%.
Część gleb regionu Puszczy Białowieskiej to gleby porolne – 6,3%. Gleby te występują
głó wnie na pó łnocno-zachodnich obrzeż ach Puszczy w nadleśnictwach: Browsk na
powierzchni – 2853,49 ha i Hajnó wka na powierzchni 395,48 ha. Pełna charakterystyka gleb
puszczańskich przedstawiona jest w operatach glebowo-siedliskowych wykonanych dla
poszczegó lnych nadleśnictw. Udział procentowy poszczegó lnych gleb (w randze rzędu) w
ogó lnym areale gleb puszczańskich przedstawia poniż szy wykres.

%udział poszczegó lnych rzędó w gleb w areale gleb
Puszczy Białowieskiej
7.8%

4.7% 0.1%

8.2%

36.5%

11.6%
12.0%

19.1%

1. Gleby brunatno - ziemne

2. Gleby bielico - ziemne

3. Gleby glejo - bielicoziemne

4. Gleby pobagienne

5. Gleby bagienne

6. Gleby gleby zabagniane

7. Czarne ziemie

8. Gleby litogeniczne i antropogeniczne
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2.1.4. Siedliska
Podstawowym warunkiem stworzenia właściwych podstaw do oceny warunkó w
przyrodniczych

oraz

podejmowania

trafnych

decyzji ochronnych, hodowlanych

i

renaturalizacyjnych jest pełne rozpoznanie wartości przyrodniczych, a w szczegó lności gleb,
siedlisk leśnych i zbiorowisk roślinnych. Prace z tego zakresu w Puszczy Białowieskiej
wykonano w latach 1995 – 1998.
Aktualny stan siedlisk określono za pomocą typologicznych diagnoz siedliska
ustalanych na podstawie

względnie trwałych elementó w siedliska, takich jak utwó r

geologiczny, typ gleby, przeciętne uwilgotnienie makro i mezorelief itp. oraz elementó w
łatwo zmiennych siedliska np. formy pró chnicy, struktury i odczynu gleby. Istotnym
kryterium typologicznym było runo oraz naturalna rola lasotwó rcza drzew leśnych. Z
wzajemnej relacji tych diagnoz czą stkowych wynikała forma aktualnego stanu siedliska.
W odniesieniu do siedlisk śwież ych i słabo uwilgotnionych w LKP „ Puszcza
Białowieska” występują następują ce stopnie aktualnego stanu siedlisk:
-

siedliska w stanie zbliż onym do naturalnego lub mało zmienionym, określane w
literaturze jako siedliska normalne,

-

siedliska odkształcone,

-

siedliska zniekształcone,

-

siedliska w ró ż nym stopniu zdegradowane.

Niezależ nie od przytoczonego podziału na terenie Puszczy występują :
-

siedliska na gruntach porolnych ,

-

siedliska potencjalne na gruntach nieleśnych (role, łą ki, pastwiska itp.)

-

siedliska zdewastowane np. dawne kopalnie piasku, ż wiru itp.
Siedliska w stanie zbliż onym do naturalnego lub mało zmienionym to siedliska

ukształtowane i pozostają ce stale pod wpływem naturalnej mało zmienionej roślinności
leśnej, gdzie elementy trwałe i łatwo zmienne odpowiadają sobie pod względem
ekologicznym. Roślinność (drzewostan i runo) zbliż ona jest do naturalnej, w dowolnym
stadium wzrostu, bą dź naturalnej sukcesji.
Siedliska odkształcone to nowa, dotychczas nie wyró ż niana w kartografii lasó w
gospodarczych, forma aktualnego stanu siedlisk. Wyró ż niono ją ponieważ w tej grupie
koncentruje się większość drzewostanó w określanych jako drzewostany przejściowe, bą dź też
jako drzewostany „ pocenturowskie”. Po analizie tego typu siedlisk, w odniesieniu do LKP PB
przyjęto, ż e wyró ż niają je następują ce elementy:
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-

istotne zmiany w składzie gatunkowym drzewostanó w w stosunku do ekosystemó w
naturalnych lub do nich zbliż onych,

-

zmniejszenie frekwencji gatunkó w runa wyró ż niają cych naturalne formy siedlisk lub
zbiorowisk roślinnych,

-

wzrost roli gatunkó w runa typowych dla siedlisk uboż szych i grupy gatunkó w
towarzyszą cych,

-

zauważ alne, lecz trudne do statystycznego zdefiniowania, pogorszenie właściwości
fizyko-chemicznych gleb, głó wnie pH, zawartości azotu, wapnia i magnezu,

-

rodzaj pró chnicy jak na siedliskach zbliż onych do naturalnych, przy zaznaczają cej się
tendencji do pogarszania o 0,5 stopnia formy rozkładu, a dotyczy to głó wnie
drzewostanó w z dominacją osiki i świerka,

-

utwó r geologiczny, typ, podtyp, rodzaj gleby bez zmian w stosunku do ekosystemó w
naturalnych.
W szeregu siedlisk śwież ych fitocenozy odkształcone występują głó wnie na siedliskach

lasó w mieszanych i lasó w. W grupie lasó w mieszanych śwież ych, bez wyraźnego wpływu
wody na glebę i siedlisko – wariant I, dominują gleby brunatne wyługowane, rzadziej gleby
brunatno-rdzawe. W wariancie II – określanym jako silnie śwież y, zaznaczają swoją obecność
gleby brunatne oglejone. Podłoż em gleb lasó w mieszanych są najczęściej piaski gliniaste,
rzadziej piaski naglinowe. Najczęstszą formą rozkładu pró chnicy jest moder i modermull, a w
wariantach wilgotniejszych higromoder.
Siedliska zniekształcone i zdegradowane Puszczy
Białowieskiej
Zajmują

występują

najczęściej

na

niewielkiej

stanowiska

grą du

powierzchni.
typowego

i

czyścowego na podłoż u gliniastych gleb płowych. Gleby te
wykazują często ślady procesu wtó rnego bielicowania. W
stosunku do siedlisk naturalnych aktualna forma pró chnicy
wykazuje pogorszenie średnio o jeden stopień rozkładu.
Roślinność runa wykazuje cechy diagnostyczne siedlisk
uboższych o około jeden typologiczny stopień ż yzności na
siedliskach lasowych i jeden typ pokrywy runa na
siedliskach borowych. W drzewostanach dominuje sztucznie
Starodrzew sosnowy na siedlisku grą dowym wprowadzona sosna, rzadziej świerk.
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Podszyt i podrost jest silnie zredukowany. Sporadycznie spotkane są zniekształcenia
na siedliskach lasó w mieszanych wilgotnych i jeszcze rzadziej na siedliskach lasó w
wilgotnych.
Należ y podkreślić, ż e przytoczona skró towa charakterystyka siedlisk odbiegają cych od
stanu naturalnego nie dotyczy siedlisk bagiennych. Na terenie Puszczy, zwłaszcza w dolinie
rzeki Leśnej, występuje szereg siedlisk, głó wnie olsó w typowych, w ró ż nym stopniu
zdegradowanych skaż eniami przemysłowymi, zwią zanymi z działalnością

zakładó w

przemysłowych Hajnó wki. Ró wnież na omawianym terenie występują siedliska na gruntach
porolnych. Należ y zaznaczyć, ż e na terenie Puszczy występują takż e siedliska zdewastowane,
przede wszystkim wyeksploatowane ż wirownie i kopalnie piasku.
Prace siedliskowe wykonane w Puszczy Białowieskiej pozwoliły na obliczenie
powierzchni siedlisk śwież ych i wilgotnych odbiegają cych od stanu naturalnego i aktualnie
pozostają cych w ró ż nych fazach regeneracji lub sukcesji wtó rnej. Ogó lna powierzchnia
siedlisk obiegają cych od stanu naturalnego wynosi około 6695 ha, co stanowi 15,7% ogó łu
siedlisk serii śwież ej i wilgotnej. W grupie siedlisk w ró ż nym stopniu zdegradowanych
dominują siedliska odkształcone – 97,6%. Siedliska zniekształcone zajmują zaledwie 2,4%.
Udział siedlisk zdegradowanych jest znikomy. Najwięcej siedlisk odbiegają cych od stanu
naturalnego występuje w Nadleśnictwie Hajnó wka – 2806 ha, nieco mniej w Nadleśnictwie
Browsk – 2436 ha i najmniej w Nadleśnictwie Białowież a – 1453 ha. Najwięcej siedlisk w
ró ż nym stopniu przekształconych grupuje się w lesie śwież ym – 55,5%, znacznie mniej w
lesie mieszanym śwież ym – 21,5%, lesie wilgotnym – 17,0% i lesie mieszanym wilgotnym –
4,2%. Inne siedliska reprezentowane są sporadycznie.

Wielogatunkowy drzewostan puszczański na siedlisku lasu ś wieżego
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Powierzchniowy i procentowy udział siedlisk leśnych w Leśnym Kompleksie
Promocyjnym „ Puszcza Białowieska” przedstawiają poniż sza tabela oraz wykresy.
Troficzny i wilgotnościowy udział siedlisk leśnych w LKP PB.
Siedliskowy
typ lasu

Powierzchnia w LKP PB

1

Bó r śwież y
Bó r wilgotny
Bó r bagienny
Bó r mieszany świeży
Bó r mieszany wilgotny
Bó r mieszany bagienny
Las mieszany śwież y
Las mieszany wilgotny
Las mieszany bagienny
Las świeży
Las wilgotny
Ols jesionowy
Ols typowy
Razem
w tym: siedliska świeże
siedliska wilgotne
siedliska bagienne

ha

%

2

3

1930,85
1152,98
149,28
7933,43
1526,88
127,56
8246,5
3124,85
559,52
11272,41
6686,8
4432,03
2147,67
49290,76
29383,19
12491,51
7416,06

3,9
2,3
0,3
16,1
3,1
0,3
16,7
6,3
1,1
22,9
13,6
9
4,4
100.0
59,6
25,4
15,0

% u d z ia ł s ie d lis k le ś n y c h w L K P P B

2 .3 %
4 .4 %

9 .0 %

3 .9 %

Bś w
Bw
Bb
BMś w
BMw

0 .3 %
1 6 .1 %
3 .1 %

1 3 .6 %

BMb
LMś w
LMw

0 .3 %

2 2 .9 %

LMb
Lś w
Lw

1 6 .7 %
1 .1 %

6 .3 %

Ol
O lJ

% u d z i a ł t y p ó w u w i lg o t n i e n ia s i e d l i s k
w LK P PB

1 5 .1 %

2 5 .3 %

5 9 .6 %

s ie d l . ś w i e ż e
s ie d l . w i l g o t n e
s ie d l . b a g i e n n e
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Na terenie LKP PB nie występuje najuboższe siedlisko leśne – bó r suchy. Największą
powierzchnię, czyli ponad 11272 ha – prawie 23% powierzchni leśnej, zajmuje las śwież y.
Na drugim miejscu jest las mieszany śwież y (ponad 8246 ha – prawie 17% powierzchni
leśnej). Jeż eli dodamy do tego powierzchnię zajmowaną przez las wilgotny (prawie 6687 ha –
ponad 13,5% powierzchni siedlisk leśnych), to widać wyraźnie, ż e w LKP PB najż yźniejsze
siedliska zajmują ponad połowę powierzchni leśnej. Na uwagę zasługuje fakt, iż bó r śwież y i
bó r mieszany śwież y, a więc najczęściej występują ce siedliska leśne w tym regionie Polski,
na omawianym terenie zajmują odpowiednio tylko 4% i 16% powierzchni. Jeż eli chodzi o
typy uwilgotnienia siedlisk, to największą powierzchnię zajmują tu siedliska śwież e (prawie
60% powierzchni leśnej).
2.1.5. Drzewostany
2.1.5.1. Charakterystyka wiekowej struktury drzewostanó w LKP PB
Podstawowymi jednostkami w analizie struktury wiekowej drzewostanó w są klasa i
podklasa wieku. Powierzchniowy i masowy udział poszczegó lnych klas wieku oraz przeciętną
zasobność drzewostanó w LKP PB przedstawiają poniż sza tabela oraz wykresy na str. 21 i 22
(stan na 1.01.2002r).

Powierzchniowy i masowy udział kl. w. oraz przeciętna zasobność d-stanó w LKP PB.
Przeciętna
Powierzchnia
Zapas
zasobność
Klasy i podklasy wieku
ha
%
m3 brutto
%
m3/ha brutto
1

Pow. niezalesiona
Przestoje na pow. leśnej
Ia
Ib
II a
II b
III a
III b
IV a
IV b
Va
Vb
VI
VII
VIII i starsze
KO
Razem

2

139,45
819,83
2236,00
3528,91
4638,03
3558,96
1885,85
5002,43
8052,72
4104,32
1979,41
2303,91
2561,35
6880,57
1599,02
49290,76

3

0,3
1,7
4,5
7,2
9,4
7,2
3,8
10,1
16,3
8,3
4,0
4,7
5,2
14,0
3,2
100,0

4

2657
59171
2345
85735
432105
972690
975290
587680
1779425
3013900
1552715
773175
864505
954270
2761235
415765
15232663

5

0,0
0,4
0,0
0,6
2,8
6,4
6,4
3,9
11,7
19,8
10,2
5,1
5,7
6,3
18,1
2,7
100
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122
175
274
313
356
374
379
391
376
373
405
266

309

21

Powierzchnia podklas wieku, KO i pow. niezales. w LKP PB
9000
8000
7000
6000
[ha]

5000
4000
3000
2000
1000
KO

VIII i starsze

VII

VI

Vb

Va

IV b

IV a

III b

III a

II b

II a

Ib

Ia

pow. niezal.

0

[podkl. w.]

Mią ższoś ć podklas wieku, KO, pow. niezales. i przestoi na pow. leś n.
w LKP PB
3500000
3000000
2500000
2000000
[m3]
1500000
1000000

[podkl. w.]
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KO

VIII i starsze

VII

VI

Vb

Va

IV b

IV a

III b

III a

II b

II a

Ib

przest. na pow. l.

pow. niezal.

0

Ia

500000
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Przeciętna zasobnoś ć drzewostanó w wg klas wieku w LKP PB
450
400
350
300
[m3/ha]

250
200
150
100

przec. zas. w LKP

KO

VIII i starsze

VII

VI

Vb

Va

IV b

IV a

III b

III a

II b

0

II a

50

[podkl. w.]

Podczas analizy przytoczonych danych widać wyraźnie, ż e zaró wno pod względem
powierzchniowym jak i mią ż szościowym w drzewostanach LKP PB największy udział mają
drzewostany podklasy IV b, czyli drzewostany w któ rych gatunek panują cy jest w wieku 71 –
80 lat. Jest to wynik olbrzymiej pracy leśnikó w i sił natury w latach 20-tych ubiegłego wieku,
aby ponownie wprowadzić las na zręby powstałe podczas I wojny światowej i w wyniku
działalności spó łki „ Century”. Na drugim miejscu jest zbiorcza kategoria drzewostanó w w
wieku powyż ej 140 lat, któ ra zajmuje ponad 6880 ha i charakteryzuje się mią ż szością łą czną
2761235 m3. Znikomym udziałem powierzchniowym charakteryzuje się powierzchnia leśna

niezalesiona (tylko 0,3%). Bardzo małą powierzchnię zajmują uprawy leśne, bo tylko około
820 ha, co stanowi 1,7% powierzchni leśnej LKP PB. Bardzo dobrze obrazuje to niewielką
skalę uż ytkowania Puszczy rębniami zupełnymi w cią gu minionego okresu gospodarczego.
Jeż eli chodzi o przeciętną zasobność drzewostanó w, to jest ona największa dla drzewostanó w
w wieku powyż ej 120 lat i wynosi 405 m3/ha. Przeciętna zasobność w LKP PB wynosi 309
m3/ha i jest duż o wyż sza od przeciętnej dla regionu i kraju.

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

23

2.1.5.2. Charakterystyka struktury gatunkowej drzewostanó w LKP PB
Charakterystykę gatunkowej struktury drzewostanó w LKP PB wykonano na podstawie
analizy

powierzchniowego

i

masowego

udziału

gatunkó w

panują cych

oraz

powierzchniowego udziału gatunkó w rzeczywistych. Poniż sze zestawienie przedstawia
powierzchnię i zapas drzewostanó w Puszczy Białowieskiej wg gatunkó w panują cych oraz
przeciętny zapas w m3/ha grubizny brutto, przeciętny wiek i przyrost bież ą cy roczny w m3/ ha
brutto. Dla lepszego uwidocznienia najważ niejsze dane przedstawione zostały w formie
wykresó w na str. 23 i 24.
Powierzchnia i zapas gatunkó w panują cych w drzewostanach LKP PB.

Gat.
panuj.

Grunty zalesione i
niezalesione
3

pow. – ha

zapas – m

Udział
pow.

Udział
zap.

% pow

% zap

Przeciętne
zapas
m3/ha

wiek przyrost. b
lat
m3/ ha

1

2

3

4

5

6

7

8

Sosna
Świerk
Dą b
Klon
Jesion
Grab
Brzoza
Olsza
Osika
Lipa

13962,54
13196,48
5437,8
23,18
1090,43
1094,21
4106,6
9848,94
327,96
202,62
49290,76

3976967
4466545
1551263
7521
382151
322079
1124131
3229893
104216
67897
15232663

28,3
26,8
11,0
0,1
2,2
2,2
8,3
20,0
0,7
0,4
100,0

26,1
29,3
10,2
0,1
2,5
2,1
7,4
21,2
0,7
0,4
100,0

285
337
286
316
349
292
273
328
317
330

61
91
97
84
113
108
61
74
63
70

9,08
7,58
6,66
5,56
5,21
5,54
6,80
6,63
6,66
6,53

309

78

7,54

Razem

Powierzchniowy udział gatunkó w panują cych
w drzewostanach LKP PB
14000
12000
10000
[ha]

8000
6000
4000

[gat.]
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Klon

Lipa

Osika

Jesion

Grab

Brzoza

Dą b

Olsza

Świerk

0

Sosna

2000
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% udział gatu nkó w panują cych w pow ierzchni
drzew ostanó w LK P PB
S osn a
Ś wierk
0.7%

Dą b
K lo n
Je sion

0.4%

20 .0 %

28 .3 %

G ra b
B rzo za
O ls za
O sika
Lipa

8.3%
2.2%
2.2%

26 .8 %

0.1% 11 .0 %

Klon

Lipa

Osika

Grab

Jesion

Brzoza

Dą b

Olsza

Sosna

4500000
4000000
3500000
3000000
2500000
[m 3]
2000000
1500000
1000000
500000
0

Świerk

M aso w y ud zia ł g atu nkó w pa nu ją cych
w d rzew o stan ac h LK P PB

[g at.]

% u d ział ga tun kó w p an ują cych w m ią ższoś c i
d rzew o stanó w L KP PB

0.7%

0.4%

21.2%

26.1%

7.4%
2.1%
2.5%
10.2%
0.1%

29.3%
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Gatunkiem panują cym zajmują cym największą powierzchnię w drzewostanach LKP PB
jest sosna, największą mią ż szość całkowitą posiada natomiast świerk. Na trzecim miejscu
zaró wno pod względem powierzchni jak i masy jest olsza, a na czwartym dą b. Pozostałe
gatunki poza brzozą nie przekraczają udziału 2,2% powierzchni i 2,5% masy. Jeż eli
weźmiemy pod uwagę inne parametry, to największy przeciętny zapas i najwyż szy przeciętny
wiek posiada jesion. Wykazuje on natomiast najniż szy przeciętny przyrost bież ą cy roczny.
Wszystkie te cechy mogą wskazywać, iż w przyszłości udział jesionu w drzewostanach
puszczańskich będzie się zmniejszał, gdyż duż a część drzew tego gatunku na tym terenie to
egzemplarze stare, u kresu ż ycia biologicznego. Największym przeciętnym przyrostem
bież ą cym rocznym charakteryzuje się sosna, co wynika z jej najniż szego przeciętnego wieku.
Przeciętny wiek dla drzewostanó w LKP PB to 78 lat, a przeciętny przyrost bież ą cy roczny to
7,54 m3/ha.
Powierzchniowy udział gatunkó w rzeczywistych w drzewostanach LKP PB przedstawia
poniż szy wykres.

Powierzchniowy udział gatunkó w rzeczywistych
w drzewostanach LKP PB

Św
So
Ol
Dbs

14000

Brzb
Gb

12000

Js
Os

10000

Lp
Kl

8000
[ha]

Brzom
Wz

6000

Dbb
Iwa

4000

Wb
Md

2000
0

Jw
Dbc
Sow
Ak
Jd
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Wśró d gatunkó w rzeczywistych największą powierzchnię zajmuje świerk, po nim są
sosna i olsza. Wyż szą pozycję niż w przypadku gatunkó w panują cych zajmują brzoza, grab i
osika, jako ż e są one częstymi gatunkami domieszkowymi w drzewostanach puszczańskich.
2.1.6. Flora i zbiorowiska roślinne – zarys
Przedstawiony poniż ej zarys flory Puszczy Białowieskiej oparto o publikacje A. W.
Sokołowskiego (1995, 2000), któ ry podaje, ż e według aktualnych badań flora roślin
naczyniowych w Puszczy (łą cznie z gatunkami synantropijnymi) liczy 1071 gatunkó w roślin,
należ ą cych do 428 rodzajó w i 93 rodzin. Reprezentowanych jest tu 44% najliczniejszych
rodzin i 55% najliczniejszych gatunkó w flory polskiej. W stosunku do flory niż owej,
wskaźniki te są odpowiednio wyż sze.
Dotychczas stwierdzono w Puszczy Białowieskiej 254 gatunki mszakó w, w tym 54
wą trobowce, co stanowi około 25% flory Polski. Bardzo bogata jest flora porostó w, któ ra
liczy około 330 gatunkó w. O bogactwie florystycznym lasó w puszczańskich świadczy
odnotowanie w jednym tylko oddziale leśnym: 152 gatunkó w glonó w aerofitycznych, 162
gatunki porostó w, 41 gatunkó w wą trobowcó w, 105 gatunkó w mchó w, 18 gatunkó w
paprotnikó w, 287 gatunkó w roślin nasiennych oraz 1056 gatunkó w grzybó w,
Ochroną gatunkową jest objętych 93 gatunki roślin i grzybó w (59 ścisłą i 34 częściową )
występują cych na terenie Puszczy. Wiele z nich występuje dość licznie, a niektó re moż na
uznać za pospolite. Jednak 14 gatunkó w stwierdzono zaledwie na jednym stanowisku, a 5
innych zanotowano na 2 – 4 stanowiskach (Sokołowski A.W., 1995). Spośró d gatunkó w
roślin naczyniowych występują cych w Puszczy 11 jest wpisanych do „ Polskiej Czerwonej
Księgi Roślin” (PAN, 2001).
W Puszczy Białowieskiej występuje 26 gatunkó w drzew stanowią cych naturalne
składniki zbiorowisk leśnych. Brak jest we florze Puszczy Białowieskiej buka, lipy
szerokolistnej i klonu polnego. Modrzew i jawor występują tu tylko incydentalnie w
miejscach, gdzie zostały wprowadzone sztucznie Dą b bezszypułkowy i jodła występują w
Puszczy na skraju zasięgu geograficznego i nie odgrywają większej roli w strukturze
zbiorowisk leśnych.
Naturalne zbiorowiska leśne i krzewiaste. Na terenie Puszczy Białowieskiej dominują
zbiorowiska leśne. Zajmują one ponad 95% powierzchni Puszczy. Miejscami towarzyszą im
zbiorowiska roślin krzewiastych. W wyniku przeprowadzonych badań fitosocjologicznych
stwierdzono występowanie 26 jednostek w randze zespołu i 11 jednostek niż szego rzędu -
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podzespołó w. Reprezentują one 5 klas zespołó w. Ich syntaksonomia przedstawia się
następują co:
Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et R. Tx. 1943
Sphagnetalia magellanici (Pawł. 1928) Moore (1964) 1968
Sphagnion magellanici Kästner et Flösner 1933 em. Dierss. 1975
Ledo-Sphagnetum magellanici Sukopp 1959 em. Neuhäusl 1969
Sphagno-Betuletum pubescentis Sokoł. 1985
Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1939
Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl. 1939
Dicrano-Pinion Libb. 1933
Vaccinio vitis-idaeae-Pinetum Sokoł. 1980
Molinio-Pinetum J. Mat. 1973
Vaccinio uliginosi-Pinetum Kleist 1929
Vaccinio-Piceion Br.-Bl. 1938
Vaccinio myrtilli-Piceetum Sokoł. 1980
Sphagno girgensohnii-Piceetum (Pol. 1962) em. Sokoł. 1977
Betulo pubescenti-Piceetum Sokoł. 1980
Calamagrostio arundinaceae-Piceetum Sokoł. 1968
Querco-Piceetum (Mat. 1952) em. Sokoł. 1968
Pino-Quercion Medw.-Korn. 1959
Pino-Quercetum Kozł. 1925 em. Mat. et Pol. 1955
Calamagrostio arundinaceae-Pinetum Sokoł. 1980
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg 1937
Quercetalia pubescentis Br.-Bl. 1931
Quercion petraeae-pubescentis Jakucs 1961 em. Medw.Korn. 1972
Potentillo albae-Quercetum Libb. 1933
Fagetalia sylvaticae Pawł. 1928
Carpinion betuli Oberd. 1953
Melitti-Carpinetum Sokoł. 1976
Corylo-Piceetum Sokoł. 1973
Tilio-Carpinetum Traczyk 1962
Alno-Padion Knapp 1942
Circaeo-Alnetum Oberd. 1953
Piceo-Alnetum Sokoł. 1980
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Ficario-Ulmetum campestris Knapp 1942
Carici remotae-Fraxinetum Koch 1926
Alnetea glutinosae Br.-Bl. et R. Tx. 1943
Alnetalia glutinosae R. Tx. 1937
Alnion glutinosae (Malc. 1929) Meijer Drees 1936
Carici elongatae-Alnetum Koch 1926
Carici elongatae-Quercetum Sokoł. 1972
Salicetum pentandro-cinereae (Almq. 1929) Pass. 1961
Betulo-Salicetum repentis Oberd. 1964
Pino-Betulion pubescentis Sokoł. 1980
Dryopteridi thelypteridis-Betuletum pubescentis Czerw. 1972
Salicetea purpureae Moor 1958
Salicetalia purpureae Moor 1958
Salicion albae R. Tx. 1955
Salicetum triandro-viminalis Lohm. 1952
Zbiorowiska nieleśne. Obok dominują cych zbiorowisk leśnych, na terenie Puszczy
Białowieskiej występują liczne zbiorowiska wodne, torfowiskowe i krzewiaste. Większość z
nich ma charakter naturalny, są też nieliczne pó łnaturalne. Wzbogacają one znacznie
bioró ż norodność Puszczy, a zbiorowiska naturalne wodne i torfowiskowe wymagają
szczegó lnej troski i zachowania.
Dotychczas zidentyfikowano tylko na terenie Białowieskiego Parku Narodowego 52
zespoły roślinne. Ich syntaksonomia przedstawia się jak niż ej.
Lemnetea Koch et Tx. 1955 {PRIVATE }
Lemnetalia Koch et Tx. 1955
Lemnion minoris Koch et Tx. 1955
Riccietum fluitantis Slavnic 1956
Lemnetum minoris (Oberd. 1957) Mülleret Görs 1960
Lemno-Spirodeletum polyrrhizae (Kelhofer 1915) W. Koch 1954 em.
Müller et Görs 1960
Hydrocharition Rübel 1933
Lemno-Hydrocharitetum morsus-ranae (Oberd. 1957) Pass. 1978
Potamogetonetea R. Tx. et Prsg. 1942
Potamogetonetalia Koch 1926
Ranunculion fluitantis Neuhausl. 1959
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Ranuculetum fluitantis Allorge 1922
Potamogetion Koch 1926 em. Oberd. 1957
Potamogetonetum natantis Soo 1927
Elodeetum canadensis (Pign. 1953) Pass. 1964
Nymphaeion Oberd. 1957
Nupharo-Nymphaeetum albae Tomasz. 1977
Stratiotetum aloidis (Nowiński 1930) Miljan 1933
Utricularietea intermedio-minoris Den Hartog et Segal 1964 em. Pietsch 1965
Utricularietalia intermedio-minoris Pietsch 1965
Sphagno-Utricularion Müll. et Görs 1960
Sparganietum minimi Schaaf 1925
Phragmitetea R. Tx. et Passarge 1942
Phragmitetalia Koch 1926
Phragmition Koch 1925
Butometum umbellati (Konczak 1968) Phil. 1973
Scirpetum lacustris (Allorge 1922) Chouard 1924
Oenantho-Rorippetum Lohm. 1950
Sagittario-Sparganietum emersi R. Tx. 1953
Sparganietum erecti Roll 1938
Phragmitetum communis (Gams 1927) Schmale 1939
Acoretum calami Kobendza 1948
Glycerietum maximae Hueck 1931
Eleocharitetum palustris Schennikov 1919
Phalaridetum arundinaceae (Koch 1926) Libb. 1931
Magnocaricion Koch 1926
Caricetum acutiformis Sauer 1937
Caricetum ripariae Soó 1928
Caricetum vesicariae Br.-Bl. et Denis 1926
Caricetum elatae Koch 1926
Caricetum rostratae Rübel 1912
Caricetum buxbaumii Issler 1932
Caricetum gracilis (Graebn. et Hueck 1931) R. Tx. 1937
Iridetum pseudacori Eggler 1933
Peucedano-Calamagrostietum canescentis Weber 1979
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Sparganio-Glycerion fluitantis Br.-Bl. et Siss. in Boer 1942
Glycerietum fluitantis Wilzek 1935
Caricetum caespitosae Steffen 1931
Caricetum appropinquatae (Koch 1926) Soo 1938
Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937
Molinietalia Koch 1926
Molinion Koch 1926
Junco-Molinietum Prsg. 1951
Deschampsietum caespitosae Grynia 1961
Filipendulo-Petasition Br.-Bl. 1947
Filipendulo-Geranietum Koch 1926
Calthion R. Tx. 1936 em. Oberd. 1957
Deschampsietum caespitosae Grynia 1961
Cirsietum rivularis Ralski 1931
Scirpetum sylvatici Knapp 1946
Epilobio-Juncetum effusi Oberd. 1957
Cirsio-Polygonetum R. Tx. 1931
Arrhenatheretalia Pawł. 1928
Arrhenathereterion elatioris (Br.-Bl. 1925) W. Koch 1926
Arrhenatheretum medioeuropaeum (Br.-Bl. 1919) Oberd. 1952
Trifolio-Geranietea sanguinei Müll. 1962
Origanetalia Müll. 1962
Geranion sanguinei R. Tx. 1961
Geranio-Trifolietum alpestris (Kuhn 1937) Müll. 1961
Trifolion medii Müll. 1961
Trifolio-Agrimonietum Müll. 1961
Asplenietea rupestria Br.-Bl. ap. Meier et Br.-Bl. 1934
Androsacetalia vandellii Br.-Bl. ap. Meier et Br.-Bl. 1934
Androsation vandellii Br.-Bl. ap. Jenny 1926
Hypno-Polypodietum Jurko et Pecir 1963
Scheuchzerio-Caricetea fuscae Nordhargen 1936
Caricetalia fuscae Koch 1926 em. Nordh. 1937
Rhynchosporion albae W. Koch 1926
Sphagno-Caricetum limosae Sokoł. 1988
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Caricion fuscae Koch 1926 em. Klika 1934
Sphagno-Caricetum nigrae Sokoł. 1986
Carici-Agrostietum caninae R. Tx. 1937
Calamagrostietum neglectae (Steffen 1931) Tołpa 1956
Caricion lasiocarpae Vanden Bergh. in Lebrum et all. 1949
Sphagno-Caricetum lasiocarpae
Sphagno-Caricetum rostratae Steffen 1931
Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et R. Tx. 1943
Sphagnetalia magellanici (Pawł. 1928 in Pawł. et al. 1928) Kärstn. et Flöss. 1933
Sphagnion magellanici Kästner et Flöss. 1933
Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi Hueck 1929
Alnetea glutinosae Br.-Bl. et R. Tx. 1943
Alnetalia glutinosae R. Tx. 1937
Alnion glutinosae (Malc. 1929) Meijer Drees 1936
Salicetum pentandro-cinereae (Almq. 1929) Pass. 1961
Betulo-Salicetum repentis Oberd. 1964
2.1.7 Fauna – synteza
Puszcza Białowieska jest obiektem przyrodniczym o
wyją tkowych i niepowtarzalnych walorach faunistycznych.
Składa się na to wiele czynnikó w, między innymi położ enie
geograficzne, obszar, stan zachowania lasó w, niż szy niż w
innych częściach Polski i Europy stopień eksploatacji
drzewostanó w oraz szeroko ujęta ochrona podstawowych
ekosystemó w leśnych. Najnowsze publikacje z zakresu fauny
Puszczy Białowieskiej podają , ż e na jej obszarze wykazano
dotychczas 11564 gatunkó w zwierzą t, w tym w części polskiej
– 10964 i w części białoruskiej – 2725 gatunkó w (Gutowski J.,
Wilk (Canis lupus)

Jaroszewicz B., 2001). Ta znaczna ró ż nica wynika z niż szego

stopnia rozpoznania fauny w części białoruskiej. Wspomniani wyż ej autorzy uważ ają , ż e
potencjalną liczbę gatunkó w Puszczy Białowieskiej moż na szacować w granicach 20 – 21
tysięcy. Liczbę gatunkó w fauny w polskiej i białoruskiej części Puszczy w rozbiciu na
gromady i rzędy zawiera zestawienie zamieszczone w części dokumentacyjnej programu.
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Szczegó lnie bogata jest fauna owadó w liczą ca (jak dotychczas) 9282 gatunki. Na uwagę
zasługuje występowanie w Puszczy wielu gatunkó w rzadkich i zagroż onych zwią zanych z
martwym drewnem. Stosunkowo niewiele jest gatunkó w zwią zanych ze środowiskiem
pochodzenia antropogenicznego (Gutowski J., Jaroszewicz B., 2001). Dla ochrony
unikatowych gatunkó w motyli i kraśnikó w oraz ich środowisk utworzono w Puszczy 4
rezerwaty przyrody na ogó lnej powierzchni około 663 ha. Wiele z chronionych owadó w to
formy endemiczne.
Stosunkowo dobrze rozpoznana jest gromada ssakó w. Wspó łczesna fauna ssakó w
Puszczy Białowieskiej reprezentowana jest przez 58 gatunkó w zgrupowanych w 6 rzędach.
Obejmuje ona 80 % gatunkó w ssakó w Białorusi i 72% gatunkó w ssakó w niż owej Polski. Do
gatunkó w zanikłych należ y zaliczyć: niedźwiedzia, tura, tarpana, rosomaka, ż bika, sobola i
norkę europejską . Nowymi przybyszami są : jenot, piż mak, norka amerykańska, nornik
zwyczajny i mysz zaroślowa.
Liczna jest fauna ptakó w. Na terenie Puszczy i na jej obrzeż ach stwierdzono dotychczas
250 gatunkó w, w tym 240 w części polskiej i 228 gatunkó w w części białoruskiej (Gutowski
J., Jaroszewicz B., 2001). Dominują tu gatunki leśne gniazdują ce, lecz w większości
odlatują ce na zimę. Mało jest ptakó w przelotnych i zwią zanych z siedliskami
antropogenicznymi. Szczegó lnie bogata jest fauna ptakó w drapież nych dziennych – 15
gatunkó w, só w – 8 gatunkó w, dzięciołó w –

8 gatunkó w lęgowych oraz ptakó w

pokrzewkowatych – 18 gatunkó w. Kilka gatunkó w ptakó w ubyło z lokalnej awifauny. W
zwią zku z budową zbiornika w Siemianó wce moż na spodziewać się zwiększenia inwentarza
ptakó w wodnych i błotnych.
Na terenie Puszczy stwierdzono obecność 12 gatunkó w płazó w i 7 gatunkó w gadó w, a
więc występują tu wszystkie gatunki niż owej Polski. Stosunkowo słabo rozpoznaną grupą są
ryby i smoczkoustne. Grupa ta obejmuje 32 gatunki , co stanowi 45% całości słodkowodnej
ichtiofauny Polski.
W Puszczy Białowieskiej stwierdzono występowanie 398 gatunkó w zwierzą t objętych
ochroną gatunkową (Gutowski J, Jaroszewicz B., 2001). Z chronionych ssakó w w Puszczy
występują : jeż , kret, wszystkie stwierdzone gatunki ryjó wek i popielicowatych, zają c bielak,
wiewió rka, bó br, smuż ka, wilk, ryś, wydra, gronostaj, łasica, bó br oraz ż ubr. Wśró d ptakó w
ochroną gatunkową objęte są wszystkie stwierdzone w Puszczy gatunki za wyją tkiem: czapli
siwej, kaczki krzyż ó wki, cyraneczki, głowienki, czernicy, gęsi, łyski, kuropatwy, jarzą bka i
gołębia grzywacza. Chronione puszczańskie gady to ż ó łw błotny, jaszczurki i węż e. Z płazó w
należ y wymienić: traszki, kumaka nizinnego, grzebiuszkę ziemną , ropuchę, rzekotkę drzewną
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i szereg innych gatunkó w ż ab. Z chronionych ryb na terenie Puszczy występują : ró ż anka,
piskorz, śliz, koza i głowacz pręgopłetwy. W Puszczy występują ró wnież chronione gatunki z
grupy mięczakó w i minogó w. Liczna jest fauna owadó w objętych ochroną gatunkową . Do
nich należ y wiele gatunkó w tęcznikó w i biegaczy oraz bogata fauna motyli i waż ek.
W Puszczy Białowieskiej występuje 65 gatunkó w kręgowcó w (wliczają c w to ptaki
przelotne) wpisanych do „ Polskiej Czerwonej Księgi Zwierzą t” (Głowaciński Z., red., 2001).
Ujmują c faunę Puszczy Białowieskiej pod ką tem zoogeograficznym można tu wydzielić
następują ce grupy gatunkó w: borealne, borealno-gó rskie, wschodnio-europejskie, środkowoeuropejskie i południowo-europejskie. Wśró d dwó ch pierwszych grup spotykane są relikty
epoki lodowcowej. Wyniki przeprowadzonych badań (Trojan P., 1992) wskazują , ż e ponad
połowa gatunkó w zwierzą t puszczańskich występuje w całej Europie lub stanowi element
palearktyczny. Gatunki o szerokim zasięgu występowania stanowią ponad 48% puszczańskiej
fauny. Gatunki borealne i borealno-gó rskie stanowią zaledwie 3%, a gatunki południowo i
zachodnio-europejskie 1%.
Na zakończenie należ y podkreślić, ż e aktualny stan fauny puszczańskiej wynika nie
tylko z położ enia geograficznego, mnogości i ró ż norodności siedlisk. Jest on ró wnież
wynikiem prawidłowo prowadzonej ochrony i gospodarki w Puszczy Białowieskiej.
2.1.8. Ekologiczna ocena stanu lasu
2.1.8.1. Bogactwo gatunkowe drzewostanó w
Bogactwo gatunkowe drzewostanó w analizowano pod względem ilości gatunkó w w
składzie gó rnej warstwy drzew z podziałem na jedno-, dwu-, trzy-, oraz cztero- i więcej
gatunkowe. Wyniki tej analizy przedstawiają poniż sza tabela oraz wykres na str. 34.
Bogactwo gatunkowe drzewostanó w LKP PB.
Wiek

Ogó łem
[%]

Bogactwo gatunkowe,
drzewostany

jedn.

1

2

3

4

5

6

7

ha
m3
ha
m3
ha
m3
ha
m3

1933,69
309635
2341,52
340615
2875,54
365745
4077,41
477670

1412,79
453790
2913,39
961325
3947,78
1368890
10742,5
3701565

333,62
126225
1093,34
428705
2314,71
896045
15165
5740625

3680,1
889650
6348,25
1730645
9138,03
2630680
29984,9
9919860

7,49
5,86
12,92
11,41
18,59
17,34
61,00
65,39

jednogatunkowe
dwugatunkowe
trzygatunkowe
cztero- i więcej gatunkowe

do 40 lat

Ogó łem

41-80 lat pow. 80 lat
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% udział powierzchni drzewostanó w LKP PB
według ich bogactwa gatunkowego

7.5%

12.9%

18.6%

61.0%

jednogatunkowe
dwugatunkowe
trzygatunkowe
cztero- i więcej gatunkowe

Powyż sze dane potwierdzają duż e bogactwo gatunkowe drzewostanó w LKP PB,
ponieważ

na

omawianym

terenie

największą

powierzchnię

(61%)

zajmują

lasy

wielogatunkowe. Najmniej, bo tylko około 7,5%, jest drzewostanó w jednogatunkowych. Tak
duż e zró ż nicowanie składu gatunkowego jest niewą tpliwie odzwierciedleniem lokalnego
układu warunkó w siedliskowych, charakteryzują cego się znacznym udziałem powierzchni
siedlisk ż yznych. Należ y zwró cić uwagę, iż w grupie lasó w w wieku do 40 lat drzewostany
jednogatunkowe zajmują tylko nieco ponad 17% powierzchni.
2.1.8.2. Budowa pionowa drzewostanó w
Analiza struktury pionowej drzewostanó w LKP PB, na podstawie definicji podziału
drzewostanó w pod względem budowy pionowej zamieszczonej w obowią zują cej Instrukcji
urzą dzania lasu (MOŚZNiL, 1994), nie jest moż liwa, gdyż prowadziła by ona do mylnych
wnioskó w. W powyż szej instrukcji nie funkcjonuje pojęcie drzewostanó w wielopiętrowych,
czyli wielowiekowych i najczęściej wielogatunkowych drzewostanó w o skomplikowanej
strukturze pionowej, w któ rych nie moż na wyró żnić wyraźnych warstw roślinności
drzewiastej, gdyż te warstwy przenikają się wzajemnie. W skali naszego kraju niewiele jest
takich lasó w, gdyż większość terenó w, na któ rych mogłyby one występować zostało
przeznaczone na cele nieleśne. W Puszczy Białowieskiej natomiast, większość drzewostanó w
starszych klas wieku rosną cych na ż yznych, pręż nych siedliskach lasowych i łęgowych
moż na zaliczyć do takich właśnie drzewostanó w. Według obowią zują cego obecnie podziału,
należ ałoby te lasy włą czyć do drzewostanó w jednopiętrowych, ponieważ nie występuje w
nich więcej niż jedna wyraźnie wyodrębniona warstwa drzew. Byłoby to oczywistym
zniekształceniem obrazu piętrowości drzewostanó w LKP PB.
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2.1.8.3. Zgodność składu gatunkowego z siedliskiem
Zgodność składu gatunkowego z siedliskiem, według obowią zują cej Instrukcji
urzą dzania lasu (MOŚZNiL, 1994), ustala się na podstawie oddzielnych kryterió w dla upraw
oraz młodnikó w i drzewostanó w starszych.
Kryteria stopni zgodności składu gatunkowego z siedliskiem dla upraw przedstawiają
się następują co:
a) stopień 1 - skład gatunkowy zgodny z siedliskiem, jeż eli gatunek głó wny jest gatunkiem
panują cym w uprawie i jego udział lub suma udziału gatunkó w głó wnych nie ró ż ni się
więcej niż o 20% od przewidywanego w orientacyjnym składzie odnowienia,
b) stopień 2 - skład gatunkowy częściowo zgodny z siedliskiem, jeśli suma udziału
gatunkó w głó wnych ró ż ni się o 21 - 50% od przewidywanego w orientacyjnym składzie
odnowienia,
c) stopień 3 - skład gatunkowy niezgodny z siedliskiem, jeż eli suma udziału gatunkó w
głó wnych ró ż ni się więcej niż o 50% od przewidywanego w orientacyjnym składzie
odnowienia.
Kryteria stopni zgodności składu gatunkowego z siedliskiem dla młodnikó w i
drzewostanó w starszych przedstawiają się następują co:
a) stopień 1 - skład gatunkowy zgodny z siedliskiem, jeż eli gatunek głó wny jest gatunkiem
panują cym, a w składzie gatunkowym występują wszystkie gatunki przyjętego typu
gospodarczego, w drzewostanach dwupiętrowych uwzględnia się łą czny skład gatunkowy
w obydwu piętrach, a w drzewostanach KO uwzględnia się tylko skład gatunkowy
młodego pokolenia,
b) stopień 2 - skład gatunkowy częściowo zgodny z siedliskiem, jeż eli gatunek głó wny jest
gatunkiem panują cym, lub gdy gatunek głó wny nie jest gatunkiem panują cym lecz w
składzie gatunkowym występują wszystkie gatunki przyjętego typu gospodarczego, w
drzewostanach dwupiętrowych uwzględnia się łą czny skład gatunkowy w obydwu
piętrach, a w drzewostanach KO uwzględnia się tylko skład gatunkowy młodego
pokolenia,
c) stopień 3 - skład gatunkowy niezgodny z siedliskiem, jeż eli nie są spełnione wymogi
określone dla stopni 1 i 2, co oznacza, ż e gatunek głó wny nie jest gatunkiem panują cym i
jednocześnie w składzie gatunkowym nie występują wszystkie gatunki przyjętego typu
gospodarczego drzewostanu.
Wyniki inwentaryzacji zgodności składu gatunkowego z siedliskiem przedstawiają
tabela na str. 37 i wykresy na str. 36 i 38.
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% udział stopni zgodnoś ci skł. gat. drzew ostanó w z siedliskiem
w borach LKP PB
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% udział stopni zgodnoś ci skł. gat. drzewostanó w z siedliskiem
w borach mieszanych LKP PB
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Zgodność składó w gatunkowych z siedliskiem w drzewostanach LKP PB.
STL

Stopień
zgodn.
skł
. gat.
z STL

1

2

Bśw

Bw

Bb

BMśw

BMw

BMb

LMśw

LMw

LMb

Lśw

Lw

Ol

OlJ

Ł ącznie

1
2
3
Razem
1
2
3
Razem
1
2
3
Razem
1
2
3
Razem
1
2
3
Razem
1
2
3
Razem
1
2
3
Razem
1
2
3
Razem
1
2
3
Razem
1
2
3
Razem
1
2
3
Razem
1
2
3
Razem
1
2
3
Razem

1
2
3
Razem

DRZEWOSTANY W KLASACH WIEKU
Razem

% udział
stopnia
zgodności

I

II

III

IV

V

VI

VII

KO

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

173,74
7,76
0,70
182,20
94,08
73,25
35,04
202,37
11,36
11,36
388,38
313,04
58,48
759,90
74,55
47,66
33,88
156,09
9,17
0,00
0,00
9,17
133,94
248,14
190,09
572,17
31,02
76,06
171,40
278,48
12,64
9,16
0,00
21,80
164,18
235,27
52,75
452,20
22,37
75,13
151,75
249,25
42,11
42,07
3,17
87,35
8,40
62,03
3,06
73,49
1165,94
1189,57
700,32
3055,83

766,52
19,8
5,75
792,07
197,58
59,97
43,14
300,69
19,01
19,01
793,91
1220,86
94,86
2109,63
42,56
120,93
119,61
283,1
12,01
1,72
13,73
84,79
538,83
544,7
1168,32
1,44
51,37
508,78
561,59
58,19
4,85
7,73
70,77
197,6
615,93
356,66
1170,19
13,52
109,94
664,94
788,4
189,16
250,99
14,11
454,26
119,79
300,35
15,04
435,18
2496,08
3293,82
2377,04
8166,94

385,13
2,85
1,73
389,71
133,81
13,62
3,25
150,68
5,61
5,61
514,53
701,74
41,04
1257,31
29,27
98,37
53,73
181,37
13,43
13,43
103,47
414,64
337,19
855,3
2,33
19,63
279,12
301,08
16,07
11,38
8,88
36,33
85,59
412,14
439,92
937,65
29,6
116,82
471,21
617,63
137,58
90,54
2,57
230,69
213,16
234,5
20,36
468,02
1669,58
2116,23
1659
5444,81

280,89
17,52
298,41
158,8
15,69
8,33
182,82
28,15
0,73
28,88
1240,14
786,37
143,63
2170,14
82,65
236,37
127,93
446,95
6,33
7,13
13,46
72,8
959,01
1724,77
2756,58
56,89
796,11
853
33,68
2,39
6,51
42,58
83,19
1022,76
1925,5
3031,45
5,97
233,44
1383,48
1622,89
156,88
236,68
12,58
406,14
522,01
647,42
32,42
1201,85
2671,49
4215,27
6168,39
13055,2

174,33
174,33
23,36
2,42
25,78
13,25
13,25
207,53
274,94
27,75
510,22
36,9
82,6
43,79
163,29
6,75
1,1
7,85
3,12
377,98
562,21
943,31
16,04
292,35
308,39
112,54
13,59
3,64
129,77
39,36
577,45
1005,01
1621,82
11,19
194,75
783,19
989,13
220,26
121,73
0,24
342,23
442,23
393,82
18,31
854,36
1290,82
2055,32
2737,59
6083,73

5,09
5,09
16,88
14,01
2,5
33,39
10,88
10,88
47,74
93,58
34,32
175,64
35,06
26,97
11,35
73,38
23,41
23,41
2,26
77,75
85,84
165,85
14,9
114,63
129,53
99,85
8,74
11,49
120,08
48,36
186,73
199,12
434,21
123,6
314,84
438,44
249,97
96,9
2,18
349,05
154,63
159,37
30,96
344,96
694,13
802,55
807,23
2303,91

59,77
26,32
86,09
220,13
32,46
1,28
253,87
58,29
58,29
202,17
609,56
87,61
899,34
88,23
61,45
24,4
174,08
40,38
3,25
43,63
121,38
967,73
432,92
1522,03
6,16
103,97
348,76
458,89
66,7
53,46
6,02
126,18
687,98
1401,31
784,21
2873,5
217,27
664,16
857,86
1739,29
121,25
121,34
11,44
254,03
515,69
377,87
59,14
952,7
2405,4
4422,88
2613,64
9441,92

36,3
6,01
42,31
44,72
44,72
230,27
17,18
247,45
191,8
24,64
216,44
595,98
122,39
718,37
213,16
11,51
11,27
235,94
2,72
2,72
91,07
91,07
1406,02
181,73
11,27
1599,02

1845,47
74,25
8,18
1927,9
844,64
211,42
93,54
1149,6
146,55
0,73

95,7
3,9
0,4
100,0
73,5
18,4
8,1
100,0
99,4
0,6
0
100,0
43,3
50,6
6,1
100,0
28,5
44,3
27,2
100,0
89,4
2,6
8,0
100,0
9,1
43,8
47,1
100,0
7,5
11,7
80,8
100,0
73,0
18,9
8,1
100,0
16,9
40,7
42,4
100,0
7,7
22,9
69,4
100,0
52,7
45,1
2,2
100,0
46,7
49,2
4,1
100,0
28,1
37,2
34,7
100,0
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147,28
3430,7
4006,1
487,69
7924,49
433,94
674,35
414,69
1522,98
111,48
3,25
9,95
124,68
752,03
3601,26
3877,72
8231,01
232,75
363,5
2511,15
3107,4
399,67
103,57
44,27
547,51
1902,24
4573,98
4763,17
11239,39
513,08
1529,35
4638,54
6680,97
1119,93
960,25
46,29
2126,47
2066,98
2175,36
179,29
4421,63
13799,46
18277,37
17074,48
49151,31
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% udział stopni zgodnosci skł. gat. drzewostanó w z siedliskiem
w lasach i olsach LKP PB
100.0

[%]

80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
zg
Lś w

cz_zg niezg

zg
Lw

cz_zg niezg

zg
Ol

cz_zg niezg

zg
OlJ

cz_zg niezg

[STL]
% udział stopni zgodnoś ci skł. gat. drzew ostanó w
z siedliskiem w LKP PB

34.7%
28.1%

zgodny
częś ciowo zgodny
niezgodny
37.2%

Powyż sze dane wskazują wyraźne, ż e najwyż sza zgodność składu gatunkowego
drzewostanó w z siedliskiem występuje w LKP PB na siedliskach borowych. Jest to
spowodowane niską ż yznością tych siedlisk i co za tym idzie małą presją gatunkó w
odnawiają cych się w sposó b naturalny na gatunki głó wne. Wraz ze wzrostem ż yzności
siedlisk zwiększa się powierzchnia drzewostanó w w któ rych skład gatunkowy jest całkowicie
niezgodnych z siedliskiem (stopień 3), co oznacza, ż e panuje w nich gatunek odmienny od
założ onego w gospodarczym typie drzewostanu. Na siedliskach śwież ych gatunki głó wne są
często wypierane przez świerka i grab, a na siedliskach wilgotnych i mokrych przez olszę.
Największa niezgodność składu gatunkowego z siedliskiem występuje na siedliskach LMw i
Lw. Głó wną przyczyną jest tu wspomniana już ekspansja olszy. Presja wymienionych wyż ej
gatunkó w powoduje, iż powierzchnia drzewostanó w o składzie gatunkowym zgodnym z
siedliskiem (stopień 1) wynosi w LKP PB tylko około 28% powierzchni lasó w, a.
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drzewostanó w o składzie gatunkowym niezgodnym z siedliskiem (stopień 3) aż około 35%.
Najwięcej jest lasó w o składzie gatunkowym częściowo zgodnym z siedliskiem (stopień 2),
stanowią one ponad 37% powierzchni lasó w LKP PB.
2.1.8.4. Borowacenie (pinetyzacja)
Borowacenie (zwane często pinetyzacją ) wyró ż niono w drzewostanach na siedliskach
boró w mieszanych, lasó w mieszanych i lasó w. W zależ ności od udziału sosny lub innych
gatunkó w iglastych w gó rnej warstwie drzew wyró ż niono borowacenie:
•

słabe, jeśli udział sosny w składzie gatunkowym drzewostanu na siedliskach boró w
mieszanych wynosi ponad 80% powierzchni, 50-80% na siedliskach lasó w mieszanych i
do 30% na siedliskach lasowych,

•

średnie, jeśli udział sosny przekracza 80% na siedliskach lasó w mieszanych i wynosi 3060% na siedliskach lasó w,

•

mocne, jeśli udział sosny w składzie gatunkowym na siedliskach lasó w wynosi ponad
60%.
Wyniki analizy borowacenia w drzewostanach LKP PB przedstawiają poniż sza tabela i

wykres.
Borowacenie w drzewostanach LKP PB.
Wiek
Stopień borowacenia do 40 lat

Ogó łem

Ogó łem

41-80 lat pow. 80 lat
[ha]

[%]

1

2

3

4

5

6

brak
słabe
średnie
mocne

3995,23
4615,05
935,84
174,34

4342,22
9195,63
3282,87
1139,61

2434,23
9166,33
4757,73
1887,45

10771,7
22977
8976,44
3201,4

23,45
50,03
19,55
6,97

% udział powierzchni drzewostanó w LKP PB według
stopnia ich borowacenia

brak
słabe
ś rednie
mocne
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Wyniki analizy wykazują , ż e w LKP PB największą powierzchnię zajmują drzewostany
w któ rych występuje pinetyzacja słaba (połowa wszystkich lasó w). Na kolejnych 23%
powierzchni lasó w omawianego obiekty borowacenie nie występuje. Pinetyzacja mocna,
mogą ca w istotny sposó b przyczynić się do degradacji siedlisk leśnych, występuje tylko na
7% powierzchni lasó w LKP.
2.1.8.5. Neofityzacja
Neofityzacja czyli wnikanie lub wprowadzanie gatunkó w obcego pochodzenia do
składu gatunkowego drzewostanó w jest formą degeneracji miejscowej biocenozy. Według
najnowszych badań (Adamowski W. i inni, 2002) w Puszczy Białowieskiej występuje 5
gatunkó w drzew obcego pochodzenia, któ re tworzą na jej obszarze spontaniczne populacje o
liczebności przekraczają cej 1000 osobnikó w. Są to klon jawor, klon jesionolistny, dą b
czerwony, robinia akacjowa i jabłoń domowa. Jako gatunki o większym stopniu
rozprzestrzenienia wymieniane są też jesion pensylwański i czereśnia ptasia. Mimo to na
terenie LKP PB brak jest drzewostanó w z panują cym gatunkiem obcym, nie występują tu
ró wnież drzewostany w któ rych obcy gatunek drzewiasty miałby ponad 10%-wy udział w
składzie drzewostanu. Nierodzima flora drzewiasta występuje w lasach nadleśnictw
puszczańskich w formie pojedynczych lub co najwyż ej grupowych domieszek, głó wnie w
oddziałach są siadują cych z terenami nieleśnymi lub wzdłuż szlakó w komunikacyjnych. W
zwią zku z tym, w chwili obecnej obce gatunki drzewiaste nie mają wpływu na degenerację
ekosystemu leśnego jako całości.
2.1.9. Puszcza Biał
owieska na tle lasó w Europy
Do podstawowych cech wyró żniają cych Puszczę Białowieską w odniesieniu do lasó w
zaró wno Polski jak i Europy należ y zaliczyć (Sokołowski A., W. 1992):
-

stosunkowo wysoki stopień naturalności, duż a zwartość i rozległość kompleksu leśnego
oraz obecność na jego terenie wszystkich głó wnych siedlisk leśnych występują cych w
Środkowej Europie,

-

wysoki udział powierzchni starych drzewostanó w naturalnego pochodzenia, stanowią cych
bazę genetyczną dla leśnictwa,

-

występowanie

obok

siebie

wielu

przyrodniczych

elementó w

wschodnioeuropejskich,
-

bogactwo gatunkowe roślin i zwierzą t,
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-

mnogość i skład gatunkowy puszczańskiej fauny w tym obecność pełnego inwentarza
duż ych ssakó w występują cych w warunkach naturalnych (ż ubr, łoś, jeleń, sarna, dzik,
wilk, ryś), a takż e występowanie wielu duż ych ptakó w drapież nych i bociana czarnego,

-

strefowy układ reż imu ochronnego i stopnia naturalności od ekosystemó w naturalnych, na
znacznym obszarze poddanych od wielu dziesięcioleci ochronie ścisłej,

do lasó w

powstałych z odnowienia sztucznego,
-

znaczne oddalenie od większych źró deł emisji toksycznych pyłó w i gazó w,

-

powołanie modelowego leśnego kompleksu promocyjnego, któ rego celem jest
prowadzenie gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych, w sposó b zapewniają cy
trwałość przyrodniczego bogactwa i puszczańskiego charakteru lasu,

-

strefowy układ zakresu funkcji ochronnych w systemie zagospodarowania lasu

-

obecność Białowieskiego Parku Narodowego o duż ej koncentracji badań naukowych oraz
rozległej sieci rezerwató w przyrody powołanych do ochrony typowych dla Puszczy
zbiorowisk roślinnych i bogatej fauny motyli dziennych i kraśnikó w, duż a koncentracja
pomnikó w przyrody i drzew o wymiarach pomnikowych,

-

istnienie na terenie Puszczy placó wek badawczych z liczną kadrą naukową , oraz obecność
zespołu szkó ł leśnych ułatwiają cych wdraż anie wynikó w badań naukowych do praktyki.

2.2. Zarys uwarunkowań historycznych
2.2.1. Osadnictwo i zarządzanie
Pierwsze notowane ślady dotyczą ce osadnictwa na terenie Puszczy Białowieskiej
sięgają neolitu. Znane, odkryte cmentarzyska grupują się głó wnie na wyniesieniach wzdłuż
wału morenowego Białowież a – Hajnó wka oraz na wydmach nad puszczańskimi rzekami.
Zamieszkała tu ludność była prawdopodobnie pochodzenia polskiego i częściowo ruskiego,
gdyż był to jeden ze szlakó w wypraw ksią ż ą t ruskich nad Bałtyk. Owo przemieszanie
kulturowe widoczne jest w materiale archeologicznym kurhanó w Puszczy Białowieskiej.
W II połowie XIII wieku liczne najazdy litewskie i jaćwieskie zahamowały rozwó j
osadnictwa. Zasiedlenie ziem nad gó rną Narwią uległo zahamowaniu na wiele lat, szczegó lnie
na terenie dzisiejszej Puszczy Lackiej, a niemal na stale w pó łnocnej części dzisiejszej
Puszczy Białowieskiej. Opustoszałe ziemie nadnarwiańskie i nadbuż ańskie opanowane
zostały przez Litwę. Pó źniej przyjęła się dla nich nazwa Podlasie, oznaczają ca ziemie w
wojewó dztwie trockim, leż ą ce za puszczą wzdłuż granicy Lachó w. Stabilizacja polityczna
Wielkiego Księstwa Litewskiego spowodowała ponowną kolonizację rozległych lasó w, któ re
między rokiem 1469 a 1476 podzielone zostały na części zwane puszczami. W tym czasie
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wydzielono między innymi Puszczę Brzesko-Kamieniecką zwaną pó źniej Białowieską .
Granicę Puszczy od pó łnocy stanowiła Narew, od wschodu okolice Szereszewa, na południu
opierała się o Kamieniec, od zachodu o Puszczę Bielską .
W XIV wieku rzą dy nad obecną Puszczą Białowieską sprawował począ tkowo starosta
brzeski, pó źniej starosta kamieniecki. W XVI w. utworzono leśnictwo kamienieckobiałowieskie, któ rym zarzą dzał leśniczy białowieski i podlegli mu leśniczowie. Po utworzeniu
w 1566 r. wojewó dztwa brzeskiego Puszcza weszła w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Po roku 1589 stanowiła dobra stołowe, a dochody z niej szły na utrzymanie kró la i jego
dworu. Zabronione było w Puszczy osadnictwo i polowanie. Dozwolony był wolny wyrą b
drewna na potrzeby własne, koszenie łą k i posiadanie barci. Prawo polowania zastrzeż one
było wyłą cznie dla kró la i jego świty. Do przestrzegania tych zakazó w powołano służ bę
zwaną osoką . Do podstawowych obowią zkó w osocznikó w należ ała ochrona Puszczy, a
szczegó lnie tych jej części w któ rych bytowała zwierzyna. Sporzą dzony w 1639 r. spis podaje
podział Puszczy na 3 kwatery, 55 ostępó w głó wnych i 55 ostępó w mniejszych.
Pozyskanie drewna do celó w przemysłowych rozpoczęto w końcu XVI wieku. W
pierwszej połowie XVII wieku, nad Narewką i Niemierzanką powstały zakłady wytapiają ce
ż elazo z rudy darniowej tzw. rudnie pracują ce na węglu drzewnym. W tym okresie rozwija się
produkcja smoły i potaż u uż ywanego do wyrobu szkła i mydła. Wiek XVII i XVIII przynosi
nowe zmiany w administracji i gospodarce lasó w puszczańskich. Kolejne reformy puszcz
kró lewskich (1639 i 1700 r.) mają na celu zwiększenie dochodó w z lasu, poprzez przejęcie
przemysłu leśnego w ręce urzędnikó w kró lewskich, zniesienie uż ytkó w bezpłatnych,
nałoż enie nowych opłat itp. Rozwó j przemysłu hamowany jest przez najazdy wojsk
szwedzkich, tatarskich i moskiewskich. Po stabilizacji politycznej przemysł rozwija się nadal,
powstają nowe osiedla, a wraz z nimi sieć dró g gruntowych. W cią gu XVII wieku powstają
wsie: Stoczek, Zastawa, Krzyż e, Podolany, Masiewo, Zamosze.
W latach 1765 – 1780 generalnym administratorem wszystkich leśnictw Puszczy został
Antoni Tyzenhauz. Powstały wtedy nowe osady w głębi Puszczy: Budy, Teremiski i
Pogorzelce, zasiedlone przez ludność mazowiecką oraz liczne osady na skraju zachodnim.
Wśró d nich były głó wnie niewielkie osady straż nikó w i strzelcó w mają cych obowią zek
pilnowania puszczańskich ostępó w. Jedną z takich osad była Hajnowszczyzna – dziś
Hajnó wka. Przed rozbiorami w hierarchii zarzą du leśnego, władzę centralną sprawowali
podskarbiowie leśni i nadworni, rewizorzy i komisarze oraz łowczowie wielcy i nadworni. Do
administracji lokalnej należ eli podłowczowie, leśniczowie, podleśniczowie, dziesiętnicy,
myśliwcy, straż nicy, oraz strzelcy i osocznicy.
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W 1795 r. Puszcza Białowieska weszła w skład zaboru rosyjskiego, a znaczna część jej
obszaru została rozdana dostojnikom i faworytom Carycy Katarzyny. Za udział w
powstaniach narodowych (1830, 1863) wielu osocznikó w wysiedlono. W począ tkowym
okresie po rozbiorach organizacja zarzą du Puszczy nie uległa zmianom. Puszcza składała się
z dwó ch kwater: białowieskiej i jameńskiej, z któ rych pierwsza dzieliła się na siedem a druga
na sześć straż y. Każ da straż zawierała od 3 – 7

obrębó w strzeleckich. Podział

administracyjny Puszczy Białowieskiej w tym czasie przedstawia poniż sza rycina.

Podział administracyjny Puszczy Białowieskiej na przełomie VIII i XIX w

W 1802 r. nadzó r nad Puszczą przejęło Ministerstwo Finansó w Rosji. Po utworzeniu w
1837 r. Ministerstwa Mają tkó w Państwowych zorganizowano trzy leśnictwa zwane
pruż ańskimi. W latach 1843 – 1846 Puszcza została podzielona na 5 leśnictw. Od 1869 r.
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zmniejszyła się ilość straż y leśnej. Zamiast 77 rodzin stałej straż y i 73 osocznikó w, powołano
64 gajowych i 10 leśnych objazdowych. W 1872 r. ustanowiono stanowisko rewizora leśnego,
a podział administracyjny zmieniono tworzą c 4 leśnictwa. W 1882 r. do pomocy leśniczym
powołano tzw. konduktoró w leśnych, a liczbę straż y powiększono do 12 objazdowych, 82
gajowych i 10 stró ż ó w ż ubró w. W 1888 r. Puszczę Białowieską włą czono do dó br cesarskich
i przekazano do apanaży rodziny carskiej. W latach 1915 – 1918 Puszczą zarzą dzają Niemcy.
Po przejęciu Puszczy przez władze polskie (w końcu zimy 1919 roku) utrzymywał się
dawny podział na 5 jednostek administracyjnych, nazywanych nadleśnictwami (Browskie,
Kró lewskie z siedzibą w Białowież y, Starzyńskie, Hajnowskie i Świsłockie we wsi Oszczep).
W 1924 r. umieszczono w Białowież y Dyrekcję Okręgową Lasó w Państwowych.
Puszcza Białowieska została podzielona na 14 nadleśnictw. Podział przestrzenny i
administracyjny Puszczy Białowieskiej według stanu z 1932 r. przedstawia poniż sza rycina.

Podział przestrzenny i administracyjny Puszczy Białowieskiej według stanu z 1932 r

W

latach

międzywojennych

Puszczą

zarzą dzały:

Okręgowy

Zarzą d

Lasó w

Państwowych w Siedlcach (1920 – 1921), Zarzą d Okręgowy Lasó w Państwowych w
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Białowież y (1922 – 1923), Dyrekcja Okręgowa Lasó w Państwowych w Białowież y i
Dyrekcja Lasó w Państwowych w Białowież y (1924 – 1939). W latach 1939 – 1941 Puszczę
Białowieską okupują wojska sowieckie, a następnie do 1944 r. Niemcy.
Już 1 września 1939 roku nad Białowież ą pojawiły się samoloty Luftwaffe.
Zbombardowały one szpital wojenny i zabytkową cerkiew. Wkró tce do Białowież y weszły
wojska 3 Dywizji Pancernej gen. Geyera von Schweppenburga. Po wejściu w ż ycie paktu
Ribbentrop – Mołotow, do Puszczy weszły wojska sowieckie. Pod rzą dami sowietó w
rozpoczęły się masowe wysyłki na Sybir leśnikó w, osadnikó w wojskowych i cywilnych,
inteligencji, kupcó w i wreszcie osó b przypadkowych. Większość zesłańcó w nigdy nie wró ciła
(Kossak S., 2001). Sowieci okupowali Puszczę do czerwca 1941 roku.
W końcu czerwca 1941 roku do Białowież y wkroczyli Niemcy. Na polecenie Wielkiego
Ł owczego Rzeszy Hermanna Geringa rozpoczęło się masowe „ oczyszczanie Puszczy
Białowieskiej z elementu słowiańskiego” (Kossak S., 2001). Już 9 sierpnia rozpoczęły się
prześladowania ludności ż ydowskiej. Wiele osó b rozstrzelano na pobliskiej ż wirowni, część
wywieziono do Treblinki. Opracowania historyczne dotyczą ce prześladowań miejscowej
ludności są rozbież ne. Więcko E. (1984) podaje, ż e „ 322 batalion policji przeprowadził
wysiedlenie 34 wsi. Część ludności z 7 wsi rozstrzelano. zabudowania w 28 wsiach spalono, a
w 6 wsiach rozebrano. Z tych wsi ewakuowano 6446 osó b...”. Inni historycy podają liczby
znacznie mniejsze.
Po II wojnie światowej nastą piła zmiana granic państwowych. Większa część Puszczy
znalazła się na terytorium dzisiejszej Białorusi. W skład części polskiej wszedł Białowieski
Park Narodowy i 7 nadleśnictw. Po reorganizacji w 1974 r. utworzono 3 nadleśnictwa:
Białowież a, Browsk i Hajnó wka.
2.2.2. Gospodarka leśna
Od niepamiętnych czasó w jedną z form uż ytkowania puszcz było łowiectwo. Już w
okresie paleolitu ludność zajmowała się polowaniami, któ rych celem był począ tkowo mamut,
a następnie jeleń, dzik, tur, wilk, zają c. W końcowym okresie paleolitu następuje wzrost
znaczenia rybołó wstwa, polowania na ptaki i ró ż nych form zbieractwa. W młodszej epoce
kamiennej (neolit) człowiek zmienia koczowniczy tryb ż ycia na osiadły, stają c się rolnikiem i
hodowcą . W okresie wczesnego osadnictwa rozległe obszary puszczańskie były przede
wszystkim terenami łowó w. Pierwsze wielkie kró lewskie polowanie Władysława Jagiełły w
Puszczy Białowieskiej rozpoczęło się jesienią 1409 roku i przecią gnęło się przez całą zimę.
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Pozyskiwano takż e mió d z barci. W wiekach XV – XVI w Puszczy Białowieskiej
istniała prawdopodobnie wielka potaż arnia. Do pozyskiwania węgla drzewnego i smoły
sprowadzano rudnikó w z Mazowsza, Ż mudzi i Moraw.
Pierwsze ustawy, dotyczą ce eksploatacji drewna pochodzą z XVI wieku. Ustawa z 1559
roku przyznaje Wielkiemu Księciu Litewskiemu cały dochó d z eksploatacji lasó w. W 1557
roku za pomocą tzw. „ pamiery wołocznej” podjęto pró bę uporzą dkowania stosunkó w rolnych
i leśnych w Puszczy, mają cych na celu powstrzymanie dzikiej kolonizacji. W odniesieniu do
gospodarki leśnej „ pamiera” przewidywała między innymi ustalenie granic Puszczy oraz
uregulowanie kwestii tzw. „ wchodó w”. Reforma wołoczna, a następnie „ Ordynacja
prowentó w kró lewskich” z 1589 roku wydzieliła na uż ytek kró la dobra stołowe w postaci
pięciu ekonomii. Obszar Puszczy Białowieskiej wchodził w skład ekonomii brzeskokobryńskiej. Dla mieszkańcó w wsi ksią ż ęcych, a następnie kró lewskich Puszcza była
głó wnym dostawcą siana z licznych łą k, miodu i drewna. Mió d i wosk sprzedawano ró wnież
za granicę. Przed 1639 rokiem, nad rzeką Narewką , powstał zakład wyrabiają cy ż elazo z rudy
darniowej, założ ony przez rudnika Tomasza Wydrę-Polkowskiego (obecnie miejscowość
Narewka). Druga rudnia powstała przy rzece Niemierzy. Rudnie pracowały przeważ nie na
węglu drzewnym, co przyczyniło się do znacznego zniszczenia najbliż szych połaci Puszczy.
Dalszy rozwó j gospodarki leśnej hamowały liczne najazdy wojsk moskiewskich,
oddziałó w tatarskich oraz najazd szwedzki w 1655 roku. W drugiej połowie XVII wieku
ponownie rozwija się produkcja smoły i potaż u. W 1696 roku było w Puszczy 8 smolarni, a w
sto lat pó źniej 82 piece smołowe. Centrum produkcji potaż u znajdowało się w Masiewie. W
1700 roku przysłana do Puszczy przez kró la Augusta II komisja sporzą dziła sprawozdanie,
wskazują ce na moż liwość zwiększenia dochodó w poprzez: przejęcie przemysłu leśnego przez
urzędnikó w kró lewskich, nałoż enie opłat na korzystają cych z „ wchodó w”, zniesienie
bezpłatnych użytkó w, rozbudowę smolarni, potaż ni i eksport drewna. W 1705 roku August II
ponownie wprowadza do Puszczy dawne tradycje łowó w kró lewskich. W zwią zku z
kłusownictwem uprawnianym przez pracownikó w rudni i smolarni, likwiduje się fabryki
ż elaza i wytwó rnie potaż u oraz smoły. W okresie rzą dó w generalnego administratora
Antoniego Tyzenhauza, w latach 1765 – 1780, nastą piła reorganizacja administracji, finansó w
i ekonomii całej gospodarki oraz szczegó łowa księgowość dochodó w z Puszczy.
W pierwszych latach zaboru kontynuowano spław drewna za granicę, wyrabiano smołę
i potaż , sprzedawano posusz i leż aninę, co dawało rzą dowi carskiemu około 30.000 rubli
rocznie. W latach dwudziestych dziewiętnastego stulecia wstrzymano chwilowo wyrą b drzew
ze względu na ochronę ż ubra. Wzmożone wyręby zostały wznowione w latach trzydziestych.
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Pozyskiwano głó wnie cenne sortymenty z sosny i dębu. W latach 1843 – 1846
przeprowadzono pierwsze nowoczesne prace urzą dzeniowe. W 1854 roku zawarto umowę z
firmą niemiecką Bugenhagen na sprzedaż 60.000 sosen w cią gu 51 lat. W latach 1845 – 1861
sprzedano z Puszczy 134.370 sosen, pozyskanych z cięć przerębowych. Ponowne prace
urzą dzeniowe w latach 1861 – 62; 1870 – 71; 1879; 1884 – 85; 1890 wskazują na stałe
kurczenie się powierzchni leśnej na skutek prowadzenia rabunkowej gospodarki.
W latach 1862 - 1871 pozyskiwano rocznie 9.637 kłó d, 12.864 ż erdzi i około 28.000 m3
opału. W 1877 roku Ministerstwo Mają tkó w Państwowych zezwoliło na uż ytkowanie
zewnętrznej części Puszczy na obszarze około 50.000 ha. Przyjęto 180-letnią kolej rębu dla
sosny, dębu i jesionu i 90-letnią dla pozostałych gatunkó w. W latach 1811 i 1834 ż ycie
Puszczy zakłó cone zostało ogromnymi poż arami, głó wnie w jej pó łnocno-wschodniej części.
W 1884 roku przyjęto kolej rębu dla dęba, jesionu i sosny na 200 lat, a dla pozostałych
gatunkó w na 100 lat. W latach 1885 – 88 sprzedano na pniu 1.449 ha drzewostanó w.
Dochody z Puszczy w 1886 roku wyniosły 84.500 rubli, a w 1887 roku 143.000 rubli. Przed
przekazaniem Puszczy Białowieskiej do zarzą du domen carskich, była ona podzielona na 541
oddziałó w. Kolejne urzą dzanie lasu w 1889 roku zwiększa ich liczbę do 924. Łą czny zapas
drzewostanó w Puszczy w tym czasie wynosił 28,3 mln m3, w tym drzewostanó w rębnych
20,7 mln m3, a średni zapas grubizny 351 m3/ha.
W latach 1888 – 1914, gdy Puszcza została uznana za prywatną własność cara,
gospodarka w niej została podporzą dkowana przede wszystkim celom łowieckim. Od 1891 –
1907 r. sprowadza się do Puszczy jelenie, sarny, łosie z Syberii, Kaukazu, Niemiec, Austrii i
Czech. Stan zwierzyny znacznie przekracza pojemność łowiecką . Intensywna gospodarka
łowiecka, połą czona z wypasem bydła i zbieractwem owocó w runa leśnego trwa 30 lat i
przynosi katastrofalne skutki dla Puszczy, odczuwalne do dnia dzisiejszego (brak
drzewostanó w średnich klas wieku). Nadmiernie rozmnożona zwierzyna zniszczyła
całkowicie naloty i podrosty, hamują c proces naturalnego odnowienia lasu. W tym czasie
wstrzymano sprzedaż drzewostanó w na pniu, a sprzedaż sosny ograniczono do 113.000 m3
rocznie. W 1897 roku na ż yczenie cara wstrzymano całkowicie wyrą b drewna, mają c na
uwadze utrzymanie typowego charakteru Puszczy.
W 1903 roku zatwierdzono projekt zarzą du Puszczy, któ ry dotyczył wyrębu posuszu na
1/6 powierzchni Puszczy, głó wnie sosen z uschniętymi wierzchołkami i przeszłorębnych
świerkó w o pierśnicy powyż ej 49 cm.
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W latach 1891 – 1897 zbudowano tartaki w Hajnowszczyźnie (wkró tce spłoną ł) i w
Strabli, wyprostowano koryto rzeki Narewka na długości 32 km oraz uruchomiono linię
kolejową z Bielska do stacji Hajnó wka i następnie do Białowież y.
Lata 1915 – 1918 cechuje wyją tkowo rabunkowa gospodarka leśna. Niemcy wycinają
6.500 ha drzewostanó w, a z obszaru całej Puszczy wybierają i wycinają najlepsze drzewa o
łą cznej masie 5 mln m3 grubizny. Zbudowano sieć kolejek leśnych, dostarczają cych surowiec
drzewny do nowo powstałych tartakó w w Hajnó wce, Czerlonce, Gró dku, Stoczku, Nowym
Moście i Małej Narewce. Ponadto w Hajnó wce uruchomiono fabrykę suchej destylacji
drewna, fabrykę wełny drzewnej, stolarnię mechaniczną i fabrykę domó w składanych.
Jednocześnie wojska okupacyjne pustoszą zwierzostan.
Powojenne lata cechuje wzmoż ona defraudacja drzewa i kłusownictwo. Z rą k
kłusownika w 1919 roku pada ostatni ż ubr w Puszczy Białowieskiej. W 1924 roku, po klęsce
kornika, państwo zawiera umowę na 20 lat z angielską firmą eksploatacyjną „ The Century
Europan Timber Corporation”. Umowę strona polska zrywa po 5-ciu latach, jednakż e w tym
czasie firma ta zdołała wycią ć 1.625.000 m3 drewna z 7700 ha. Eksploatacja ominęła
utworzone w 1921 roku Nadleśnictwo Rezerwat.
W latach 1929 – 1930 dawny wiorstowy podział Puszczy został uzupełniony przez
przecięcie na krzyż nowymi liniami, opró cz rezerwatu ścisłego, któ ry miał podział
wiorstwowy aż do 1985 roku.
Zapas rzeczywisty drzewostanó w Puszczy w 1930 roku szacowano na 16.217 tys. m3,
co dawało 187 m3/ha. Przyrost przeciętny określono na 2,25 m3/ha, a pozyskanie na
4,20 m3/ha. Wynikało to zaró wno z układu klas wieku jak i znacznej przewagi drzewostanó w
o niskim zadrzewieniu 0,5 - 0,6. Utworzono wó wczas 7 gospodarstw grupują c typy lasu
według zbliż onych cech drzewostanu, kolei rębu i sposobu odnowienia lasu. Utworzono
następują ce gospodarstwa:
-

sosnowe obejmują ce bó r suchy, bó r śwież y i bó r wilgotny – 21251 ha,

-

świerkowo-sosnowe złoż one z boru sosnowo-świerkowego i świerkowego – 21408 ha,

-

dębowo-świerkowo-sosnowe obejmują ce bory i lasy mieszane – 15441 ha

-

grabowo-dębowe obejmują ce grą dy śwież e – 7545 ha

-

jesionowo-dębowe w skład któ rego wchodziły grą dy wilgotne – 5143 ha

-

jesionowo-olszowe łą czą ce ols jesionowy i ols typowy – 14290 ha

-

bagienne obejmują ce bory na torfie i olsy brzozowe – 1703 ha.
Cztery pierwsze gospodarstwa odnawiano zrębami zupełnymi o szerokości 80 m pasa

zrębowego i powierzchni 4 – 5 ha. W wyją tkowych przypadkach stosowano zręby szersze od
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80 m. Nawró t cięć przyjęto 4 letni. W gospodarstwach grabowo-dębowym i jesionowodębowym przyjęto

przerębowy

sposó b

zagospodarowania, przy

czym

planowana

powierzchnia zrębu zbiorowego nie przekraczała 15 ha. Rozmiar uż ytkowania rębnego bez
zaliczenia powierzchni określono na 296 900 m3. Do tej kategorii zaliczono uprzą tnięcie
płazowin, nasiennikó w i starodrzewi z powierzchni nieleśnej. W gospodarstwie bagiennym
nie planowano uż ytkowania rębnego.
Wobec znacznej ilości drzew obumierają cych, przygłuszonych, wadliwych i chorych w
drzewostanach od II – VII klasy wieku zaprojektowano trzebież e na powierzchni 30 000 ha z
pozyskaniem 600 000 m3 grubizny. Czyszczenia zaprojektowano na powierzchni 6373 ha.
W latach 1939 – 1941 Puszczę eksploatowali Rosjanie. Po II wojnie światowej Puszcza
Białowieska została podzielona pomiędzy Polskę i Białoruś.
Po II wojnie światowej Puszcza Białowieska została podzielona granicą państwową . W
polskiej części Puszczy utworzono 7 nadleśnictw: Białowież a, Zwierzyniec, Browsk,
Narewka, Lacka Puszcza, Hajnó wka, Leśna i Starzyna. na ogó lnej powierzchni 52587,81 ha.
Pierwszy po wojnie plan urzą dzenia lasu został opracowany na lata 1949 – 1958. Podstawą
podziału gospodarczego były wó wczas siedliskowe typy lasu w ramach któ rych utworzono
stałe powierzchnie kontrolne. Zapas drzewostanó w określono na 9,5 mln. m3 grubizny brutto,
przeciętny przyrost roczny na 2,40 m3/ha rocznie. Dla poszczegó lnych gatunkó w przyjęto
następują ce wieki rębności: sosna – 120 lat, świerk – 100 lat, dą b i jesion – 160 lat, grab i
olsza 80 – 100 lat, brzoza 80 lat, osika – 60 lat. Z poszczegó lnych typó w lasu utworzono 4
gospodarstwa: sosnowe,

dębowo-świerkowe,

grabowo-jesionowo-dębowe,

jesionowo-

olszowe i rezerwat przyszosowy.
Następna inwentaryzacja drzewostanó w wykonana w 1958 roku, określiła powierzchnię
Puszczy na 52 587,98 ha, a zapas drzewostanó w na 10,2 mln. m3 grubizny. Przeciętny wiek
określono na 76 lat, a przyrost roczny na 2,7 m3/ha. Przeciętny zapas drzewostanó w wynosił
205 m3/ha. Przyjęte wieki rębności wynosiły: dla sosny 120 lat, dla dębu 160 – 200 lat, dla
świerka 80 – 120 lat, dla jesionu 120 – 140 lat, dla grabu 80 – 100 lat, dla brzozy 80 lat, dla
lipy, wią zu i klonu 100 lat, dla osiki 60 lat. W ramach prac urzą dzeniowych 1958 – 59 r., lasy
Puszczy podzielono na ochronne i gospodarcze, z uwzględnieniem lasó w rezerwatowych i
ostoi rzadkiej zwierzyny.
I rewizja urzą dzania lasu, na lata 1969 – 1978, określiła powierzchnię Puszczy
Białowieskiej na 52 962,83 ha. Zapas drzewostanó w oszacowano na 11,344 mln m3 grubizny
brutto, przeciętny wiek drzewostanó w na 72 lata, przeciętną zasobność drzewostanó w na 229
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m3/ha oraz przyrost przeciętny roczny na 3,15 m3/ha. Przyjęto następują ce wieki rębności: dla
sosny 140 lat, dla świerka 120 – 140 lat, dla dęba 160 – 240 lat, dla jesionu 140 i 180 lat.
Prace II rewizji urzą dzania lasu, na okres 1979 – 1991, zanotowały wzrost powierzchni
nadleśnictw puszczańskich do 53763,43 ha. Zapas drzewostanó w określono na 13 304 250 m3
grubizny brutto. Przeciętny zapas drzewostanó w wynió sł 264 m3/ha, przyrost przeciętny 3,69
m3/ha rocznie oraz przeciętny wiek na 72 lata. Sytuacje klęskowe jakie miały miejsce w
latach 1979 – 1988 (wiatrołomy, śniegołomy, trą ba powietrzna) wymagały odstępstwa od
przyjętych planó w. Celem określenia doraźnych działań zwoływano III i IV KTG.
Wstrzymano cięcia rębne ograniczają c się do porzą dkowania stanu sanitarnego lasu i
wykonywania czyszczeń pó źnych i trzebież y w II i III klasie wieku.
Prace III rewizji urzą dzania lasu, na okres 1992 - 2001, określiły powierzchnię Puszczy
na 56517,70 ha, wykazują c jej

wzrost, w ostatnim okresie o 2754,27 ha. Powodem

zwiększenia powierzchni było głó wnie przejmowanie drobnych fragmentó w lasó w
chłopskich, przekazywanych Państwu w zamian za rentę oraz „ wypełnianie” enklaw i
pó łenklaw terenó w zabagnionych położ onych wzdłuż dolin rzeki Narewki i Leśnej. Zapas
drzewostanó w puszczańskich określono 14 183 547 m3 grubizny. W okresie ostatnich 13 lat
zapas drzewostanó w puszczańskich zwiększył się o 6%. Zwiększył się zapas sosny, dębu,
olchy, jesionu, graba i lipy, zmalał udział świerka, brzozy i osiki. Przyjęte wieki rębności nie
uległy zmianom. W dalszym cią gu utworzono 4 gospodarstwa: specjalne, zrębowe, zrębowoprzerębowe i przerębowe. Przeciętny wiek drzewostanó w określono na 73 lata. Przyrost
przeciętny roczny wynió sł 3,67 m3/ha, zaś przyrost bież ą cy 4,89 m3/ha.
2.2.3 Gospodarka ł
owiecka
Najdawniejszym sposobem uż ytkowania Puszczy było łowiectwo, uprawiane przede
wszystkim dla zaopatrzenia skarbu hospodarskiego w mięso i cenne futra, któ re w owym
czasie zastępowały walutę. Do najważ niejszych zwierzą t łownych zaliczano ż ubry, bobry i
łosie.
Puszcza Białowieska była zasobna w zwierzęta łowne; jak podaje Długosz w roku 1409
„ Władysław Kró l Polski zabawiają c się łowami w Białowież y przez 8 dni wielką ilość
zwierzyny ubił, któ rą soloną w beczkach spuścił Narwią i Wisłą do Płocka, aby mieć z niej
zapas gotowy na przyszłą wojnę”. Za dawnych czasó w Puszcza Białowieska wchodziła w
skład Puszcz Kró lewskich Wielkiego Księstwa Litewskiego i jak wszystkie była
przeznaczona głó wnie dla łowiectwa. Najczęściej w tym czasie gościła Puszcza kró ló w:
Jagiełłę, Kazimierza Jagiellończyka, Stefana Batorego i Jana Kazimierza. Świadczą o tym
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liczne fakty. W roku 1469 Kazimierz Jagiellończyk upolował duż ą ilość zwierzyny i przesłał
ją „ biskupom, panom senatorom, kapitule, Wszechnicy Naukowej i rajcom krakowskim”.
Stefan Batory zwykł w czasie polowań w Puszczy zatrzymywać się wraz z dworem na
wzgó rzu w oddz. 450, zwanym do dziś „ Gó rą Batorego”. Kró l August III w dniu 27 września
urzą dził tu wielkie polowanie na któ rym zabito 42 ż ubry, 13 łosi i duż o innej zwierzyny.
Głosi o tym obelisk ustawiony na terenie Parku Pałacowego.
Za czasó w saskich i przez cały okres Polski przedrozbiorowej, z duż ą troską odnoszono
się do zwierzyny. Wyrazem tego jest cały szereg ustaw regulują cych sprawy polowania,
dokarmiania i hodowli zwierzyny. Zwierzyny strzegli straż nicy. Mieli oni przydzielonych do
pomocy osocznikó w i strzelcó w zobowią zanych do strzeż enia i liczenia ż ubró w, tępienia
wilkó w, rysi, niedźwiedzi, naprawiania dró g, stawania z oszczepem podczas łowó w i
przygotowania stogó w siana dla ż ubró w na zimę. Posiadanie przez włościan, osiadłych w
pobliż u puszcz kró lewskich, broni palnej jak ró wnież łowienie zwierzyny zabronione było
pod karą śmierci. Jedynie na własnych włó kach włościanin mó gł zabić wilka, lisa, rysia,
rosomaka i inną drobną zwierzynę jak ró wnież wszystkie ptaki.
Stan ten zmienił się bezpośrednio po rozbiorach Polski. Przestało obowią zywać dawne
ustawodawstwo i wyniku ogó lnego chaosu gospodarczego polował kto chciał i jak chciał.
Wyrazem tego jest ukaz Cara Pawła z 1797 roku, któ ry dla potrzeb wojska polecił ubić w
Puszczy tyle łosi, ile się tylko da. Od roku 1820 następuje pewna normalizacja. Wreszcie w
1888 roku następuje przejęcie Puszczy na własność caró w rosyjskich z przeznaczeniem jej na
teren polowań. Od tego momentu do roku 1914 cała gospodarka przestawia się na łowiectwo i
wszelkie inne zagadnienia są temu podporzą dkowane. Hodowla zwierzyny dochodzi do
nadmiernych rozmiaró w. Ilość ż ubró w obliczono wó wczas na 730 szt., łosi 450 szt., jeleni
2600 szt., danieli 740 szt., sarn 5000 szt. i dzikó w około 1800 szt. Poprzez nadmierne
zatłoczenie Puszczy zwierzyną , a zwłaszcza ż ubrami, jeleniami i danielami, stan jakościowy
zwierzyny był coraz gorszy. W tym stanie rzeczy przystą piono do odśwież ania krwi. Pró by te
w odniesieniu do ż ubra przyniosły mierne rezultaty. Lepsze wyniki osią gnięto przy
odśwież aniu krwi jeleni. Sprowadzono do Puszczy, poczynają c od roku 1891, jelenie ze
Spały, Czech i Karpat w ilości ponad 500 sztuk. Jelenie przybierały na wadze i nakładały
większe wieńce. Były ró wnież pró by aklimatyzacji reniferó w.
Wskutek nadmiernego zagęszczenia zwierzyny oraz wypasania w lesie bydła w roku
1911 wybuchła epidemia pryszczycy, któ ra znacznie zmniejszyła jej stan. Epidemia trwała 2
lata i po jej wygaśnięciu stan zwierzyny zaczą ł się podnosić. W roku 1914 ilość zwierzyny
przedstawiała się następują co: 737 ż ubró w, 6800 jeleni, 59 łosi, 1488 danieli, 4966 saren,
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2255 dzikó w. Tak intensywny przyrost zwierzyny następował wskutek zupełnego wytępienia
wilka i rysia. Puszcza, mają c taką ilość trawoż ernych, nie mogła jej wyż ywić, nie wystarczało
też dokarmianie i w rezultacie zwierzyna wyjadała doszczętnie nie tylko runo, lecz takż e
podrost i podszycie. Należ y zaznaczyć, ż e na terenie Puszczy prowadzono intensywne
wypasy bydła i tak w 1908 roku na powierzchni około 47 000 ha wypasano ponad 6300 sztuk
bydła. W tym okresie prawie wytępiono w Puszczy rysie i wilki.
W czasie I wojny światowej duż e spustoszenie w zwierzostanie Puszczy poczyniły
przechodzą ce armie i kłusownicy. Przeprowadzona w 1917 roku inwentaryzacja zwierzyny
wykazała: ż ubry – 121 szt., jelenie – 1473 szt., daniele – 209 szt., sarny – 1063 szt., dziki –
446 szt. Po ustą pieniu administracji niemieckiej, miejscowi kłusownicy dokonali na
pozostałej zwierzynie prawdziwej rzezi. W 1919 roku zabity został ostatni ż ubr.
W okresie międzywojennym (1919 – 1939) gospodarkę łowiecką w Puszczy prowadziły
nadleśnictwa. Puszczę podzielono na dwie kategorie: tereny przeznaczone do polowań
reprezentacyjnych – 85788 ha i tereny dla polowań administracji LP – 39925 ha. W 1928
roku stan zwierzyny został określony po raz pierwszy przez personel łowiecki. Określono
wó wczas, ż e na terenie Puszczy bytuje w przybliż eniu: jeleni – 210 szt., saren – 2000 szt.,
dzikó w – 250 szt., zajęcy – 1400 szt., lisó w – 230 szt., borsukó w – 50 szt., rysi – 30 szt.,
wilkó w – 90 szt., głuszcó w – 360 szt., cietrzewi – 300 szt. Danieli, ż ubró w i łosi już nie
napotkano.
W 1930 roku rozpoczęły się polowania reprezentacyjne. Właściwie chroniona i
dokarmiana zwierzyna, ukró cenie kłusownictwa i tępienie wilkó w, spowodowały znaczny
przyrost zwierzyny i tak w 1935 roku stan zwierzyny określono następują co: jeleni – 687 szt.,
saren – 2400 szt., dzikó w – 1200 szt., rysi – 95 szt., zajęcy – 2000 szt., lisó w – 650 szt.,
borsukó w – 280 szt., wilkó w – 40 szt., głuszcó w – 1300 szt., cietrzewi – 700 szt.
W 1919 roku sprowadzono ponownie do Puszczy ż ubra do przeznaczonego w tym celu
rezerwatu, w oddz. 420. W 1936 roku rozpoczęto pró by restytucji tarpana. W tym celu
sprowadzono z okolic Biłgoraja 5 klaczy i ogiera. W latach 1936 – 37 prowadzono pró by
restytucji niedźwiedzia drogą pó łdzikiej hodowli na terenie BPN. Pojedyncze egzemplarze
tego gatunku zachowały się do końca lat czterdziestych. W 1937 roku postanowiono
przywró cić Puszczy łosia. W tym celu sprowadzono z dó br Karola Radziwiłła 9 łosi, któ re
umieszczono w specjalnym rezerwacie. W okresie II wojny światowej Niemcy czynili pró by
osiedlenia w Puszczy prymitywnej rasy bydła, któ ra w ich zamyśle miała zastą pić na tym
terenie tura. Zwierzę to, zwane przez miejscową ludność bawołem, zostało wytępione przez
kłusownikó w.
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W okresie II wojny światowej i bezpośrednio po niej, w wyniku ponownego nasilenia
się kłusownictwa i rozmnoży wilkó w stan zwierzyny maleje. Stan zwierzyny ustalony
szacunkowo, już w nowych granicach Puszczy, w 1945 roku był następują cy: ż ubró w – 15
szt., jeleni – 290 szt., saren – 420 szt., dzikó w – 265 szt., rysi – 32 szt., wilkó w – 37 szt.,
głuszcó w – 22 szt. W latach pięćdziesią tych zapoczą tkowano zimowe dokarmianie
zwierzyny, prowadzono uprawę poletek łowieckich oraz energicznie tępiono wilki, miedzy
innymi przy pomocy luminalu. W 1955 roku stwierdzono na terenie Puszczy obecność jenota.
W następnym roku wskutek niekorzystnych warunkó w atmosferycznych i braku dokarmiania
padło z wycieńczenia i głodu prawie całe pogłowie dzikó w. W 1963 roku zapoczą tkowano,
pierwsze po wojnie, polowania reprezentacyjne. Do końca 1968 roku polowało tu 516
myśliwych, głó wnie z Niemiec, Austrii i Szwajcarii. W 1968 roku stan zwierzyny, ustalony
metodą pró bnych pędzeń był następują cy: ż ubry – 157 szt., jelenie – 1405 szt., sarny – 1258
szt., dziki – 514 szt., rysie – 3 szt., wilki – 5 szt. W 1969 roku zaobserwowano w Puszczy
zają ca bielaka. Z dniem 1.01.1970 roku przywró cono ponownie w Puszczy stanowisko
łowczego – został nim Lech Miłkowski.
Puszcza Białowieska i wchodzą ce w jej skład obwody łowieckie zostały wyłą czone od
wydzierż awienia i oddane pod zarzą d Lasó w Państwowych. Utworzono wó wczas 9 obwodó w
łowieckich, z któ rych 7 zostało przeznaczonych do polowań dewizowych. Postanowieniem
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 1975 roku uznano, ż e „ Łowiectwo na terenie
Puszczy uznaje się za jedno z waż niejszych zadań gospodarczych, jednakż e w granicach nie
kolidują cych w zasadniczy sposó b z względami gospodarczo-hodowlanymi”. Postanowiono
utrzymać stan zwierzyny płowej w ilościach pozwalają cych na prowadzenie racjonalnej
hodowli lasu, przy uwzględnieniu otwartej hodowli ż ubra, któ rego pogłowie ustalono na 230
sztuk (poza BPN).
Prawidłowa gospodarka nakazywała ustalenie pojemności łowisk w poszczegó lnych
obwodach łowieckich. W odniesieniu do całej Puszczy określono ją w 1971 roku na 870
jednostek jelenia . W przekroju lat 1969 – 1978 pojemność ta była znacznie przekraczana i
tak: w przypadku zwierzyny łownej (bez uwzględnienia ż ubra) średnio o 50%, w przypadku
dzikó w o 25%, w przypadku zwierzyny łownej łą cznie z ż ubrami o 99%. W niektó rych
obwodach przekroczenie pojemności łowisk było znacznie wyż sze. Stan zwierzyny wg
inwentaryzacji z 1978 roku wynosił: ż ubró w – 218 szt., łosi – 55 szt., jeleni – 965 szt., saren –
920 szt., dzikó w – 900 szt., wilkó w – 2 szt., rysi – 20 szt., głuszcó w – 7 szt. Planowany
odstrzał w okresie 1968 – 1978 wykonano w 80%. Ostatniego wilka odstrzelono w 1970 roku,
głuszca w 1977 roku.
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Niedostosowanie ilości zwierzyny do pojemności łowisk, jej przegęszczenie w
niektó rych ostojach, brak optymalnych warunkó w ż erowych, praktyczne wyeliminowanie
duż ych drapież nikó w oraz kształtowanie niewłaściwej struktury wiekowej i płciowej
spowodowały

znaczne

szkody

w

drzewostanach

Puszczy.

Inwentaryzacja

szkó d,

spowodowanych przez zwierzynę łowną , przeprowadzona przez BULiGL w 1979 roku,
wykazała uszkodzenia drzewostanó w na powierzchni około 4200 ha, z tego ponad 3300 ha to
szkody w uprawach i młodnikach. Aby ograniczyć szkody ze strony zwierzyny,
nadleśnictwa, w 1978 roku, uprawiały poletka do zbioru karmy, poletka karmowe i zgryzowe
na łą cznej powierzchni około 170 ha. Ponadto zakładano paśniki, lizawki i wodopoje.
W 1979 roku opracowano w BULiGL plany urzą dzenia obwodó w łowieckich w
Puszczy Białowieskiej na lata 1979 – 1988. Stosownie do obowią zują cych zarzą dzeń
utrzymano istnieją cy podział na obwody ochronne, zaliczają c je do kategorii obwodó w
wyłą czonych od wydzierż awienia. Ustalono nowe zasady inwentaryzacji zwierzyny.
Pojemność łowisk puszczańskich ustalono na 200 ż ubró w i 1000 jednostek jeleni, co daje
razem 1400 jedn. jeleni. Nie brano pod uwagę populacji sarny. Założ ono,

ż e łosie

utrzymywane będą w niewielkiej ilości w swoich stałych naturalnych ostojach. Docelową
liczebność dzikó w przyjęto na 800 sztuk. Założ ono utrzymanie duż ych drapież nikó w, około
10 wilkó w i 15 – 20 rysió w. Większą ochroną objęto ostoje bobra i głuszca. Zaprojektowano
do utrzymania około 152 ha poletek łowieckich i zimowe dokarmianie zwierzyny w ilości
około 3455 ton. Ustalono plany remontó w i budowy magazynó w pasz i urzą dzeń łowieckich.
Określono ró wnież zasady prowadzenia odstrzałó w i organizacji polowań. Przeprowadzony w
1990 roku szacunek strat z tytułu wyrzą dzonych przez zwierzynę szkó d w środowisku leśnym
wykazał na powierzchni 4979 ha „ szkody istotne” (42% badanego obszaru), któ rych
przybliż ona wartość wg cen z 1990 r. wynosiła 124.346.579.000 zł obcią ż ają c 1 ha
powierzchni leśnej kwotą 2.435.779 zł.
Strategia gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej opracowana w 1993 roku w
odniesieniu do łowiectwa zakłada opracowanie jednolitego ramowego planu, któ ryby
obejmował takie zagadnienia jak: metody i częstotliwość inwentaryzacji zwierzyny, ustalenie
docelowej liczebności zwierzyny w nadleśnictwach i obwodach łowieckich, zadania rzeczowe
w zakresie zagospodarowania łowieckiego i zasady prowadzenia odstrzałó w w tym regulację
płci i struktur wiekowych zwierzyny.
W ostatnim okresie inwentaryzacja zwierzyny wykonywana jest corocznie. W 1991
roku stan zwierzyny grubej przedstawiał się następują co: ż ubró w – 270 szt., łosi – 66 szt.,
jeleni – 1800 szt., saren – 2930 szt., dzikó w – 1300 szt. W trakcie ubiegłego dziesięciolecia
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stan ten ulegał znacznym wahaniom i w 2001 roku wynosił: łosi – 25 szt., jeleni – 1450 szt.,
saren – 1450 szt. i dzikó w – 1000 szt. (Kossak S., 2001). Bliż sze dane odnośnie stanu
zwierzyny moż na znaleźć w danych poszczegó lnych nadleśnictw i w Regionalnej Dyrekcji
Lasó w Państwowych w Białymstoku. Na uwagę zasługuje wielkość wolnej populacji ż ubra.
Według danych Z. Krasińskiego (2002), pod koniec 2001 roku białowieskie stado
wolnościowe ż ubró w liczyło 348 sztuk i białoruskiej części Puszczy 232 sztuki. W
odniesieniu do wielkości puszczańskiej populacji wilka, przyjmuje się, ż e na terenie Puszczy
Białowieskiej aktualnie istnieje stała obsada watah złoż ona z 30 wilkó w (Kossak S., 2002).
Poważ ny niepokó j budzi, utrzymują cy się od lat spadek liczebności rysia (w Puszczy obecnie
bytuje zaledwie kilka sztuk).
Zmiany

liczebności

puszczańskich

populacji

roślinoż ercó w

i

drapież nikó w

przedstawiają poniż sze wykresy.
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Zarys uwarunkowań historycznych opracowano na podstawie prac Edwarda Więcko
(1984), Simony Kossak (2001), Operatu w sprawie definitywnego urzą dzenia lasó w Puszczy
Białowieskiej na okres 1934 – 1940, powojennych planó w urzą dzenia lasu I – III rewizji,
planó w zagospodarowania łowieckiego oraz materiałó w z konferencji pt. „ Poprawa komfortu
ekologicznego zwierzą t w LKP Puszczy Białowieskiej”.
2.2.4. Dawne i wspó ł
czesne zmiany antropogeniczne
Zwarte osadnictwo na terenie Puszczy Białowieskiej i na jej obrzeż ach powstało w
cią gu ostatnich 350 lat. W tym okresie powierzchnia kompleksu leśnego zmalała z 1664 km2
do 911 km2, czyli o 45% (bez Puszczy Lackiej i Świsłockiej). Złoż yły się na to następują ce
przyczyny (Faliński B., 1992):
♦ między granicą Puszczy określoną tzw. „ Ordynacją ” z 1639 roku a granicą obecną
powstał szeroki pas osiedli, pó l, pastwisk, łą k i nieuż ytkó w o szerokości 1 - 20 km.
♦ wewną trz właściwego kompleksu leśnego powstały 23 polany osadnicze grupują ce 35
wsi.
♦ odlesiono doliny rzeczne na łą cznej długości 253 km.
Po II wojnie światowej następuje stopniowy wzrost powierzchni lasó w puszczańskich.
W okresie ostatnich 20 lat na pó łnocno - zachodnich obrzeż ach Puszczy zalesiono około 5000
ha gruntó w rolnych i nieuż ytkó w. Lasy te, choć odmienne od typowych lasó w puszczańskich,
stanowią pomost łą czą cy Puszczę Białowieską z położ oną na pó łnocy Puszczą Knyszyńską .
Ubytek powierzchni leśnej nie dotkną ł w tym samym stopniu wszystkich zbiorowisk
leśnych Puszczy Białowieskiej. Największy ubytek nastą pił w areale siedlisk ż yznych i dość
ż yznych. W stosunku do układó w pierwotnych najbardziej ucierpiały przystrumykowe i
nadrzeczne lasy łęgowe, następnie grą dy i dą browy świetliste (Faliński B., 1992).
Znacznym odlesieniom towarzyszyły zmiany w strukturze zbiorowisk roślinnych oraz
w areale wielu gatunkó w drzewiastych i zielnych. Największe zmiany zaszły w areałach
gatunkó w właściwych lasom liściastym, w mniejszym stopniu dotyczyły lasó w szpilkowych.
W wielu wypadkach gatunki iglaste weszły na stanowiska ż yznych siedlisk grą dowych,
tworzą c pó łnaturalne i zniekształcone zbiorowiska leśne. Z flory roślin naczyniowych
zanotowano stratę cisa. Pojawiają się informacje o trwałym ubytku około 30 gatunkó w
porostó w, głó wnie brodaczek. W wyniku postępują cej eutrofizacji siedlisk i ekspansji świerka
zagroż one są gatunki ciepłolubne. Ogó lnie liczbę gatunkó w o zmniejszają cych się areałach
określa się na około 250 gatunkó w, a o zwiększają cych się na 70 gatunkó w. W wyniku
działań ludzkich do typowych zbiorowisk puszczańskich weszły gatunki obce. Miejsce
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ustępują cych naturalnych

zbiorowisk

roślinnych

zajęły

zbiorowiska

synantropijne.

Powiększyły one inwentarz zbiorowisk leśnych, torfowiskowych i wodnych z 25 do
przynajmniej 106 asocjacji (Faliński B.,1992). Coraz częściej wkraczają do Puszczy gatunki
obce. Do

gatunkó w

drzewiastych

i

krzewiastych,

wykazują cych

coraz

większą

ekspansywność zaliczono: Sambucus racemosa i Sambucus nigra, Acer negundo i Acer
pseudoplatanus, Partheocissus quinquenfolia, Prunus serotina, Cytisus scoparius oraz wiele
taksonó w z rodzaju Rosa i Malus - łą cznie 61 gatunkó w. Coraz większą ekspansywność
wykazują rośliny zielne - 45 gatunkó w. Do roślin zielnych zadomowionych należ ą : Elodea
canadensis, Acorus calamus, Lamium maculatum, Lupinus polyphyllus, Impatiens
glandulifera i wiele innych. Coraz wieksze powierzchnie opanowywane są przez Impatiens
parviflora, Rumex japonica, Juncus tenutis i inne. Lokalnie coraz bardziej ekspansywne są
takie gatunki jak: Pastinaca sativa, Calamagrostis epigeios, Carex bryzoides i Heracleum
sibiricum.
Opró cz widocznych zmian w szacie roślinnej wystą piły negatywne skutki oddziaływań
ludzkich na abiotyczne składniki środowiska. Antropogeniczne zmiany powstałe w wyniku
budowy linii kolejowej, sieci dró g i kolejek leśnych, regulacji rzek, rozległe ingerencje w
stosunki wodne Dzikiego Nikoru wywarły wpływ na aktualny stan zachowania szaty roślinnej
Puszczy Białowieskiej.
Gwałtowny przyrost sieci kolejek leśnych oraz dró g ż wirowych, wykonanych często na
wysokich nasypach, wywołał liczne zmiany w stanie zachowania siedlisk hydrogenicznych.
Największe zmiany stosunkó w wodnych nastą piły w prawobrzeż nej części zlewni rzeki
Leśnej, gdzie wszystkie dopływy tej rzeki poprzecinane są trasami komunikacyjnymi
(Kwiatkowski W. 2001). Autor ten wyraż a poglą d, ż e prawdopodobnie znaczna część siedlisk
wilgotnych ma charakter wtó rny, gdyż powstała na miejscu dawnych grą dó w wilgotnych.
Znaczne zmiany zaszły ró wnież na obszarach wydm.
Znaczne odkształcenia, zwią zane głó wnie z obszarem moreny ablacyjnej, przyniosła
rozbudowa i eksploatacja ż wirowni i piaskowni. Kwiatkowski W. (2001) uważ a, ż e w stanie
nienaruszonym pozostało na terenie puszczańskim zaledwie kilka pagó rkó w typu kemowego.
Z waż niejszych, aktualnych, zagroż eń antropogenicznych oddziaływują cych na
ekosystemy leśne Puszczy Białowieskiej należ y wymienić:
♦ wysoki stan zwierzyny płowej i zagroż enia ze strony szkodnikó w wtó rnych,
♦ zagroż enia ze strony emisji przemysłowych (niewielkie), kwaśnych deszczy i
postępują cego wzrostu zanieczyszczenia wó d,
♦ postępują cy spadek poziomu wó d gruntowych i mineralizacja złó ż torfowych,
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♦ zatrucie środowiska spowodowane wprowadzaniem ściekó w przemysłowych i miejskich
♦ zagroż enia ze strony infrastruktury technicznej regionu w tym nie sprecyzowany bliż ej
wpływ zbiornika wodnego na środowisko przyrodnicze Puszczy,
♦ niewłaściwą gospodarkę leśną i łowiecką w ubiegłych okresach,
♦ zmiany w biotycznych i abiotycznych komponentach środowiska w białoruskiej części
Puszczy.

Wyeksploatowana, zarastają ca żwirownia na południowych obrzeż ach Białowieży
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3. PODSTAWOWE FORMY OCHRONY PRZYRODY PUSZCZAŃ SKIEJ
Puszcza Białowieska, jako obiekt o niepowtarzalnych wartościach przyrodniczych,
chroniona jest w sposó b szczegó lny. Na jej obszarze grupują się ró ż ne formy ochrony
przyrody i krajobrazu, o zró ż nicowanym i strefowym układzie reż imó w ochronnych, od
obszaru chronionego krajobrazu, poprzez modelowy leśny kompleks promocyjny, obiekty
rezerwatowe, pomniki przyrody, uż ytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, ochronę
gatunkową roślin i zwierzą t, po obszary poddane od dziesięcioleci ochronie ścisłej.
3.1. Leśny Kompleks Promocyjny „ Puszcza Biał
owieska”
Leśny Kompleks Promocyjny „ Lasy Puszczy Białowieskiej” został ustanowiony
Zarzą dzeniem Nr 30 Dyrektora Generalnego Lasó w Państwowych z dnia 19 grudnia 1994
roku, jako jeden z 7 kompleksó w powołanych w Polsce. Obecnie czynione są starania o
zmianę nazwy LKP z „ Lasy Puszczy Białowieskiej” na „ Puszcza Białowieska”, gdyż nowa
nazwa adekwatniej odzwierciedla dą ż enie leśnikó w do ochrony całości przyrody
puszczańskiej, a nie tylko niektó rych jej elementó w.
Zasady postępowania ochronnego i hodowlanego w Puszczy Białowieskiej, zawarte w
załą czniku do decyzji Nr 23 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobó w Naturalnych i
Leśnictwa z dnia 8 listopada 1994 roku, stanowią co następuje: „ Puszcza Białowieska stanowi
dobro ogó lnonarodowe o wybitnym znaczeniu przyrodniczym i podlega szczegó lnej ochronie.
Ochrona substancji i waloró w Puszczy polega na zachowaniu procesó w ekologicznych. Z
tego względu obszar Puszczy Białowieskiej, w części poza granicami Białowieskiego Parku
Narodowego, podlega ochronie i zagospodarowaniu leśnemu w sposó b specjalny, tworzą c
wzorcowy kompleks promocyjny dla tego typu obiektó w w Polsce”.
Do podstawowych celó w utworzenia Leśnego Kompleksu Promocyjnego „ Puszcza
Białowieska”, obejmują cego swoim zasięgiem całość lasó w nadleśnictw Białowież a, Browsk
i Hajnó wka należ y zaliczyć:
-

zachowanie naturalnych warunkó w środowiska leśnego w całym mezoregionie Puszczy,

-

zachowanie lub odtworzenie właściwych siedliskom puszczańskich biocenoz leśnych o
charakterze naturalnym oraz zapewnienie trwałości ekosystemó w leśnych i cią głości
wielostronnego wykorzystania ich zasobó w,

-

stworzenie wzorca do objęcia polityką kompleksowej ochrony i restytucji oraz
doskonalenia lasó w większych kompleksó w

leśnych o podobnych warunkach

geograficzno - przyrodniczych,
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-

prowadzenie prac badawczych i doświadczalnictwa leśnego w celu wycią gnięcia
wnioskó w dotyczą cych moż liwości i warunkó w upowszechniania zasad ekorozwoju na
całym obszarze Lasó w Państwowych,

-

prowadzenie szkoleń służ by leśnej i edukacji ekologicznej społeczeństwa.
Powyż sze cele będą realizowane, między innymi, poprzez następują ce działania

gospodarcze i ochronne:
-

wypracowanie i stosowanie w

praktyce

odmiennego

podziału

funkcjonalnego

(gospodarczego) lasu oraz takiej metody regulacji cięć, któ ra wynika ze stanu lasu i
potrzeb hodowlanych i sanitarnych, przy założ eniu, ż e pozyskanie drewna nie jest celem
lecz jednym z efektó w trwałej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej,
-

ochronę ró ż norodności biologicznej dziko ż yją cych roślin i zwierzą t, dla zachowania
bogactwa genetycznego i wielostronnych funkcji lasu o znaczeniu lokalnym, krajowym i
międzynarodowym,

-

restytucji metodami aktywnej hodowli i ochrony zniekształconych i zdegradowanych
fragmentó w zbiorowisk leśnych Puszczy z maksymalnym wykorzystaniem procesó w
sukcesji naturalnej,

-

wzmaganie korzystnego wpływu Puszczy na środowisko przyrodnicze, a ró wnocześnie
dą ż enie do ograniczenia niekorzystnych dla Puszczy zagroż eń ekologicznych.
System ochrony przyrody i kształtowania środowiska naturalnego w Leśnym

Kompleksie Promocyjnym „ Puszcza Białowieska” wynika z dominują cych funkcji lasó w i
realizowany jest poprzez:
-

szczegó lne formy ochrony przyrody (rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, użytki
ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne oraz ochronę gatunkową roślin i zwierzą t),

-

lasy ochronne ogó lnego przeznaczenia (lasy wodochronne, lasy stanowią ce cenne
fragmenty rodzimej przyrody oraz ostoje zwierzą t),

-

lasy ochronne specjalnego przeznaczenia (wyłą czone drzewostany nasienne, lasy na
stałych

powierzchniach

badawczych

i

doświadczalnych,

lasy

w

granicach

administracyjnych Hajnó wki oraz lasy o szczegó lnym znaczeniu dla obronności),
-

lasy w strefie ochronnej Białowieskiego Parku Narodowego,

-

inne formy ochrony wynikają ce ze specyfiki i strategii ochrony i gospodarki leśnej w
Puszczy Białowieskiej,
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-

specyficzne, dostosowane do warunkó w puszczańskich, zasady organizacji gospodarstwa
leśnego, między innymi poprzez utworzenie 3 obszaró w o odmiennych systemach
zarzą dzania i zró ż nicowanych metodach postępowania, stosownie do waloró w
przyrodniczych tych obszaró w.

3.1.1. Szczegó lne formy ochrony przyrody
3.1.1.1. Rezerwaty przyrody istniejące
W LKP PB utworzono 20 rezerwató w przyrody na powierzchni ogó lnej 3459,75 ha
(wg stanu na 31.12.2001r). Reprezentują one prawie wszystkie leśne zbiorowiska Puszczy
Białowieskiej i stanowią cenne uzupełnienie roślinności Białowieskiego Parku Narodowego.
Większość z nich to rezerwaty leśne i florystyczno-leśne, część chroni rzadkie gatunki motyli,
jeden rezerwat powołano w celu ochrony stanowisk kurhanowych. Wykaz rezerwató w
puszczańskich zamieszczono w poniż szej tabeli.
Rezerwaty Puszczy Białowieskiej.
Lp.

Rezerwat

1

2

Powierzchnia w ha
Nadleśnictwo
Biał
owieża Browsk Hajnó wka

Razem
Puszcza

Uwagi
7

3

4

5

6

656,32

-

699,56

1355,88

r. leśny

2.

Krajobrazowy im.
Władysława Szafera
Kozłowe Borki

246,17

-

-

246,17

3.

Podolany

15,10

-

-

15,10

4.

Podcerkwa

228,17

-

-

228,17

5.
6.
7.

Pogorzelce
Wysokie Bagno
Gnilec

7,63
78,92
-

37,21

-

7,63
78,92
37,21

8.

Siemianó wka

-

224,62

-

224,62

9.

Dolina Waliczó wki

-

44,75

-

44,75

10.

Berezowo

-

-

115,42

115,42

11.
12.
13
14.
15.

Głęboki Ką t
Dębowy Grą d
Lipiny
Michnó wka
Nieznanowo

-

-

40,26
100,17
56,29
84,92
27,70

40,26
100,17
56,29
84,92
27,70

r. leśny – nie posiada
planu ochrony
r. leśny – nie posiada
planu ochrony
r. faunistyczny – nie
posiada planu ochrony
r. leśny
r. torfowiskowy
r. florystyczny – nie
posiada planu ochrony
r. leśny – nie posiada
planu ochrony
r. florystyczno-leśny –
nie posiada planu
ochrony
r. faunistyczny – nie
posiada planu ochrony
r. leśny
r. leśny
r. leśny
r. torfowiskowy
r. leśny

1.
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Lp.

Rezerwat c.d.

1

Powierzchnia w ha
Nadleśnictwo
Biał
owieża Browsk Hajnó wka
3

4

5

6

-

-

276,76

276,76

17.

Olszanka Myśliszcze
Przewłoka

-

-

78,52

78,52

18.
19.
20.

Sitki
Starzyna
Szczekotowo

-

-

35,20
369,43
36,63

35,20
369,43
36,63

1232,31

306,58

1920,86

3459,75

16.

2

Razem
Puszcza

Ogó ł
em

Uwagi
7

r. faunistyczny – nie
posiada planu ochrony
r. faunistyczny – nie
posiada planu ochrony
r. leśny
r. leśny
r. leśny

Wszystkie rezerwaty Puszczy Białowieskiej objęte są ochroną częściową , z wyją tkiem
zbiorowisk boru bagiennego w rezerwacie Michnó wka objętych ochroną ścisłą . Ostatnio
czynione są też starania o objęcie ochroną ścisłą całego rezerwatu przyrody Siemianó wka. W
rezerwatach obowią zują przepisy prawne zawarte w ujednoliconym tekście Ustawy o
ochronie przyrody, art. 23a, z dnia 7 grudnia 2000 roku (Dz. U. Nr 3, poz. 21). W myśl
cytowanej wyż ej Ustawy przez ochronę ścisłą rozumie się całkowite zaniechanie ingerencji
człowieka w stan ekosystemó w i składnikó w przyrody, a przez ochronę częściową rozumie
się czynną ochronę ekosystemó w i składnikó w przyrody w celu przywró cenia stanu
naturalnego lub ich utrzymania w stanie zbliż onym do naturalnego.
Rezerwat Krajobrazowy im. Władysława Szafera.
Rezerwat częściowy, leśny, o powierzchni 1355,88 ha,
utworzony w 1969 roku. Obejmuje pas lasu szerokości
700 – 1000 m i długości prawie 17 km wzdłuż szosy
Hajnó wka –

Białowież a. Przecina środkową

część

Puszczy i wchodzi w skład nadleśnictw Hajnó wka i
Białowież a. Rezerwat utworzono w celu ochrony i
zachowania w stanie naturalnym lasó w puszczańskich.
Daje dobry przeglą d składu gatunkowego i struktury
głó wnych typó w leśnych zbiorowisk roślinnych. W
rezerwacie występuje szereg gatunkó w rzadkich i co
najmniej 30 gatunkó w podlegają cych ścisłej ochronie
Dę by w Rez. Krajobrazowym

gatunkowej. Pełni wielorakie funkcje, ochronne, naukowe,
dydaktyczne i turystyczne.
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Rezerwat Wysokie Bagno. Rezerwat częściowy, torfowiskowy, o powierzchni 78,92 ha,
utworzony w 1979 roku. Położ ony jest w środkowej części Puszczy, przy granicy Państwa, na
terenie Obrębu i Nadleśnictwa Białowież a. Podstawowym celem utworzenia rezerwatu jest
zachowanie w stanie naturalnym boru świerkowego torfowcowego z rzadkimi i chronionymi
gatunkami roślin w runie. Rezerwat obejmuje rozległe torfowisko porośnięte borem
świerkowym oraz fragment zatorfionej doliny rzeki Narewki ze stanowiskami bobró w
zasiedlają cych brzegi rzeki. Jest pojemnym zbiornikiem retencyjnym, pełni rolę
wodochronną .
Rezerwat Pogorzelce. Rezerwat częściowy, leśny, utworzony w 1974 roku. Zajmuje
powierzchnię 7,63 ha. Położ ony jest w Obrębie Zwierzyniec, w Nadleśnictwie Białowież a.
Jest rezerwatem powołanym w celu zachowania naturalnego fragmentu lasu z duż ym
udziałem lipy drobnolistnej. Ze względu na dobrze wykształcone podzespoły grą du
czyścowego i murszowego pełni ró wnież funkcje dydaktyczno-naukowe.
Rezerwat Starzyna. Rezerwat częściowy, leśny, o powierzchni 369,43 ha, utworzony w
1979 roku. Położ ony jest w południowo-zachodniej części Puszczy, przy granicy Państwa, w
Obrębie Starzyna w Nadleśnictwie Hajnó wka. Celem rezerwatu jest zachowanie w stanie
naturalnym

fragmentu

lasó w

puszczańskich,

z

dobrze

wykształconymi

kilkoma

zbiorowiskami leśnymi, szeregiem gatunkó w chronionych i rzadkich. Rezerwat w przeszłości
był ostoją głuszca.
Rezerwat Sitki. Rezerwat częściowy, leśny, o
powierzchni 35,20 ha, położ ony na terenie Obrębu Starzyna
w Nadleśnictwie Hajnó wka, utworzony w 1979 roku. Celem
rezerwatu

jest

zachowanie

w

stanie

naturalnym

oligotroficznych form boró w sosnowych, a zwłaszcza
boró w trzcinnikowo-sosnowych oraz borow brusznicowych
występują cych w obrębie jednego z większych na terenie
Puszczy zgrupowań wyniesień wydmowych. Rezerwat pełni
ró wnież rolę glebochronną i dydaktyczno-naukową .
Rezerwat Nieznanowo. Rezerwat częściowy, leśny, o
powierzchni 27,70 ha, został utworzony w 1974 roku.
Bó r sosnowy w Rez. Sitki

Rezerwat położ ony jest w zachodniej części Puszczy, w
Obrębie

Leśna

w

Nadleśnictwie

Hajnó wka.

Celem

rezerwatu jest zachowanie w stanie naturalnym fragmentu Puszczy Białowieskiej z kilkoma
dobrze wykształconymi zbiorowiskami leśnymi, głó wnie grą du murszowego z duż ym
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udziałem dorodnych dębó w, z któ rych wiele ma wymiary drzew pomnikowych oraz łęgu
jesionowo-olszowego.
Rezerwat Głęboki Ką t. Rezerwat częściowy, leśny, o powierzchni 40,26 ha, utworzony
w 1979 roku. Rezerwat jest położ ony w zachodniej części Puszczy, w Obrębie Leśna w
Nadleśnictwie Hajnó wka. Celem rezerwatu jest zachowanie w stanie naturalnym fragmentu
Puszczy Białowieskiej obejmują cego bó r torfowcowy o charakterze borealnym. Występuje tu
wiele gatunkó w rzadkich i podlegają cych ochronie gatunkowej. Jest pojemnym zbiornikiem
retencyjnym i pełni rolę wodochronną .
Rezerwat Michnó wka. Rezerwat torfowiskowy,
utworzony w 1979 roku. Powierzchnia rezerwatu
wynosi 85,92 ha, z tego 10,18 ha podlega ochronie
ścisłej, jako partia kontrolna. Rezerwat jest położ ony w
południowo-zachodniej części Puszczy, w Obrębie
Starzyna w Nadleśnictwie Hajnó wka. Celem rezerwatu
jest zachowanie w stanie naturalnym torfowiska
wysokiego i otaczają cych go lasó w reprezentują cych
szereg dobrze wykształconych zespołó w roślinnych.
Rezerwat spełnia rolę naukowo-dydaktyczną i jest ostoją
chronionych ptakó w drapież nych i bociana czarnego.
Rezerwat Szczekotowo. Rezerwat

częściowy,

leśny, o powierzchni 36,63 ha, utworzony w 1979 roku.
Bó r bagienny w Rez. Michnó wka

Położ ony

jest

w

zachodniej

części

Puszczy

Białowieskiej, nad rzeczką Łutownią , w Obrębie i
Nadleśnictwie Hajnó wka. Celem utworzenia rezerwatu było zachowanie w stanie
nienaruszonym dla celó w naukowych, dydaktycznych i turystycznych największego
puszczańskiego skupiska kurhanó w z okresu wczesnego średniowiecza, pozostałości po
smolarniach i węglarniach z XVIII wieku oraz zbiorowisk grą dowych z licznymi drzewami
pomnikowymi i szeregiem roślin rzadkich i chronionych.
Rezerwat Dębowy Grą d.

Rezerwat częściowy, leśny, o powierzchni 100,17 ha,

utworzony w 1985 roku. Położ ony jest w środkowej części Puszczy, w Obrębie i
Nadleśnictwie Hajnó wka. Celem powołania rezerwatu jest ochrona i zachowanie w
naturalnym stanie dobrze wykształconych grą dó w i łęgó w olszowo-jesionowych z licznymi
drzewami pomnikowymi.
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Rezerwat Lipiny. Rezerwat częściowy, leśny, o powierzchni 56,29 ha, utworzony w
1961 roku. Rezerwat położ ony jest w zachodniej części Puszczy, w Obrębie i Nadleśnictwie
Hajnó wka. Celem rezerwatu jest zachowanie ze względó w naukowych i dydaktycznych,
jedynych w

Puszczy

Białowieskiej, drzewostanó w

ze

znacznym

udziałem

dębu

bezszypułkowego, występują cego na wschodniej granicy swego zasięgu.
Rezerwat Podolany. Rezerwat częściowy, leśny, o powierzchni 15,10 ha. Położ ony jest
na skraju Polany Białowieskiej, w Obrębie i Nadleśnictwie Białowież a. Celem rezerwatu jest
ochrona i zachowanie dobrze wykształconych zbiorowisk grą dowych, z wyją tkowo rzadkim
skupiskiem dębó w i jesionó w o wymiarach drzew pomnikowych.
Rezerwat Siemianó wka. Rezerwat częściowy, leśny, o powierzchni 224,62 ha,
utworzony w 1995 roku. Rezerwat położ ony jest na pó łnocno-wschodnich obrzeż ach Puszczy
Białowieskiej, w Obrębie i Nadleśnictwie Browsk. Celem rezerwatu jest ochrona i
zachowanie szeregu dobrze zachowanych zbiorowisk roślinnych, głó wnie z kręgu boró w i
olsó w, wielu roślin chronionych i rzadkich w tym bogatej flory mszakó w. Rezerwat pełni
ró wnież rolę poligonu naukowego w monitorowaniu i rejestracji przeobraż eń struktury
fitocenoz w zwią zku z wybudowanym w pobliż u zbiornika wodnego Siemianowka.
Rezerwat Kozłowe Borki. Rezerwat częściowy, leśny, o powierzchni 246,17 ha,
utworzony w 1995 roku. Położ ony w Obrębie i Nadleśnictwie Białowież a, przy granicy
Państwa, nad rzeką Przewłoka. Celem rezerwatu jest ochrona boru świerkowo-torfowcowego
o charakterze borealnym z bogatą florą mszakó w. Ponadto w dolinie rzeki chronione są
zbiorowiska turzyc wysokich. W rezerwacie występuje tu szereg roślin chronionych. Z duż ej
chronionej fauny spotkać tu można orlika krzykliwego, bociana czarnego, wilka i bobra.
Rezerwat Dolina Waliczó wki. Rezerwat częściowy, florystyczno-leśny, o powierzchni
44,75 ha, utworzony w 1995 roku. Położ ony jest w Obrębie Lacka Puszcza w Nadleśnictwie
Browsk, nad strumieniem Waliczó wka. Celem rezerwatu jest ochrona i zachowanie
naturalnych zbiorowisk nieleśnych, w tym wielu zespołó w wielkoturzycowych oraz
strumienia Waliczó wka z jego licznymi źró dliskami.
Rezerwat Gnilec. Rezerwat częściowy, florystyczny, o powierzchni 37,21 ha utworzony
w 1995 roku. Położ ony jest w Obrębie Lackiej Puszczy w Nadleśnictwie Browsk. Celem
rezerwatu jest ochrona naturalnych zbiorowisk turzycowych z udziałem rzadkich gatunkó w
roślin naczyniowych i mszakó w.
Rezerwat Olszanka-Myśliszcze. Rezerwat częściowy, faunistyczny, o powierzchni
276,76 ha, utworzony w 1995 roku. Położ ony jest w Obrębach Leśna i Starzyna w
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Nadleśnictwie Hajnó wka, w szerokim rozlewisku rzeki Leśnej Prawej. Celem rezerwatu jest
ochrona stanowisk bogatej fauny motyli dziennych i kraśnikó w oraz ich siedlisk.
Rezerwat Berezowo. Rezerwat częściowy, faunistyczny, o powierzchni 115,42 ha,
utworzony w 1995 roku. Położ ony jest w Obrębie Leśna w Nadleśnictwie Hajnó wka. Celem
rezerwatu jest ochrona fauny motyli dziennych i kraśnikó w ze szczegó lnym uwzględnieniem
form endemicznych oraz ich siedlisk.
Rezerwat Podcerkwa. Rezerwat częściowy, faunistyczny, o powierzchni 228,17 ha,
utworzony w 1995 roku. Położ ony jest w Obrębie i Nadleśnictwie Białowież a. Celem
rezerwatu jest ochrona rzadkich gatunkó w motyli dziennych i kraśnikó w oraz miejsc ich
występowania.
Rezerwat Przewłoka. Rezerwat częściowy, faunistyczny, o powierzchni 78,52 ha,
utworzony w 1995 roku. Położ ony jest w Obrębie Leśna w Nadleśnictwie Hajnó wka, nad
rzeką Leśna Prawa, u styku z rezerwatem Kozłowe Borki. Celem rezerwatu jest ochrona
bogatej fauny motyli dziennych i kraśnikó w oraz ich biotopó w.
Szczegó łowy opis powyż szych rezerwató w znajduje się w programach ochrony
przyrody poszczegó lnych nadleśnictw puszczańskich.
Stan zachowania rezerwató w puszczańskich jest zró ż nicowany. W rezerwatach leśnych
dominują drzewostany starszych klas wieku, w wielu przypadkach w stadium rozpadu. Ten
stan rzeczy pogarsza fakt, ż e niektó re gatunki jak sosna i dą b, w mniejszym stopniu wią z,
klon nie odnawiają się w sposó b naturalny lub odnawiają się słabo. Jest to przyczyną braku
tych gatunkó w w średnich i młodszych klasach wieku zapewniają cych cią głość pokoleniową ,
charakterystyczną dla lasó w naturalnych (Sokołowski A., 1995). Do zjawisk zagraż ają cych
celom postawionym przed rezerwatami należ y zaliczyć znany powszechnie fakt obniż ania się
poziomu wó d gruntowych i ekspansję świerka na siedliskach boró w i boró w mieszanych. Na
siedliskach bagiennych i wilgotnych następuje przesuszanie się gleby, a procesy sukcesyjne
zmierzają w kierunku zbiorowisk zastępczych – mniej wilgotnych. Obniż enie poziomu wó d
prowadzi do osłabienia drzewostanó w i masowego ustępowania świerka starszych klas wieku
na siedliskach lasó w mieszanych i śwież ych. Innym czynnikiem kierunkują cym zmiany
sukcesyjne w niepoż ą danym kierunku jest eutrofizacja siedlisk i kierunkowe zmiany klimatu.
Wyrazem tego jest między innymi ekspansja grabu i brak odnowień dębowych. Te i inne
zjawiska zachodzą ce w fitocenozach leśnych rezerwató w puszczańskich skłaniają do rewizji
dotychczasowych zasad i sposobó w ochrony rezerwató w, ze szczegó lnym uwzględnieniem
tendencji dynamiczno-rozwojowych i sposobó w odnowienia drzewostanó w.
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Przypomnieć w tym miejscu jednak należ y, ż e z 20 istnieją cych rezerwató w przyrody, 9
nie ma sporzą dzonych planó w ochrony. Pozostałe rezerwaty mimo, ż e posiadają plany
ochrony, nie mają zatwierdzonych wskazań ochronnych. Konieczne jest zatem pilne
opracowanie planó w i zatwierdzenie wskazań ochronnych. Na szczegó lną uwagę zasługują
rezerwaty faunistyczne powołane do ochrony szeregu rzadkich w skali Polski motyli
dziennych i kraśnikó w (szereg z nich występuje wyłą cznie na terenie Puszczy Białowieskiej)
oraz ich biotopó w. W przypadku tych rezerwató w, dalszy brak realizacji wskazań ochronnych
moż e doprowadzić do zaniku tych cennych gatunkó w.
3.1.1.2 Rezerwaty projektowane
Istnieją ce obecnie na terenie LKP PB rezerwaty stanowią izolowane od siebie
fragmenty biocenoz leśnych i nieleśnych o powierzchni najczęściej od kilku do kilkuset
hektaró w i ró ż nych wskazaniach ochronnych. Z doświadczeń w dziedzinie ochrony przyrody
wynika, iż ochrona naturalnych procesó w przyrodniczych byłaby pełniej realizowana w
obiektach przestrzennie większych, obejmują cych swym zasięgiem moż liwie pełną
zmienność flory i fauny puszczańskiej. W wyniku dyskusji leśnikó w, ekologó w i
społeczności lokalnych na temat aktualizacji sieci rezerwató w w 2002 r. powstał projekt
poszerzenia sieci rezerwató w puszczańskich autorstwa prof. dr hab. Ewy Symonides i dr inż .
Jana Wró bla. Projekt ten będą cy kompromisem pomiędzy ró ż nymi sposobami podchodzenia
do ochrony Puszczy Białowieskiej jest wspó lnym stanowiskiem Dyrekcji Generalnej Lasó w
Państwowych i Ministerstwa Ochrony Środowiska, któ ry dodatkowo uzyskał aprobatę
Wojewó dzkiej Komisji Ochrony Przyrody w Białymstoku.
W myśl omawianego projektu na terenie LKP PB obok istnieją cych rezerwató w ma być
powołany dodatkowo jeden duży rezerwat funkcjonują cy w kilku kompleksach, w oparciu o
sieć lasó w naturalnych autorstwa prof. A. W. Sokołowskiego oraz dobrze zachowanych
bagiennych zbiorowisk nieleśnych. Celem poszerzenia sieci rezerwató w ma być objęcie
ochroną rezerwatową podstawowych procesó w ekologicznych w ekosystemach leśnych
Puszczy Białowieskiej, ochrona najcenniejszych ekosystemó w leśnych Puszczy o duż ym
udziale ponad 100-letnich drzewostanó w oraz zbiorowisk nieleśnych w dolinach
puszczańskich rzek. W obszarze projektowanego rezerwatu uwzględniono niespotykaną w
pozostałej części Puszczy i rzadką w skali kraju mozaikę gleb i siedlisk oraz zespołó w wydm
i form wytopiskowych, zlokalizowanych głó wnie w dolinie rzeki Leśnej i Przewłoki. Na
omawianym obszarze ingerencja człowieka ma być ograniczona do niezbędnego minimum.
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Lokalizację projektowanego rezerwatu przedstawia „ Mapa waloró w przyrodniczych,
wartości

kultury

materialnej

oraz

zagroż eń

środowiska

przyrodniczego

Puszczy

Białowieskiej”. W jego skład mają w myśl projektu wejść następują ce oddziały (wg prac IV
rewizji planu ul.):
Nadleśnictwo Biał
owieża
•

Obręb Biał
owieża:

Oddz. 524D, 546B,D,

547A,B,D,

606A,C, 607C,D, 609B,C,D,

548A,B,C,D,

610A,B,C,

580B, 581A,B,

582A,B,C,D,

640A,B,C,D,

641A,B,C,D,

639A,B,C,D,

642A,B,C, 671B, 672A,B, 673A,B,C,D,F, 674A,B,C.
• Obręb Zwierzyniec:
Oddz. 216C, 217A, B,
252A,

219B,D, 220A,B,C,D, 248A,B,C,D, 249A,C,

251B,D,

252B c,d,f,g,h. (część oddziału, bez rezerwatu przyrody ,,Pogorzelce”),

252C,D,

277B,D,

278A,B,C,D,

281A,B,D,

337A,B,D, 392A,B,D, 393A,C,

423B,

,,Krajobrazowy”), 425B, 426C,

308B, 309A,B,

310A,B,C,D,

311A, C,

423Da,b,c,d,f,g,h (część bez rezerwatu przyrody

451A,B,

475Ai,j,k,l,m, (część bez rezerwatu przyrody

,,Krajobrazowy”).
Nadleśnictwo Hajnó wka
• Obręb Hajnó wka:
Oddz. 275C,D, 306A,B,C,D,
388Cl

332D, 333B,C,D,

359B, 360A,B,C,D, 361A,C,D,

( część oddziału bez rezerwatu przyrody ,,Krajobrazowy”), 388Dd,f,g,h,i (część

oddziału poza rezerwatem przyrody ,,Krajobrazowy”), 389C, D,

390A,B,C,D, 417Ah

(część oddziału bez rezerwatu przyrody ,,Krajobrazowy”), 417Bd,f,g,h,i (część oddziału poza
rezerwatem przyrody ,,Krajobrazowy”), 418A,B, 419A,B.
• Obręb Leśna:
Oddz.437C,D,
463A,B,C,D,

464A,B,C,D,

489C,D, 515A,B,C,
542A,C,

438A,B,C,D, 439C, 440 C,D, 460B, 461A,B,C.D, 462A,B,C,D,
485A,B,C,D,

516A,B,C,D,

486A,B,C,D,

517A,B,C,D,

518A,C,

487A,B,C,D,
540C,D,H,

488A,B,D,
541A,B,C,D,

574A a,d,f,g,h,j, (część oddziału bez rezerwatu ,,Olszanka-Myśliszcze”), 574B,

574C a,f,g,h, ( część oddziału bez rezerwatu ,,Olszanka-Myśliszcze”), 574D,
576A,C,

575A,B,

602A a,b,c,d,f,i,j,k,l,m,n (część oddziału bez rezerwatu Olszanka-Myśliszcze”),

602B a,b,c,f,g,i,j,k (część oddziału bez rezerwatu Olszanka-Myśliszcze”), 603C,D, 604C,
636A,B,C, 637A,B,C,D.

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

69

• Obręb Starzyna:
Oddz. 512D, 513A,B,C, 514A,B, E, 540B,F,G, 571B,D, 572Ba (część oddz. poza
rezerwatem przyrody), 573A,C, 601A, 634F b,d,f,h,j,k,l,m,n,o,p (część oddz. poza
rezerwatem przyrody), 669A,B,D,E, 700Aa,d (część oddziału poza rezerwatem przyrody),
700Cf (część oddziału poza rezerwatem przyrody).
Nadleśnictwo Browsk
• Obręb Browsk:
Oddz. 5B,C,D,

6 A,B,C,D,

7A,B,C, 14A,B,C,

15A, 40C,D, 41C,D, 52A,B,

53A,B,D, 64D, 65C,D, 66C,D, 83A,B,C, 84A.
• Obręb Narewka:
Oddz. 100A,B,C,D, 118C,D, 125A, 148A,B,D,

179A,B, 184B,D, 185A,B,C,D,

186A,B,C,D, 187A,C.
Ogó lna powierzchnia projektowana do objęcia ochroną rezerwatową na terenie LKP PB
wynosi 8609,84 ha. Obszar projektowanego rezerwatu przyrody stanowi ponad 16,3%
powierzchni kompleksu promocyjnego. Obecnie na terenie LKP istnieje już 20 rezerwató w o
łą cznej powierzchni 3459,75 ha (6,6% pow. LKP PB). Wejście w ż ycie powyż szego projektu
spowoduje więc, iż ochroną rezerwatową zostanie objętych 12069,59 ha, czyli 22,9%
polskiej części Puszczy Białowieskiej na obszarze poza BPN. W wyniku poszerzenia sieci
rezerwató w większość istnieją cych rezerwató w przyrody zostanie połą czona w większe
powierzchniowo jednostki ochronne. Ochroną rezerwatową zostanie objęta cała dolina rzeki
Przewłoka i prawie cała Leśnej.
Rozkład powierzchni projektowanego rezerwatu na poszczegó lne obręby leśne i
nadleśnictwa w podziale na powierzchnię leśną i nieleśną przedstawia poniż sza tabela.
Podział powierzchni przewidzianej do objęcia ochroną rezerwatową .
Powierzchnia w ha
Obręb
leśna
zw. z gosp. l.
nieleśna
1

Białowieża
Zwierzyniec
Razem Nadl. Biał
owieża
Browsk
Narewka
Razem Nadl. Browsk
Hajnó wka
Leśna
Starzyna
Razem Nadl. Hajnó wka
Ogó ł
em LKP PB
Udziałprocentowy

Ogó łem

2

3

4

5

1406,82
1564,97
2971,79
922,25
674,18
1596,43
797,61
2153,16
514,04
3464,81
8033,03
93,3

29,70
28,06
57,76
18,08
13,74
31,82
15,26
42,62
6,55
64,43
154,01
1,8

29,51
13,71
43,22
7,95
21,96
29,91
30,82
247,49
71,36
349,67
422,80
4,9

1466,03
1606,74
3072,77
948,28
709,88
1658,16
843,69
2443,27
591,95
3878,91
8609,84
100,0
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Jak widać z powyż szego zestawienia, przeważ ają cą część powierzchni projektowanego
rezerwatu (93,3%) stanowi powierzchnia leśna. Powierzchnia nieleśna, któ ra na omawianym
obszarze zajmuje 4,9%, to w większości uż ytki ekologiczne i bagna. Powierzchnię zwią zaną z
gospodarką leśną , zajmują cą 1,8% powierzchni projektowanego rezerwatu stanowią linie
podziału powierzchniowego i drogi leśne.
Układ siedlisk leśnych projektowanego rezerwatu wg szeregó w wilgotnościowych, na
tle LKP PB przedstawia poniż sza tabela.
Wilgotnościowy układ siedlisk leśnych projektowanego rezerwatu na tle LKP PB.
pow. w ha
Udziałprocentowy
Siedliskowy typ lasu
w proj. rez.
rez. proj.
LKP PB
1

bó r świeży
bó r mieszany świeży
las mieszany świeży
las śwież y
Razem siedliska świeże
bó r wilgotny
bó r mieszany wilgotny
las mieszany wilgotny
las wilgotny
Razem siedliska wilgotne
bó r bagienny
bó r mieszany bagienny
las mieszany bagienny
ols
ols jesionowy
Razem siedliska bagienne i ł
ęgowe
Ogó ł
em

2

3

4

35,87
149,06
290,33
1320,38
1795,64
328,72
376,65
716,05
2217,07
3638,49
37,20
11,62
147,70
916,30
1486,08
2598,90
8033,03

0,5
1,9
3,6
16,4
22,4
4,1
4,7
8,9
27,6
45,3
0,5
0,1
1,8
11,4
18,5
32,3
100,0

4,2
15,8
16,8
22,9
59,7
2,3
3,1
6,4
13,4
25,2
0,3
0,3
1,1
9,1
4,4
15,1
100,0

Jeż eli chodzi o układ wilgotnościowy, to największy udział w powierzchni leśnej
projektowanej do objęcia ochroną mają siedliska wilgotne (45,3% pow.) i bagienne wraz z
łęgowymi (32,3% pow.), któ rych udziały znacznie przewyż szają wartości wyliczone dla
całego LKP. Tak znaczny udział siedlisk o podwyż szonym stopniu uwilgotnienia w
powierzchni projektowanego rezerwatu wraz z objęciem ochroną dolin rzek Leśna i
Przewłoka gwarantuje ochronę naturalnych stosunkó w wodnych na terenie kompleksu
promocyjnego.
Układ siedlisk projektowanego rezerwatu w układzie troficznym na tle LKP PB
przedstawia tabela na str. 71.
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Troficzny układ siedlisk leśnych projektowanego rezerwatu na tle LKP PB.
pow. w ha
Udział procentowy
Siedliskowy typ lasu
w proj. rez.
rez. proj. LKP PB
1

bó r świeży
bó r wilgotny
bó r bagienny
Razem siedliska borowe
bó r mieszany świeży
bó r mieszany wilgotny
bó r mieszany bagienny
Razem bory mieszane
las mieszany świeży
las mieszany wilgotny
las mieszany bagienny
ols typowy
Razem lasy mieszane i olsy
las śwież y
las wilgotny
ols jesionowy
Razem lasy i ł
ęgi
Ogó ł
em

2

3

4

35,87
328,72
37,20
401,79
149,06
376,65
11,62
537,33
290,33
716,05
147,70
916,30
2070,38
1320,38
2217,07
1486,08
5023,53
8033,03

0,5
4,1
0,5
5,1
1,9
4,7
0,1
6,7
3,6
8,9
1,8
11,4
25,7
16,4
27,6
18,5
62,5
100,0

4,2
2,3
0,3
6,8
15,8
3,1
0,3
19,2
16,7
6,4
1,1
9,1
33,3
22,9
13,4
4,4
40,7
100,0

% udział siedlisk leś nych w projektowanym
rezerwacie na tle LKP PB
30
25

[% ]

20
Proj. rez.

15

LKP PB

10
5

l

lJ
O

O

Lw

Bb
BM
św
BM
w
BM
b
LM
św
LM
w
LM
b
Lś
w

w
Bś

Bw

0

[STL]

Powyż sze dane pokazują wyraźnie, iż w powierzchni leśnej projektowanego rezerwatu
największy udział mają najż yźniejsze siedliska leśne, czyli lasowe i łęgowe, któ re zajmują
ponad 62% jego powierzchni. Udział lasu wilgotnego (27,6% pow.) i olsu jesionowego
(18,5% pow.) w projektowanym rezerwacie jest znacznie wyż szy od przeciętnego dla LKP
PB. Siedliska te z powodu ich wysokiej troficzności charakteryzują się największą
bioró ż norodnością i bogactwem naturalnych procesó w ekologicznych.
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Rozkład klas wieku drzewostanó w projektowanych do objęcia ochroną rezerwatową ,
w układzie powierzchniowym i masowym, na tle lasó w LKP ,,Puszcza Białowieska”
przedstawia poniż sza tabela i wykres.
Rozkład klas wieku drzewostanó w w proj. rezerwatach na tle LKP PB.
Projektowany rezerwat
Podklasa wieku
Pow. w ha
%
Zapas w m3
1

2

Grunty leśne
nie zalesione
Ia
Ib
II a
II b
III a
III b
IV a
IV b
Va
Vb
VI
VII
VIII i starsze
KO
Razem

3

24,38

0,3

81,35
226,58
374,23
510,26
354,29
217,23
547,21
951,19
589,96
298,05
664,36
1037,77
1903,57
252,60
8033,03

1.0
2.8
4.7
6.4
4.4
2.7
6.8
11.8
7.3
3.7
8.3
12.9
23.7
3.1
100.0

LKP PB
% pow % zapasu

%

4

5

6

7

1 131
10 166 przestoje
250
10 670
44 475
104 675
98 830
69 680
192 085
355 465
217 240
118 290
238 105
380 145
742 385
70 345
2 653 937

0,0
0,4
0,0
0,4
1,7
3,9
3,7
2,6
7,2
13,4
8,2
4,5
9,0
14,3
28,0
2,7
100,0

0,3
1,7
4,5
7,2
9,4
7,2
3,8
10,2
16,3
8,3
3,9
4,6
5,2
13,4
4,0
100,0

0,3
0,6
2,8
6,4
6,4
3,8
11,7
19,8
10,1
5,0
5,6
6,3
17,7
3,5
100,0

% udział klas wieku drzewostanó w w projektowanym
rezerwacie na tle LKP PB
30
25
[%]

20
15
10
5

LKP PB

KO

VI
i s VII
ta
rs
ze

a

b

a

b
V

V

IV

a

b
II I

II I

II
b

IV

[kl. w.]

VI
II

Proj. Rez.

II
a

Ib

Ia

Po
w.
nie
za
l.

0

W projektowanych lasach rezerwatowych dominują drzewostany ponad stuletnie
(powyż ej V b klasy wieku). Zajmują one 48% powierzchni i ponad 54 % zapasu. Tylko
niewielką powierzchnię zajmują grunty leśne niezalesione oraz uprawy i młodniki. Około 3%
to drzewostany w klasie odnowienia ( w trakcie przebudowy rębniami złoż onymi).
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Powyż sze zestawienia pokazują wyraźnie, iż w skład projektowanego rezerwatu mają
wejść najcenniejsze lasy Leśnego Kompleksu Promocyjnego „ Puszcza Białowieska”.
Projekt poszerzenia sieci rezerwató w został zgłoszony w pierwszej połowie 2002 r.,
(czyli po rozpoczęciu obowią zywania nowego planu urzą dzania lasu IV rewizji dla
nadleśnictw puszczańskich) i jeszcze nie wiadomo w jakim terminie i jakim ostatecznym
kształcie zostanie zatwierdzony. Uznania tego, składają cego się z kilku części rezerwatu, ze
względu na unikatowość Puszczy Białowieskiej jako obiektu o znaczeniu międzynarodowym,
w myśl ustawy o ochronie przyrody musi dokonać Minister Środowiska w drodze
rozporzą dzenia. W zwią zku z tym, do czasu zakończenia wszystkich, niezbędnych do uznania
rezerwatu procedur, obowią zuje w LKP PB podział lasó w ochronnych przygotowany przez
BULiGL i zatwierdzony przez Ministra Środowiska według stanu na dzień 01.01.2002 r.
Udział lasó w ochronnych w powierzchni drzewostanó w projektowanych do objęcia ochroną
rezerwatową przedstawia poniż sza tabela.
Udział lasó w ochronnych w powierzchni projektowanych rezerwató w w LKP PB.
Powierzchnia w
Udział
Lasy ochronne
projekt. rezerwacie
powierzchniowy
lasy wodochronne
lasy cenne przyrodniczo (naturalne)
lasy nasienne
lasy stanowią ce ostoje zwierzą t chronionych
Razem lasy ochronne
lasy wielofunkcyjne
Ogó ł
em projektowane rezerwaty

[ha]

[%]

3063,74
2663,95
33,20
561,62
6322,51
1710,52
8033,03

38,1
33,3
0,4
7,0
78,7
21,3
100,0 %

Powyż sze zestawienie wyraźnie pokazuje, iż prawie 78% powierzchni lasó w
przewidzianych do objęcia ochroną rezerwatową , posiada obecnie status lasó w ochronnych, z
czym wią ż e się znaczne ograniczenie zakresu stosowania w nich zabiegó w gospodarczoochronnych. Świadczy to wyraźnie o tym, iż takż e przed powstaniem projektu poszerzenia
sieci rezerwató w w Puszczy Białowieskiej, leśnicy, nie posiadają cy na szczeblu lokalnym
moż liwości legislacyjnych, zamierzali chronić najcenniejsze zaką tki Puszczy Białowieskiej w
ramach własnych moż liwości i obowią zują cego ich prawa.
3.1.1.3. Pomniki przyrody
Pomnikami przyrody, w myśl Ustawy o ochronie przyrody „ są pojedyncze twory
przyrody ż ywej i nieoż ywionej lub ich skupienia o szczegó lnej wartości naukowej,
kulturowej, historyczno - pamią tkowej i krajobrazowej oraz odznaczają ce się indywidualnymi
cechami, wyró ż niają cymi je wśró d innych tworó w...”.
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W Puszczy Białowieskiej (poza Białowieskim
Parkiem

Narodowym)

i

na

jej

obrzeż ach

zarejestrowano łą cznie 1091 pomnikó w przyrody, z
tego w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa
Białowież a – 519 szt., Nadleśnictwa Hajnó wka –
537 szt. i Nadleśnictwa Browsk – 35 szt. (wg
rejestru Podlaskiego Wojewó dzkiego Konserwatora
Przyrody). Większość pomnikó w chroni pojedyncze
drzewa – 1051 szt. Pomniki grupowe w liczbie 32
skupiają

łą cznie 143 drzewa oraz 2 pomniki

przyrody

chronią

ró ż nogatunkowych

4

drzewa

parach.

zrośnięte

Łą cznie

w

ochrona

pomnikową objętych jest 1198 drzew wszystkich
gatunkó w
Dą b szypułkowy, pomnik przyrody nr 1202

puszczańskich

oraz

6

głazó w

narzutowych.

Rozkład drzew objętych ochrona pomnikową

(wg maleją cej liczebności) jest

następują cy:
• dą b szypułkowy – 627 szt.,
• sosna pospolita – 313 szt.,
• świerk pospolity – 98 szt.,
• jesion wyniosły – 65 szt.,
• lipa drobnolistna – 39 szt.,
• klon zwyczajny – 22 szt.,
• grab zwyczajny – 10 szt.,
• brzoza brodawkowata – 8 szt.,
• wią zy gó rski i szypułkowy – 4 szt.,
• olsza czarna – 2 szt.,
• osika – 2 szt.,
• dą b bezszypułkowy – 2 szt.,
• topola czarna – 1 szt.,
• robinia akacjowa – 1 szt.,
• dą b szypułkowy zrośnięty z jaworem – 2 drzewa,
• dą b szypułkowy zrośnięty z sosną – 2 drzewa,
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• głazy narzutowe – 6 szt.
Z przedstawionej wyż ej listy gatunkó w objętych ochrona pomnikową wynika, ż e ta
forma ochrony zabezpiecza aktualnie 4 podstawowe gatunki puszczańskie: dą b szypułkowy,
sosną pospolitą , świerk pospolity i jesion wyniosły. Ochroną pomnikową powinny zostać
objęte dalsze egzemplarze lipy drobnolistnej, klonu zwyczajnego, grabu, a zwłaszcza dębu
bezszypułkowego i obu gatunkó w wią zó w.
Zatwierdzone pomniki przyrody to drzewa o okazałych wymiarach pierśnicy i
wysokości, gdzie mią ż szość jednego drzewa często przekracza 50 m3, a ich wiek przekracza
niekiedy 400 lat. Część pomnikó w przyrody ogrodzona jest płotem z materiału miejscowego
pochodzenia. Stan zdrowotny drzew pomnikowych jest bardzo zró ż nicowany. Wiele z nich
poraż onych jest przez huby i mursz. Część bocznych koron i wierzchołkó w stopniowo
obumiera, a wiele egzemplarzy zbliż a się do śmierci fizycznej. Stą d też zachodzi konieczność
zabezpieczenia w formie ochrony pomnikowej ró wnież młodszych, przyszłościowych,
egzemplarzy dębu szypułkowego, sosny, świerka i jesionu.
Z ogó lnej liczby 1091 pomnikó w przyrody na terenach zarzą dzanych przez Lasy
Państwowe znajdują się 1014 pomniki (prawie 93%). Pozostałe 77 pomnikó w zlokalizowane
jest na gruntach innej własności, głownie na terenie Hajnó wki i w osadzie Białowież a.
W odniesieniu do pomnikó w przyrody na terenach leśnych utworzono strefę ochronną o
promieniu 20 m. W tej strefie zabrania się usuwania drzew i krzewó w. W odniesieniu do
wszystkich pomnikó w zabronione jest:
-

wycinanie, niszczenie i uszkadzanie drzew,

-

zrywanie pą czkó w, kwiató w, liści i pozyskiwanie nasion z drzew stoją cych,

-

zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia w pobliż u pomnikó w przyrody,

-

umieszczania tablic i innych znakó w z wyją tkiem znakó w zwią zanych z ochroną
pomnika,

-

rozbijanie, podkopywanie, zakopywanie i przemieszczanie głazó w.

3.1.1.4. Potencjalne pomniki przyrody
W trakcie prac terenowych IV rewizji urzą dzenia lasu prowadzonych w lasach LKP PB
w 2001 r. pracownicy BULiGL oddz. Białystok dokonali inwentaryzacji drzew puszczańskich
posiadają cych wymiary drzew pomnikowych. W Puszczy odnaleziono 744 takich drzew (116
w Nadleśnictwie Białowież a, 549 w Nadleśnictwie Browsk i 79 w Nadleśnictwie Hajnó wka).
Mogą one po nadaniu im statusu prawnego uzupełnić sieć puszczańskich pomnikó w
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przyrody. Szczegó łowy wykaz potencjalnych pomnikó w przyrody LKP PB wraz z ich
lokalizacją znajduje się w programach ochrony przyrody poszczegó lnych nadleśnictw.
3.1.1.5. Użytki ekologiczne
Uż ytkami ekologicznymi, zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie przyrody, są
pozostałości ekosystemó w nieleśnych, zasługują ce na ochronę ze względu na zachowanie
unikatowych zasobó w genowych i naturalnych typó w zbiorowisk. W odniesieniu do Puszczy
Białowieskiej są to najczęściej bagna, torfowiska i szuwarowiska, oczka wodne i starorzecza
oraz kępy drzew i krzewó w, położ one głó wnie w dolinie rzeki Leśnej jak i rozrzucone po
całej Puszczy.
Uż ytki ekologiczne Puszczy Białowieskiej ustanowione zostały zarzą dzeniami
Wojewody Podlaskiego wraz z zakazami określonymi w art. 26a ust. 1 i art. 31a,
znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody z dnia 7 grudnia 2000 roku. Uż ytki ekologiczne
powinny być uwzględnione w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Zostały one uwidocznione w ewidencji gruntó w poszczegó lnych nadleśnictw. Do chwili
obecnej w Puszczy Białowieskiej utworzono 212 uż ytkó w ekologicznych, w tym w
Nadleśnictwie Białowież a 31 uż ytkó w, w Nadleśnictwie Hajnó wka 177 i w Nadleśnictwie
Browsk 4 uż ytki.
Według ewidencji gruntó w w Puszczy Białowieskiej uż ytki ekologiczne występują na
powierzchni 681,35 ha, w tym: w Nadleśnictwie Białowież a – 79,98 ha, w Nadleśnictwie
Hajnó wka – 592,51 ha i w Nadleśnictwie Browsk – 8,86 ha. W Nadleśnictwie Browsk należ y
ta formą ochrony obją ć następne powierzchnie.
Wykaz uż ytkó w ekologicznych LKP PB przedstawiony jest w załą czniku nr 5
zamieszczonym w części dokumentacyjnej niniejszego programu.

Uż ytek ekologiczny, zbiornik wodny w miejscu dawnej ż wirowni
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3.1.1.6. Stanowiska dokumentacyjne
Do stanowisk dokumentacyjnych przyrody

nieoż ywionej

należ y

w

Puszczy

Białowieskiej należ y zaliczyć:
-

zlepieńce wapniowcowe na wyeksploatowanej ż wirowni obok Ośrodka Edukacji
Ekologicznej „ Jagiellońskie” w Nadleśnictwie Białowież a,

-

starą nieczynną ż wirownię położ oną obok osady Czerlonka w Nadleśnictwie Hajnó wka.
Oba stanowiska dokumentacyjne, obrazują ce geologiczne dzieje Puszczy Białowieskiej,

mają duż e znaczenie naukowe i dydaktyczne.

3.1.1.7. Ochrona gatunkowa roślin i grzybó w
Listę gatunkó w rodzimych dziko występują cych roślin na terenie
Puszczy

Białowieskiej

objętych

ochroną

gatunkową

według

Rozporzą dzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2001 r. (Dz.
Ust. Nr 106, poz. 1167) zawiera załą cznik nr 7 zamieszczony w części
dokumentacyjnej niniejszego programu. Na podstawie tego zestawienia
moż na stwierdzić, iż w Puszczy występuje 93 gatunki roślin i grzybó w
Convallaria majalis

objętych ochroną (59 ścisłą i 34 częściową ).
Gatunkami zanikłymi w Puszczy Białowieskiej są : Lepidotis

inundata, Taxus baccata, Cuscuta epilinum, Hammarbya paludosa, Tofieddia calyculata i
Drosera anglica. Prawdopodobnie zanikły ró wnież

Orchis militaris i Gymnadenia

odoratissima. Z siedlisk antropogenicznych zanikły Verbena officinalis i Odontes lutea (
Sokołowski A., 1995).
W myśl Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 r. z pó źniejszymi
zmianami (Dz. U. Nr 3 z 2001 r., poz. 21) ochrona gatunkowa roślin ma na celu
zabezpieczenie dziko występują cych roślin oraz ich siedlisk, a w szczegó lności gatunkó w
rzadko występują cych, endemicznych, podatnych na zagroż enia i zagroż onych wyginięciem
oraz objętych ochroną na podstawie umó w międzynarodowych, jak też i zachowanie
ró ż norodności gatunkowej i genetycznej.
W stosunku do rodzimych, dziko występują cych roślin podlegają cych ochronie
gatunkowej zabrania się:
1) pozyskiwania, umyślnego niszczenia lub uszkadzania,
2) umyślnego niszczenia ich siedlisk,
3) zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania, przetwarzania roślin oraz ich części,

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

78

4) dokonywania zmian stosunkó w wodnych, stosowania środkó w chemicznych, niszczenia
śció łki leśnej, gleby w pobliż u stanowisk roślin chronionych,
5) zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaż y, darowizny,
6) wwoż enia i wywoż enia poza granicę państwa ż ywych, martwych, przetworzonych,
spreparowanych w całości albo ich części oraz produktó w pochodnych.
Powyż sze zakazy nie dotyczą :
1) wykonywania czynności zwią zanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki człowieka, a
w szczegó lności rolnej, leśnej lub rybackiej,
2) zbioru gatunkó w grzybó w objętych ochroną częściową w celach konsumpcyjnych,
3) usuwania roślin niszczą cych materiały lub budynki,
4) zwalczania roślin zagraż ają cych zdrowiu lub ż yciu ludzi lub zwierzą t,
5) pozyskiwania roślin objętych ochroną częściową , ich części oraz produktó w pochodnych,
jeż eli zainteresowane podmioty uzgodniły z wojewodą miejsca pozyskiwania, ich ilości
oraz terminy,
6) przetrzymywania, zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaż y, wymiany, darowizny,
a takż e wywoż enia poza granicę państwa ż ywych, martwych, przetworzonych,
spreparowanych w całości albo ich części i produktó w pochodnych roślin, o któ rych
mowa w p. 5.
Ochrona dziko występują cych chronionych gatunkó w roślin oraz zachowanie ich
naturalnych siedlisk w stanie nienaruszonym jest w LKP „ Puszcza Białowieska” jednym z
dominują cych celó w i jest realizowana poprzez:
-

realizowanie wskazań ochronnych w rezerwatach florystycznych i innych obszarach
chronionych,

-

prowadzenie

proekologicznej

gospodarki

leśnej

w

puszczańskich

lasach

wielofunkcyjnych.
3.1.1.8. Ochrona gatunkowa zwierząt
Pełną

listę gatunkó w zwierzą t rodzimych, dziko

występują cych, objętych ochroną
częściową w Polsce podaje

gatunkową

ścisłą

i

Rozporzą dzenie Ministra

Ochrony Środowiska, Zasobó w Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 26 września 2001 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1456).
Stado żubró w (foto Z. Krasiński)

Chronione gatunki zwierzą t występują ce na terenie Puszczy
Białowieskiej przedstawia załą cznik nr 8 zamieszczony w
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części dokumentacyjnej niniejszego programu .Został on sporzą dzony na podstawie
monografii pt. „ Katalog fauny Puszczy Białowieskiej” (Gutowski J. M., Jaroszewicz B.,
2001).
Na podstawie zestawienia z załą cznika nr 6 moż na stwierdzić, iż na terenie Puszczy
Białowieskiej występuje co najmniej 398 chronionych gatunkó w zwierzą t, w tym 390
gatunkó w podlegają cych ochronie ścisłej (1 gat. pijawki, 5 gat. ślimakó w, 16 gat. małż y, 78
gat. owadó w, 2 gat. minogó w, 4 gat. ryb, 13 gat. płazó w, 7 gat. gadó w, 232 gat. ptakó w, 32
gat. ssakó w) i 8 gatunkó w podlegają cych ochronie częściowej (1 gat. minoga, 2 gat. ryb, 4
gat. ptakó w, 1 gat. ssaka).
W myśl Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 r. z pó źniejszymi
zmianami (Dz. U. Nr 3 z 2001 r., poz. 21) ochrona gatunkowa zwierzą t ma na celu
zabezpieczenie dziko występują cych zwierzą t oraz ich siedlisk, a w szczegó lności gatunkó w
rzadko występują cych, endemicznych, podatnych na zagroż enia i zagroż onych wyginięciem
oraz objętych ochroną na podstawie umó w międzynarodowych, jak też i zachowanie
ró ż norodności gatunkowej i genetycznej.
W stosunku do rodzimych, dziko występują cych zwierzą t podlegają cych ochronie
gatunkowej zabrania się:
1) umyślnego zabijania, okaleczania, chwytania, pozyskiwania, przetrzymywania a takż e
posiadania ż ywych, martwych, w całości lub ich części,
2) płoszenia,

niepokojenia,

fotografowania,

filmowania,

obserwacji

z

odległości

powodują cej zaniepokojenie zwierzą t, w tym w czasie snu zimowego lub w okresie
rozrodu i wychowu młodych, bez zezwolenia wojewody,
3) umyślnego niszczenia ich siedlisk,
4) preparowania martwych, w tym znalezionych, zwierzą t lub ich części, bez zezwolenia
wojewody,
5) przetrzymywania spreparowanych zwierzą t lub ich części, bez zezwolenia wojewody,
6) umyślnego niszczenia ich gniazd, tarlisk, nor, legowisk, ż eremi oraz jaj, ikry, postaci
młodocianych i form rozwojowych,
7) wybierania, posiadania i przetrzymywania jaj oraz wydmuszek,
8) przemieszczania z miejsc rozrodu i regularnego przebywania na inne miejsca, w tym takż e
urodzonych i hodowanych w niewoli, na stanowiska naturalne,
9) zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaż y, wymiany, darowizny, a takż e wwoż enia i
wywoż enia poza granicę państwa ż ywych, martwych, spreparowanych w całości albo ich
części oraz produktó w pochodnych,
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10) niszczenia mrowisk w lasach.
Powyż sze zakazy nie dotyczą :
1) usuwania w okresie od dnia 1 września do końca lutego gniazd ze skrzynek lęgowych dla
ptakó w,
2) usuwania od 1 września do końca lutego gniazd ptasich z budynkó w, obiektó w
inż ynieryjnych i terenó w zieleni, jeż eli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub
sanitarne,
3) filmowania,

fotografowania

zwierzą t

w

obrębie

zabudowań

i

w

miejscach

ogó lnodostępnych,
4) chwytania na terenach zabudowanych, przez uprawnione podmioty, zabłą kanych zwierzą t
i przemieszczania ich do miejsc regularnego przebywania,
5) chwytania zwierzą t rannych i osłabionych, w celu udzielenia im pomocy weterynaryjnej i
przemieszczenia do ośrodka rehabilitacji,
6) wykonywania czynności zwią zanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki człowieka, a
szczegó lnie rolnej, leśnej, rybackiej,
7) pozyskiwania zwierzą t gatunkó w objętych ochroną częściową , ich części lub produktó w
pochodnych,

jeż eli

zainteresowane

podmioty

uzgodniły

z

wojewodą

miejsca

pozyskiwania, ich ilości oraz terminy,
8) przetrzymywania, zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaż y, wymiany, darowizny,
a takż e wywoż enia poza granicę państwa ż ywych, martwych, spreparowanych w całości
albo ich części i produktó w pochodnych zwierzą t, o któ rych mowa w p. 7).
Ochrona dziko występują cych chronionych gatunkó w zwierzą t oraz zachowanie ich
naturalnych siedlisk w stanie nienaruszonym jest w LKP PB jednym z dominują cych celó w i
jest realizowana poprzez:
-

wyznaczenie na omawianym terenie 44 stref ochronnych obejmują cych miejsca rozrodu
i regularnego przebywania orlika krzykliwego, bociana czarnego i puchacza (patrz lasy
ochronne stanowią ce ostoje zwierzą t objętych ochroną gatunkową na str. 85),

-

realizowanie wskazań ochronnych w rezerwatach faunistycznych i na innych obszarach
chronionych,

-

prowadzenie proekologicznej gospodarki leśnej i łowieckiej w lasach wielofunkcyjnych.
Szczegó lne miejsce wśró d chronionych gatunkó w fauny zajmuje w Puszczy

Białowieskiej jej symbol – ż ubr. Został on na tym terenie, staraniem leśnikó w i myśliwych,
restytuowany po I wojnie światowej, podczas któ rej zupełnie wyginą ł. W 1999 r. na świecie
istniało 31 wolnych i 2 pó ł wolne populacje ż ubra, z czego: 5 w Polsce, 10 na Ukrainie, 7 na
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Białorusi, 10 w Rosji i 1 na Litwie (Krasiński Z. A., 2002). Spośró d tej liczby tylko 5
populacji, w tym takż e białowieska, należ ało do kategorii populacji demograficznie
bezpiecznych (liczebność 100 osobnikó w i powyż ej gwarantują ca wystarczają cą zmienność
genetyczną ), najważ niejszych dla ochrony i przetrwania całego gatunku. Następne 4
populacje, o liczebności 50 – 100 osobnikó w, były na granicy ryzyka utraty zmienności
genetycznej, a aż 22 populacje, o liczebności poniż ej 50 osobnikó w, nie gwarantowały
normalnego funkcjonowania w dłuż szych okresach czasu. Łą czna liczebność ż ubró w w 1999
r. wynosiła 1738 sztuk, z czego największa część (563 sztuki) przebywała w naszym kraju.
W Puszczy Białowieskiej bytuje największa populacja ż ubra nizinnego na świecie
(Krasiński Z. A., 2002). W 2001 r. liczyła ona w polskiej części 348 sztuk, a w części
białoruskiej

232

sztuki.

Aby

zabezpieczyć

populację

ż ubró w

przed

wpływem

nieprzewidywalnych czynnikó w losowych, jak np. epidemie choró b zakaźnych typu
pryszczyca, pewna część zwierzą t, stanowią ca pulę genetyczną niezbędną do odbudowania
stada, jest trzymana w izolacji od innych zwierzą t kopytnych w Rezerwacie Hodowlanym
OHŻ stanowią cym część Białowieskiego Parku Narodowego. Ponieważ jak do tej pory,
naturalne czynniki śmiertelności odgrywają w regulacji liczebności wolnościowego stada
ż ubró w minimalną rolę, musi zastępować je odstrzał redukcyjny. Co roku eliminowanych jest
około 10% ż ubró w, przy średnim przyroście liczebności rzędu 17,2%. Przy okazji regulowana
jest struktura wiekowo - płciowa stada oraz jego stan sanitarny. Redukcji podlegają wszystkie
samce ze stwierdzonymi objawami posthitis (schorzenie narzą dó w moczowo-płciowych
dotykają ce samce najczęściej w wieku 2 – 3 lat). Odstrzał redukcyjny jest jak na razie jedyną
metodą walki z tą przypadłością , ponieważ do tej pory, mimo wieloletnich badań w kraju i za
granicą , nie jest znana nawet jej pierwotna przyczyna (patogeneza). Niektó rzy badacze
sugerują , iż w rozprzestrzenianiu tego schorzenia pewną rolę moż e odgrywać zimowa
koncentracja ż ubró w wokó ł ich dokarmiania. Miejsca takie znajdują się np. w oddz. 390, 391,
419 w Nadleśnictwie i Obrębie Hajnó wka i w oddz. 422 na terenie Nadleśnictwa Białowież a,
Obrębu

Zwierzyniec.

Za

utrzymaniem

zimowego

dokarmiania

ż ubró w,

pomimo

prawdopodobnego ujemnego wpływu kilkumiesięcznej koncentracji zwierzą t na ich zdrowie,
przemawiają następują ce argumenty:
-

zabezpieczenie pokarmu cięż arnym i karmią cym krowom,

-

ograniczenie śmiertelności w populacji ż ubró w w czasie zimy,

-

ochrona drzewostanó w przed szkodami.
W okresie bez pokrywy śnież nej stada ż ubró w bytują na około 70% powierzchni

Puszczy, w ostatnich latach częściej moż na je spotkać na obrzeż ach kompleksu leśnego i poza
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kompleksem niż w jego centrum. Samotne byki spotkane są na całym terenie Puszczy. W
zwią zku z tym I KTG zdecydowało, iż ustanawianie pewnych tylko fragmentó w lasu jako
ostoje ż ubró w i włą czanie ich do lasó w ochronnych, nie ma większego wpływu na ochronę
gatunku i mija się z celem.
3.1.2. Lasy ochronne
Lasy ochronne ustanawiane są w drodze odnośnych decyzji Ministra Środowiska, na
wniosek Dyrektora Generalnego Lasó w Państwowych, po uprzednim zasięgnięciu opinii
właściwych terytorialnie rad gminnych. Ze względu na funkcje jakie pełnią podzielić je
moż na na dwie zasadnicze grupy: lasy ochronne ogó lnego przeznaczenia oraz lasy ochronne
specjalnego przeznaczenia.
Do lasó w ogó lnego przeznaczenia ustanowionych w Puszczy Białowieskiej należ ą : lasy
stanowią ce cenne fragmenty rodzimej przyrody, lasy stanowią ce ostoje zwierzą t
podlegają cych ochronie gatunkowej oraz lasy wodochronne. Do lasó w ochronnych
specjalnego przeznaczenia zaliczono: lasy na stałych powierzchniach badawczych i
doświadczalnych, lasy stanowią ce wyłą czone drzewostany nasienne, lasy położ one w
granicach miasta Hajnó wki i w okolicach osady Topiło oraz lasy mają ce szczegó lne
znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa Państwa. Powyż szy podział wynika z przepisó w
Ustawy o lasach, jednak w rzeczywistości w wielu przypadkach lasy te pełnią wielorakie
funkcje ochronne, ilustruje to poniż sza tabela.
Podział lasó w ochronnych LKP PB.
Kategoria lasó w ochronnych

Białowieża

1

2

Nadleśnictwo
Browsk
Hajnó wka

Razem
LKP PB

[ha]
lasy cenne przyrodniczo (naturalne)
lasy – ostoje zwierzą t chronionych
lasy wodochronne
lasy obronne
lasy w granicach admin. m. Hajnó wka
lasy – wyłą czone drzewostany nasienne
lasy na stałych pow. badawczych
Razem
Udział w pow. leśnej nadl. / LKP

3

4

1308.80
234.77
3190.39
0.00
0.00
27.61
12.65
4774.22

914.79
666.78
4696.61
0.00
0.00
13.90
0.00
6292.08

1414.05
893.86
4098.67
445.60
337.25
117.94
23.95
7331.32

37,9%

30,9%

37,3%
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3637.64
1795.41
11985.67
445.60
337.25
159.45
36.60
18397.62
36,5%
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3.1.2.1. Lasy ochronne ogó lnego przeznaczenia
Do lasó w ochronnych ogó lnego przeznaczenia występują cych na terenie Puszczy
Białowieskiej należ y zaliczyć: lasy stanowią ce cenne fragmenty rodzimej przyrody, ostoje
zwierzą t podlegają cych ochronie gatunkowej oraz lasy wodochronne.
Lasy cenne przyrodniczo – 3637,64 ha
Wdraż anie w ż ycie decyzji nr 23 Ministra Środowiska z dnia 8 listopada 1994 roku w
sprawie ochrony i zagospodarowania Puszczy Białowieskiej przewiduje, jako jedno z
głó wnych zadań, zachowanie biocenoz leśnych o puszczańskim charakterze, znajdują cych się
w stanie zbliż onym do naturalnego. Takie powierzchnie nadleśnictwa puszczańskie
wytypowały w 1995 roku, w ramach tzw. rusztu ekologicznego. Zawarte w nim elementy
zostały w następnych latach poddane naukowej weryfikacji przez prof. A., W. Sokołowskiego
(1996).
Definicja lasu naturalnego przyjęta przez prof. A., W. Sokołowskiego (1999)
przedstawia się następują co: „ Las naturalny, rozumiany jako naturalny ekosystem leśny,
charakteryzuje się drzewostanem naturalnego pochodzenia, rosną cym od wielu pokoleń w
miejscu powstania lasu w procesie naturalnej sukcesji pierwotnej, któ re nie było wylesiane
(zamieniane okresowo na pola uprawne). Odznacza się on urozmaiconą strukturą wiekową i
przestrzenną drzewostanu, zgodnością składu gatunkowego z warunkami siedliskowymi i
obecnością wszystkich stadió w rozwojowych drzewostanu, w tym ró wnież przestojó w oraz
drzew obumierają cych i martwych, a takż e rozkładają cego się drewna, z naturalnym składem
warstwy krzewó w i dobrze zachowanym runem. Jest to las, w któ rym, produkcja biologiczna
(drewno, kora, liście, owoce runa leśnego, zwierzęta) pozostaje na miejscu, a procesy
biocenotyczne

przebiegają

w

sposó b

nie

zakłó cony

oddziaływaniem

czynnikó w

antropogenicznych”. Takich lasó w w Europie już nie ma. Dlatego też wyró ż niają c w Puszczy
Białowieskiej najcenniejsze ekosystemy leśne należ y je traktować jako lasy wspó łcześnie
naturalne (Sokołowski A. W., 1999). Lasy te odpowiadają ce ró ż nym stopniom naturalności
kwalifikują się do szczegó lnej ochrony i zaliczone zostały postanowieniami I KTG do lasó w
cennych przyrodniczo.
W wyniku przeprowadzonych przez prof. Sokołowskiego badań do drzewostanó w
naturalnych lub drzewostanó w o charakterze zbliż onym do naturalnego zakwalifikowano w
Puszczy Białowieskiej 504 drzewostanó w o łą cznej powierzchni 3637,64 ha, w tym:
-

w nadleśnictwie Białowież a 166 drzewostanó w o pow. 1308,80 ha,

-

w nadleśnictwie Hajnó wka 191 drzewostanó w o pow. 1414.05 ha,

-

w nadleśnictwie Browsk 147 drzewostanó w o pow. 914,79 ha.
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Zdecydowana większość to lasy z drzewostanami naturalnego pochodzenia, o pełnym
składzie gatunkowym, z udziałem starych drzew, często o wymiarach pomnikowych, w
któ rych prowadzone były trzebież e pó źne lub cięcia przerębowe oraz drzewostany z
gniazdami z lat pięćdziesią tych. Około 20% stanowią lasy naturalne, w któ rych uż ytkowanie
ograniczało się do nielicznych posztucznych cięć z pozostawieniem części leż aniny. Tylko
kilka drzewostanó w nie nosiło jakichkolwiek oznak bezpośredniej ingerencji ludzkiej. Około
30% stanowią lasy naturalnego pochodzenia, o pełnym składzie gatunkowym, z udziałem
starych drzew, często o wymiarach pomnikowych, w któ rych w ostatnich latach wykonano
cięcia

gniazdowe

odnowione

sztucznie

gatunkami

odpowiadają cymi

warunkom

siedliskowym.
Wszystkie lasy uznane za naturalne zostały włą czone do gospodarstwa specjalnego I i w
najbliż szym 10-leciu wyłą czone z wszelkich zabiegó w gospodarczych. Wykaz drzewostanó w
naturalnych LKP PB przedstawia załą cznik nr 4 zamieszczony w części dokumentacyjnej
niniejszego programu.
Lasy stanowią ce ostoje zwierzą t objętych ochroną gatunkową – 1795.41 ha
Ostoje

zwierzą t objętych ochroną gatunkową zostały ustanowione decyzjami

Wojewody Białostockiego, na podstawie wnioskó w administracji leśnej opartej na
waloryzacji i weryfikacji terenowej wykonanej przez ornitologó w. Decyzje Wojewody były
podstawą do sporzą dzenia wniosku za uznanie lasó w za ochronne.
W LKP PB wyznaczono łą cznie 44 ochronne strefy obejmują ce miejsca rozrodu i
regularnego przebywania orlika krzykliwego, bociana czarnego i puchacza, w tym: w
Nadleśnictwie Białowież a – 6 stref, w Nadleśnictwie Hajnó wka – 22 strefy i w Nadleśnictwie
Browsk – 16 stref. Decyzją Wojewody Białostockiego zasięg stref granicznych, 200 m dla
strefy ochrony ścisłej i 500 m dla strefy ochrony częściowej został zmodyfikowany i
dostosowany do przebiegu wyłą czeń taksacyjnych. Dokładna lokalizacja gniazd wyż ej
wymienionych ptakó w znajduje się przedmiotowych decyzjach i powinna być traktowana jak
wiadomość poufna.
W odległości 200 m od gniazda (strefa ścisła) w okresie całego roku, a w odległości 500
m (strefa ochrony częściowej) w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia (w przypadku bociana
czarnego i orlika krzykliwego od 1 marca do 31 sierpnia) zabronione jest:
-

wycinanie drzew i krzewó w,

-

prowadzenie robó t melioracyjnych,

-

wznoszenie obiektó w, urzą dzeń i instalacji,
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-

innych prac mają cych wpływ na ochronę miejsc rozrodu i regularnego przebywania
gatunkó w chronionych,

-

przebywania poza miejscami wyznaczonymi.
Miejsca przecięcia się granicy strefy ochrony częściowej z drogami i liniami podziału

powierzchniowego należ y oznakować w terenie tablicami z napisem „ Wstęp wzbroniony ostoja zwierzyny ”. Decyzją I KTG lasy stanowią ce ostoje zwierzą t podlegają cych ochronie
gatunkowej włą czono do gospodarstwa specjalnego I i w całości wyłą czono z uż ytkowania
rębnego.
Lasy wodochronne – 11985.67 ha
Za lasy wodochronne zostały uznane lasy chronią ce zasoby wó d powierzchniowych i
podziemnych na siedliskach wilgotnych i bagiennych, lasy na obszarach źró dliskowych oraz
lasy położ one wzdłuż rzek, potokó w i zbiornikó w wodnych, tworzą ce wyraźne cią gi
hydrologiczne. Lasy wodochronne na siedliskach boru bagiennego, boru mieszanego
bagiennego oraz lasu mieszanego bagiennego, decyzją I KTG zostały włą czone do
gospodarstwa specjalnego I.
Lasy wodochronne stanowią ce zbiorowiska: Dryopteridi-Betuletum pubescentis, Betulo
pubescenti-Piceetum, Sphagno-Betuletum, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Ledo-Sphagnetum
oraz Salicetum triandro viminalis zostały wyłą czone z uż ytkowania rębnego.
3.1.2.2 Lasy ochronne specjalnego przeznaczenia
Do lasó w ochronnych specjalnego przeznaczenia zaliczono: wyłą czone drzewostany
nasienne, lasy stanowią ce stałe powierzchnie naukowe i doświadczalne, lasy w granicach
administracyjnych miasta Hajnó wki oraz w okolicach osady Topiło oraz lasy o szczegó lnym
znaczeniu dla obronności Kraju.
Wyłą czone drzewostany nasienne – 159.45 ha
W

celu

zachowania

potencjalnych

moż liwości produkcyjnych

drzewostanó w

puszczańskich, a zwłaszcza zró ż nicowania genetycznego tworzą cych je gatunkó w oraz
dostosowania populacji drzew do warunkó w fizyczno-geograficznych Puszczy Białowieskiej
utworzono na jej obszarze wyłą czone drzewostany nasienne (zgodnie z aktualnym rejestrem
bazy nasiennej). Decyzją I KTG zaliczono je do gospodarstwa specjalnego I i wyłą czono z
uż ytkowania rębnego.
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Lasy w granicach administracyjnych miasta Hajnó wka – 337.25 ha
W okolicy miasta Hajnó wka oraz w okolicy osady leśnej Topiło wyodrębniono lasy
przeznaczone do masowego wypoczynku ludności. Lasy te decyzją I KTG włą czono w skład
gospodarstwa specjalnego I i wyłą czono z uż ytkowania rębnego.
Lasy na stałych powierzchniach naukowych i badawczych – 36,60 ha
Dla zabezpieczenia trwałości i cią głości badań naukowych i doświadczalnictwa leśnego
wyodrębniono na terenie Puszczy lasy na stałych powierzchniach naukowych i badawczych.
Ewentualne zabiegi gospodarcze są każ dorazowo uzgadniane z prowadzą cymi badania.
Lasy o szczegó lnym znaczeniu dla obronności Kraju – 445.60 ha
Lasy o szczegó lnym znaczeniu dla obronności Kraju, znajdują się na terenie
dzierż awionym przez Jednostkę Wojskową Nieznany Bó r. Lasy te po uzgodnieniach z
dowó dztwem jednostki zostały wyłą czone z uż ytkowania rębnego i decyzją I KTG zostały
zaliczone do gospodarstwa specjalnego I.
3.1.3. Strefa ochronna Biał
owieskiego Parku Narodowego
Rozporzą dzenie Rady Ministró w z dnia 16 lipca 1996 roku w sprawie Białowieskiego
Parku Narodowego (Dz. U. nr 93, poz. 424) ustanawia wokó ł Parku strefę ochronną , zwaną
otuliną , na powierzchni 3594.75 ha położ oną na terenie nadleśnictw Białowież a i Browsk.
Otulinę ustanowiono w celu ochrony substancji przyrodniczej Białowieskiego Parku
Narodowego przed zagroż eniami zewnętrznymi. Otulina BPN w całości wchodzi w skład I
obszaru ochronnego i tym samym do gospodarstwa specjalnego I.
3.1.4. Obszar Chronionego Krajobrazu „ Puszcza Biał
owieska”
Obszar ustanowiony został uchwałą Nr XII/84/86 Wojewó dzkiej Rady Narodowej w
Białymstoku z dnia 29.04.1986 r. (Dz. Urz. Woj. Biał. Nr 12, poz. 128) jako obiekt położ ony
w granicach wojewó dztwa białostockiego, na terenie gmin: Narewka, Narew, Białowież a,
Hajnó wka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele, Czeremcha, o łą cznej powierzchni 78538 ha.
Rozporzą dzenie Nr 4/98 Wojewody Białostockiego z dnia 20.05.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Biał.
Nr 10, poz.48) uściśliło jego granice. Według danych Państwowej Inspekcji Ochrony
Środowiska powierzchnia Obszaru wynosi obecnie 83242,41 ha (WIOŚ, 2000). Obszar
obejmuje całą Puszczę Białowieską oraz tereny położ one na południe i południowy zachó d od
niej. Od pó łnocy graniczy z Obszarem Chronionego Krajobrazu Doliny Narwi, a do południa
sięga Rezerwatu Jelonka na terenie Obrębu Kleszczele w Nadleśnictwie Bielsk (przebieg
granic Obszaru Chronionego Krajobrazu „ Puszcza Białowieska” pokazuje Mapa waloró w
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przyrodniczych, wartości kultury materialnej oraz zagroż eń środowiska przyrodniczego
Puszczy Białowieskiej). Centrum Obszaru stanowi Białowieski Park Narodowy, strefę II
stanowi Leśny Kompleks Promocyjny „ Puszcza Białowieska”, a strefa zewnętrzna to tereny
uż ytkowane rolniczo z lasami pochodzą cymi z zalesienia gruntó w porolnych. W takich
granicach Obszar Chronionego Krajobrazu „ Puszcza Białowieska” spełnia koncepcję
rezerwatu biosfery (patrz rozdz. 3.4.2 niniejszego opracowania).
Rozporzą dzenie Nr 4/98 Wojewody Białostockiego określiło ró wnież dozwolone
zasady zagospodarowania Obszaru. Stanowi ono co następuje:
„ Celem Obszaru jest ochrona i zachowanie Puszczy Białowieskiej stanowią cej ostatnie
ostoje naturalnych puszcz nizinnych w Europie oraz wyró ż niają cej się wysokimi walorami
krajobrazowymi, kulturowymi i wypoczynkowymi.
Do ogó lnych zasad zagospodarowania i wykorzystania Obszaru należ y:
1) uzgadnianie z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Wojewó dzkiego w Białymstoku
projektó w działań gospodarczych mogą cych wywrzeć istotny wpływ na walory
przyrodnicze i krajobrazowe Obszaru,
2) preferowanie na terenie Obszaru turystyki krajoznawczej, jako formy najmniej
ucią ż liwej dla środowiska przyrodniczego, a jednocześnie posiadają cej walory
dydaktyczne dla jej uczestnikó w,
3) otaczanie szczegó lną opieką miejsc pamięci narodowej, zabytkó w przyrodniczych i
kulturowych,
4) utrzymywanie ścisłego kontaktu z miejscową ludnością w sprawach zwią zanych z
ochroną waloró w Obszaru.
Na terenie Obszaru zabrania się:
1) lokalizacji nowych i rozbudowy istnieją cych zakładó w przemysłowych oraz innych
inwestycji powodują cych ponadnormatywne zanieczyszczania powietrza, wody i gleby,
stanowią cych źró dło nadmiernego hałasu, naruszają cych stosunki wodne oraz walory
przyrodnicze i krajobrazowe,
2) zabijania, niszczenia i uszkadzania wszystkich gatunkó w fauny i flory, z wyją tkiem
gatunkó w uniemoż liwiają cych prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej,
rybackiej i łowieckiej oraz zagraż ają cych zdrowiu, ż yciu lub warunkom higienicznym
człowieka oraz zwierzą t hodowlanych,
3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadó w lub innych nieczystości, poza
miejscami do tego wyznaczonymi w planie zagospodarowania przestrzennego,
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4) zmiany stosunkó w wodnych, mogą cych pogorszyć bilans wodny Obszaru oraz zmienić
naturalny bieg rzek i starorzeczy,
5) naruszania powierzchni ziemi i niszczenia gleby, z wyją tkiem prac zwią zanych z
gospodarką rolną i leśną oraz tworzenia nowych miejsc eksploatacji powierzchniowej
surowcó w mineralnych i organicznych, z wyją tkiem potrzeb lokalnych,
6) zanieczyszczania, osuszania, zasypywania i pozyskiwania osadó w biogenicznych ze
śró dpolnych i śró dleśnych zagłębień terenowych, tzw. „ oczek wodnych” oraz starorzeczy,
7) biwakowania

poza

miejscami

wyznaczonymi

w

planach

zagospodarowania

przestrzennego,
8) organizowania rajdó w motorowych i samochodowych.”
3.1.5. Wielofunkcyjne lasy puszczańskie
Pozostałe lasy LKP PB (bez lasó w rezerwatowych i omó wionych wyż ej lasó w
ochronnych)

stanowią

wielofunkcyjne

lasy

puszczańskie.

Ogó lna

powierzchnia

wielofunkcyjnych lasó w wynosi 28521,39 ha, co stanowi 56,6% powierzchni leśnej LKP PB.
Obszary te spełniają wielorakie funkcje. Tak jak rezerwaty i lasy ochronne stanowią one
siedlisko bytowania chronionych gatunkó w roślin i zwierzą t, na ich terenie znajduje się wiele
pomnikó w przyrody wraz z otaczają cymi je strefami ochronnymi. Z drugiej strony maja one
do spełnienia ró wnież waż ne funkcje społeczne, dlatego na ich terenie moż e rozwijać się
turystyka i być stosowana proekologiczna, trwale zró wnoważ ona gospodarka leśna służ ą ca
zaspokojeniu interesó w społeczności lokalnych i Skarbu Państwa. Ponieważ lasy Puszczy
Białowieskiej są niepowtarzalne, zasługują przez to na specjalną uwagę. W zwią zku z tym na
obszarze wielofunkcyjnych lasó w LKP PB nie jest stosowana tradycyjna gospodarka leśna,
któ ra ma miejsce w innych częściach naszego kraju. Zasady postępowania gospodarczoochronnego, któ re w cią gu następnych 10-ciu lat będą stosowane w lasach LKP PB zostały
opisane w rozdz. 9 niniejszego opracowania.
3.1.6. Obszary o zró żnicowanych reżimach ochronnych i odmiennych sposobach
zagospodarowania
Leśny Kompleks Promocyjny „ Puszcza Białowieska” został podzielony na 3 obszary
ochronne o odmiennych systemach zarzą dzania i zró ż nicowanych metodach postępowania
(Załą cznik do decyzji Nr 23 Ministra Środowiska z dnia 8 listopada 1994 roku, w sprawie
ochrony i zagospodarowania Puszczy Białowieskiej, wraz ze zmianami wprowadzonymi
Decyzją Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2001 r.).
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Obszar I o powierzchni 13798,53 ha, co stanowi 26,21% powierzchni ogó lnej LKP PB,
obejmuje: Obręb Browsk (bez Leśnictwa Lewkowo), Obręb Zwierzyniec, Leśnictwo Jelonka
w Obrębie Narewka oraz Leśnictwa Stoczek i Podolany położ one w Obrębie Białowież a.
Obszar ten spełnia rolę strefy ochronnej dla Białowieskiego Parku Narodowego,
zabezpieczają c go przed oddziaływaniami cywilizacyjnymi, a ró wnocześnie stanowi strefę
przejściową

pomiędzy

ekosystemami

naturalnymi

a

ekosystemami

podlegają cymi

ograniczonym działaniom gospodarczym. Obszar ten w całości został zaliczony do
gospodarstwa specjalnego I, gdzie zagospodarowanie lasu prowadzone jest wg potrzeb
hodowlanych drzewostanó w, utrzymywanych do wieku fizjologicznej starości.
Na obszarze tym ustala się zasadę naturalnego odnowienia lasu i nie stosowania cięć
zrębami zupełnymi. W szczegó lnie uzasadnionych przypadkach, a dotyczy to sytuacji
klęskowych lub braku moż liwości uzyskania wartościowych odnowień naturalnych innymi
metodami np. sosny, dopuszcza się zastosowanie zrębu zupełnego o ograniczonej
powierzchni, po uzyskaniu zgody Ministra Środowiska. Obowią zuje tu ró wnież zakaz
stosowania

cięż kiego

sprzętu

leśnego

za

wyją tkiem

specjalistycznych

cią gnikó w

zrywkowych. Wszelkie zabiegi ochronne powinny być stosowane zgodnie z zasadami
zró wnoważ onego rozwoju, z uwzględnieniem ich wpływu na przylegają ce obszary
Białowieskiego Parku Narodowego.
Obszar II o powierzchni 35281,31 ha, co stanowi 67,03% powierzchni ogó lnej LKP PB,
obejmuje pozostałą część kompleksu głó wnego Puszczy Białowieskiej. Na obszarze tym
tworzy się gospodarstwa (gospodarstwo specjalne I oraz gospodarstwo specjalne II) w
powią zaniu z siedliskowymi typami lasu oraz charakterem lasó w ochronnych. Obszar II
stanowi strefę wielostronnej gospodarki leśnej z ograniczeniem do niezbędnego minimum
zrębó w zupełnych, przy uwzględnieniu innych rygoró w ochronnych zawartych w zasadach
postępowania ochronnego i hodowlanego w Puszczy Białowieskiej. Dla głó wnych gatunkó w
lasotwó rczych przyjmuje się dotychczasowe wieki dojrzałości do odnowienia, uwarunkowane
długowiecznością , dynamiką biologiczną i zdrowotnością drzewostanó w (wykaz wiekó w w
wspomnianych wyż ej zasadach).
Obszar III o powierzchni 3559,83 ha, co stanowi 6,76% powierzchni ogó lnej LKP PB,
obejmuje pozostałą część gruntó w w zasięgu Nadleśnictw Browsk i Hajnó wka, nie
zaliczonych do obszaru pierwszego i drugiego, położ onych poza granicami zwartego
kompleksu Puszczy Białowieskiej. W obszarze tym gospodarkę leśną należ y prowadzić
zgodnie z ogó lnie obowią zują cymi w lasach regułami, z zaleceniem stosowania w miarę
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moż liwości zasad obowią zują cych w obszarze drugim. Podstawowym celem gospodarki
leśnej na tym obszarze jest stopniowe przywracanie lasom charakteru puszczańskiego.
3.1.7. Inne formy ochrony przyrody puszczańskiej
Ochrona starych drzew. Istotnym zagadnieniem w ochronie bioró ż norodności przyrody
puszczańskiej jest ochrona starych drzew. Problem ten był i jest nadal przedmiotem licznych
kontrowersji pomiędzy administracją leśną i przedstawicielami organizacji pozarzą dowych
(nie dotyczy starych drzew uznanych za pomniki przyrody). W zwią zku z tym zespó ł
naukowcó w pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Przybylskiego z Instytutu Dendrologii
PAN opracował „ Zasady ochrony starych drzew z uwzględnieniem cią głości pokoleń na
terenie leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Białowieska”. Opierają c się na tych
zasadach RDLP w Białymstoku opracowało następują ce zasady postępowania gospodarczoochronnego w LKP PB służ ą ce ochronie puszczańskich starych drzew. Należ ą do nich:
• zwiększenie powierzchni rezerwató w przyrody,
•

zaliczenie całości obszaru LKP PB do gospodarstwa specjalnego, co oznacza
zaniechanie regulacji uż ytkowania na podstawie wiekó w rębności. Niewielka ilość
cięć

wynikają cych

z

potrzeb

hodowlano-ochronnych

drzewostanó w

o

uproszczonym składzie gatunkowym w celu zachowania puszczańskiego charakteru
ekosystemó w leśnych oraz dostosowania biocenozy do biotopu ogranicza wycinanie
starych drzew do niezbędnego minimum. Wycinane będą głó wnie brzozy, osiki, a
takż e świerki opanowane przez korniki.
•

zaniechanie kolejnych cięć odnowieniowych bą dź uprzą tają cych w starych
drzewostanach będą cych w ró ż nych fazach przebudowy (klasy odnowienia).

•

wyłą czenie wszystkich starych drzewostanó w z udziałem gatunkó w takich jak dą b,
jesion, sosna, świerk, lipa z uż ytkowania rębnego. Uż ytkowaniu podlegać będzie
jedynie część starych drzewostanó w brzozowych, olszowych, osikowych i to w
stopniu niezbędnym do ich przebudowy.

•

zastosowanie w starych drzewostanach innych gatunkó w podlegają cych odnowieniu
cięciami pielęgnacyjnymi bą dź rębnią złoż oną (eliminowane będą prawie wyłą cznie
gatunki, któ re osią gnęły dojrzałość, bą dź występują w ilościach wyż szych niż
wynika to ze składó w docelowych w poszczegó lnych fazach rozwojowych dla PB
tj. brzoza, osika, olsza, grab).

•

obowią zek dbałości nadleśniczego o stan sanitarny lasu, w ramach uż ytkowania
przygodnego będą usuwane więc wszystkie drzewa zagraż ają ce zachowaniu
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trwałości lasu (zgodnie z postanowieniami ustawy o lasach). W Puszczy będzie to
dotyczyć głó wnie świerkó w opanowanych przez kornika drukarza.
•

indywidualne rozważ enie każ dego przypadku usuwania drzew martwych i
obumierają cych na gruncie. Ich ilość zależ y od ogó lnego stanu drzewostanu (walory
estetyczne) oraz zbiorowiska leśnego. Proponuje się pozostawienie kilku drzew w
zbiorowisku do naturalnego rozkładu.

Powyż sze założ enia stanowią gwarancję zachowania w ekosystemach puszczańskich
prawie wszystkich ż ywych starych drzew z gatunkó w: dą b, sosna, lipa, jesion, klon i wią z.
Tym samym umoż liwiają one częściową eliminację świerka, któ ry występuje w Puszczy
Białowieskiej w ilości wyż szej niż wynika to z potencjalnych potrzeb siedliskowych, oraz
graba i gatunkó w lekkonasiennych (brzozy, osiki, olszy), tworzą cych samosiewne odnowienia
na powierzchniach pocenturowskich, któ re wymagają przebudowy pod ką tem dostosowania
biocenozy do biotopu.
Drzewa zachowawcze. Istotną rolę w ochronie przyrody puszczańskiej pełnią drzewa
zachowawcze. Są to drzewa rodzimych populacji o dobrej ż ywotności i adaptacji do
lokalnych warunkó w środowiskowych, o wieku powyż ej 180 lat dla gatunkó w iglastych i 200
lat dla gatunkó w liściastych, a dla giną cych gatunkó w drzew leśnych o pierśnicy większej niż
30 cm. Drzewa te na ró wni z drzewostanami zachowawczymi stanowią nowy element
„ Programu zachowania leśnych zasobó w genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w
Polsce na lata 1991-2010”.
Według danych IBL (Korczyk A., 2002) na terenie Puszczy zidentyfikowano i trwale
oznaczono 125 drzew zachowawczych sosny i świerka, w tym: w nadleśnictwie Białowież a –
44 drzewa, w nadleśnictwie Browsk – 4 drzewa, w nadleśnictwie Hajnó wka – 62 drzewa i na
terenie Białowieskiego Parku Narodowego – 15 drzew. Wykaz drzew zachowawczych z
terenu Puszczy Białowieskiej zawiera załą cznik nr 9 zamieszczony w części dokumentacyjnej
niniejszego programu.
Ochrona rzadkich gatunkó w drzew. Decyzja Nr 24 Dyrektora Generalnego Lasó w
Państwowych z dnia 27 sierpnia 1996 roku, §1, p. 5 stanowi: „ Wyłą czam od wyrębu
wszystkie drzewa gatunkó w rzadkich w Puszczy Białowieskiej, bez względu na ich wiek,
wymiary i położ enie, to jest: jodły pospolitej, wiśni ptasiej, jabłoni dzikiej, gruszy pospolitej,
wią zó w i jarzębiny. Zakaz ten nie dotyczy ich większych skupień, zajmują cych powierzchnie
0,10 ha i powyż ej, jeż eli ich wyrą b jest uzasadniony potrzebami hodowlanymi bą dź
sanitarnymi w stosunku do pozostałych drzew tych gatunkó w”.
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Ochrona stanowisk granicznika płucnika. W roku

2002 tereny nadleśnictw

wchodzą cych w skład LKP PB zostały objęte wykonywanym na zlecenie PTOP i
finansowanym przez Ekofundusz „ Projektem ochrony stanowisk granicznika płucnika w
Polsce pó łnocno-wschodniej”. Lobaria pulmonaria czyli granicznik płucnik jest gatunkiem
wymienionym w „ Czerwonej liście porostó w” w kategorii Ex tzn. wymierają cy, w zwią zku z
czym zasługują cym na szczegó lną ochronę (PTOP, 2002).
Lobaria pulmonaria jest porostem umiarkowanie ciepłolubnym i optymalnym dla
niego biotopem są drzewostany liściaste w wieku 80 i więcej lat rosną ce w luźnym i
przerywanym zwarciu. W szczegó lności występowanie tego gatunku jest jednak zwią zane z
obecnością drzew starszych (150 – 200 lat), głó wnie dębó w, jesionó w, klonó w, bukó w,
grabó w, lip rosną cych na ż yznych siedliskach lasowych, olsowych i łęgowych. Najważ niejszą
ideą w ochronie stanowisk Lobaria pulmonaria jest utworzenie wokó ł drzew, na któ rych one
występują , stref ochronnych. W strefach tych dopuszczalne są zabiegi gospodarczo-ochronne,
a w większości wypadkó w są one wręcz warunkiem utrzymania stanowisk porostu, gdyż
nadmierne ocienienie pni drzew, głó wnie przez gatunki drzew z drugiego piętra drzewostanu
np. świerka, graba, lipę powoduje degenerację i zamieranie plech. Niedopuszczalne są tylko
cięcia zupełne w strefach ochronnych i wprowadzanie odnowień sztucznych w promieniu 20
m od drzewa z plechami. Drzewa ze stanowiskami Lobaria pulmonaria powinny pozostać w
strefie aż do naturalnej śmierci i rozpadu.
Zakończenie prac zwią zanych z „ Projektem ochrony stanowisk granicznika płucnika w
Polsce pó łnocno-wschodniej” przewidziane jest na 25 lutego 2003 r. Na chwilę obecną z
materiałó w roboczych dostarczonych przez PTOP wynika, iż na terenie LKP PB odnaleziono
165 drzew ze stanowiskami Lobaria pulmonaria, dla ochrony któ rych zaprojektowano 154
strefy ochronne o sześciobocznym kształcie i przeciętnej powierzchni 0,70 ha. Szczegó łowa
lokalizacja

poszczegó lnych

stref

została

przedstawiona

administracji

nadleśnictw:

Białowież a, Browsk i Hajnó wka, któ re protokolarnie zobowią zały się do zamiany cięć
rębnych projektowanych w strefach, w sporzą dzonym według stanu na 01.01.2002 r. planie
urzą dzania lasu IV rewizji, bez względu na ich charakter, na cięcia jednostkowe.
Całość dokumentacji dotyczą cej ochrony stanowisk wymienionego porostu po
zakończeniu prac zostanie dołą czona w formie aneksu do programó w ochrony przyrody
poszczegó lnych nadleśnictw puszczańskich.
Rezerwat Przyrody PTOP „ Gó rniańskie Łą ki”. Pó łnocnopodlaskie Towarzystwo
Ochrony Ptakó w jest pionierem w tworzeniu w Polsce terenó w chronionych należ ą cych do
organizacji społecznych (PTOP, materiały internetowe). PTOP tworzy „ rezerwaty” poprzez
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kupno lub dzierż awę terenó w posiadają cych walory przyrodnicze, głó wnie od osó b
prywatnych. Szczegó lny nacisk towarzystwo kładzie na skupowanie i ochronę terenó w
podmokłych – siedlisk wielu giną cych gatunkó w ptakó w. Jednym z „ Rezerwató w Przyrody
PTOP” jest znajdują cy się na obrzeż ach Puszczy Białowieskiej kompleks podmokłych
zbiorowisk nieleśnych znany pod nazwą pod nazwą „ Gó rniańskie Ł ą ki”. Jest to miejsce o
duż ej wartości przyrodniczej, na któ rym występuje 198 gatunkó w ptakó w, w tym wiele
rzadkich. Teren ten nie zastał formalnie uznany jako rezerwat przyrody w myśl ustawy o
ochronie przyrody. Towarzystwo wykupiło na tym obszarze (o łą cznej powierzchni 106 ha)
działki o powierzchni 26 ha. Znajdują się one w szachownicy z gruntami prywatnymi i
gruntami Nadleśnictwa Hajnó wka. Wszyscy właściciele gruntó w zawarli nieformalną umowę
odnośnie traktowania tego terenu jako obszaru chronionego. Jedynym wykonywanym tu
zabiegiem jest wykaszanie trawy wykonywane poza okresem lęgowym ptakó w.
Bagna są cennym elementem przyrody i każ dego krajobrazu. Wywierają korzystny
wpływ na lokalne stosunki wodne, biorą udział w lokalnej retencji wó d powierzchniowych i
tym samym dodatnio wpływają na otaczają ce je biocenozy. Jako pozostałości ró ż nych
ekosystemó w, bagna mają znaczenie dla zachowania tworzą cych się na ich terenie
ró ż norodnych, często unikatowych zbiorowisk, któ re stanowią oazy biocenotyczne. Spełniają
one funkcje lokalnych bankó w genó w wielu gatunkó w roślin i są ostoją biologicznej
ró ż norodności. Występują w nich liczne gatunki roślin oraz znaczna liczba ptakó w i drobnych
zwierzą t, głó wnie bezkręgowcó w. Wiele z nich to rzadkie i zanikają ce składniki rodzimej
flory i fauny. Na terenie LKP PB znajduje się 270 bagien o łą cznej powierzchni 626,71 ha.
Mają c na względzie ich ochronę, pozostawiono je bez ż adnych wskazań gospodarczych.

Zabagniona dolina rzeki Leś na
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Grunty do naturalnej sukcesji są to zaliczone (według ewidencji gruntó w) do gruntó w
leśnych: bagna, torfowiska, mszary lub inne obszary gruntó w leśnych nie zalesionych, na
któ rych prowadzenie gospodarki leśnej jest niecelowe za względu na trudne warunki
siedliskowe. W trakcie prac terenowych IV rewizji urzą dzenia lasu w LKP PB
zaewidencjonowano 76 takich obiektó w o łą cznej powierzchni 67,85 ha. Wyodrębniono je w
planie urzą dzania lasu jako oddzielną kategorię gruntu leśnego. Ponieważ powierzchnie te są
miejscami naturalnego występowania specyficznej flory i fauny, ostoją bioró ż norodności oraz
chronią

naturalne

stosunki

wodne,

zostały

pozostawione

bez

ż adnych

wskazań

gospodarczych.
3.2. Biał
owieski Park Narodowy
Białowieski Park Narodowy jest najstarszym parkiem w Polsce począ tki jego sięgają
1919 roku. Wtedy to grupa uczonych pod kierunkiem prof. Władysława Szafera udała się do
Białowież y aby sprawdzić czy w zachowały się jeszcze w Puszczy ż ubry. Ż ubró w już nie
zastano, lecz wynikiem wyprawy była propozycja ochrony części Puszczy w postaci Parku
Narodowego. Starania i jego utworzenie zaowocowały utworzeniem w dniu 29 grudnia 1921
roku leśnictwa „ Rezerwat”, któ re w 1925 roku uzyskało status nadleśnictwa. W 1932 roku
Nadleśnictwo Rezerwat przekształcono w „ Park Narodowy w Białowież y” o powierzchni
4693,24 ha w całości objęty ochroną ścisłą . W 1947 roku obszar ten powiększono do 4716 ha
i nadano nazwę Białowieski Park Narodowy. W 1996 roku obszar parku powiększono do
10501,95 ha, włą czają c do niego część lasó w z obrębó w Browsk, Narewka i Zwierzyniec.
Wokó ł parku utworzono strefę ochronną o powierzchni 3224,26 ha.
W 1977 roku UNESCO w ramach programu MAB uznało Białowieski Park Narodowy
za Rezerwat Biosfery. W roku 1979 BPN, jako jedyny obiekt przyrodniczy z Polski, został
wpisany na listę Dziedzictwa Światowego. W 1992 roku UNESCO rozszerzyło status
Dziedzictwa Światowego na przyległy do Parku, fragment białoruskiego parku narodowego o
powierzchni 4500 ha. W ten sposó b powstał w Puszczy Białowieskiej jeden z siedmiu na
świecie i trzech w Europie transgraniczny Obiekt Dziedzictwa Światowego. W 1997 roku
jako pierwszy park narodowy w Polsce został wyró ż niony Dyplomem Europy.
Najcenniejsza część parku o powierzchni 4747,17 ha, położ ona w widłach rzek
Hwoźnej i Narewki, w wielu fragmentach mają ca cechy lasu pierwotnego, jest od 1921 roku
objęta ochroną ścisłą . Od pó łnocy i zachodu przylega część parku utworzona z lasó w
gospodarczych – Obręb Ochronny Hwoźna. Oddzielną częścią BPN jest Ośrodek Hodowli
Ż ubró w. W jego skład wchodzą rezerwaty hodowlane i Rezerwat Pokazowy, w któ rym
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opró cz ż ubró w eksponowane są wilki, koniki polskie, jelenie, sarny, łosie i dziki oraz
krzyż ó wki ż ubra z bydłem domowym. Ponadto w skład BPN wchodzi Park Pałacowy o
powierzchni 47,77 ha, powstały w końcu XIX wieku wg założ eń Walerego Kronenberga oraz
obszar lasó w i pó l przylegają cy do rezerwatu ścisłego od strony Polany Białowieskiej.
Florę roślin Białowieskiego Parku Narodowego szacuje się na około 5000 gatunkó w, w
tym 809 gatunkó w roślin naczyniowych, około 3000 gatunkó w grzybó w, 277 gatunkó w
porostó w, prawie 200 gatunkó w mchó w, 81 gatunkó w śluzowcó w i 156 gatunkó w glonó w
aerofitycznych. Pod względem geograficznym są tu przedstawiciele roślin typowych dla
ró ż nych regionó w Europy i Azji. W Parku występuje 21 gatunkó w drzew. Wiele z nich, a
zwłaszcza dęby, lipy i jesiony, osią ga imponują ce wymiary (pierśnica i wysokość).
Świat zwierzęcy Białowieskiego Parku Narodowego liczy ponad 11000 gatunkó w,
większość z nich to bezkręgowce. Dominują tu gatunki rodzime, charakterystyczne dla
starych lasó w naturalnych, w tym relikty lasó w pierwotnych. Wśró d tysięcy owadó w
spotykane są gatunki rzadkie i gatunki nowe dla nauki. Na terenie Parku gnieździ się ponad
120 gatunkó w ptakó w, w tym 12 gatunkó w ptakó w drapież nych. Wśró d 54 gatunkó w ssakó w
najbardziej znany jest ż ubr. Opró cz jego na terenie Parku ż yją dziki, jelenie, wilki, rysie i
bobry. Z mniejszych zwierzą t należ y wymienić 12 gatunkó w nietoperzy.
Najpospolitszym zbiorowiskiem leśnym Parku jest grą d reprezentowany przez pełną
gamę podzespołó w. Wzdłuż rzek i strumieni występują lasy łęgowe, torfowcowo-brzozowe
lasy bagienne i łozowiska. Na słabszych piaszczystych glebach dominują zbiorowiska boró w
i boró w mieszanych. Niewielkie powierzchnie zajmuje bó r bagienny i mszar sosnowy.
Bezodpływowe zagłębienia terenu zajmują lasy olszowe. Roślinność nieleśną reprezentują
ró ż ne postaci turzycowisk, zarośla trzcinowe oraz zbiorowiska brzozy niskiej i wierzby
rokity.
Opró cz ochrony przyrody Park pełni doniosłą rolę naukową oraz stanowi zaplecze
szeroko rozumianej edukacji przyrodniczej. Dzięki niemu Białowież a stała się znanym
ośrodkiem naukowym. Piśmiennictwo dotyczą ce Parku liczy ponad 2000 pozycji, z tego
większość oparta jest na oryginalnych badaniach naukowych.
3.3. Miejsce Puszczy Biał
owieskiej w polityce leśnej Polski
Leśny Kompleks Promocyjny „ Puszcza Białowieska” wraz z Białowieskim Parkiem
Narodowym trwale wpisuje się strategię leśną kraju zawartą w dokumencie Polityka Leśna
Państwa (PLP), przyjętym przez Rzą d RP 29 kwietnia 1997 roku. Przyjęte tu rozwią zania
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odpowiadają zasadom ochrony ró żnorodności biologicznej i pozostają w zgodzie z zasadami
trwałości i wielofunkcyjności lasu. Cel ten został osią gnięty między innymi poprzez:
-

reorientację zarzą dzania lasami z poprzedniej dominacji modelu lasu surowcowego na
model proekologicznej i zró wnoważ onej gospodarki leśnej,

-

zapewnienie poprzez ró ż ne formy ochrony trwałości wszystkich lasó w, a w szczegó lności
przetrwania najcenniejszych ekosystemó w i rzadkich elementó w biocenoz leśnych,

-

zaniechanie lub radykalne ograniczenie uż ytkowania lasó w o charakterze zbliż onym do
naturalnego oraz innych lasó w ochronnych,

-

zwiększanie

ró ż norodności

genetycznej

i

gatunkowej

biocenoz

leśnych

oraz

ró ż norodności ekosystemó w leśnych w oparciu o naturalne wzorce,
-

promowanie i ochronę ró ż norodności biologicznej w całym procesie zarzą dzania i
gospodarowania lasami,

-

konsultowanie projektó w planu urzą dzania lasu z administracją państwową , samorzą dami
wszystkich szczebli, przemysłem drzewnym i innymi podmiotami gospodarczymi,
społecznością lokalną , Białowieskim Parkiem Narodowym i światem nauki.
Leśny Kompleks Promocyjny „ Puszcza Białowieska”, podobnie jak cała sieć obiektó w

ochronnych wojewó dztwa podlaskiego, doskonale wpisuje się w krajowy system obszaró w
chronionych (KSOCH). W pobliż u Puszczy położ one są obszary chronionego krajobrazu
Dolina Bugu i Dolina Narwi oraz na pó łnoc od niej obszar Parku Krajobrazowego Puszczy
Knyszyńskiej. Tereny położ one pomiędzy Puszczą Białowieską a Puszczą Knyszyńską i
zwartym kompleksem lasó w nurzeckich, położ onym na południu, wypełniają mniejsze
kompleksy lasó w państwowych i prywatnych, liczne zakrzaczenia, mokradła i bagna oraz
doliny rzek i ciekó w wodnych tworzą swoistą sieć korytarzy ekologicznych, umoż liwiają cych
migracje roślin i zwierzą t. Rola ekologiczna tych obszaró w rośnie w miarę nowych zalesień
gruntó w porolnych prowadzonych przez nadleśnictwa Ż ednia, Bielsk i Nurzec.
3.4. Międzynarodowe inicjatywy z dziedziny ochrony przyrody i rozwoju regionu
dotyczące Puszczy Biał
owieskiej
3.4.1. Projektowana siećekologiczna NATURA 2000
Po wstą pieniu Polski do Unii Europejskiej będą nas obowią zywać akty prawne
obowią zują ce w UE. W zakresie ochrony przyrody takimi podstawowymi aktami są
Dyrektywa Siedliskowa (dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory) oraz Dyrektywa Ptasia (dyrektywa Rady 79/409/EWG
o ochronie dziko ż yją cych ptakó w). Zobowią zują one rzą dy państw do wytypowania tzw.
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Specjalnych Obszaró w Ochrony – SOO (według wskazań Dyrektywy Siedliskowej) i
Obszaró w Specjalnej Ochrony – OSO (według wskazań Dyrektywy Ptasiej), któ re razem
tworzyć będą tzw. sieć ekologiczną NATURA 2000.
Celem projektu jest zwiększenie skuteczności działań ochronnych poprzez utworzenie
kompletnej i spó jnej metodycznie i funkcjonalnie sieci, zastosowanie procedury weryfikacji
wyboru poszczegó lnych jej elementó w oraz wprowadzanie w ż ycie zasady integracji ochrony
przyrody z ró ż nymi sektorami działalności ludzkiej. Cel ten będzie realizowany poprzez:
-

zabezpieczenie siedlisk zagroż onych lub reprezentatywnych dla wyró ż nionych regionó w
biogeograficznych,

-

zabezpieczenie egzystencji roślin oraz zwierzą t zagroż onych i rzadkich na terytorium
Wspó lnoty albo poprzez ochronę gatunkową , albo poprzez ochronę ich biotopó w.
W wojewó dztwie podlaskim wyznaczono wstępnie 13 obszaró w podstawowych i 2

obszary rezerwowe na łą cznej powierzchni 5063,87 km2, co stanowi 25,18% powierzchni
wojewó dztwa. Odsetek ten jest najwyż szy w Polsce.
Puszcza Białowieska w projektowanej sieci ekologicznej NATURA 2000 figuruje jako
obszar podstawowy nr 91 o powierzchni 63991,75 ha. Obiekt ten spełnia wymagania stawiane
zaró wno obszarom SOO jak i OSO, np. stwierdzono w nim występowanie co najmniej 36
lęgowych gatunkó w ptakó w wymienionych w Załą czniku I Dyrektywy Ptasiej i 6 gatunkó w
ssakó w wymienionych w Załą czniku II Dyrektywy Siedliskowej.
Przygotowany projekt sieci obszaró w NATURA 2000 jest pewną propozycją , któ ra
będzie nadal przedmiotem konsultacji i dyskusji, a jej ostateczna wersja zostanie
przedstawiona Komisji Europejskiej. Po jej przyjęciu, ochrona obszaró w objętych siecią moż e
być realizowana na wiele sposobó w i jest do pogodzenia z gospodarczym użytkowaniem lasu,
przy uwzględnieniu dotychczas obowią zują cych obszaró w i reż imó w ochronnych.
3.4.2. Projektowany Rezerwat Biosfery Puszcza Biał
owieska
W 1970 r. Konferencja Generalna UNESCO powołała do ż ycia program MAB
(Breymeyer A., 2002). Została tam sformułowana koncepcja powoływania na całym świecie
Rezerwató w Biosfery. Obecnie przyjmuje się, iż każ dy Rezerwat Biosfery winien zawierać
reprezentatywne dla regionu ekosystemy naturalne, unikalne zespoły roślin i zwierzą t, a takż e
krajobrazy w ró ż ny sposó b przekształcone działalnością człowieka, moż liwe do przywró cenia
do stanu zgodnego z warunkami naturalnymi (IBL, 1992). Konferencja UNESCO w Sewilli
(1995) w ramach uchwalonej „ Strategii dla Rezerwató w Biosfery” sformułowała 3
podstawowe ich funkcje. Należ ą do nich:
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-

funkcja ochronna –

przyczynianie się do ochrony krajobrazó w, ekosystemó w,

zró ż nicowania gatunkowego i genetycznego,
-

funkcja rozwojowa – sprzyjanie formom rozwoju gospodarczego i ludzkiego, któ re uznać
moż na za społeczno, kulturowo i ekologicznie zró wnoważ one (tj. zapewniają ce trwałe i
niezakłó cone istnienie człowiekowi i przyrodzie),

-

funkcja wspierania logistycznego –

wspieranie projektó w pokazowych, edukacji

ekologicznej oraz szkolenia, badań i monitoringu w odniesieniu do lokalnych,
regionalnych, narodowych i globalnych zagadnień zwią zanych z ochroną przyrody i
zró wnoważ onym rozwojem.
Jako pierwszy z koncepcją dotyczą cą objęcia całej Puszczy Białowieskiej Rezerwatem
Biosfery wystą pił dr B. Łonkiewicz z Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Obecnie prace

dotyczą ce tego zakresu prowadzi dr W. Kwiatkowski pod kierownictwem prof. A.
Breymeyer.
Podstawowym założ eniem przestrzennej organizacji Rezerwató w Biosfery jest ich
podział na strefy ochrony zasadniczej i strefy buforowe. Według koncepcji dr B. Łonkiewicza
w odniesieniu do Puszczy Białowieskiej strefę ochrony zasadniczej (ochrony ścisłej) pełniłby
rezerwat ścisły Białowieskiego Parku Narodowego, któ ry jest już od roku 1977 wpisany na
listę światową Rezerwató w Biosfery. Wokó ł rezerwatu ścisłego rozcią gałby się obszar I strefy
buforowej do któ rej można zaliczyć pozostałą część BPN, otaczają ce Park rezerwaty
przyrody, lasy ochronne i wielofunkcyjne lasy gospodarcze w granicach I obszaru
określonego w Załą czniku do decyzji Nr 23 Ministra Środowiska. Strefę II buforową powinny
stanowić obszary pozostałej części kompleksu głó wnego Puszczy Białowieskiej. Ostatnia, III
strefa buforowa to obszary poza zwartym kompleksem puszczańskim, w ró ż ny sposó b
przekształcone w wyniku działalności ludzkiej.
W 2002 roku dr W. Kwiatkowski przedstawił odmienną koncepcję strefowania
Rezerwatu Biosfery Puszcza Białowieska, w myśl któ rej Strefę centralną RB miałby jak
poprzednio stanowić Rezerwat Ścisły BPN, I Strefę buforową miałby stanowić Obręb
Ochronny Hwoźna, a II i III Strefa buforowa miałyby się zawierać w granicach LKP PB
(Breymeyer A., 2002).
Prace nad objęciem Rezerwatem Biosfery całej Puszczy Białowieskiej jeszcze trwają .
Niezależ nie od przyjętego sposobu strefowania, taki układ przestrzenny, o odmiennych
walorach przyrodniczych i zró ż nicowanych reż imach ochronnych, w powią zaniu z białoruską
częścią Puszczy stwarza moż liwość utworzenia Transgranicznego Rezerwatu Biosfery
Puszcza Białowieska.
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3.4.3. Euroregion Puszcza Biał
owieska
W dniu 25 maja 2002 roku została podpisana umowa o powołaniu międzynarodowego
stowarzyszenia jednostek samorzą du terytorialnego pod nazwą

Euroregion Puszcza

Białowieska. Do tej dobrowolnej wspó lnoty po stronie polskiej przystą piły gminy wchodzą ce
w skład powiatu hajnowskiego (Białowież a, Hajnó wka, Narew, Narewka, Czyż e, Dubicze
Cerkiewne, Kleszczele, Czeremcha), a po stronie białoruskiej rejony: Swisłocz, Kamieniec i
Pruż any. Celem zawią zania Euroregionu jest wspó łpraca w podejmowaniu wspó lnych działań
zmierzają cych do wspierania rozwoju gospodarczego oraz zbliż ania jego mieszkańcó w i
instytucji po obu stronach granicy, a w szczegó lności:
-

podnoszenie poziomu ż ycia mieszkańcó w Euroregionu poprzez wspieranie inwestycji i
programó w gospodarczych,

-

wspó łpracę i wymianę grup społecznych, naukowych, zawodowych, kulturalnych,
sportowych, środowisk młodzież owych, a w szczegó lności tych jej form, któ re sprzyjają
lepszemu wzajemnemu poznaniu społeczności zamieszkują cych rejony przygraniczne,

-

tworzenie pomostu pomiędzy krajami ułatwiają cego handel, wymianę towarową , usługi z
tym zwią zane,

-

zagospodarowanie

przestrzenne

obszaró w

przygranicznych,

w

tym

rozbudowę

infrastruktury transgranicznej,
-

utrzymanie oraz dą ż enie do poprawy stanu zasobó w środowiska naturalnego a takż e
poprawę gospodarki odpadami komunalnymi,

-

wspó łpracę w zakresie zapobiegania i likwidacji następstw klęsk ż ywiołowych i stanó w
zagroż enia.
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4. WARTOŚCI KULTURY MATERIALNEJ – zarys ogó lny
4.1. Zabytki architektoniczne i zespoł
y parkowe
Teren Puszczy Białowieskiej obfituje w zabytki kultury materialnej, będą ce
pozostałością po bogatej historii tej części Polski, gdzie przez wieki krzyż owały się wpływy i
kultura ró ż nych narodó w. Najcenniejsze świadectwa minionych czasó w moż emy znaleźć w
Białowież y, któ ra od zarania dziejó w była ulubionym miejscem polowań i wypoczynku
najpierw koronowanych władcó w, a pó źniejszym okresie przywó dcó w państw. Połą czenie z
jej walorami przyrodniczymi powoduje to, iż

odgrywa ona znaczą cą rolę w turystyce

krajowej i zagranicznej. Niestety, burzliwość historii, a zwłaszcza powstania narodowe,
wojny i przechodzenie Puszczy z rą k do rą k spowodowały, iż wiele bardzo cennych zabytkó w
architektury (z pałacem myśliwskim Cara Mikołaja II z 1894 r. na czele) nie dotrwało do
czasó w wspó łczesnych.
Wykaz najcenniejszych zabytkó w z obszaru Puszczy Białowieskiej i terenó w
przyległych (zasięg administracyjny nadleśnictw: Białowież a, Browsk i Hajnó wka)
przedstawia się następują co (ODZ, 1992 i inne źró dła).
♦ GMINA BIAŁOWIEŻ A
Białowież a:
-

Układ urbanistyczny z XVII – XIX w.,

-

Zespó ł cerkwi prawosławnej par. p. w. św. Mikołaja Cudotwó rcy (cerkiew mur. z lat 1889
– 1893, plebania drewn. z k. XIX w., stró ż ó wka i ogrodzenie mur. z lat 1889 – 1893 r.),

-

Cerkiew prawosławna cmentarna p. w. św. Cyryla i Metodego, drewn. z 1873 r.,

-

Kapliczka prawosławna drewn. z ok. 1900 r.,

-

Zespó ł kościoła parafialnego p. w. św. Teresy od Dziecią tka Jezus (kośció ł mur. z lat
1927 – 1935 oraz plebania mur. z 1933 r.),

-

Zespó ł szkoły (budynki drewn., 2 poł. XIX w.),

-

Zespó ł dworca kolejowego Białowież a Towarowa (m. in. dworzec drewn., magazyny
kolejowe mur. i drewn., wież a ciśnień mur. z k. XIX w.),

-

Zespó ł budynkó w Nadleśnictwa Jagiellońskie (budynki mur. i drewn., ok. 1925 r.),

-

Zespó ł budynkó w Nadleśnictwa Białowież a ( budynki mur. i drewn., lata 20 – 30 XX w.),

-

Zespó ł Leśniczó wki „ Dziedzinka” (budynki drewn., lata 30 XX w.),

-

Kaplica baptystó w drewn. z ok. 1930 r.,

-

Zespó ł budynkó w Parku Dyrekcyjnego (m. in. bud. zarzą du puszczy mur., k. XIX w.,
budynki drewn., lata 20 – 30 XX w.),

-

Park Dyrekcyjny z 1890 r.,
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-

Pozostałości zespołu carskiej rezydencji myśliwskiej (m. in. dworek myśliwski drewn. z
1846 r., dom hofmarszałkowski i dom szoferó w mur. z 1889 – 1894 r., dom jagierski mur.
z k. XIX w., stajnia i powozownia mur. z 1889 – 1894 r., młyn wodny i łaźnia mur. z k.
XIX w., obelisk w parku kam. z 1752 r., brama pałacowa mur. z k. XIX w., brama
wjazdowa drewn. z lat 30 XX w.),

-

Park Pałacowy z 1895 r.,

-

Zespó ł budynkó w angielskiej spó łki eksploatacyjnej „ Century” (budynki i wież a ciśnień
drewn., lata 30 XX w.),

-

Skansen tradycyjnego budownictwa

białoruskiego

(budynki i

przeniesione z innych miejscowości, k. XIX – lata 50 XX w.),
-

Liczne domy drewn. i mur., k. XIX – lata 30 XX w.

Cerkiew prawosławna w Białowież y

Czerlonka:
-

Domy drewn., lata 30 XX w.

Zwierzyniec:
-

Leśniczó wka drewn. z 1928 r.,

-

Zespó ł straż nic leśnych (budynki drewn., lata 30 XX w.).

♦ GMINA HAJNÓWKA
Hajnó wka:
-

Układ urbanistyczny, lata 30 XX w.,

-

Kośció ł par. p. w. Krzyż a Św. i św. Stanisława bpa mur., 1957 – 1966 r.,

-

Szkoła drewn., 1934 – 1935 r.,

-

Szkoła drewn., 1936 – 1937 r.,
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-

Dworzec autobusowy drewn., lata 30 XX w.,

-

Dworzec kolejowy drewn., lata 50 XX w., przeniesiony z Czerlonki,

-

Ł aźnia mur. z 1937 r.,

-

Liczne domy drewn., k. XIX – lata 30 XX w.

Czyż yki:
-

Kapliczka prawosławna drewn. z pocz. XX w.,

-

Wiatrak holenderski drewn. z 1933 r.,

-

Wiatrak koźlak drewn., lata 20 XX w.,

-

Wiatrak koźlak drewn., lata 30 XX w.,

-

2 domy drewn., k. XIX i pocz. XX w.

Dubiny:
-

Zespó ł cerkwi prawosławnej par. p. w. Zaśnięcia NMP (cerkiew mur. z 1867 r.,
ogrodzenie mur. (kam.) i plebania drewn. z 2 poł. XIX w.),

-

Zespó ł kaplicy cmentarnej prawosławnej (kaplica mur. z 1898 r., ogrodzenie mur. (kam.)
z k. XIX w.),

-

Dom drewn., ok. 1904 r.

Nowe Berezowo:
-

Zespó ł cerkwi prawosławnej par. p. w. Wniebowstą pienia Pańskiego (cerkiew mur. z
1873 – 1876 r., ogrodzenie mur., 4 ćw. XIX w.),

-

Zespó ł cerkwi prawosławnej fil. p. w. św. Jana Teologa (cerkiew drewn. z ok. 1771 r.,
ogrodzenie mur., 4 ćw. XIX w.),

-

Cerkiew prawosławna cmentarna p. w. Przemienienia Pańskiego drewn. z 1840 r.,

-

Kapliczka prawosławna św. Aleksandra Newskiego mur. z 1868 r.,

-

Kapliczka prawosławna św. Jerzego drewn. z 1888 r.,

-

Szkoła drewn., lata 30 XX w.,

-

Spichlerz drewn., 4 ćw. XIX w.

Nowosady:
-

Domy drewn., k. XIX – lata 20 XX w.

Olszyna:
-

Wiatrak holenderski drewn., 1946 r.

Orzeszkowo:
-

Cerkiew prawosławna par. cmentarna p. w. Wniebowstą pienia Pańskiego drewn., 1940 r.,

-

Wiatrak koźlak drewn. z 1899 r.,

-

Wiatrak koźlak drewn., lata 20 XX w.,
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-

Dom drewn., ok. 1920 r.

Stare Berezowo:
-

Dom drewn. z 1864 r.

Trywież a:
-

Domy drewn., poł. XIX – lata 40 XX w.

Zwodzieckie:
-

Dró ż niczó wka drewn. z k. XIX w.,

-

Domy drewn., k. XIX – pocz. XX w.

♦ GMINA NAREW
Narew:
-

Układ urbanistyczny, XVI w.,

-

Zespó ł kościoła par. p. w. Wniebowstą pienia NMP i św. Stanisława BM (kośció ł drewn. z
1775 r., dzwonnica drewn. z 1773 – 1792 r., plebania drewn. z 1942 r., dom parafialny
drewn. z pocz. XX w.),

-

Zespó ł cerkwi prawosławnej par. p. w. Podwyż szenia Krzyż a Św. (cerkiew drewn. z 1882
- 1885 r., ogrodzenie mur. z k. XIX w.),

-

Obiekty cmentarza grzebalnego greko-katolickiego (cerkiew prawosławna p. w. MB
Kazańskiej drewn. z 1726 r., kaplica rzymsko-katolicka p. w. św. Wincentego mur. z 1840
– 1848 r.),

-

Zespó ł szkoły (bud. drewn. z k. XIX w., bud. drewn. z lat 30 XX w.),

-

Liczne domy drewn., 2 poł. XIX – lata 30 XX w.

Kutowa:
-

Dom drewn., k. XIX w.

Ł osinka:
-

Zespó ł cerkwi prawosławnej par. p. w. św. Apostoła Jakuba syna Alfeusza (cerkiew
drewn. z 1882 - 1886 r., plebania mur. – drewn. z 1805 r.),

-

Cerkiew prawosławna cmentarna p. w. św. Jerzego drewn. z 1779 r.,

-

Kapliczka drewn. z pocz. XX w.

Makó wka:
-

2 domy drewn., 2 poł. i k. XIX w.

♦ GMINA NAREWKA
Narewka:
-

Układ przestrzenny, XVIII w.,
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-

Zespó ł cerkwi prawosławnej par. p. w. św. Mikołaja (cerkiew mur. i ogrodzenie kam., po
1864 r.),

-

Zespó ł szkoły (2 bud. drewn., k. XIX w.),

-

Dom drewn., 4 ćw. XIX w.

-

Miejsce po rudni z 1639 r.

Siemianó wka:
-

Zespó ł cerkwi prawosławnej par. p. w. św. Jerzego (cerkiew mur. z 4 ćw. XVIII w.,
plebania drewn. z pocz. XX w.),

Stare Lewkowo:
-

Cerkiew prawosławna par. p. w. śś. Piotra i Pawła drewn., XVIII w.

Świnoroje:
-

Dom drewn., przełom XIX i XX w.
Na obszarze lasó w Puszczy Białowieskiej takż e znajdują się cenne zabytki kultury

materialnej. Należ y tu wymienić, znany w całej Polsce, obiekt kultu religijnego Świą tynia Krynoczka, położ ony na terenie Nadleśnictwa Hajnó wka Obrębu Hajnó wka w oddz. 330Cf,
330Dd, 330Fh, 330Gf (Uroczysko Krynoczka). Jest tam cerkiew prawosławna p. w. śś. Braci
Machabeuszó w, drewniana z 1846 r., obok któ rej znajduje się kapliczka drewniana z 1848 r.
ze źró dełkiem. Lasy Państwowe dla ochrony tego szczegó lnie cennego miejsca włą czyły
drzewostany Uroczyska Krynoczka do gospodarstwa specjalnego I.

Cerkiew prawosławna w Uroczysku Krynoczka
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4.2. Stanowiska archeologiczne
Najliczniejszą grupę stanowisk archeologicznych na obszarze Puszczy Białowieskiej
stanowią cmentarzyska kurhanowe z okresu wczesnego średniowiecza (Czerwiński A. z zesp.,
1993). Prace wykopaliskowe wykazały, ż e są wśró d nich zaró wno kurhany zawierają ce
pochó wki szkieletowe, jak i całopalne. Ich powstanie datuje się na X – poł. XIII w. i
przypisuje się osadnictwu ruskiemu. Na terenie Puszczy odnajdywano ró wnież tzw. groby
płaskie, któ re wią ż ą się z osadnictwem mazowieckim tamtego okresu. Największe kurhany
mają u podstawy średnicę do kilkunastu metró w, najliczniej spotykane są obiekty o średnicy
od 8 do 12 metró w. Ich wysokość jest zró ż nicowana i z reguły nie przekracza 1 metra. Na
omawianym terenie spotykane kurhany o ró żnym kształcie – od kolistego do czworoką tnego.
Większość z nich występuje w grupach od kilku do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu sztuk,
tylko nieliczne występują pojedynczo.
Większość stanowisk kurhanowych zlokalizowana jest wzdłuż większych i średnich
ciekó w puszczańskich, głó wnie Narewki i jej dopływó w: Łutowni, Przędzielnej, Orłowki,
Hwoźnej, Jelonki i Braszczy. W dorzeczu rzeki Leśnej ilość odnalezionych kurhanó w jest
znacznie mniejsza. Największe skupisko cmentarzysk znajduje się nad rzeką Łutownią na
terenie Nadleśnictwa Hajnó wka Obrębu Hajnó wka, gdzie odnaleziono 130 kurhanó w
zgrupowanych w 5 stanowiskach. W celu ich ochrony utworzono w 1979 r. rezerwat
archeologiczno-leśny „ Szczekotowo” (oddz. 214Ca-n, 214Da-f), a wszystkie 5 stanowisk
wpisano do rejestru zabytkó w wojewó dztwa białostockiego. Duż a liczba kurhanó w znajduje
się ró wnież na terenie Obrębu Narewka (Nadl. Browsk). Rozmieszczenie stanowisk
kurhanowych na obszarze Puszczy Białowieskiej przedstawia Mapa waloró w przyrodniczych,
wartości

kultury

materialnej

oraz

zagroż eń

środowiska

przyrodniczego

Puszczy

Białowieskiej.
Jeż eli chodzi o liczbę kurhanó w na terenie Puszczy, to poszczegó lni badacze podają
odmienne dane. Według Falińskiego (1980) w polskiej części Puszczy Białowieskiej
udokumentowano występowanie 88 stanowisk kurhanowych z 542 kurhanami. Inne źró dła
podają , iż na terenie Białowieskiego Parku Narodowego występuje 30 stanowisk cmentarzysk
kurhanowych z 184 pochó wkami. Przeprowadzona w 1996 roku na zlecenie Wojewó dzkiego
Oddziału Służ by Ochrony Zabytkó w w Białymstoku (WOSOZ, 1996) inwentaryzacja
kurhanó w na obszarze Puszczy Białowieskiej (bez Rezerwatu Ścisłego BPN) wykazała
obecność na tym terenie 80 stanowisk i 515 kurhanó w. Ich przestrzenny rozkład przedstawia
tabela na str. 106.
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Rozmieszczenie kurhanó w w Puszczy Białowieskiej.

Nadleśnictwo

Liczba stanowisk

Liczba kurhanó w

5
17
7
14
9
14
10
1

17
68
33
128
35
167
52
2

Razem LKP „ Lasy P. Biał
owieskiej”

77

502

Obręb Ochronny Hwoźna BPN

3

13

Ł ącznie P. Biał
owieska (bez Rez. Ścisł
.)

80

515

Białowieża
Browsk

Hajnó wka

Obręb
Białowieża
Zwierzyniec
Browsk
Narewka
Lacka Puszcza
Hajnó wka
Leśna
Starzyna

W okresie od powstania kurhanó w do czasó w dzisiejszych uległa zmniejszeniu ilość i
wielkość cmentarzysk. Część obiektó w pochłonęło pó źniejsze osadnictwo, rozbudowa
węglarni oraz gospodarka leśna. Wnętrza kurhanó w są często miejscem schronienia ssakó w
leśnych. Wspomnieć ró wnież należ y o pró bach plą drowania niektó rych stanowisk
kurhanowych. Pod względem formalnym i praktycznym zabezpieczone są kurhany znajdują ce
się w Białowieskim Parku Narodowym, w rezerwacie Szczekotowo oraz inne stanowiska
wpisane do rejestru zabytkó w.
Z innych stanowisk archeologicznych występują cych na omawianym obszarze należ y
wymienić nieczynne już węglarnie rozrzucone po całej Puszczy, w tym trzy zespoły węglarni
w rezerwacie Szczekotowo i na jego obrzeż ach. W literaturze moż na znaleźć informacje o
stanowiskach archeologicznych o niezbyt precyzyjnej lokalizacji w okolicach Lewkowa
Starego, Lewkowa Nowego, Podlewkowia, Grodziska i Planty. Znane jest ró wnież
obozowisko z okresu środkowej epoki kamienia w okolicy Łuki.
4.3.Cmentarze i miejsca pamięci narodowej
Cmentarze o wartościach historyczno - kulturowych znajdują się w następują cych
miejscowościach:
-

Białowież a: cmentarz przykościelny oraz cmentarz katolicki, prawosławny i baptystó w,

-

Jelonka: cmentarz prawosławny z 2 poł. XIX w. oraz nieczynny cmentarz prawosławny z
XIX w.,

-

Starzyna: cmentarz dworski z pocz. XX w.,

-

Orzeszkowo: cmentarz prawosławny z 2 poł. XIX w.,

-

Waśki: cmentarz prawosławny,

-

Podwaśki: cmentarz wojenny z II wojny światowej,
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-

Narewka: cmentarz przycerkiewny z XIX w., nieczynny cmentarz prawosławny z poł.
XIX w., cmentarz prawosławny po 1920 r., cmentarz rzymskokatolicki 1908 r. oraz
cmentarz ż ydowski XIX w.,

-

Nowe Lewkowo: cmentarz prawosławny z 2 poł. XIX w.,

-

Siemianó wka: cmentarz przy cerkwi par. 4 ćw. XVIII w.
Na terenie puszczańskim rozsianych jest wiele mogił, miejsc straceń, krzyż y i

pomnikó w upamiętniają cych tragiczne wydarzenia z okresu II wojny światowej i powstań
narodowych. Do najbardziej znanych należ ą

(Program gospodarczo-ochronny LKP „ Lasy

Puszczy Białowieskiej”, RDLP Białystok, 2001):
w Nadleśnictwie Białowież a
-

miejsce straceń z lat 1941 - 44 w oddz. 500Da,

-

dwa krzyż e w oddz. 449Ah, pierwszy upamiętniają cy śmierć gen. Bałachowicza i drugi z
1920 r., postawiony przez I Oddział Wojska Polskiego,

-

Krzyż w miejscu obozowania powstańcó w w 1863 r., w oddz. 525Ci.

Miejsce straceńz lat 1941 - 44 w oddz. 500Da

w Nadleśnictwie Hajnó wka
-

krzyż z 1772 r. w oddz. 215Ca,

-

pomnik powstańcó w z 1863 r. w oddz. 514Ef,

-

pomnik partyzantó w z II wojny światowej w oddz. 530Bf,

-

mogiła partyzanta z II wojny światowej w oddz. 598 Ch,

-

mogiła ż ołnierza radzieckiego z II wojny światowej w oddz. 419Da,
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-

obelisk partyzantó w z II wojny światowej w oddz.
211Af,

-

miejsce straceń - krzyż e i pomniki ofiar faszyzmu w
oddz. 355Ab, 355Cc,

-

mogiła partyzantó w AK z 1945 r. w oddz. 666Ac,

-

krzyż ofiar NKWD z 1945 r. w oddz. 382Bb,

-

kapliczka ekumeniczna z 2000 r. w oddz. 598Dl,

Mogiła partyzantó w AK
w oddz. 666Ac w Nadl. Hajnó wka

w Nadleśnictwie Browsk
-

pomnik upamiętniają cy rozstrzelanie przez Niemcó w 43 mieszkańcó w Narwi i okolic w
oddz. 763Ca,

-

pojedyncza mogiła z krzyż em prawosławnym w oddz. 763Cc,

-

pomnik trzech ż ołnierzy radzieckich z II wojny światowej w oddz. 74Ac,

-

miejsce zastrzelenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Narewka (1954 – 55) w oddz. 98Af,

-

gró b ż ołnierza radzieckiego z II wojny światowej w oddz. 85Ah,

-

gró b podleśniczego zastrzelonego podczas pełnienia obowią zkó w służ bowych (sprzed II
wojny światowej) w oddz. 50Ci,

-

mogiła zbiorowa 500 Ż ydó w z Narewki w oddz. 47Da,

-

gró b zbiorowy mieszkańcó w wsi Łuka zamordowanych w 1941 r. w oddz. 810f.

4.4. Uroczyska puszczańskie
Dokumentem zdarzeń historycznych i zwykłych działań ludzkich zwią zanych z
omawianym obszarem jest nazewnictwo fizjograficzne. Spis uroczysk Puszczy Białowieskiej
(w granicach przed II wojną światową ), sporzą dzony przez J. Karpińskiego, podaje około
1000 nazw lokalnych uż ywanych przez miejscową ludność. Badacze tego zagadnienia
rozpoznają liczne nawarstwienia językowe poczynają c od silnie zniekształconych warstw
pogańskich Jadźwingó w, warstw kniazió w litewskich i ruskich, kró ló w polskich, czasó w
zaboru, powstań narodowych aż do czasó w najnowszych.
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Spis uroczysk Puszczy Białowieskiej zamieszczono w części dokumentacyjnej
niniejszego programu, natomiast schematyczne

ich

rozmieszczenie

puszczańskich przedstawia rycina poniż sza rycina.

Uroczyska Puszczy Białowieskiej
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5. PUSZCZA BIAŁ OWIESKA W NAUCE I KULTURZE
Pierwsze badania naukowe w Puszczy Białowieskiej zwią zane są z działalnością
przyrodnikó w wileńskich w drugiej połowie XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku.
Pierwszym badaczem flory Puszczy Białowieskiej był wykładowca historii naturalnej na
Uniwersytecie Wileńskim, badacz flory Litwy Jan Emanuel Gilibert. Innym zasłuż onym
organizatorem badań w tym zakresie był profesor Wydziału Nauk Lekarskich na
Uniwersytecie Wileńskim był Jan Fryderyk Wolfgang, autor wielu monografii roślin
wodnych, storczykowatych i skrzypó w. Jego asystent Stanisław Batyst Gó rski, w latach 20tych XIX wieku prowadził obserwacje florystyczne w Puszczy Białowieskiej, a w 1882 roku
dokonał przeglą du flory puszczańskiej (Więcko E., 1984).
W 1826 roku J. Brincken, naczelny nadleśny lasó w rzą dowych Kró lestwa Polskiego,
wydaje pracę zawierają cą cenne informacje z zakresu historii i statystyki lasó w oraz
dotyczą ce ż ubra i innej zwierzyny. Wiadomości o przyrodzie Puszczy zawiera, wydana w
1930 roku praca E. K. Eichwalda oparta na materiałach zebranych przez J. F. Wolfganga i S.
B. Gorskiego. Badania flory puszczańskiej, po prawie 50-letniej przerwie, wznowione zostały
w latach 1987 – 1989 przez botanikó w F. Błońskiego, K. Drymmera i A. Ejsmonda, któ rzy
zebrali i określili 1337 ró ż nych roślin. Zbiory zielnikowe zebrane podczas wypraw
terenowych przejrzał w 1895 roku J. Paczoski, korygują c nieliczne błędne oznaczenia (A. W.
Sokołowski, 1995). W końcu XIX wieku publikuje swoje pierwsze prace, zwią zane z Puszczą
Białowieską , J. Paczoski. W latach 1902 – 1903 ukazuje się praca oparta na wynikach
urzą dzania lasu, a w 1903 roku G. Karcow wydaje w Petersburgu obszerną monografię o
Puszczy Białowieskiej (Więcko E.,1984).
W okresie zaboró w ukazało się wiele prac dotyczą cych ż ubra. Ich autorami byli miedzy
innymi: T. G. Ahrens, L. H. Bojanus, F. P. Jarocki i D. Dolmatov (Więcko E. 1984).
Nasilenie prac badawczych w Puszczy Białowieskiej zbiega się z utworzeniem w 1921
roku leśnictwa Rezerwat, przekształconego w 1932 roku w park narodowy. Bezpośrednio po
utworzeniu Rezerwatu rozpoczęto inwentaryzacje fitosocjologiczne drzewostanó w pod
kierunkiem W. Niedziałkowskiego. W tym samym czasie J. Paczoski kontynuował badania
fitosocjologiczne, któ rych wyniki opublikował w 1930 roku, w znanym dziele „ Lasy
Białowież y”. W okresie międzywojennym rozpoczyna swoje badania pó źniejszy dyrektor
Białowieskiego Parku Narodowego J. Karpiński. Badania zwią zane z glebami, zmiennością
składu gatunkowego oraz strukturą lasó w puszczańskich prowadził T. Włoczewski.
W tym okresie ukazują się wyniki badań archeologicznych prowadzonych przez Szmita
i Goetzego. W roku 1935 i 1937 opublikowano wyniki badań nad historią lasó w
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puszczańskich, prowadzonych metodą analizy pyłkowej, przez A. Paszewskiego i F.
Poznańskiego. W 1939 roku ukazuje się znana praca O. Hedemanna „ Dzieje Puszczy
Białowieskiej w Polsce przedrozbiorowej”. Nadal ukazują się publikacje poświecone
zwierzynie puszczańskiej, głó wnie ż ubrom. W okresie II wojny światowej prace naukowe na
terenie Puszczy zostają przerwane.
Ponowny rozkwit badań przyrody puszczańskiej nastą pił po II wojnie światowej. W
1945 roku utworzono w Białowież y filię Instytutu Badawczego Leśnictwa, a jej kierownikiem
(ró wnież dyrektorem Parku) został J. Karpiński, któ ry założ ył muzeum, bibliotekę i
pracownie naukowe, jednocześnie prowadzą c szeroko zakrojone badania naukowe. W 1949
roku w dziele „ Materiały do bioekologii Puszczy Białowieskiej” przedstawił listy gatunkó w
roślin w poszczegó lnych typach zbiorowisk Białowieskiego Parku Narodowego oraz listy
gatunkó w zwierzą t przynależ ą cych do ró ż nych grup funkcjonalnych.
W 1952 roku filia IBL została przekształcona w Zakład Badania Lasó w Pierwotnych,
pó źniej w 1979 r. w Zakład Ochrony Przyrody IBL. Kolejnymi jej kierownikami zostali S.
Graniczny, R. Pachlewski i A.W. Sokołowski. Ta placó wka naukowa prowadziła i nadal
prowadzi rozległe badania przyrodnicze zaró wno na terenie Puszczy Białowieskiej, jak i na
terenie innych są siednich puszcz Polski połnocno-wschodniej.
W latach 1949 - 1952 w Białowież y działała ró wnież Stacja Ekologii Roślin w ramach
filii IBL. W roku 1952 na bazie Stacji Ekologii Roślin IBL utworzona została Stacja
Geobotaniczna Polskiej Akademii Nauk. Dziś prowadzi działalność naukową

jako

Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownikiem Stacji jest od
1962 roku J. B. Faliński. Stacja prowadzi badania między innymi z zakresu dynamiki
roślinności i populacji roślinnych, w krajobrazie naturalnym i antropogenicznym, kartografii
roślinności, fenologii zbiorowisk roślinnych i w wielu innych dziedzinach nauk
przyrodniczych. Stacja od 1972 roku wydaje biuletyn „ Phytocoenosis”, poświęcony pracom
powstałym w Białowieskiej Stacji Geobotanicznej i przy wspó łpracy ze Stacją .
Na bazie materiałó w zebranych podczas badań nad ssakami, zapoczą tkowanych
bezpośrednio po wojnie przez J. J. Karpińskiego, w 1956 roku utworzono w Białowież y
Zakład Badania Ssakó w Polskiej Akademii Nauk. Organizatorem Zakładu i jego pierwszym
kierownikiem został A. Dehnel. W 1963 roku kierownictwo Zakładu przeją ł Z. Pucek. Zakład
podejmował wiele badań, między innymi, z zakresu: indywidualnej, sezonowej i wiekowej
zmienności ssakó w, dynamiki populacji i rozrodu ssakó w, fauny ssakó w Polski, hybrydyzacji
naturalnej, parazytologii, struktury przestrzennej wolnej populacji ż ubró w i wiele innych.
Zakład wydaje własne czasopismo „ Acta Theriologica” poświęcone dziko ż yją cym ssakom.
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Do najbardziej znanych publikacji wydanych po II wojnie światowej przez naukowcó w,
zwią zanych w ró ż nym stopniu z białowieskimi placó wkami naukowymi, należ y zaliczyć
prace profesoró w A. W. Sokołowskiego, J. B. Falińskiego, K. Falińskiej, W. i A.
Matuszkiewiczó w, B. i W. Jędrzejewskich, A. Dehnela, Z. Pucka, S. Kossak, a takż e J.
Raczyńskiego, J. Gutowskiego, K. Wołka i E. Malzahn. Prace te obejmują ce ró ż ne
zagadnienia głó wnie z zakresu flory i fauny Puszczy Białowieskiej i terenó w są siednich
opró cz waloró w naukowych, mają duż e znaczenie praktyczne.
Do badań prowadzonych przez naukowcó w z zakładó w badawczych spoza Białowież y
należ y zaliczyć, między innymi, badania gleboznawcze prowadzone w latach 60-tych przez Z.
Prusinkiewicza i A. Kowalkowskiego, zmierzają ce do pogłębienia wiedzy o glebach,
siedliskach, szacie roślinnej i stosunkach wodnych Białowieskiego Parku Narodowego. Tu
należ y wspomnieć o badaniach gleboznawczych w Puszczy prowadzonych przez H. Uggla i
Z. Uggla oraz o badaniach M. J. Dą browskiego z zakresu pó źno-glacjalnej i holoceńskiej
historii lasó w puszczańskich. Badania archeologiczne prowadzili T. Dzierż ykraj-Rogalski, J.
Jaskanis, D. Jaskanis, M. Borowik-Dą browska, I. Gó rska i inni. Do waż niejszych badań
należ y zaliczyć przeprowadzoną inwentaryzację przyrodniczo-leśną rezerwatu ścisłego BPN
wykonaną w latach 50-tych pod kierunkiem R. Zaręby.
Liczne prace poświęcono tematyce ż ubra, prowadzili je: J. Ż abiński, A. Dehnel, L. N.
Koroczkina, Z. Pucek, J. Raczyński, Z. Krasiński i inni.
W 1965 roku na terenie obecnego Obrębu Zwierzyniec utworzono Leśnictwo
Ekperymentalne Budy. Prowadzono tu prace o znaczeniu praktyczno-gospodarczym, pod
kierunkiem S. Granicznego, nad zró ż nicowaniem struktury drzewostanó w oraz odnowieniem
lasu na powierzchniach i ró ż nych rodzajach cięć. Wyniki tych badań wykorzystano przy
pracach nad udoskonaleniem rodzajó w rębni w Puszczy Białowieskiej.
Ze względu na wyją tkowe walory Puszczy Białowieskiej badania prowadzą tu liczni
specjaliści z zagranicy. Łą czna liczba publikacji i doniesień naukowych dotyczą cych Puszczy
Białowieskiej zbliż a się do 5000 pozycji. Białowież a jest ró wnież miejscem wielu konferencji
z ró ż nych dziedzin nauki.
Szczegó lne walory przyrody puszczańskiej od wiekó w wzbudzają zainteresowanie
pisarzy i artystó w. Jednym z pierwszych poemató w zwią zanych z Puszczą białowieską jest
„ Pieśń o ż ubrze” napisana w języku łacińskim, w 1523 roku, przez Mikołaja Hussowskiego.
Przyroda puszczańska znajdowała miejsce w twó rczości tak znanych pisarzy polskich jak:
Jó zef Ignacy Kraszewski, Henryk Sienkiewicz, Wacław Sieroszewski, Eliza Orzeszkowa.
Pobyt w Puszczy uświetnił Zygmunt Gloger w publikacjach „ Wycieczki do Białowież y” i

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

113

„ Białowież y w albumie”. Z pobytu Antoniego Kamińskiego pozostały „ Szkice z Puszczy
Białowieskiej”. Zwią zki z Puszczą znajdujemy w twó rczości Juliana Ejsmonda i w opisach
literackich Antoniego Ferdynarda Ossendowskiego. Takż e miejscowi poeci, jak zamieszkały
w Białowież y Borys Russko, opiewali piękno Puszczy w swojej poezji.
Wśró d licznych malarzy i plastykó w, któ rych twó rczość zwią zana była z

Puszczą

Białowieską moż na wymienić Leona Wyczó łkowskiego, któ ry za plansze z trzema dębami
otrzymał złoty medal na wystawie w Paryż u oraz Stanisława Karniewskiego. Z Puszczą
zwią zane są ró wnież rysunki J. Kossaka, drzeworyty K. Wró blewskiej i J. Zeligi, obrazy A.
Welsa i M.

Wołkowyckiego. W czasach wspó łczesnych Puszcza jest natchnieniem

filmowcó w, czego przykładem jest film „ Tętno pierwotnej puszczy” B. i J. Walencikó w.
Wyrazem zainteresowania Puszczą plastykó w są coroczne plenery z udziałem znanych
malarzy zagranicznych.

Puszczański starodrzew sosnowo-ś wierkowy
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6. EDUKACJA, PROMOCJA, REKREACJA I TURYSTYKA
6.1. Placó wki edukacji ekologicznej
W celu lepszego poznania waloró w przyrodniczych i wykorzystywania zasobó w
Puszczy Białowieskiej stworzono, zaró wno w poszczegó lnych nadleśnictwach jak i
Białowieskim Parku Narodowym, system edukacji indywidualnej jak i system edukacji
grupowej realizowanej w ramach programó w nauczania na ró ż nych szczeblach. Na terenie
zarzą dzanym przez Lasy Państwowe zorganizowano następują ce ośrodki i punkty edukacji
przyrodniczo-leśnej: Ośrodek Edukacji Leśnej „ Jagiellońskie” w Nadleśnictwie Białowież a,
Izba Leśna Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Nadleśnictwie Browsk, sezonowy Punkt
informacji

turystycznej

„ Zwierzyniec”

w

Nadleśnictwie

Hajnó wka.

Na

terenie

Białowieskiego Parku Narodowego funkcjonuje Ośrodek Edukacji Przyrodniczej im. Prof. J.
J. Karpińskiego, Rezerwat Pokazowy Zwierzą t oraz najstarsze w wojewó dztwie podlaskim
muzeum przyrodniczo-leśne. Zajęcia prowadzone są na terenie ośrodkó w i w terenie w
obrębie ścież ek edukacyjnych.
Ośrodek Edukacji Leśnej „ Jagiellońskie” utworzony w 1998 roku eksponuje między
innymi: tematykę z zakresu ochrony przyrody i środowiska, historii, hodowli, ochrony i
uż ytkowania lasu, środowiska geograficznego i kulturotwó rczej roli lasu. Tu moż na znaleźć
materiały poglą dowe dotyczą ce budownictwa sakralnego, rękodzieła rzemieślnikó w
puszczańskich, starych narzędzi leśnych. W ośrodku organizowane są wystawy starych
fotografii i fotografii amatorskich oraz obrazó w o tematyce przyrodniczej. Ośrodek ma do
dyspozycji 40 miejsc w salach edukacyjnych, bibliotekę, sprzęt audiowizualny, wyposaż enie
do ćwiczeń terenowych, kuchnię i stołó wkę oraz miejsce ogniskowe. Rocznie z zajęć
prowadzonych w terenie przez Nadleśnictwa korzystało 2000 – 2500 osó b. Ośrodek zwiedza
rocznie około 4000 osó b. Ośrodek wspó łpracuje w ramach projektu „ Puszcza Białowieska”
DANCEE nad zagadnieniami edukacyjnymi dla całej Puszczy. Waż ną dziedziną edukacji jest
prowadzenie praktyk zawodowych dla ucznió w Zespołu Szkó ł Leśnych. Przy Ośrodku
zrekultywowano ż wirownię, któ ra wykorzystywana jest jako geologiczny punkt dydaktyczny.
Izba Edukacji Przyrodniczo-Leśnej zlokalizowana jest w Gruszkach przy siedzibie
Nadleśnictwa Browsk. Do istotnych działań Izby należ y zaliczyć prowadzenie czasowych
wystaw o charakterze przyrodniczo-leśnym, organizowanie wycieczek edukacyjnych,
wspó łpraca z regionalna gazetą oraz organizacja ró ż nego rodzaju imprez zwią zanych z
ochroną środowiska. Izba eksponuje wiedzę o lesie, jego historii, oraz urzą dza wystawy
fotografii i rzeźby.
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Punkt informacji turystycznej „ Zwierzyniec”

zlokalizowany jest w Nadleśnictwie

Hajnó wka, przy szosie Hajnó wka – Białowież a. Moż na tu uzyskać wszystkie podstawowe
informacje o Puszczy Białowieskiej i zwiedzić ekspozycję kolejki leśnej. Jest to punkt
sezonowy.
Ośrodek Edukacji Przyrodniczej im. Prof. J. J. Karpińskiego znajduje się w Parku
Pałacowym w Białowież y. Ośrodek prowadzi zajęcia na miejscu jak ró wnież W Parku
Pałacowym, Rezerwacie Pokazowym, w rezerwacie ścisłym BPN i na terenie Obrębu
Ochronnego Hwoźna. Ośrodek dysponuje bogatą bazą edukacyjną , w tym wyposaż eniem do
ćwiczeń terenowych i laboratoryjnych. Planowane jest uruchomienie licznej bazy noclegowej,
stołó wki i kuchni.
Szeroka działalność edukacyjna prowadzona jest w wielu szkołach powiatu
hajnowskiego. Są to między innymi: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Narwi, Zespó ł
Szkó ł z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnó wce, I Liceum Ogó lnokształcą ce w
Hajnó wce, Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych oraz Zespó ł Szkó ł Leśnych w
Białowież y. Placó wki te zrzeszają ucznió w i młodzież w kołach i klubach ekologicznych,
uczestniczą w licznych konkursach i sesjach o tematyce ekologicznej i Puszczy Białowieskiej,
wydają gazetki ścienne i plakaty propagują ce ochronę przyrody, czynnie uczestniczą w
akcjach jak: „ Sprzą tanie Świata”, „ Dzień Ziemi”, „ Dzień Ochrony Środowiska”, dokarmianiu
zwierzyny i w wielu innych zajęciach praktycznych.
6.2. Ścieżki dydaktyczne
Do chwili obecnej na terenie Puszczy Białowieskiej utworzono 13 ścież ek
dydaktycznych, z tego 11 usytuowanych jest na terenach zarzą dzanych przez Lasy
Państwowe, a 1 ścież ka z wież ą obserwacyjną została urzą dzona przez Ogó lnopolskie
Towarzystwo Ochrony Ptakó w (Antczak A., (red.), 2001).
W Nadleśnictwie Białowież a utworzono następują ce ścież ki dydaktyczne:
„ Krajobrazy Puszczy” o

długości 4,5 km – przedstawia: historię gospodarowania

zasobami leśnymi, leśnictwo, zmiany w środowisku leśnym spowodowane działalnością
człowieka, zalesienia, ochronę lasu i przyrody, budowę lasu, gatunki rodzime i obce w lesie,
ekosystemy leśne i nieleśne, wykorzystanie drewna.
„ Szlak Dębó w Kró lewskich”

o długości 0,5 km – eksponuje historię Puszczy

Białowieskiej i znaczenie lasu w kulturze,
„ Puszczańskie Drzewa” o długości 3,0 km – pokazuje gatunki drzewiaste Puszczy i
budowę lasu,
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„ Ż wirownia” o długości 0,3 km – przedstawia budowę gleby, budowę geologiczną i
znaczenie lodowca w kształtowaniu powierzchni ziemi,
„ Ż ebra Ż ubra” o długości 3,5 km – prowadzi przez urozmaicone ekosystemy leśne i
nieleśne, głó wnie wilgotne i bagienne,
„ Miejsce Mocy” o długości 0,5 km – eksponuje zabytki kultury materialnej i historię
uż ytkowania Puszczy.
„ Śladem działalności człowieka” („ Miejsce Mocy”) – zlokalizowana w oddziale 495
prezentuje domniemane miejsce kultu plemion z okresu wczesnego średniowiecza, kamienny
krą g zwany „ Miejscem Mocy”.
Ponadto na terenie Nadleśnictwa Białowież a planowane są

następne ścież ki

dydaktyczne i punkty edukacyjne: „ Ż wirownia i Torfowisko” – geologiczno-gleboznawcza,
„ W poszukiwaniu nietoperzy” i „ Puszczańskie Bory”.

Począ tek ś cież ki dydaktycznej „Szlak Dę bó w Kró lewskich”

W Nadleśnictwie Browsk funkcjonują następują ce ścież ki dydaktyczne:
„ Pod Dębami” o długości około 9,0 km – przedstawiają ca budowę drzewostanó w
puszczańskich, budowę gleby, hodowlę lasu oraz szkó łkę leśną ,
„ Ornitologiczna OTOP” (z wież ą obserwacyjną ) o długości 7,0 km

– służ y do

obserwacji ptakó w i ich siedlisk w Puszczy Białowieskiej i w Dolinie Narwi.
Na terenie nadleśnictwa planowane jest urzą dzenie ścież ki edukacyjnej wokó ł siedziby
nadleśnictwa i połą czenie jej ze ścież ką „ Pod Dębami”.
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W Nadleśnictwie Hajnó wka urzą dzono dotychczas następują ce ścież ki:
„ Kolejką wą skotorową z Hajnó wki do Topiła” o długości około 11 km – przedstawia
podczas przejazdu przez Puszczę szereg podstawowych zbiorowisk leśnych, rezerwaty
przyrody i liczne drzewa pomnikowe,
„ Harcerska Gó rka” o długości 4,0 km – przedstawia budowę lasu, rekreację w lesie
oraz pielęgnacje lasu,
„ Osobliwości Puszczy” o długości około 1,0 km – omawia gatunki zwierzą t ró ż nych
środowisk leśnych oraz ich nisze ekologiczne.
„ Kolejką leśną przez Lipiny” o długości około 7,0 km – uruchomiona na począ tku 2001
roku, oferuje przejazd przez przez Puszczę kolejką wą skotorową na trasie od Hajnó wki do
„ Linii Postołowskiej”.

Począ tek ś cieżki dydaktycznej „Kolejką wą skotorową z Hajnó wki do Topiła”

Przy ścież kach edukacyjnych ustawione są tablice informacyjno-dydaktyczne. Są one
uzupełniane i wymieniane w przypadku zniszczenia.
6.3.Szlaki turystyczne, parkingi leśne, miejsca ogniskowe
Na terenie Nadleśnictw Puszczańskich utworzono szlaki turystyczne na

łą cznej

długości około 206 km, z tego 23 km to szlaki turystyczne konne.
w Nadleśnictwie Białowież a utworzono następują ce szlaki turystyczne piesze:
czerwony (9 km), zielony (9,5 km), niebieski (23 km), ż ó łty (20 km) oraz czarne (łą cznikowe
oraz doprowadzają ce do ciekawych miejsc – 6,5 km). Ponadto utworzono tu następują ce
szlaki turystyczne konne: Czerlonka – Tryb Grubolipny – Tryb Jagielloński – Tryb
Zwierzyniecki – Czerlonka (4,5 km), Czerlonka – Tryb Grubolipny – Gó ra Batorego (11 km),
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Droga Sinicka od szosy do toru kolejowego (3 km), Grudki – Tryb Jagielloński – OEL –
Podolany (4,5 km).
w Nadleśnictwie Hajnó wka utworzono szlaki turystyczne piesze: zielony: Hajnó wka –
Białowież a (18,5 km), niebieski: mały szlak powstania styczniowego (27 km), czerwony:
Hajnó wka – Narewka (9,5 km) i ż ó łty: Białowież a – Topiło (7 km).
w Nadleśnictwie Browsk utworzono następują ce szlaki turystyczne: czerwony:
Rezerwat Szczekotowo – Narewka (10 km), zielony: granica z Nadleśnictwem Ż ednia –
zalew Siemianó wka (5 km), czarny (łą cznikowy – 2 km), zielony: Jelonka – Kosy Most (5
km), ż ó łty: Białowież a – Narewka (7 km), niebieski: Białowież a – Siemianó wka (30 km).
Szlaki oznakowane są w terenie i znajdują się pod stałą opieką oddziałó w PTTK w
Białowież y, Hajnó wce i Białymstoku.
W Białowieskim Parku Narodowym ró wnież utworzono szereg szlakó w turystycznych.
Na terenie Obrębu Ochronnego Hwoźna znajdują się trasy: „ Wokó ł uroczyska Głuszec”,
„ Wilczy Szlak” i „ Carska Tropina z wież ą widokową ”. Na terenie Rezerwatu Ścisłego
znajdują się: „ Do Dębu Jagiełły”, „ Do Dębu Bartnego”, „ Do Sosny Bartnej”, „ Do Sosny
Kołnierzykowej i Boró w”, „ Do Jesiona Wyniosłego” i „ Przez Łagiery” Wszystkie trasy na
terenie Rezerwatu moż na zwiedzać tylko z przewodnikiem, a część z nich tylko za zgodą
Dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego.
Z innych urzą dzeń turystycznych na terenie Puszczy zlokalizowano:
w Nadleśnictwie Białowież a:
-

miejsca ogniskowe o ograniczonym dostępie: w uroczyskach Hajduki i Gierkó wka, na
terenie OEL „ Jagiellońskie”, w okolicach wsi Pogorzelce i Budy oraz obok szkó łki leśnej
w Czerlonce,

Miejsce ogniskowe w uroczysku Hajduki w Nadleś nictwie Białowieża
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-

camping Grudki (zadaszenia, stoły, ławy, przyłą cza elektryczne, szalet i umywalnia),

-

parkingi samochodowe: w oddz. 367Ar, 424Dabc, 500Da/529Abd, 452Bij,

-

parkingi dla pojazdó w konnych: w oddz. 367Ar, 473Cg, 424Da, 500Da,

-

wiaty i zadaszenia: w uroczysku Stara Białowież a, przy ścież kach „ Ż ebra Ż ubra” i
„ Krajobrazy Puszczy”, w uroczyskach Gierkó wka i Hajduki oraz przy miejscach
ogniskowych w okolicy Bud i Pogorzelec.

w Nadleśnictwie Hajnó wka:
-

miejsca ogniskowe: Topiło oddz. 598Df, Lipiny oddz. 271Bb, Łozice oddz. 536Bl,
Judzianka oddz. 383Ah,

-

mini skansen kolejki leśnej wą skotorowej w bazie byłego OTL – u.

w Nadleśnictwie Browsk:
-

parkingi leśne ogó lnodostępne: Świnoroje, Gruszki, Przechody, Rybaki.

-

parkingi dostępne po wydaniu identyfikatora: Olchó wka, Masiewo.

-

parking Obrębu Ochronnego Hwoźna – drogę dojazdową do parkingu udostępniło
Nadlesnictwo Browsk.

-

miejsca ogniskowe: Świnoroje oddz. 78Ba, Olchó wka oddz. 80Cb.

Parking leś ny Świnoroje w Nadleś nictwie Browsk

Wszystkie tereny przeznaczone do rekreacji, turystyki i wypoczynku oznakowane są
tablicami. Dojazd do nich moż liwy jest drogami publicznymi, bą dź oznakowanymi szlakami
turystycznymi. Wszystkie miejsca ogniskowe są specjalnie przygotowane, oczyszczone do
gleby mineralnej i obłoż one brukiem kamiennym. Za właściwe korzystanie z urzą dzeń
turystycznych odpowiadają osoby wyznaczone przez Nadleśnictwa.
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7. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA REGIONU - wybrane zagadnienia
7.1 Komunikacja
Sieć komunikacyjną Puszczy Białowieskiej i terenó w do niej przyległych tworzą drogi
publiczne i koleje. W skład dró g publicznych wchodzą :
-

drogi wojewó dzkie bitumiczne o łą cznej długości 49,25 km,

-

drogi powiatowe o długości całkowitej 153,41 km, w tym: o nawierzchni bitumicznej
78,59 km, brukowej – 18,61 km, tłuczniowej – 54,50 km i gruntowej – 1,71 km,

-

drogi gminne o długości 88,63 km, w tym: o nawierzchni bitumicznej – 17,52 km,
tłuczniowej 9,43 km, gruntowej ulepszonej – 37,95 km i gruntowej naturalnej – 23,73 km.
Gęstość sieci dró g publicznych o nawierzchni twardej i ulepszonej wynosi 23,4 km/100

km2 (stan na 31.12.1999 r.). Dla poró wnania w dawnym wojewó dztwie białostockim 54,8
km/100 km2, w kraju 78,2 km/100 km2 (stan na 31.12.1998 r.). Na niski wskaźnik
zagęszczenia sieci dró g publicznych miał wpływ głó wnie niski stopień zainwestowania terenu
i wysoka lesistość.
Przez omawiany obszar przebiegają następują ce linie kolejowe:
-

linia państwowa: Siedlce – Czeremcha – Hajnó wka – Nieznany Bó r o długości 26 km,

-

linie wojewó dzkie: Hajnó wka – Cisó wka – Granica Państwa o długości 32 km i Nieznany
Bó r – Białowież a (aktualnie zawieszona) o długości około 20 km.
Dodatkowo w pó łnocnej części LKP znajdują się liczne odgałęzienia lokalnych linii

kolejowych:
-

do magazynu paliw firmy „ Naftobaza” sp. z o. o. koło wsi Zabłotczyzna,

-

do stacji przeładunkowej firm „ Eco-Agro” i „ Makro” koło wsi Planta,

-

linie szerokiego toru Siemianó wka – Grodzisk i Skupowo – Chryzanó w – Zwodzieckie
(obecnie wykorzystywane lokalnie z Siemianó wki do Skupowa przez firmę „ Cyklon”),

-

do obecnie nieczynnej stacji przeładunkowej Wią zkó w.
Na linii kolejowej Hajnó wka – Cisó wka – Granica Państwa kursują pocią gi z ładunkami

niebezpiecznymi. Na odcinku od Nieznanego Boru do Białowież y zawieszono kursowanie
pocią gó w ze względu na zły stan toró w oraz deficytowość przewozó w.
7.2. Gospodarka wodna
Źró dłem zaopatrzenia w wodę obszaru Puszczy Białowieskiej są wody podziemne.
Potwierdzone zasoby ujęć wó d podziemnych wynoszą 1279 m3/h. Ujęcia wó d zlokalizowane
poza regionem puszczańskim i zaopatrują ce w wodę omawiany obszar wynoszą około 618
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m3/h. W miejscowościach nie objętych siecią wodocią gową źró dłem zaopatrzenia w wodę są
głó wnie studnie kopane ujmują ce wodę z pierwszego poziomu wodonośnego.
Na omawianym obszarze na koniec 1999 r. długość sieci wodocią gowej wynosiła 186,5
km. Zwodociagowanych zostało 71 miejscowości wiejskich (około 80%). Jest to wskaźnik
wyż szy od średniej dla wojewó dztwa podlaskiego, któ ry wynosi około 60%. Poza systemem
wodocią gó w pozostaje nadal 18 niewielkich miejscowości oraz część zabudowy kolonijnej.
Zaopatrzenie w wodę realizowane są przez sieć wodocią gó w komunalnych i zakładowych.
Wodocią gi komunalne, pobierają ce wodę z utworó w czwartorzędowych, zlokalizowane
są w Białowież y, Orzeszkowie, Narewce, Siemianó wce, Starym Lewkowie i Masiewie. Sieć
tą uzupełniają wodocią gi zlokalizowane poza regionem puszczańskim w Dubiczach
Cerkiewnych, Nowoberezowie, Narwi, Łosince, Rybakach i Hajnó wce.
Wodocią gi zakładowe to: wodocią gi Nadleśnictwa Białowież a zlokalizowane w
Czerlonce i Grudkach, wodocią g zakładowy PKP Siemianó wka oraz wodocią g Nadleśnictwa
Browsk w Gruszkach.
Zasady zagospodarowania w strefach ochronnych ujęć wody reguluje rozporzą dzenie
MOŚ,ZNi L z dn. 5 listopada 1991 r. w sprawie zasad ustanowienia stref ochronnych i ujęć
wodnych (Dz. U. Nr 116, poz. 504).
Największą inwestycją zrealizowaną na pó łnocnych obrzeż ach Puszczy Białowieskiej
jest zbiornik wodny Siemianó wka, usytuowany w szerokiej i zabagnionej Kotlinie Narwi.
Zbiornik otoczony jest w części wałami ziemnymi, a w części opiera się o naturalne
krawędzie terenu. Od zachodu zamknięty jest betonową zaporą czołową . Na etapie
planowania przewidywano zgromadzenie 45 mln m3 wody do nawodnień rolniczych w
dolinach gó rnej Narwi i Supraśli, osuszonych terenó w Bagno Wizna oraz zabezpieczenie 17
mln m3 na potrzeby gospodarki komunalnej i przemysłu Białegostoku. Budowę zbiornika
rozpoczęto w 1977 roku. Piętrzenie wó d rozpoczęto w 1988 r. z chwilą przegrodzenia koryta
Narwi zaporą czołową .
Do innych zbiornikó w wodnych należ y zaliczyć, trzy stawy na Perebelu w Topile, oraz
staw na Narewce w Parku Pałacowym w Białowież y. W roku 1964 w białoruskiej części
Puszczy zbudowano dwa zbiorniki na Przewłoce przy drodze z Białowież y do Kamieniukó w.
Wszystkie zbiorniki wodne powstały poprzez spiętrzenie rzek i strumieni.
Do innych elementó w infrastruktury technicznej zwią zanej z gospodarką wodną w
Puszczy Białowieskiej moż na zaliczyć bystrotoki (piaszczyste progi wzmocnione drewnem i
kamieniami polnymi ułoż one w poprzek ciekó w wodnych). Projekt budowy bystrotokó w na
puszczańskich ciekach wodnych, jako element programu małej retencji w lasach, opracowało
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PTOP dzięki dotacji GEF/ SGP i przy
wspó łpracy

administracji

nadleśnictw

wchodzą cych w skład LKP PB (PTOP,
materiały internetowe). Celem projektu jest
spowolnienie i ograniczenie odpływu wó d
roztopowych i pó źno wiosennych z Puszczy,
co ma służ yć ochronie wilgotnych i mokrych
Bystrotok na rz. Ł utownia (foto PTOP)

siedlisk, któ re stanowią waż ną ostoję wielu

rzadkich i giną cych gatunkó w zwierzą t. Budowę bystrotokó w rozpoczęto w 1999 r. Do końca
2001 r. na terenie Nadleśnictwa Browsk zaprojektowano i wykonano 17 progó w –
bystrotokó w na rzekach: Łutowni, Braszczy, Jelonce, Przędzielnej oraz na cieku bez nazwy
płyną cym przez Lacką Puszczę. W latach 2002 – 2003 planowana jest budowa dalszych 43
bystrotokó w na ciekach wodnych na obszarze całego LKP PB (10 w Nadleśnictwie
Białowież a, 15 w Nadleśnictwie Browsk i 18 w Nadleśnictwie Hajnó wka). PTOP planuje
ró wnież renaturalizację koryta Narewki na odcinku długości 2,5 km między mostem na ul.
Parkowej a mostem na ul. Towarowej w Białowież y. Projekt ma być wykonany poprzez
wydłuż enie koryta rzeki i jego meandryzację
7.3. Oczyszczanie ściekó w i skł
adowanie odpadó w
Na omawianym terenie znajdują się 4 mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ściekó w
o łą cznej średnio dobowej przepustowości urzą dzeń Q = 837 m3/d. Są to oczyszczalnie
zlokalizowane w Białowież y, Narewce, Lewkowie Starym i Hajnó wce, gdzie ścieki
odprowadzane są do rzeki Leśnej Prawej przepływają cej przez Puszczę Białowieską .
Sieć komunalną uzupełniają zakładowe oczyszczalnie ściekó w. Są to: zakładowa
oczyszczalnia ściekó w Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach, oczyszczalnie ściekó w w
Ośrodku Edukacji Ekologicznej Jagiellońskie Nadleśnictwa Białowież a, w Jednostce
Wojskowej w Nieznanym Borze, w „ Naftobazie” sp. z o. o. w Narewce i w Zapleczu
Eksploatacyjnym Zbiornika Wodnego „ Siemianó wka” w Nowej Łuce.
Unieszkodliwianie odpadó w stałych w regionie puszczańskim odbywa się poprzez ich
składowanie na 3 wysypiskach gminnych o łą cznej powierzchni 13,29 ha i 11 wysypiskach
wiejskich o łą cznej powierzchni 7,67 ha.

Ponadto odpady magazynowane są na 3

wysypiskach gminnych położ onych w bezpośrednim są siedztwie omawianego terenu.
Wysypiska gminne odpadó w stałych zlokalizowane są w: Białowież y na powierzchni –
2,46 ha, w Hajnó wce na powierzchni – 8,47 ha, w Narewce na powierzchni – 2,36 ha. Na
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pó łnocnych i zachodnich obrzeż ach Puszczy Białowieskiej gminne wysypiska odpadó w
znajdują się w Dubiczach Cerkiewnych, Kleszczelach i Narwi.
Wysypiska wiejskie, na któ rych składowanie odpadó w odbywa się w sposó b
niekontrolowany, znajdują się na gruntach wsi: Wojnó wka – 0,40 ha, Wiluki – 0,40 ha,
Werstok – 0,50 ha, Pasieczniki Małe – 0,50 ha, Policzna – 0,37 ha, Orzeszkowo – 1,00 ha,
Cimochy – 1,00 ha, Rybaki – 1,30 ha, Siemianó wka – 1,00 ha, Nowa Łuka – 0,70 ha, i
Podlewkowie – 0,50 ha. W wielu miejscach odpady wyrzucane są w miejsca przypadkowe,
najczęściej we wszelakiego rodzaju obniż enia terenu. We wsi Pogorzelce lokalne śmietnisko
zlokalizowane jest w bezpośredniej bliskości rzeki Narewka, któ ra w tym miejscu jest
zachodnią granicą Rezerwatu Ścisłego BPN (Kawecka A. i inni, 1995).
7.4. Energetyka, ciepł
ownictwo, gazownictwo i telekomunikacja
Źró dłem zasilania w energię elektryczną osadnictwa na terenie puszczańskim są stacje
transformatorowo - rozdzielcze zlokalizowane w Hajnó wce, Lewkowie i Michałowie,
zasilane linią WN 110kV relacji Białystok – Michałowo – Lewkowo – Hajnó wka – Bielsk
Podlaski. Głó wny układ zasilają cy stanowią linie SN 15 kV napowietrzne i kablowe. Na
terenie puszczańskim zlokalizowane są 142 stacje transformatorowe (słupowe, wież owe i
parterowe). Na omawianym terenie funkcjonuje elektrownia wodna o mocy 160 kV,
zlokalizowana na zaporze czołowej zbiornika „ Siemianó wka”.
Rejon Puszczy Białowieskiej nie jest zgazyfikowany. Kotłownie pracują na takich
paliwach jak: węgiel kamienny, koks, drewno, trociny, olej opałowy, gaz propan-butan oraz
energia elektryczna. Stan techniczny kotłowni jest zró ż nicowany i wymaga nie tylko
remontó w lecz ró wnież modernizacji ze względu na zmianę paliwa na bardziej ekologiczne.
System telekomunikacyjny oparty jest o automatyczne centrale cyfrowe zlokalizowane
w Hajnó wce, Białowież y, Nowosadach, Narewce, Lewkowie i Siemianó wce. Stan obecny i
jego

ewentualna

rozbudowa

nie

stwarza

większego

zagroż enia

przyrodniczego.
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8. ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
8.1. Zagrożenia ze strony gospodarki leśnej i ł
owieckiej
Zagroż enia ze strony duż ych roślinoż ercó w. Problem szkó d od zwierzyny pojawił się
wraz z pierwszymi pró bami odnowienia lasu przez człowieka (RDLP Białystok, 2002).
Zgryzanie pędó w i spałowanie młodych drzewek przez jeleniowate i ż ubry, zgryzanie
sadzonek przez zają ce, buchtowanie powierzchni upraw przez dziki wpływa na opó źnienie
wzrostu drzewek, powoduje ich deformacje rozwojowe, obumieranie lub obniż enie
odporności na niekorzystnie działanie innych czynnikó w środowiskowych. Ponieważ niektó re
gatunki drzew (np. jesion, dą b, sosna) są przez zwierzynę preferowane jako pokarm, prowadzi
to do rugowania ich ze składu odnowień naturalnych i sztucznych. W skrajnych przypadkach
przy znacznie przekroczonej pojemności łowisk w lesie moż e dojść do zupełnego zaniku
drzewostanó w I klasy wieku.
Puszcza Białowieska od najdawniejszych czasó w zapewniała zwierzynie znakomite
warunki bytowania i rozwoju. Wielokrotnie też w jej historii, sztucznie utrzymywane wysokie
stany liczebne duż ych roślinoż ercó w prowadziły do nadmiernego wzrostu poziomu
uszkodzenia drzewostanó w, przeważ nie młodszych klas wieku. Liczne badania wykazały, ż e
przy dużym przegęszczeniu łowisk ż adne zabezpieczają ce środki techniczne nie są skuteczne.
Dotyczy to ró wnież grodzenia upraw i stosowania środkó w odstraszają cych, gdyż zwierzyna
zmienia tylko miejsca ż erowania. Ustalenie na właściwym poziomie stanu duż ych
roślinoż ercó w prowadzi do zmniejszenia szkó d w młodym pokoleniu lasu i co jest
udowodnione, dodatnio wpływa na cięż ar tuszy i jakość poroż a. Obok zagęszczenia, istotnym
warunkiem jest stosunek liczbowy płci i skład wiekowy populacji zbliż ony do warunkó w
naturalnych. Im mniej korzystny jest stosunek ilościowy płci i skład wiekowy populacji tym
większe są szkody w drzewostanach. Jedną z przyczyn wzrostu szkó d jest ograniczenie bazy
ż erowej, w tym powierzchni otwartych, upraw i młodnikó w. Specjaliści twierdzą , ż e na
wielkość szkó d istotnie wpływa zakłó canie rytmu dobowego zwierzyny, wielkość chmary
jeleni, koncentracja ż ubró w w ostojach i częste polowania z podchodu.
W cią gu ostatnich 5 lat rozmiar szkó d powodowanych przez zwierzynę w Puszczy
Białowieskiej

ulega

systematycznemu

zmniejszeniu

(RDLP

Białystok,

2002).

Prawdopodobną przyczyną jest tutaj spadek liczby jeleni i saren spowodowany wzmoż oną
presją drapież niczą ze strony wilkó w. Wyniki inwentaryzacji szkó d przeprowadzonej w 2001
r. przestawia zestawienie na str. 125 (RDLP Białystok, 2002).
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Zestawienie powierzchni uszkodzeń od zwierzyny w drzewostanach LKP PB w 2001 r.
Uszkodzenia w poszczegó lnych grupach drzewostanó w
Ł ącznie uszkodzenia
Gatunek
od
zwierzyny w LKP
Mł
odniki
Starsze drzewostany
zwierz. Uprawy
[ha]
[%]
[ha]
[%]
[ha]
[%]
[ha]
[%]
1

Jeleń
Ż ubr
Dzik
Ł oś
Zają c
Sarna

2

3

4

5

6

7

8

9

429,78
183,93
72,54
17,86
34,33
33,08

55,71
23,84
9,40
2,31
4,45
4,29

473,44
294,34
0
48,77
0
0

57,98
36,05
0
5,97
0
0

274,58
662,41
0
3,04
0
0

29,21
70,47
0
0,32
0
0

1177,8
1140,7
72,54
69,67
34,33
33,08

46,59
45,12
2,87
2,76
1,36
1,31

100,00

816,55

100,00

940,03

100,00

2528,12

100,00

Razem w
771,52
LKP

Przedstawione powyż ej wyniki wskazują , iż pomimo kilkuletniej tendencji do
zmniejszania się powierzchni drzewostanó w dotkniętych szkodami od zwierzyny w dalszym
cią gu występują one w LKP PB na ponad 2528 ha lasu. Uszkadzane są zaró wno uprawy
(30,52% ogó łu szkó d), młodniki (32,30% ogó łu szkó d), jak i drzewostany starsze (37,18%
ogó łu szkó d). Najbardziej niebezpieczne są szkody wyrzą dzane w najmłodszych generacjach
lasu, gdyż w skrajnych przypadkach mogą one prowadzić do przekształcenia się
wartościowych upraw i młodnikó w w halizny. W starszych drzewostanach występują cą
najczęściej szkodą jest spałowanie, w wyniku któ rego następuje obniż enie stanu zdrowotnego
drzew i ich jakość techniczna.
Udział poszczegó lnych gatunkó w ssakó w roślinoż ernych w ogó le szkó d w
poszczegó lnych grupach drzewostanu obrazują poniż sze wykresy.

Powierzchnia szkó d od zwierzyny w grupach drzewostanó w
w LKP PB w 2001 r.

1200
1000
800
pow. szkód [ha]

600

Starsze d - stany
Młodniki

400

Uprawy

200
0
Jeleń

Żubr

Dzik

Łoś

Zają c Sarna

gat. zwierzęcia
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% udział gatunkó w zwierzą t w uszkadzaniu
upraw w LKP PB

2% 4%

4%

Jeleń

9%

Żubr
Dzik
57%

24%

Łoś
Zają c
Sarna

% udział gatunkó w zwierzą t w uszkadzaniu
młodnikó w w LKP PB
6%
Jeleń

36%

Żubr
58%

Łoś

% udział gatunkó w zwierzą t w uszkadzaniu
starszych drzew ostanó w w LKP PB

0%
29%
Jeleń
Ż ubr
Łoś
71%
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Jak widać z powyż szych danych gatunkiem wyrzą dzają cym największe szkody w
Puszczy Białowieskiej jest jeleń. Wyrzą dza on ponad 46% wszystkich szkó d, jest przy tym
gatunkiem najbardziej uszkadzają cym uprawy i młodniki. Zaraz za nim jest ż ubr (około 45%
wszystkich szkó d), któ ry jest gatunkiem najbardziej uszkadzają cym drzewostany starsze.
Wielkość szkó d wyrzą dzanych przez pozostałe gatunki ssakó w występują ce w zestawieniu
miała w 2001 r. znaczenie wyłą cznie lokalne (w odniesieniu do konkretnych drzewostanó w).
Poziom szkó d wyrzą dzanych przez poszczegó lne gatunki w drzewostanach Puszczy
Białowieskiej jest wprost proporcjonalnie skorelowany z wielkością populacji danego
zwierzęcia na tym terenie (patrz ryc. 22 na).
Zagroż enia jako skutek wadliwego wykonywania czynności gospodarczych. Szkody te,
choć minimalizowane i niezamierzone mogą

być wynikiem niedbale lub błędnie

wykonywanych czynności gospodarczych, najczęściej przy pracach zwią zanych z
uż ytkowaniem lasu. Należ ą tu przede wszystkim:
-

zniszczenia odnowień podokapowych i odnowień na gniazdach, niszczenie runa i
wierzchnich warstw gleby, korzeni, koron i pni, w wyniku niewłaściwie przeprowadzonej
ścinki drzew i zrywki drewna,

-

kaleczenie drzew i niszczenie dró g w wyniku uż ywania niewłaściwego taboru
transportowego,

-

zagroż enia ze strony owadó w wynikają ce z przelegiwania w lesie i na składnicach
przejściowych nie okorowanego i nie zabezpieczonego drewna,

-

potencjalne

szkody

od

poż aró w,

wynikają ce

z

nieprzestrzegania

przepisó w

przeciwpoż arowych.
8.2. Zagrożenia ze strony przyrody ożywionej i nieożywionej
Zagroż enia ze strony świata owadó w i grzybó w. Stan zdrowotny lasó w jest
przedmiotem stałej obserwacji i oceny przez służ by terenowe nadleśnictw i aparat kontrolny
Lasó w

Państwowych.

Drzewostany

puszczańskie,

w

któ rych

gatunkiem

szeroko

rozpowszechnionym jest świerk, są stale zagroż one gradacją kornika. Masowe pojawy
kornika miały miejsce kilkakrotnie, zaró wno po pierwszej, jak i po drugiej wojnie światowej.
Jak podają sprawozdania RDLP w Białymstoku, w okresie po II wojnie światowej usunięto
ponad 144 000 m3 drewna świerkowego tj. 21,4% ogó lnego pozyskania drewna. W latach
1958 – 1963 wycinano rocznie około 7 500 m3 świerka opanowanego przez korniki, a w
latach 1963 – 1966

27 000 m3. W ostatnim 10 – leciu szczegó lnie duż e nasilenie

występowania kornika zanotowano w latach 1994 – 1996. Zwią zane to było z długotrwałą
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suszą i drastycznym obniż eniem poziomu wody
gruntowej. Po 1996 roku osią gnięto w Puszczy
zadowalają cy stan sanitarny drzewostanó w. Jednak
huraganowe wiatry (huragan „ Anatol” w grudniu
1999 r. i silna wichura w sierpniu 2000 r.) powaliły
wiele

drzew. W

wyniku

tych

kataklizmó w

pozyskano w Puszczy w 2000 roku ponad 20 200
m3 złomó w i wywrotó w. Opó źnienia w likwidacji
szkó d pohuraganowych, spowodowane między
innymi ograniczeniami w sprawie

wycinania

starych drzew spowodowały wzmoż ony rozró d
kornikó w i ich gradację. Tylko w 2001 roku
usunięto 38 602 m3 złomó w, wywrotó w i posuszu
czynnego, w tym 31500 m3 drewna gatunkó w
Defoliacja koron ś wierkó w puszczańskich
zaatakowanych przez kornika drukarza

iglastych (dane RDLP w Białymstoku).
Ze

strony

owadó w

liścioż ernych

nie

notowano dotychczas większych zagroż eń i szkó d,
poza okresowym występowaniem zawodnicy świerkowej w latach 80 – tych. W 1992 roku
rozpoczęła się gradacja miernikowcó w, powodują c duż e szkody w aparacie asymilacyjnym
drzew i krzewó w liściastych, szczegó lnie w II – piętrze drzewostanó w i w warstwie
podszytowej.
Duż ym zagroż eniem ze strony grzybó w są huby i opieńka, powodują ce znaczne
uszkodzenia w odziomkowych częściach drzew. Większość pomnikó w przyrody i starych
drzew jest w ró ż nym stopniu opanowana przez huby. W ostatnich latach zaobserwowano
zjawisko częściowego zamierania najstarszych dębó w i ostatnio nie do końca rozpoznane
choroby jesionu.
Zagroż enia zwią zane ze ekspansją gatunkó w obcych. Jednym z podstawowych celó w
ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej jest zachowanie jej biologicznej ró ż norodności, a
takż e całości puli genetycznej rodzimych gatunkó w roślinnych, zwierzęcych i grzybowych.
Zagroż eniem dla naturalności miejscowych biocenoz moż e być przenikanie gatunkó w obcych
do Puszczy. Jest to procesem nieunikniony aczkolwiek szkodliwy, szczegó lnie w przypadku
gatunkó w wykazują cych antagonizm w stosunku do gatunkó w rodzimych lub mają cych
tendencję do masowego występowania .
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Przykładem gatunku obcego, któ ry ma ograniczają cy wpływ na gatunek rodzimy jest
Impatiens parviflora (Adamowski W., Keczyński A., 1998). Ten pochodzą cy z gó r Azji
Środkowej niecierpek jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych w Europie roślin obcych,
któ ra swoją ekspansję na nowy kontynent rozpoczęła od ogrodu botanicznego w Genewie. W
miejscach swego występowania wypiera on rodzimy Impatiens noli-tangere. Występowanie
Impatiens parviflora na przedpolu Puszczy Białowieskiej, w Hajnó wce, po raz pierwszy
stwierdzono w 1965 r. (Sokołowski A. W., 1967). Dalsze obserwacje wykazały nieustają ce
rozprzestrzenianiu się tego gatunku, zwłaszcza wzdłuż drogi Hajnó wka – Białowież a.
Stwierdzono takż e jego występowanie w Parku Pałacowym oraz w Rezerwacie Ścisłym BPN.
Innym, groźnym gatunkiem obcym rozpoczynają cym swoją ekspansję w Puszczy
Białowieskiej jest turzyca Carex bryzoides, zwana potocznie „ trawą morską ”. Według A. W.
Sokołowskiego (1995) największe skupiska stanowisk tego gatunku występują w południowej
części Puszczy. Gatunek według niepotwierdzonych danych został zawleczony do Puszczy
przy pró bie poszukiwania alternatywnej karmy dla ż ubró w. Na szkodliwość tego,
występują cego na siedliskach wilgotnych (LMw, Lw) gatunku, zwró cili uwagę pracownicy
BULiGL oddz. Białystok podczas prac taksacyjnych prowadzonych w lasach LKP PB w 2001
r. Niepoż ą dane działanie tej rośliny polega na tym, iż występują c w zwartych płatach wypiera
wszelkie inne gatunki runa leśnego. Moż na przypuszczać, ż e w miejscach występowania
Carex bryzoides bardzo utrudnione, albo nawet niemoż liwe będzie naturalne odnowienie lasu.

Grą d wilgotny z łanowo wystę pują cą Carex bryzoides
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Rodzime gatunki drzew i krzewó w są ró wnież lokalnie zagroż one przez zawleczone na
omawiany teren gatunki obce. Najnowsze badania (Adamowski W. i inni, 2002) odnotowują
występowanie w polskiej i białoruskiej części Puszczy Białowieskiej 278 taksonó w
(gatunkó w, form botanicznych, mieszańcó w i kultywaró w) flory drzewiastej obcego
pochodzenia. Spontanicznie wystą piło 106 taksonó w, a 46 z nich wkroczyło do zbiorowisk
leśnych. Na liście gatunkó w występują cych spontanicznie szczegó lnie licznie reprezentowana
jest rodzina Rosaceae (w tym głó wnie rodzaje Prunus i Rosa). Aż 10 gatunkó w drzew i
krzewó w tworzy na terenie Puszczy Białowieskiej spontaniczne populacje o liczebności
przekraczają cej 1000 osobnikó w. Są to: Acer pseudoplatanus, Acer negundo, Malus
domestica, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus serotina, Quercus rubra, Robinia
pseudoacacia, Sambucus racemosa i Sarothamnus scoparius.
Obce gatunki drzewiaste najchętniej wkraczają na siedliska przekształcone przez
człowieka (Adamowski W. i inni, 2002). Najłatwiej zasiedlane są tereny poza zwartym
kompleksem leśnym np. porzucone grunty rolne, opuszczone osiedla itp. Wewną trz
kompleksu leśnego nierodzima flora drzewiasta najchętniej wybiera przydroż a, nasypy dró g i
kolejek, wykopy ż wirowni i składnice. Jeż eli chodzi o drzewostany, to największe bogactwo
obcych gatunkó w drzewiastych występuje w oddziałach są siadują cych z terenami nieleśnymi
lub osadami i wzdłuż starych szlakó w komunikacyjnych. Najchętniej zasiedlane są
drzewostany zniekształcone uż ytkowaniem i stałą penetracją , np. sośniny na siedliskach
grą dowych.
Ró ż ne siedliska leśne są w ró ż ny sposó b zagroż one ekspansją obcych gatunkó w
drzewiastych (Adamowski W. i inni, 2002). Najbardziej odporne wydają się być zwarte i
cieniste lasy grą dowe. Siedliska łęgowe, zwłaszcza te wcześniej odlesione przez człowieka,
zagroż one są inwazją Acer negundo. Gatunek ten jako jedyny rozprzestrzenia się wzdłuż
puszczańskich rzek. Najbardziej naraż one są bory sosnowe i bory mieszane, bez względu na
stopień ich przekształcenia. Mogą się w nich zadomawiać gatunki liściaste mogą ce rosną ć na
ubogich siedliskach, takie jak: Prunus serotina, Quercus rubra, Robinia pseudoacacia i
Sarothamnus scoparius. Zagroż eniem dla siedlisk borowych zwłaszcza w białoruskiej części
Puszczy moż e się stać też Pinus banksiana.
Wszyscy bardziej zainteresowani tematem nierodzimej flory drzewiastej w Puszczy
Białowieskiej powinni sięgną ć do pracy „ Atlas obcych gatunkó w drzewiastych Puszczy
Białowieskiej” Adamowski W. i inni, 2002).
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Jeż eli chodzi o świat zwierzęcy, to przykładem najbardziej szkodliwej ekspansji
gatunku obcego jest pojawienie się norki amerykańskiej, któ ra przyczyniła się do wyginięcia
rodzimej norki europejskiej.
Zagroż enia klimatyczne. Istotne szkody w drzewostanach puszczańskich notowane są
ze strony przyrody nieoż ywionej. W okresie ostatnich 25 lat wystą piły wielokrotnie w
Puszczy Białowieskiej sytuacje klęskowe:
-

w zimie 1978/79 wystą piła klęska okiści, w wyniku któ rej powstało około150 000 m3
śniegołomó w oraz znaczne szkody w młodnikach,

-

w listopadzie 1981 r. w wyniku huraganowych wiatró w powstały wywroty i złomy o
masie kilkudziesięciu tysięcy m3,

-

w marcu 1983 r. huragan spowodował wiatrołomy o masie około 200 000 m3,

-

w styczniu 1986 r. wystą piła największa z dotychczas znanych klęska śniegołomó w, w
tym samym roku w czerwcu trą ba powietrzna spowodowała wywroty na zwartej
powierzchni około 16 ha,

-

w sierpniu 1988 r. huragan, o niespotykanej sile i zasięgu, spowodował tylko w Obrębie
Narewka wywroty o masie około 75 000 m3 , na łą cznej powierzchni około 205 ha, w
innych obrębach szkody były mniejsze,

-

w latach 1994 – 1996 wystą piła dotkliwa susza, któ ra spowodowała osłabienie
fizjologiczne drzew na znacznych obszarach (szczegó lnie na gruntach porolnych),

-

w grudniu 1999 roku huragan „ Anatol” doprowadził do powstania złomó w i wywrotó w
sięgają cych kilkunastu tysięcy m3, drewna, i wreszcie silna wichura w sierpniu 2000 roku
powaliła kolejne setki drzew.
Niestety, prognozy dotyczą ce globalnych zmian klimatycznych przewidują

w

przyszłości znacznie większe zagroż enie ekosystemó w leśnych ze strony klimatu niż obecnie
(Sadowski M., Galiński W., 1998). Będzie to miało zwią zek z ociepleniem klimatu Ziemi
spowodowanym nadmierną emisją do atmosfery antropogenicznych gazó w cieplarnianych
(głó wnie dwutlenku węgla i metanu). Drugi Raport IPCC (Międzynarodowy Zespó ł ds.
Zmian Klimatu) opublikowany w 1996 r. przewiduje, ż e w strefie umiarkowanej w latach
1990 – 2050 należ y się spodziewać wzrostu temperatury w lecie i w zimie o 1 – 2oC.
Przewidywane są częste okresy suszy i wysokiej temperatury oraz znacznie częstsze niż
obecnie występowanie silnych wiatró w. Stresy powodowane przez te czynniki będą
zmniejszały stabilność lasó w i zwiększały ich podatność na zanieczyszczenia przemysłowe
oraz presję szkodnikó w owadzich i patogenó w grzybowych. Długowieczne drzewa leśne
mogą mieć problemy z dostosowaniem się do zmieniają cych się warunkó w siedliskowych.
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Ciepły klimat nie będzie sprzyjał rozwojowi gatunkó w iglastych (głó wnie sosny i świerka),
któ rych udział będzie się zmniejszał. Przewiduje się, ż e na terenie Polski największe szanse
przetrwania będą miały drzewa o szerokim zakresie tolerancji siedliskowej, jak topola czy
olsza. Zwiększy się ró wnież udział i przyrost masy ciepłolubnych drzew liściastych,
zwłaszcza dębu bezszpułkowego i buka.
8.3. Zagrożenia cywilizacyjne
Sieć komunikacyjna regionu, a zwłaszcza rozczłonkowanie kompleksu leśnego siecią
dró g asfaltowych i ż wirowych, stwarza istotne zagroż enia dla środowiska przyrodniczego
Puszczy Białowieskiej. Należ y zaznaczyć, ż e przy drogach wojewó dzkich i powiatowych nie
ma ż adnych urzą dzeń chronią cych przed ucią ż liwościami komunikacyjnymi. Zły stan dró g i
taboru przewozowego zwiększa zanieczyszczenie powietrza. Planowane modernizacje dró g
oraz zamierzenia w sprawie przejścia granicznego w Białowież y mogą w istotny sposó b
wpłyną ć na stan środowiska przyrodniczego Puszczy. Dlatego też prace z tego zakresu
powinny być poprzedzone oceną oddziaływania wspomnianych inwestycji na środowisko.
Największe zagroż enia sanitarne dla zbiornika wodnego Siemianó wka, rzeki Narew i
pó łnocnych obrzeż y Puszczy Białowieskiej stwarza

transport

kolejowy ładunkó w

niebezpiecznych na linii Siedlce – Czeremcha – Hajnó wka – Cisó wka. Szlak ten według
oceny WIOS stanowi potencjalne źró dło nadzwyczajnych zagroż eń środowiska (N.Z.Ś) o
zasięgu masowym. Pewne zagroż enia dla Puszczy stwarza ró wnież korytarz powietrzny
przelotu samolotó w na trasie Warszawa – Mińsk – Moskwa.
Zanieczyszczenia

wó d

powierzchniowych.

Ze

wszystkich

ciekó w

wodnych

przepływają cych przez Puszczę Białowieską najbardziej zanieczyszczona jest rzeka Leśna
Prawa (Miniuk V., 1998; WIOŚ, 2000). Powyż ej Hajnó wki posiada ona III klasę czystości, a
poniż ej miasta prowadzi wody pozaklasowe (n.o.n.). Dzieje się tak pomimo posiadania przez
miasto komunalnej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ściekó w, któ ra została oddana do
uż ytku w 1997 r. Do rzeki odprowadzane są niedostatecznie oczyszczone ścieki przemysłowe
między innymi z: OKRĘGOWEJ SPÓŁ DZIELNI MLECZARSKIEJ, SPÓŁDZIELNI
INWALIDÓW „ POSTĘP” i Aresztu Śledczego (WIOŚ, 2000). Hajnó wka jest takż e
niedostatecznie skanalizowana, co powoduje odprowadzanie nieoczyszczonych ściekó w
socjalno-bytowych z wielu posesji prywatnych i osiedli bezpośrednio do rzeki. W mniejszym
stopniu za zanieczyszczanie cieku odpowiedzialne jest ró wnież rolnicze uż ytkowanie jego
zlewni powyż ej miasta. Ścieki z Hajnó wki zrzucane do rzeki Leśna Prawa spowodowały
zatrucie szeregu zbiorowisk leśnych w obrębach Leśna i Hajnó wka na powierzchni około 242
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ha. Szkody zanotowano zaró wno w zbiorowiskach leśnych jak i przyległych do rzeki dzikich
łą kach i bagnach, w następują cych oddziałach: 412Dd, 413Ccdgh, 437Badh, 438Abcdf,
438Cbcg, 438Dfg, 461Bab, 462Aabcdf, 462Bcdgh, 462Caf, 462Abcdf, 461Cbcdf, 461Dhijk,
485Aabcdfgh, 485Bbc, 485Cab, 485Df.
Wody na pograniczu III klasy czystości i n.o.n. posiada znajdują cy się na pó łnocnych
obrzeż ach Puszczy Zbiornik „ Siemianó wka” (WIOŚ, 2000). Jednoznaczne ustalenie klasy
czystości wody w zbiorniku stwarza trudności ze względu na brak korelacji pomiędzy
poszczegó lnymi wskaźnikami. Jest to stałą cechą zalewu i uwarunkowane jest jego sztucznym
pochodzeniem.

Zbiornik

posiada

wysoką

produktywność

pierwotną

fitoplanktonu

spowodowaną niską głębokością wody i duż ą w niej zawartością substancji humusowych i
organicznych, któ rych źró dłem jest bagienno-torfowe podłoż e zlewni. W wyniku tego
dochodzi do cyklicznego, masowego rozwoju trują cych sinic.
Obecność Zbiornika „ Siemianó wka” wpływa niekorzystnie na jakość rzeki Narew,
obniż ają c ją na odcinku od zalewu do miejscowości Bondary do III klasy czystości. Na
odcinku od Bondar do miejscowości Narew rzeka posiada już II klasę czystości, ale
negatywny wpływ zbiornika jest tu jeszcze odczuwalny, poprzez sezonowe podwyż szenie
niektó rych wskaźnikó w.
Wody rzeki Narewka posiadają II klasę czystości. Na pogorszenie ich jakości wpływają
ścieki bytowo-gospodarcze z miejscowości Białowież a i Gruszki (Miniuk V., 1998). Rzeki
Hwoźna, Ł utownia i Orłó wka posiadają I klasę czystości.
Gospodarka leśna w Puszczy Białowieskiej ma niewielki wpływ na chemizm wó d
powierzchniowych, gdyż nie stosuje się na tym terenie nawoż enia, pestycydó w, ani zrębó w
zupełnych obejmują cych duż e powierzchnie lasu (Miniuk V., 1998).
Reasumują c, można stwierdzić iż wieloletnie zaniedbania w zakresie rozwoju
infrastruktury kanalizacyjnej osiedli ludzkich w Puszczy i na jej obrzeż ach, brak w wielu
zwartych i rozproszonych jednostkach osadniczych systemó w kanalizacyjnych, często nie
zadowalają ca redukcja zanieczyszczeń i wywoż enie ściekó w w miejsca przypadkowe stanowi
istotne zagroż enie dla środowiska naturalnego Puszczy Białowieskiej.
Zanieczyszczenia wó d podziemnych. Zasoby wó d podziemnych podlegają szczegó lnej
ochronie ze względu na ich ekologiczne i gospodarcze znaczenie oraz nieodnawialność
zasobó w. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska prowadzi kontrolę jakości wó d
podziemnych w oparciu o sieć krajowych i regionalnych stałych punktó w monitoringowych
(WIOŚ, 2000). Pomiary te wykazały występowanie w okolicach Białowież y Ib klasy jakości
wó d podziemnych (woda wysokiej jakości, o naturalnym chemiźmie, wymagają ca
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ewentualnie okresowego uzdatniania), a w okolicach Hajnó wki II klasy jakości (woda
średniej jakości, zanieczyszczona, o naturalnym lub antropogenicznym chemiźmie,
wymagają ca uzdatniania).
Odpady stałe. Z wymienionych

wysypisk odpadó w stałych aktualnym wymogom

ochrony środowiska odpowiada jedynie wysypisko gminne zlokalizowane w gminie
Narewka. Pozostałe wysypiska nie posiadają przystosowanego podłoż a do gromadzenia
odpadó w, systemu zbierania odciekó w, systemu odgazowują cego i stanowią potencjalne
zagroż enie dla środowiska naturalnego w postaci skaż enia gleb, wody i powietrza. Należ y
podkreślić, ż e brak jest kompleksowych rozwią zań utylizacji odpadó w trwałych w gminach
tworzą cych Zwią zek Gmin Puszczy Białowieskiej.
Linie napowietrzne WN i SN są koniecznym lecz ucią ż liwym elementem infrastruktury
tego terenu. Wią ż ą się bowiem z koniecznością utrzymywania przecinek pod liniami,
stwarzają potencjalne źró dła poż aró w oraz są elementem dysharmonii w naturalnym
krajobrazie regionu Puszczy Białowieskiej.
Zanieczyszczenia powietrza. Monitoring techniczny środowiska przyrodniczego
Puszczy Białowieskiej rozpoczęto w 1985 roku, na zagęszczonej siatce punktó w
pomiarowych. Oznaczane są zawartości w powietrzu SO2, NOx, F2 i pyłó w. Według
dotychczasowych badań wycią gnięto następują ce wnioski:
-

poziom zanieczyszczeń gazowych w powietrzu jest niski i ulega niewielkim zmianom
oraz podwyż szeniu w okresach grzewczych,

-

wzrosła średnia kwasowość opadó w atmosferycznych i zwiększa się ilość opadó w o pH
4,6 w ogó lnej ilości opadó w,

-

kwaśne deszcze są przenoszone z dalekich odległości, głó wnie z południowego zachodu,
przy ró wnoczesnym wzroście lokalnych źró deł zanieczyszczenia powietrza.
Od 1986 roku na terenie Puszczy Białowieskiej prowadzony jest ró wnież monitoring

biologiczny. Wyniki tych badań pozwalają na sformułowanie następują cych wnioskó w
(Malzahn E., 1998):
-

stwierdzono niski, nieznacznie zmniejszają cy się poziom polutantó w w powietrzu,
występuje istotny trend maleją cy zawartości w atmosferze SO2 i opadu pyłó w przy stałej
zawartości NO x,

-

utrzymuje się wysoki (około 40%) udział kwaśnych deszczy w ogó lnej ilości opadó w
atmosferycznych,

-

gleby na obszarze Puszczy wykazują niewielką zawartość siarki i metali cięż kich w
warstwach mineralnych, co świadczy o ich niskim poziomie intoksykacji; w ostatnich 8
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latach w glebach zmniejszyła się zawartość siarki i większości metali cięż kich z
wyją tkiem ołowiu,
-

w dwuletnich igłach sosny zwyczajnej, przy względnie niskim poziomie intoksykacji,
stwierdzono istotny trend maleją cy zawartości niektó rych pierwiastkó w biofilnych
(fosforu i magnezu) oraz cynku i siarki, natomiast trend rosną cy zawartości ołowiu.

-

poró wnanie kumulacji pierwiastkó w cięż kich przez mech rokitnik zwyczajny w ostatnich
20 latach wskazuje na zmniejszanie się intoksykacji środowiska do 1990 r., a następnie
powolny wzrost, któ ry prawdopodobnie będzie postępował w kolejnych latach.
Utrzymywanie się zawartości NO x w powietrzu oraz wzrost zawartości ołowiu w

glebach i bioindykatorach roślinnych w ostatnich latach wyraźnie wskazuje na zwiększenie
się ilości zanieczyszczeń pochodzą cych z transportu samochodowego (wynik zlikwidowania
linii kolejowej Hajnó wka – Białowież a). Zanieczyszczenia z tego transportu należ ą obok
palenisk domowych, małych kotłowni, warsztató w rzemieślniczych i zanieczyszczeń
rolniczych do sektora tzw. emisji niskiej ze źró deł niezorganizowanych (WIOŚ, 2000).
Wielkość zanieczyszczeń z tego sektora jest trudna do oszacowania, aczkolwiek należ y
przypuszczać, iż stanowią one duż y procent całości zanieczyszczeń atmosferycznych na
terenie Puszczy Białowieskiej.
W bezpośrednim pobliż u Puszczy, w Hajnó wce, znajdują się dwa zakłady przemysłowe
znajdują ce się na „ liście zakładó w szczegó lnie ucią ż liwych dla środowiska wojewó dztwa
podlaskiego” (WIOŚ, 2000). Są to: Przedsiębiorstwo „ GRYFSKAND” i „ FURNEL”
International Ltd. Sp. z o. o. W 1999 r. z listy wykreślono Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej
„ Las” w Hajnó wce ze względu na jego upadłość i zaprzestanie produkcji.
Poważ ny udział w ogó lnej ilości zanieczyszczeń atmosferycznych mają ró wnież
zanieczyszczenia energetyczne. Z ró ż nych źró deł wynika, ż e tylko około 50% energii cieplnej
regionu wytwarzana jest na bazie paliwa ekologicznego. Największy udział w emisji SO2,
NO2, CO i pyłó w mają zakłady przemysłowe zlokalizowane w Hajnó wce, a w szczegó lności
już wspomniane: FURNEL Int. Ltd., GRYFSKAND oraz OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA

(wszystkie

posiadają

kotłownie

węglowe).

Inne,

lokalne

źró dła

zanieczyszczeń energetycznych z terenu Puszczy (głó wnie małe kotłownie) koncentrują się w
Narewce i Białowież y.
Reasumują c, można stwierdzić, iż zagroż enie środowiska przyrodniczego w Puszczy
Białowieskiej nie zmniejsza się, zmieniają

się tylko proporcje udziału ró ż nych

zanieczyszczeń. Największym problemem w następnych latach będzie zakwaszenie
środowiska leśnego, któ re moż e powodować zakłó cenia w funkcjonowaniu ekosystemó w
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leśnych Puszczy. Niepokoją cy jest ró wnież fakt, iż zmiany poziomu i proporcji udziału
pierwiastkó w biofilnych w aparacie asymilacyjnym sosny świadczą o pogarszają cym się
stanie zdrowotnym i zmniejszają cej się odporności drzew na choroby i szkodniki.
Obniż anie się poziomu wody gruntowej. Od połowy lat 80-tych pogłębia się zjawisko
występowania w Puszczy ujemnych przyrostó w retencji wodnej (Pierzgalski E., red., 2001),
czego skutkiem jest powolny, ale systematyczny spadek poziomu wó d gruntowych. Jedną z
przyczyn jest brak śnież nych i mroźnych zim co powoduje, ż e zdecydowana większość
śró dleśnych ciekó w wysycha na całej swej długości lub znacznej części już w czerwcu, a
niektó re nawet w maju (PTOP, materiały internetowe). Inną przyczyną obniż enia się poziomu
wó d gruntowych są przeprowadzone w latach pięćdziesią tych i sześćdziesią tych regulacje
ciekó w wodnych zaró wno na terenach leśnych jak i na śró dleśnych polanach oraz melioracje
gruntó w rolnych przylegają cych do Puszczy Białowieskiej. Uregulowane cieki i rowy
melioracyjne utworzyły sieć kanałó w odwadniają cych, któ re zaczęły szybko odprowadzać
wody z obszaru Puszczy. Do najsłynniejszych melioracji należ y m.in. osuszenie terenó w
bagiennych Dzikiego Nikoru, we wschodniej części Puszczy w źró dliskowej strefie Narewki i
Hwoźnej, co doprowadziło do zaniku zbiorowisk torfowiskowych i bagiennych. Duż y wpływ
na zmiany stosunkó w wodnych miały takie działania gospodarcze jak: regulacja rzeki
Narewki, budowa dró g, linii kolejowych, mała droż ność przepustó w drogowych itp.
Pewne, jednak nie do końca rozpoznane zagroż enia w środowisku przyrodniczym
spowodowane są przez zbiornik wodny „ Siemianó wka”. Już w trakcie jego budowy znikły
stanowiska około 400 gatunkó w roślin naczyniowych w Kotlinie Narwi (Faliński J. B.,
Holeksa J., 1988). Od 23 lat Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie prowadzi badania
hydrologiczno - leśne na terenach przyzbiornikowych. Podstawowym celem badań jest ocena
rodzaju, zakresu i stopnia oddziaływania zbiornika na otaczają ce środowisko, a szczegó lnie
analiza zmian stosunkó w wodnych. Podsumowanie badań do 1997 roku wskazuje, ż e
wieloletnie spiętrzenie wody w zbiorniku spowodowało zmianę reż imu wó d podziemnych, a
rzeka Narew przestała pełnić swoją

pierwotną rolę drenują cą i stała się elementem

zasilają cym w wodę obszary przyzbiornikowe, a zwłaszcza depresyjnie położ one obszary.
Pó źniejsze badania wykazały, ż e pomimo obniż enia poziomu wó d i anormalnych warunkó w
meteorologicznych budowa zbiornika nie miała większego wpływu dla stanu wó d
gruntowych na terenach leśnych. Autorzy badań zaznaczają , ż e zmiany warunkó w wodnych
mogą uwidaczniać się z duż ym opó źnieniem.
Obniż enie poziomu wó d gruntowych przyniosło istotne zmiany w środowisku
przyrodniczym Puszczy. Zmiany te obserwuje się na wielu płaszczyznach. Kurczy się areał
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gleb i siedlisk hydrogenicznych. W wyniku trwałego obniż ania się poziomu wó d gruntowych
postępuje mineralizacja i decesja złó ż torfowych, a pierwotne zbiorowiska bagienne
stopniowo przekształcają się w zbiorowiska zastępcze. Prace siedliskowe wykonane na
terenie LKP PB wykazały, ż e około 35% siedlisk bagiennych to siedliska trwale odwodnione.
Podobny proces obserwuje się w areale siedlisk wilgotnych i w mniejszym stopniu na
siedliskach śwież ych. W efekcie postępują cego osuszania się siedlisk i innych niekorzystnych
oddziaływań następuje zwiększenie predyspozycji chorobowych drzewostanó w. Ma to swó j
wyraz w coraz częstszym nasileniu szkó d ze strony kornikó w i patogenó w grzybowych.

Zmeliorowane koryto rzeki Narewka w pobliż u Białowieży

8.4. Inne zagrożenia
Szkodnictwo leśne. Zwalczaniem przestępstw i wykroczeń leśnych na terenie Puszczy
Białowieskiej zajmują
tworzą cych

Leśny

się (na podległych im obszarach) administracje nadleśnictw

Kompleks

Promocyjny

„ Puszcza

Białowieska” i

administracja

Białowieskiego Parku Narodowego. W szczegó lności są do tego powołane: Straż Leśna (po 2
osoby w nadleśnictwie) i Straż Parku Narodowego (6 osó b).
Puszcza stanowi trudny teren do zwalczania najpoważ niejszych przestępstw leśnych tj.
kradzież y drewna i kłusownictwa. Wpływa na to duż a powierzchnia i zwartość kompleksu
leśnego, obecna bardzo trudna sytuacja ekonomiczna miejscowej ludności oraz głęboko
zakorzeniona wśró d niej tradycja korzystania z lasu i jego dó br. W zwią zku z tym, całkowite
wyeliminowanie wyż ej wymienionych szkodliwych zjawisk na omawianym terenie nie jest
moż liwe. Znajdują się one jednak pod stałym nadzorem, dlatego też ich natęż enie nie jest w
stanie

wyrzą dzić środowisku naturalnemu większych szkó d. Kradzież e drewna dotyczą
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najczęściej nielegalnego pozyskania od jednej do kilku sztuk drzew średnich klas wieku lub
kradzież y już wyrobionych sortymentó w. Drzewa najcenniejsze – drzewa pomnikowe i
drzewa starszych klas wieku o znacznych wymiarach są przeważ nie omijane, gdyż ich wywó z
i pó źniejszy przeró b na szczęście zwykle przekracza moż liwości techniczne miejscowych
złodziei. Jeż eli chodzi o kłusownictwo, to jego najbardziej rozpowszechnioną formą na
omawianym terenie jest najprymitywniejsza, ale zarazem najbardziej niehumanitarna metoda
czyli stawianie wnykó w. Przypadkó w kłusowania z bronią palną nie udokumentowano,
aczkolwiek należ y przypuszczać, iż mogą mieć miejsce. Najbardziej naraż one na szkodnictwo
leśne są obrzeż a Puszczy, zaró wno wzdłuż jej granic zewnętrznych, jak i od strony Polany
Białowieskiej, oraz tereny przylegają ce bezpośrednio do cią gó w komunikacyjnych, gdyż są to
obszary naraż one na największą penetrację ludzką . Najmniejsze zagroż enie występuje w
najdalszych, najsłabiej udostępnionych częściach kompleksu.
Skalę wykrytych przestępstw leśnych na obszarze LKP P B w latach 1999 – 2001
przedstawia poniż sza tabela ( dane wg RDLP Białystok).
Zestawienie przestępstw leśnych na terenie LKP PB w latach 1999 – 2001.
1999
2000

2001

Wykryte większe kradzieże drewna (sprawy sądowe)
Nadleśnictwo Białowieża
8
1
5
17
30
32
Nadleśnictwo Browsk
Nadleśnictwo Hajnó wka
11
20
10
36
51
47
Ogó ł
em w LKP Puszczy Biał
owieskiej
12
17
16
Przecię tnie w nadl. na terenie LKP P. Białowieskiej
Przecię tnie w nadleśn. na terenie RDLP Białystok
19
18
17
Zdjęte wnyki
Nadleśnictwo Białowieża
14
16
8
12
3
3
Nadleśnictwo Browsk
Nadleśnictwo Hajnó wka
19
10
36
45
29
47
Ogó ł
em w LKP Puszczy Biał
owieskiej
15
10
16
Przecię tnie w nadl. na terenie LKP P. Białowieskiej
Przecię tnie w nadleśn. na terenie RDLP Białystok
75
42
51
Drobne wykroczenia (mandaty / sprawy sądowe)
Nadleśnictwo Białowieża
31 / 5
- / 17
-/6
Nadleśnictwo Browsk
29 / 2
20 / 8
3 / 11
40 / 1
25 / 6
23 / 4
Nadleśnictwo Hajnó wka
100 / 8 45 / 31 26 / 21
Ogó ł
em w LKP Puszczy Biał
owieskiej
33 / 3
15 / 10
9/7
Przecię tnie w nadl. na terenie LKP P. Białowieskiej
Przecię tnie w nadleśn. na terenie RDLP Białystok
45 / 5
31 / 4
33 / 3
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Razem

%

14
79
41
134
45
54

10
59
31
100
-

38
18
65
121
41
168

31
15
54
100
-

31 / 28
52 / 21
88 / 11
171 / 60
57 / 20
109 / 12

18 / 47
30 / 35
52 / 18
100 / 100
-
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Jak widać z powyż szych danych przeciętne zagroż enie kradzież ami drewna na obszarze
nadleśnictw LKP Puszczy Białowieskiej jest w ostatnich latach niż sze od przeciętnego
zagroż enia dla nadleśnictw RDLP Białystok. Najbardziej zagroż one większymi kradzież ami
drewna jest Nadleśnictwo Browsk, gdzie ilość wykrytych tego typu spraw przewyż sza
przeciętne wartości dla RDLP. Nadleśnictwa puszczańskie są ró wnież znacznie mniej
zagroż one kłusownictwem niż przeciętne nadleśnictwo w RDLP Białystok.
Na terenie LKP Puszczy Białowieskiej występują ró wnież incydentalne przypadki
innych, przeważ nie drobnych przestępstw lub wykroczeń, któ re nie są ujęte w powyż szej
statystyce. Należ ą do nich m.in. włamania do magazynkó w w któ rych składowany jest sprzęt
do prac leśnych oraz kradzież e siatki z ogrodzeń upraw leśnych. Odnotowuje się takż e
wzrastają cą liczbę kradzież y samych sadzonek z miejsc ich przechowywania lub nawet tych
wysadzonych na uprawy. Zdarzają się ró wnież pojedyncze przypadki wandalizmu polegają ce
na niszczeniu urzą dzeń służ ą cych gospodarce leśnej lub łowieckiej np. dwukrotne spalenie tej
samej ambony łowieckiej na terenie Nadleśnictwa Hajnó wka.
Presja turystyczna i zaśmiecanie. Puszcza Białowieska ze względu na to, iż jest jednym
z najbardziej znanych obiektó w turystycznych na Podlasiu, znajduje się pod silną presją
turystyczną . Większość odwiedzają cych Puszczę osó b porusza się po odpowiednio
przygotowanych i wyznaczonych szlakach turystycznych. Taka „ skanalizowana” turystyka
stwarza niewielkie zagroż enie dla środowiska naturalnego. Większe szkody wyrzą dzają osoby
nie przestrzegają ce obowią zują cych zakazó w. Zdarzają się przypadki wyrzucania śmieci z
samochodó w, wjazdu do lasu samochodami i biwakowanie w miejscach niedozwolonych.
Wynikiem tego jest zaśmiecanie terenu, płoszenie zwierzą t leśnych, niszczenie runa leśnego i
niebezpieczeństwo wystą pienia lokalnych poż aró w. Tego typu przewinienia są karane przez
Straż Leśną wypisaniem mandatu lub skierowaniem wniosku do są du. Skalę tego zjawiska w
ostatnich latach pokazuje tab. 20. Spadek liczby mandató w, a wzrost liczby spraw są dowych
począ wszy od 1999 spowodowany został nową polityką Służ by Leśnej polegają cą na
pouczaniu sprawcó w drobniejszych wykroczeń, a surowszym karaniu poważ niejszych
przewinień.
Na zaśmiecanie opró cz miejsc atrakcyjnych turystycznie ró wnież bardzo naraż one są
obrzeż a Puszczy Białowieskiej, szczegó lnie te graniczą ce z gruntami prywatnymi. Powodem
tego jest nagminne wywoż enie śmieci do lasu z gospodarstw domowych położ onych w
osadach puszczańskich i tych graniczą cych z Puszczą . Wśró d odpadó w znajduje się wiele
niebezpiecznych dla środowiska przedmiotó w, np. zuż yte akumulatory, opony, zepsute
lodó wki, telewizory itp., któ re powinny podlegać utylizacji przez wyspecjalizowane zakłady.
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W miejsca przypadkowe, najczęściej zagłębienia terenu wylewane są nieczystości płynne i
wysypywane trociny, co stwarza niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wó d gruntowych. We
wsi Pogorzelce dzikie wysypisko śmieci zlokalizowane jest w strefie zalewowej rzeki
Narewka, tuż przy zachodniej granicy Rezerwatu Ścisłego BPN (Kawecka A. i inni, 1995).
Wody rzeki okresowo przepływają c przez śmietnisko są zanieczyszczane przez szereg
niebezpiecznych substancji takich jak: smary, oleje, herbicydy, nawozy itd., któ re znajdują się
w zuż ytych opakowaniach i urzą dzeniach.
Hałas. Zagroż enie tym czynnikiem występuje na omawianym terenie lokalnie, głó wnie
w pobliż u szlakó w komunikacyjnych oraz w otoczeniu nowej spalarni śmieci przy szpitalu w
Hajnó wce, któ ra jest usytuowana na skraju Puszczy. Wytwarzany przez to ostatnie urzą dzenie
monotonny hałas jest słyszalny nawet w promieniu kilku kilometró w wgłębi lasu.
Zagroż enia poż arowe. Nadleśnictwa puszczańskie zaliczone są do II lub III kategorii
zagroż enia poż arowego (zagroż enie małe). W okresie 1991 – 2000 r. na terenie Puszczy
odnotowano 94 poż ary na powierzchni 48,76 ha. Największe zagroż enie występuje w
Nadleśnictwie Browsk między wsią Narewka a zalewem Siemianó wka, w okolicach Narwi
oraz w południowej części Nadleśnictwa Hajnó wka, w drzewostanach sosnowych na gruntach
porolnych. Najczęstszymi przyczynami poż aró w są

przerzuty ognia z nieuż ytkó w

są siadują cych z lasami, nieostroż ność w obchodzeniu się z ogniem i podpalenia.
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9. WYTYCZNE Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ I OCHRONY
ŚRODOWISKA
9.1 Ochrona przyrody w postępowaniu hodowlanym i gospodarce ł
owieckiej
Zasady postępowania gospodarczo-ochronnego w lasach Leśnego Kompleksu
Promocyjnego „ Puszcza Białowieska” opró cz ogó lnych zasad postępowania w lasach całego
kraju, regulowanych przez Ustawę o lasach oraz obowią zują ce zasady hodowli i ochrony lasu,
są określane dodatkowo przez szereg zarzą dzeń i decyzji. Do najważ niejszych z nich należ ą :
„ Strategia Gospodarki Leśnej w Puszczy Białowieskiej” opracowana w 1993 roku pod
kierunkiem dr Janusza Dawidziuka, Zasady postępowania hodowlanego i ochronnego w
ekosystemach leśnych LKP „ Lasy Puszczy Białowieskiej” zatwierdzone do uż ytku
służ bowego w 1997 r., „ Program gospodarczo-ochronny LKP „ Puszcza Białowieska”
opracowany w RDLP Białystok oraz inne regulacje prawne. Jednym z nich jest Załą cznik do
decyzji Nr 23 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobó w Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8
listopada 1994 roku, zawierają cy podstawowe cele i zasady postępowania ochronnego i
hodowlanego w lasach Puszczy Białowieskiej. Wykaz podstawowych aktó w prawnych
dotyczą cych gospodarki i ochrony w Puszczy Białowieskiej zamieszczono w części
dokumentacyjnej Programu.
Syntezą wszystkich wyż ej wymienionych decyzji Lasó w Państwowych są zasady
postępowania gospodarczo-ochronnego w drzewostanach LKP PB w okresie 1.01.2002 –
31.12.2011 r. zawarte w:
•

Protokole z posiedzenia I Komisji Techniczno-Gospodarczej w sprawie uzgodnienia
wytycznych do przeprowadzenia prac urzą dzeniowych nadleśnictw Białowież a,
Browsk, Hajnó wka wchodzą cych w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego
„ Lasy Puszczy Białowieskiej”,

•

Protokole ustaleń II Komisji Techniczno-Gospodarczej Nadleśnictw Białowież a,
Browsk, Hajnó wka w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „ Puszcza Białowieska” w
sprawie planu urzą dzenia lasu na okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2011 r.

Zasady te zostały wypracowane przy wspó łudziale przedstawicieli: MOŚZNiL, ALP,
BULiGL, świata nauki, organizacji społecznych, urzędó w i instytucji państwowych,
samorzą dó w. Postanowienia I i II KTG w sposó b znaczą cy ró ż nicują postępowanie
gospodarczo-ochronne w LKP „ Puszcza Białowieska” w cią gu najbliż szej dekady, od
gospodarki leśnej w innych obiektach leśnych naszego kraju. Ich streszczenie przedstawia się
następują co:
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Na całym obszarze omawianego LKP PB zastało ustanowione gospodarstwo specjalne,
z jego podziałem na gospodarstwo specjalne I i II, przy zachowaniu podziału Puszczy w
trwałym zarzą dzie Lasó w Państwowych na 3 obszary ochronne o odmiennych systemach
zarzą dzania i zró ż nicowanych metodach postępowania (patrz rozdz. 3.1.6

niniejszego

opracowania),
W skład gospodarstwa specjalnego I zostały włą czone najcenniejsze fragmenty lasó w
LKP PB, a mianowicie:
-

obszar I określony Decyzją Nr 23 (patrz rozdz. 3.1.6 niniejszego opracowania),

-

rezerwaty przyrody istnieją ce,

-

rezerwaty przyrody projektowane (częściowo),

-

lasy stanowią ce ostoje zwierzą t podlegają cych ochronie gatunkowej,

-

wyłą czone drzewostany nasienne,

-

lasy obronne,

-

wyłą czone powierzchnie doświadczalne,

-

lasy naturalne według lokalizacji prof. A. W. Sokołowskiego,

-

lasy na siedliskach bagiennych (Bb, BMb, LMb),

-

lasy przeznaczone do masowego wypoczynku zlokalizowane wokó ł Hajnó wki oraz
osada Topiło położ ona w Obrębie Starzyna w oddz. 598D,

-

drzewostany zachowawcze,

-

lasy w któ rych występują dobra kultury materialnej – Uroczysko Krynoczka położ one w
Obrębie Hajnó wka w oddziałach 330Cf, 330Dd, 330Fh, 330Gf,
Gospodarstwo specjalne I w LKP „ Puszcza Białowieska” zajmuje 20149,80 ha, co

stanowi 40,9% powierzchni leśnej. Na tym obszarze wieki dojrzałości do odnowienia nie
zostały określone, gdyż etat moż e tu wynikać tylko i wyłą cznie z potrzeb hodowlanych
drzewostanó w.
W skład gospodarstwa specjalnego II zostały zaliczone pozostałe drzewostany LKP PB
położ one w II i III obszarze ochronnym powołanym Decyzją Nr 23, któ re wcześniej nie
weszły w skład gospodarstwa specjalnego I. Gospodarstwo specjalne II w LKP PB zajmuje
29140,96 ha, co stanowi 59,1% powierzchni leśnej. Na tym obszarze wieki dojrzałości do
odnowienia dla najważ niejszych gatunkó w lasotwó rczych Puszczy zostały znacznie
podwyż szone w stosunku do pozostałych części naszego kraju i wynoszą odpowiednio:
- dla sosny 140 lat,
- dla świerka 120 lat,

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

143

- dla dębu szypułkowego: 240 lat na siedliskach Lśw, Lw i OlJ
200 lat na siedliskach lasu mieszanego
160 lat na siedliskach borowych,
- dla dębu bezszypułkowego 300 lat,
- dla jesionu: 180 lat na siedliskach Lw i OlJ
140 lat na pozostałych siedliskach,
- dla olszy: 100 lat na siedliskach Lw i OlJ
80 lat na pozostałych siedliskach,
- dla grabu: 120 lat na siedlisku Lśw
100 lat na pozostałych siedliskach,
- dla lipy, klonu, wią zu 100 lat,
Dla brzozy i osiki, czyli dla gatunkó w panują cych w drzewostanach przejściowych
(pocenturowskich), wieki dojrzałości do odnowienia nie zostały podwyż szone i wynoszą
odpowiednio 80 i 50 lat. Wymienione powyż ej wieki rębności mają wymiar wyłą cznie
orientacyjny, informują one nie o konieczności, ale o moż liwości rozpoczęcia przebudowy
drzewostanu.
Z uż ytkowania rębnego na terenie LKP PB zostały wyłą czone następują ce kategorie
drzewostanó w:
-

lasy stanowią ce ostoje zwierzą t podlegają cych ochronie gatunkowej,

-

wyłą czone drzewostany nasienne,

-

lasy przeznaczone do masowego wypoczynku zlokalizowane wokó ł Hajnó wki oraz
osada Topiło położ ona w Obrębie Starzyna w oddz. 598D,

-

rezerwaty przyrody istnieją ce, jeśli takiego uż ytkowania nie przewidziano w
obowią zują cym planie ochrony rezerwatu,

-

rezerwaty przyrody projektowane,

-

lasy na siedliskach bagiennych w zbiorowiskach: Dryopteridi-Betuletum pubescentis,
Betulo pubescenti-Piceetum, Sphagno-Betuletum, Ledo-Sphagnetum i Salicetum
triandro vinimalis.

-

lasy wodochronne, źró dliskowe,

-

lasy obronne,

-

lasy na powierzchniach badawczych,

-

inne lasy nie wymagają ce dalszej przebudowy, między innymi drzewostany w klasach
odnowienia.
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Drzewostany wyłą czone w cią gu najbliż szych 10 lat z zabiegó w rębnych w LKP
„ Puszcza Białowieska” zajmują około 5182 ha co stanowi 10,5% powierzchni wszystkich
drzewostanó w.
Z jakichkolwiek zabiegó w gospodarczo-ochronnych, w cią gu najbliż szych 10 lat,
zostały wyłą czone następują ce kategorie lasó w LKP PB:
-

lasy naturalne według lokalizacji prof. A. W. Sokołowskiego,

-

strefy ochrony ścisłej lasó w stanowią cych ostoje zwierzą t podlegają cych ochronie
gatunkowej,

-

lasy na siedliskach wilgotnych i bagiennych określone w pracach terenowych IV rewizji
urzą dzania lasu jako tereny niedostępne,

-

grunty leśne zakwalifikowane w pracach terenowych IV rewizji urzą dzania lasu jako
grunty do naturalnej sukcesji.
Drzewostany wyłą czone w cią gu najbliż szych 10 lat z zabiegó w gospodarczo-

ochronnych w LKP „ Puszcza Białowieska” zajmują 4557,71 ha co stanowi 9,2% powierzchni
wszystkich drzewostanó w. Należ y oczekiwać. iż po powiększeniu sieci rezerwató w
puszczańskich odsetek drzewostanó w bez zabiegó w gospodarczych wzrośnie w LKP PB do
25-30%.
Uż ytkowanie przedrębne w LKP PB skoncentrowane będzie w drzewostanach
młodszych. W drzewostanach ponad 100-letnich uż ytkowanie przedrębne zostanie
ograniczone do minimum i dotyczyć będzie jedynie cięć pielęgnacyjnych o charakterze
odnowieniowym i zwią zanych z przebudową II pietra.
Obowią zują ca w lasach zasada indywidualnego traktowania każ dego ekosystemu, w
Puszczy Białowieskiej będzie przestrzegana w sposó b szczegó lny. Postępowanie hodowlanoochronne będzie dostosowane do specyfiki poszczegó lnych drzewostanó w (pochodzenie, faza
rozwojowa, proces dynamiczny) i typó w zbiorowiska leśnego. Umoż liwi to utrzymanie bą dź
przywró cenie „ puszczańskiego” charakteru lasu oraz rozproszenie i zmniejszenie ryzyka
hodowlanego.
Drzewostany Puszczy ze względu na pochodzenie i wiek zostały zró ż nicowane się na 4
kategorie:
1. Starodrzewia pochodzenia naturalnego o pełnym składzie.
2. Starodrzewia pochodzenia naturalnego o zuboż onym składzie.
3. Drzewostany średnich klas wieku z odnowienia naturalnego, tzw. „ pocenturowskie” lub
przejściowe.
4. Drzewostany średnich klas wieku z odnowienia sztucznego.
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Drzewostany pierwszej grupy – drzewostany określone jako naturalne i zbliż one do
naturalnych. Zajmują one łą cznie około 3,6 tys. ha. Zostały one wyłą czone z uż ytkowania
rębnego, a zabiegi hodowlane zostały ograniczone do pielęgnacji istnieją cych odnowionych
gniazd. Usychają ce drzewa gatunkó w liściastych i iglastych będą pozostawiane na gruncie.
Drzewostany drugiej grupy – starodrzewia naturalnego pochodzenia, o zuboż ałym
składzie gatunkowym w wyniku dawnej gospodarki leśnej, wymagają ce zabiegó w
odnowieniowych

inicjują cych

odnowienie

samosiewem,

uzupełnianie

odnowieniem

sztucznym. Cięcia renaturalizacyjne będą wynikać tu tylko z potrzeb hodowlanych i
ochronnych. Pozyskane drewno będzie efektem cięć, a nie głó wnym celem.
Drzewostany

trzeciej

grupy

tzw.

„ pocenturowskie”

–

przejściowe,

będą

zagospodarowane zgodnie z ustaleniami sformułowanymi na specjalnej konferencji nt.
„ Postępowanie z drzewostanami przejściowymi w nadleśnictwach LKP PB”.
Drzewostany grupy czwartej –

pochodzą ce z odnowienia sztucznego, będą

zagospodarowane według zasad obowią zują cych w lasach gospodarczych z uwzględnieniem
celó w programu Polskiej Zró wnoważ onej Polityki Leśnej.
Szczegó łowe omó wienie postanowień dotyczą cych postępowania gospodarczoochronnego w LKP „ Puszcza Białowieska” w cią gu najbliż szej dekady zawiera „ Protokó ł
postanowień II KTG...”.
Wszystkie zatwierdzone przez Komisję Techniczno-Gospodarczą działania służ ą
realizacji podstawowych celó w hodowli i ochrony lasó w Puszczy Białowieskiej (wg Strategii
Gospodarki Leśnej w Puszczy Białowieskiej), któ rymi są :
-

zachowanie lub odtworzenie ekosystemó w leśnych w stanie zbliż onym do naturalnego, z
maksymalnym wykorzystaniem procesó w sukcesji naturalnej, w całym mezoregionie
Puszczy,

-

ochrona ró ż norodności biologicznej zbiorowisk dziko ż yją cych roślin i zwierzą t
pozostają cych w zgodności biocenozy z biotopem oraz zachowanie ich bogactwa
genetycznego,

-

zapewnienie cią głości wielostronnego wykorzystania zasobó w przyrody puszczańskiej w
tym użytkowania lasu oraz harmonizowanie społecznego i gospodarczego rozwoju
mezoregionu.
Lasy i gospodarka leśna stanowią element systemowej ochrony i zagospodarowania

zasobó w przyrodniczych dlatego metody działania, pozwalają ce na realizacje powyż szych
celó w, zostały zró ż nicowane w układzie przestrzennym, a służ y temu sieć pomnikó w i
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rezerwató w

przyrody, liczne ostoje rzadkich gatunkó w zwierzą t, lasy o szczegó lnym

bogactwie przyrodniczym, lasy wodochronne, lasy nasienne oraz lasy spełniają ce funkcje,
nasienne, naukowe, wypoczynkowe i obronne.
Dla realizacji postawionych celó w należ y stosować następują ce zasady postępowania w
zakresie hodowli i ochrony lasu:
-

wszystkie zabiegi z zakresu hodowli lasu powinny być oparte na pełnej inwentaryzacji i
waloryzacji przyrodniczej drzewostanó w, gleb i siedlisk, z wykorzystaniem mikrosiedlisk
i składó w gatunkowych upraw opartych o warianty

wilgotnościowe siedlisk i

zró ż nicowanie zbiorowisk roślinnych,
-

zabiegi odnowieniowe i pielęgnacyjne powinny być prowadzone w sposó b zapewniają cy
zachowanie lub przywracanie naturalnego charakteru lasu oraz trwałość i odnawialność
zasobó w leśnych, w pierwszym rzędzie przy pomocy odnowienia naturalnego o składzie i
strukturze odpowiadają cym siedlisku,

-

w zniekształconych zbiorowiskach leśnych, w celu przyśpieszenia restytucji zbiorowisk
zbliż onych do naturalnych należ y, w pierwszej kolejności, inicjować, pielęgnować i
utrwalać naturalne odnowienie lasu,

-

w miarę potrzeby należ y wprowadzać z sadzenia lub siewu gatunki drzew i krzewó w
miejscowego pochodzenia, przy zastosowaniu materiału siewnego i sadzeniowego z
drzew reprezentują cych miejscowe ekotypy,

-

w cięciach pielęgnacyjnych i odnowieniowych należ y preferować gatunki pozostają ce w
niedoborze, głó wnie: dą b, wią zy, klon, lipę, jesion i wierzbę iwę,

-

należ y ograniczyć do minimum intensywne metody przygotowania gleby pod odnowienie
lasu (np. rabatowałki, pełna orka), a w obszarze I zaniechać przygotowania gleby przy
pomocy cięż kiego sprzętu, na całym obszarze Puszczy należ y preferować ręczne sposoby
niszczenia chwastó w,

-

w trakcie przygotowania gleby pod odnowienia należ y obją ć ochroną wszystkie rzadkie i
chronione gatunki roślin,

-

w obszarze III (leśnictwa Narew, Lewkowo i Narewka) przy zalesieniach gruntó w
porolnych należ y zwró cić uwagę na kształtowanie granicy rolno-leśnej, moż liwość
tworzenia korytarzy ekologicznych oraz odpowiednie składy gatunkowe upraw z pełnym
wachlarzem gatunkó w biocenotycznych i domieszkowych, na siedliskach bagiennych
należ y uznać za zgodne ze składem gatunkowym odnowienia brzozy brodawkowatej i
omszonej, olszy, jesionu oraz osiki,
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-

projekt przebiegu granicy polno-leśnej powinien stanowić część miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jak ró wnież decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

-

w obszarze III należ y zwró cić uwagę na porzą dkowanie stanu posiadania nadleśnictw,
poprzez komasację działek leż ą cych w szachownicy, wykupywanie lub zamianę enklaw
położ onych wśró d gruntó w lasó w państwowych oraz sukcesywne rozgraniczanie działek
ewidencyjnych, dotyczy to ró wnież enklaw położ onych na pozostałych obszarach,

-

na obszarze całej Puszczy należ y pozostawić bez zabiegó w gospodarczych, jako elementy
naturalnej przyrody, drobne luki nie wykazują ce tendencji do powiększania, śró dleśne
bagna i mokradła, szuwarowiska i dzikie łą ki oraz inne fragmenty lasu i powierzchnie
nieleśne spełniają ce waż ną rolę biocenotyczną , w tym powierzchnie trudne do
odnowienia, często stanowią ce naturalną bazę ż erową zwierzyny płowej i ż ubra,

-

waż nym elementem ochrony ekosystemó w leśnych powinien być monitoring techniczny i
biologiczny prowadzony w celu właściwego prognozowania zagroż eń,

-

w drzewostanach szczegó lnie naraż onych na czynniki chorobowe należ y prowadzić
kontrolę stanu sanitarnego drzewostanó w oraz dą ż yć do utrzymania liczebności
szkodnikó w na poziomie nie zagraż ają cym wystą pieniu szkó d istotnych (gradacji),

-

należ y prowadzić aktywną ochronę drapież nej entomofauny, mogą cej w określonych
warunkach sprzyjać walce ze szkodnikami owadzimi,

-

w celu ochrony bioró ż norodności przyrody puszczańskiej należ y chronić stare i obumarłe
drzewa opierają c się na zasadach ich ochrony wypracowanych przez zespó ł naukowcó w
pod kierunkiem prof. Tadeusza Przybylskiego,
Należ y zaznaczyć, ż e w strefie ochronnej wokó ł pomnikó w przyrody, o promieniu 20

m, zabrania się usuwania drzew i krzewó w. Tu należ y podkreślić konieczność zabezpieczenia
na przyszłość nowych tworó w przyrody w formie pomnikó w potencjalnych. Takie drzewa
powinny być zabezpieczone na zasadach ochrony istnieją cych pomnikó w przyrody.
Przypomnieć należ y, ż e zgodnie z decyzją Nr 24 Dyrektora Generalnego Lasó w
Państwowych z dnia 27 sierpnia 1996 roku, wyłą cza się od wyrębu w Puszczy Białowieskiej
wszystkie drzewa gatunkó w rzadkich, bez względu na ich wiek, wymiary i położ enie, to jest:
jodły pospolitej, wiśni ptasiej, jabłoni dzikiej, gruszy pospolitej, wią zó w i jarzębiny. Zakaz
ten nie dotyczy ich większych skupień, zajmują cych powierzchnie 0,10 ha i powyż ej, jeż eli
ich wyrą b jest uzasadniony potrzebami hodowlanymi bą dź sanitarnymi w stosunku do
pozostałych drzew tych gatunkó w.
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W trakcie cięć odnowieniowych należ y dą ż yć do zwiększania ró ż norodności
biologicznej, zró ż nicowania struktury wiekowej i warstwowej drzewostanó w oraz
zachowania naturalnego odnowienia lasu i bogactwa nisz ekologicznych. W tym celu należ y
stosować zasadę pozostawiania w drzewostanach dojrzałych części drzewostanu istnieją cego,
bez

jakichkolwiek zabiegó w

gospodarczych

do

wieku

starości

fizjologicznej,

z

dopuszczeniem w uzasadnionej sytuacji cięć sanitarnych. Wyłą czenie z zabiegó w obejmuje
(szczegó łowe ustalenia w odniesieniu do poszczegó lnych drzewostanó w zawarte są w planach
urzą dzenia lasu):
-

w rezerwatach częściowych minimum 20% powierzchni tych drzewostanó w (po
uzgodnieniu z Wojewó dzkim Konserwatorem Przyrody),

-

w obszarze okalają cym Białowieski Park Narodowy, w obrębach Browsk, Zwierzyniec i
Białowież a minimum 10% powierzchni,

-

na pozostałym obszarze Puszczy minimum 5% powierzchni.
W celu renaturalizacji drzewostanó w puszczańskich zniekształconych działalnością

człowieka i przez czynniki abiotyczne (drzewostany osikowe, brzozowe, olszowe z odrośli
oraz inne o charakterze negatywó w hodowlanych) należ y poddać je stopniowej przebudowie
za pomocą cięć pielęgnacyjnych lub odnowieniowych, zgodnie z ustaleniami konferencji
naukowej na temat „ Postępowanie z drzewostanami przejściowymi w nadleśnictwach LKP
„ Lasy Puszczy Białowieskiej”. Część tego typu drzewostanó w należ y pozostawić do
naturalnej sukcesji., jako powierzchnie obserwacyjne. Część drzewostanó w

silnie

przerzedzonych o charakterze płazowin z silnie rozwiniętą pokrywą trawiastą , należ y
pozostawić bez zabiegó w odnowieniowych, jako miejsca ż erowania zwierzyny płowej i
ż ubró w.
W odniesieniu do pozostałych drzewostanó w zaprojektowanych do przebudowy należ y:
-

stosować cięcia odnowieniowe stwarzają ce najkorzystniejsze warunki do odnowienia i
rozwoju lasu, wspierają ce procesy sukcesji naturalnej i utrwalają ce naturalne odnowienia
o składzie gatunkowym odpowiadają cym siedlisku,

-

preferować cięcia odnowieniowe w formie jednostkowej i grupowej, wszędzie tam gdzie
są ku temu odpowiednie warunki,

-

ograniczyć do minimum stosowanie zrębó w zupełnych, a ich ewentualne stosowanie
powinno być uzasadnione wyłą cznie potrzebami hodowlanymi.
W celu zminimalizowania szkó d w środowisku leśnym, w trakcie wykonywania prac

leśnych szczegó lną uwagę należ y zwró cić na:
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-

dostosowanie okresu pozyskania drewna do terminó w najmniejszego zagroż enia lasu ze
strony owadó w i patogenó w grzybowych, wiatru i śniegu oraz moż liwości wykorzystania
przez zwierzynę kopytną cienkiej kory na drzewach leż ą cych,

-

pozostawienie w lesie starych dziuplastych drzew, drzew obumierają cych i martwych,
gałęzi igliwia i kory w oparciu „ Zasady ochrony starych drzew ...” opracowanych dla
LKP PB, o ile nie jest to sprzeczne z zachowaniem minimum stanu sanitarnego lasu,

-

stosowanie sortymentowej metody pozyskiwania drewna przy pniu, unikanie przy pracach
zrywkowych cięż kiego sprzętu,

-

stosowanie maszyn i urzą dzeń najmniej ucią ż liwych dla środowiska, stosowanie
bioolejó w jako smaró w silnikowych,

-

unikanie wszelkich zniszczeń runa i śció łki leśnej w trakcie ścinki i zrywki drewna,

-

ochronę podczas wszelkich prac leśnych stanowisk rzadkich i chronionych gatunkó w
roślin, pomnikó w przyrody, stanowisk archeologicznych i innych cennych elementó w
przyrody i krajobrazu.
Zaleca się aby powyż sze zasady uwzględniane były w planach urzą dzenia i gospodarce

leśnej w lasach innych własności położ onych w regionie Puszczy Białowieskiej.
Istotnym zagadnieniem w ochronie ekosystemó w leśnych jest zapobieganie szkodom
powodowanym przez czynniki klimatyczne. Dotychczas brak jest technicznych środkó w
zaradczych, istnieją natomiast gospodarcze moż liwości minimalizowania szkó d z tego
zakresu. Wchodzą one głó wnie w zakres urzą dzania i hodowli lasu.
Kierunki prac zapobiegawczych w zakresie urzą dzania lasu są następują ce:
-

zaplanowanie racjonalnego podziału powierzchniowego,

-

wybó r właściwej rębni i składu gatunkowego drzewostanó w,

-

ustalenie najbezpieczniejszego kierunku cięć i ewentualnie planowanych rozrębó w,

-

właściwe planowanie cięć pielęgnacyjnych,
Do najważ niejszych prac zapobiegawczych, z zakresu ochrony przed szkodami

powodowanymi przez czynniki atmosferyczne, w zakresie hodowli lasu należ y zaliczyć
(opró cz uprzednio wymienionych):
-

wprowadzanie gatunkó w właściwych

siedliskom

i jednocześnie

stabilizują cych

mechanicznie drzewostan,
-

stosowanie rozrzedzonej więźby przy sadzeniu oraz intensywne, wcześnie zaczynane i
nieprzerwanie prowadzone zabiegi pielęgnacyjne,

-

właściwe wykonywanie trzebież y, w zasadzie w począ tkach okresu wegetacyjnego dla
wzmocnienia drzewostanu przed zimą ,
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-

odpowiednie kształtowanie zwarcia drzewostanu,

-

w drzewostanach i zaniedbanych pielęgnacyjnie zaleca się zabiegi ostroż niejsze, przy
częstszym nawrocie wykonywania trzebież y,

-

uodpornienie ścian drzewostanó w poprzez tworzenie stref ekotonowych.
Szerszego omó wienia wymaga problem kształtowania strefy ekotonowej na styku pole

– las. Charakterystyczną cechą tej strefy jest efekt styku. Polega on na tym, ż e w strefie
przejściowej liczba gatunkó w roślin i zwierzą t jak i ich zagęszczenie jest większe niż w
są siadują cych z nią biocenozach. Jest to efektem wzajemnego kontaktu są siadują cych ze sobą
środowisk. Środowiska te pozostają ze sobą w stanie ró wnowagi dynamicznej, z jednej strony
wykazują szereg tendencji izolacyjnych, a z drugiej strony ich najbardziej ekspansywne
elementy starają się poprzez cią głą penetrację skolonizować strefę ekotonu.
Zewnętrzne obrzeż e lasu powinno stanowić łagodne przejście od terenu bezleśnego do
wnętrza lasu na szerokości 10 – 30 metró w. Powinno składać się z trzech, przenikają cych się
stref: krzewiastej, drzewiasto-krzewiastej i drzewiastej.
Strefa drzewiasta – wewnętrzny pas ekotonu leśnego, charakteryzuje się rozluźnieniem
stopnia zwarcia drzewostanu, silnie ugałęzionymi pniami, występowaniem dolnego piętra
drzewostanu, obecnością podszytu i podrostu oraz dobrze rozwiniętym system korzeniowym
gó rnego piętra drzewostanu. Postulowana szerokość strefy 10 – 20 metró w.
Strefa drzewiasto-krzewiasta – środkowy pas ekotonu leśnego, tworzona jest przez
gatunki drzew dolnego piętra drzewostanu, o zwarciu luźnym i nieró wnomiernym
rozmieszczeniu drzew występują cych najlepiej w zmieszaniu jednostkowym. Cechą
charakterystyczną powinien być bujny podszyt i podrost. Postulowana szerokość strefy –
około 5 metró w.
Strefa krzewiasta – zewnętrzny pas ekotonu, powinien składać się z szeregu gatunkó w
poszytowych, w zmieszaniu grupowym. Szerokość strefy do 5 metró w.
Szerokość zakładanych buforó w powinna być uzależ niona od wystawy granicy lasu i
typu siedliska. Szersze bufory powinny być kształtowane na południowej wystawie strefy i na
siedliskach ubogich i zniekształconych.
Do kształtowania stref ekotonowych należ y wykorzystywać drzewa i krzewy rodzimego
pochodzenia. Preferować należ y gatunki liściaste oraz dą ż yć do jak najszerszego
wykorzystania odnowień naturalnych. Przy wprowadzaniu krzewó w zaleca się grupowe
zmieszanie gatunkó w. Przestoje i inne pozostałości poprzedniego drzewostanu, zwłaszcza
sosna i dą b, mogą stanowić poż ą dane składniki strefy drzewiastej i drzewiasto-krzewiastej.
Do tego celu nie nadaje się świerk. Strefy ekotonowe należ y kształtować ró wnocześnie z
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zakładanymi drzewostanami. Zakładanie stref w okresie młodnika i w pó źniejszych fazach
rozwoju drzewostanu nie jest moż liwe ze względó w hodowlanych i nie celowe ze względó w
ekologicznych.
Niezmiernie waż nym zagadnieniem jest opracowanie planó w i programó w małej
retencji wodnej opartych na podbudowie naukowej. Prace z tego zakresu powinny dotyczyć
(Program gospodarczo-ochronny LKP PB):
-

zachowania w stanie zbliż onym do naturalnego oraz otworzenia śró dleśnych ciekó w i
oczek wodnych,

-

zachowania w stanie naturalnym wszystkich istnieją cych torfowisk, trzęsawisk, mszaró w,
śró dleśnych łą k i bagien,

-

renaturalizacji ciekó w wodnych z odtworzeniem meandró w, łach i starorzeczy,

-

zachowania dolin rzecznych w stanie naturalnym, w tym lasó w łęgowych, olsó w i innych
naturalnych formacji przyrodniczych.
Celowym jest utrzymanie dotychczasowych rozwią zań inż ynieryjnych w postaci sieci

mostó w i przepustó w wodnych. Jednocześnie w niektó rych wypadkach istnieje konieczność
budowy nowych zastawek na istnieją cych ciekach wodnych.
Waż nym zagadnieniem jest pilna potrzeba sporzą dzenia planó w ochrony dla
rezerwató w puszczańskich. Dotyczy to w pierwszym rzędzie rezerwató w faunistycznych i
florystyczno-leśnych, w następnej kolejności należ y opracować założ enia ochronne w
rezerwatach nie mają cych takich wskazań. Doraźne ustalanie czynności ochronnych z
konserwatorem przyrody nie pozwala na racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody, a
projektowanie nowych rezerwató w bez określenia celó w ochrony i metod ich realizacji jest
nieuzasadnione.
W

postępowaniu

ochronnym

w

rezerwatach

powinny

być

uwzględnione

charakterystyczne cechy rezerwató w i procesy w nich zachodzą ce. W wielu rezerwatach
drzewostany zbliż ają się do stadium rozpadu. Niektó re gatunki drzew, a zwłaszcza sosna, dą b,
wią z i w mniejszym stopniu klon i lipa nie odnawiają się w sposó b naturalny lub odnawiają
się słabo. Powoduje to brak w wielu drzewostanach młodszych i średnich klas wieku
zapewniają cych cią głość pokoleniową , charakterystyczna dla lasó w naturalnych. Grozi to
eliminacją tych gatunkó w w składzie drzewostanó w rezerwatowych. W tej sytuacji należ y
dopuścić stosowanie zabiegó w inicjują cych odnowienie naturalne, lub też stosować
odnowienie sztuczne (Sokołowski A. W., 1995). Za ograniczoną ingerencja ludzką w
ekosystemy leśne rezerwató w przyrody przemawia ekspansja graba na siedliskach grą dowych
i dominacja świerka w zbiorowiskach boró w mieszanych, gdzie uniemoż liwia on naturalne
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odnowienie sosny i często eliminuje z runa wiele gatunkó w światłoż ą dnych w tym gatunkó w
podlegają cych ochronie prawnej.
Do chwili opracowania planó w ochrony rezerwató w przyrody powinny być stosowane
warunki prawidłowego postępowania ochronnego i zasady postępowania w realizacji czynnej
ochrony leśnych rezerwató w przyrody, opracowane przez prof. A. W. Sokołowskiego z
Zakładu Lasó w Naturalnych IBL (1995). Cytuję:
„ Zagospodarowanie

rezerwató w

powinno

uwzględniać charakter

i

specyfikę

przedmiotu, lub przedmiotó w ochrony i dostosowywać sposó b postępowania do realizacji
celu postawionego przed rezerwatem. Wymaga to spełnienia następują cych warunkó w:
-

Uzyskania moż liwie pełnego wachlarza zasobó w przyrodniczych rezerwató w –
drzewostanu, zbiorowisk roślinnych, gatunkó w flory i fauny.

-

Określenia przynależ ności zbiorowisk leśnych do jednostek fitosocjologicznych –
zespołó w, podzespołó w, wariantó w i rozmieszczenia ich na mapie.

-

Znajomości stanu chronionego obiektu, stopnia naturalności poszczegó lnych jego
elementó w oraz występują cych odkształceń, przekształceń, degradacji, degeneracji, a w
odniesieniu do drzewostanu – stadió w jego rozwoju.

-

Określenia procesó w przejawiają cych się w ekosytemach rezerwatu – charakteru i
kierunku zmian oraz czynnikó w je powodują cych.

-

Określenia specyfiki każ dego obiektu i występują cego w nim każ dego przyrodniczego
elementu, w tym każ dego konkretnego drzewostanu.

-

Uwzględnienia zjawisk i czynnikó w oddziałują cych na przyrodę rezerwatu”.
W realizacji czynnej ochrony przyrody rezerwató w muszą

być przestrzegane

następują ce zasady (Sokołowski A. W. 1995). Cytuję:
♦ Zagospodarowanie rezerwatu musi uwzględniać całą jego przyrodniczą ró ż norodność,
specyfikę i bogactwo flory i fauny.
♦ Zakres i sposó b wykonywania czynnej ochrony musi być dostosowany do warunkó w i
przyrodniczego charakteru każ dego rezerwatu – do przedmiotu i celu ochrony.
♦ Działaniom musi towarzyszyć świadomość, ż e każ dy zabieg w drzewostanie wpływa na
wszystkie elementy ekosystemu leśnego. Wynika to z faktu, ż e głó wnym elementem
ekosystemu leśnego jest drzewostan. Kształtuje on bowiem warunki środowiska leśnego
od gleby po wierzchołki drzew i tym samym wpływa na warunki ż ycia wszystkich
gatunkó w roślinnych i zwierzęcych.
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♦

Na terenie rezerwató w leśnych wszystkie gatunki drzew muszą być traktowane jako
waż ne składniki ekosystemó w leśnych, jeż eli należ ą do naturalnej dendroflory Puszczy.
W rezerwatach nie ma zastosowania pojęcie gatunkó w niepoż ą danych odnoszone
niekiedy do brzozy, osiki, wierzby iwy, jeż eli pochodzą one z naturalnego odnowienia.
Drzewostany rezerwató w powinny charakteryzować się pełnym bogactwem gatunkowym
odpowiadają cym warunkom siedliskowym.

♦ Jednakowo waż ne są wszystkie gatunki roślin i zwierzą t, stanowią ce naturalne składniki
ekosystemó w leśnych, w tym foliofagi, ksylofagi, grzyby pasoż ytnicze i inne. Rezerwat
musi im stwarzać odpowiednie środowisko i zapewniać warunki ż ycia.
♦ Prowadzone zabiegi muszą uwzględniać konieczność szczegó lnej ochrony rzadkich
gatunkó w roślin i zwierzą t. Dotyczy to przede wszystkim gatunkó w prawnie chronionych
oraz wpisanych do czerwonej księgi giną cych roślin i zwierzą t.
♦ Przed każ dym zabiegiem należ y szczegó łowo analizować skład drzewostanu, podszytu i
runa oznaczają c miejsca, w któ rych występują gatunki rzadkie i chronione, zabezpieczają c
je przed zniszczeniem.
♦ W maksymalnym stopniu powinno się wykorzystywać naturalne procesy odtwarzają ce
właściwy skład i strukturę zbiorowisk leśnych.
♦ Zabiegi trzebież owe powinny inicjować i protegować naturalne odnowienie oraz
kształtować pełny skład gatunkowy drzewostanu, zgodny ze składem i strukturą
naturalnych zbiorowisk leśnych.
♦ Na siedliskach lasowych trzebież powinna być wykonywana tylko w miejscach, gdzie jest
dostateczne naturalne odnowienie, a przy braku takiego, ró wnocześnie z trzebież ą należ y
dokonywać sztucznego odnowienia, ale tylko gatunkami odpowiadają cymi warunkom
siedliskowym. Zabiegi trzebież owe rozluźniają c drzewostan sprzyjają bowiem ekspansji
graba.
♦ W drzewostanach wiekowo dojrzałych, bez naturalnego odnowienia, należ y stosować
odpowiednie zabiegi inicjują ce naturalne odnowienie, synchronizują c je z latami
nasiennymi. Sposó b postępowania powinien być dostosowany do wymagań odnawianego
gatunku i do charakteru zbiorowiska leśnego.
♦ W drzewostanach V i starszych klas wieku o zubożonym składzie gatunkowym należ y
dokonywać sztucznego odnowienia gatunkami brakują cymi, wykorzystują c przede
wszystkim powstają ce luki i tworzą c gniazda odnawiane sztucznie gatunkami
odpowiadają cymi składowi naturalnych zbiorowisk leśnych.
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♦ W drzewostanach powstałych na zrębach zupełnych z okresu pierwszej wojny światowej i
pó źniej w latach 1924 – 1929 pełną przebudowę należ y dokonać tylko w tych miejscach,
gdzie w drzewostanie i podszycie brak jest gatunkó w docelowych, odpowiadają cych
warunkom siedliskowym. Ponieważ miejsc takich jest niewiele, w większości tych
drzewostanó w wystarczy dokonywać tylko pewnych korekt składu gatunkowego metodą
odpowiednio prowadzonej trzebież y, uzupełniają c sztucznym odnowieniem powstają ce
luki, lub zakładają c małe gniazda odnawiane sztucznie.
♦ Do każ dego fragmentu drzewostanu należ y podchodzić indywidualnie, dostosowują c
sposó b postępowania do istnieją cego składu drzewostanu, istnienia lub braku naturalnego
odnowienia charakteru siedliska w danym miejscu.
♦ Przygotowanie gleby w gniazdach pod zalesienie powinno być dokonywane ręcznie z
omijaniem miejsc, w któ rych występują rzadkie i chronione gatunki roślin oraz nalot i
podszyt gatunkó w docelowych.
♦ Powierzchnie, na któ rych inicjowane jest odnowienie naturalne oraz powierzchnie gniazd
odnowieniowych łą cznie z gniazdami pohuraganowymi lub powstałymi w wyniki okisci,
nie mogą przekraczać 15 – 20 % powierzchni zajmowanej przez poszczegó lne zespoły
leśne.
♦ W uprawach i młodnikach należ y intensywniej prowadzić zabiegi pielęgnacyjne,
zabezpieczają c przed zniszczeniami przez zwierzynę. Ich skład należ y uzupełnić tak, aby
były w nich obecne wszystkie gatunki właściwe naturalnym zbiorowiskom leśnym.
♦ Podczas gradacji kornikó w świerka należ y dokonywać zabiegó w likwidują cych stan
zagroż enia zgodnie z przyjętymi w leśnictwie zasadami i sposobami. Część świerkowego
jałowego posuszu powinna pozostawać na miejscu. Powierzchnie pogradacyjne powinny
podlegać odnowieniu z wykorzystaniem odnowienia naturalnego, a przy jego braku z
zastosowaniem

odnowienia

sztucznego

gatunkami

odpowiadają cymi

warunkom

siedliskowym. Podobnie należ y postępować z powierzchniami pohuraganowymi itp.
♦ Wszystkie zabiegi i ich efekty powinny być szczegó łowo rejestrowane w planach ochrony
rezerwató w.
♦ W każ dym zbiorowisku leśnym niezależ nie od wieku drzewostanu powinny być
pozostawiane pojedyncze drzewa dziuplaste i martwe wszystkich gatunkó w, do
całkowitego ich rozkładu”.

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

155

W odniesieniu do rezerwató w faunistycznych należ y stosować zakazy, ograniczenia i
zalecenia zawarte w projektach utworzenia rezerwató w (Witkowski Z. z zespołem, 1989;
Okołó w C., 1990). Do najważ niejszych z nich należ ą :
-

zakaz stosowania środkó w chemicznych do zwalczania owadó w i grzybó w,

-

zakaz stosowania preparató w owadobó jczych opartych na szczepach bakterii, jak
„ Baclan”, Thtridan”, „ Dipel” oraz preparató w opartych na szczepach grzybó w
owadobó jczych,

-

zakaz odłowu motyli, tak postaci dorosłych jak i gą sienic lub poczwarek,

-

zakaz wprowadzania masowej turystyki,

-

utrzymywanie części powierzchni leśnej w stanie odlesionym,

-

wykaszanie raz na dwa lata zbiorowisk turzycowych i łą k do granicy szuwaró w, z
pozostawieniem skoszonej masy roślinnej na miejscu,

-

utworzenie strefy ochronnej wokó ł rezerwatu.
Powyż sze wskazania powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu planó w ochrony

rezerwató w Puszczy Białowieskiej.
Ogó lne

zasady

prowadzenia

proekologicznej

gospodarki

leśnej

w

Puszczy

Białowieskiej zawiera „ Program gospodarczo-ochronny, Leśny Kompleks Promocyjny „
Puszcza Białowieska” opracowany w 2001 roku, w RDLP Białystok. Szczegó łowe ustalenia
w odniesieniu do gospodarki leśnej i ochrony przeciwpoż arowej zawierają plany urzą dzenia
lasu dla poszczegó lnych nadleśnictw oraz opisanie zbiorcze dla całego kompleksu
promocyjnego.
Waż nym zagadnieniem mają cym wpływ na zachowanie wartości przyrodniczych
Puszczy Białowieskiej jest racjonalna gospodarka łowiecka. Tej kwestii poświęcona była
konferencja naukowa pt. „ Poprawa komfortu ekologicznego zwierzą t w LKP „ Puszcza
Białowieska”” odbyta w lutym 2002 roku. Uczestnicy konferencji stwierdzają :
„ Od kilkunastu lat w Puszczy Białowieskiej obserwuje się zmiany środowiska
skutkują ce zmniejszaniem się bazy ż erowej zwierzyny roślinoż ernej. Do głó wnych przyczyn
zaistniałej sytuacji należ ą :
-

zaniechanie uż ytkowania rolniczego enklaw gruntó w prywatnych oraz deputató w leśnych
położ onych w zasięgu terytorialnym Puszczy,

-

ograniczenie uż ytkowania rębnego, a tym samym spadek ilości upraw leśnych wskutek
ograniczeń wynikają cych z proekologicznego ukierunkowania polityki leśnej,

-

obniż enie poziomu wó d gruntowych ograniczają ce ilość i jakość wody pitnej dla
zwierzyny, zaniechanie konserwacji i likwidacja otwartych miejsc poboru wody,
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-

zaniechanie utrzymania w trwałej kulturze łą k śró dleśnych”.
Wspomniana wyż ej konferencja zaleca uwzględnienie następują cych zapisó w

niezbędnych przy realizacji racjonalnej gospodarki łowieckiej:
-

najważ niejszym i najcenniejszym gatunkiem spośró d duż ych roślinoż ercó w Puszczy
Białowieskiej jest ż ubr. W zwią zku z tym i w powią zaniu z kurczą cą się bazą ż erową do
jego liczebności należ y dostosować ilość pozostałych zwierzą t kopytnych, ustalić
optymalną liczebność tego gatunku w Puszczy, wskazać jednostkę odpowiedzialną za
wolnościowe stado ż ubró w oraz uporzą dkować problem finansowania i ochrony ż ubró w,

-

w celu zachowania trwałości lasó w puszczańskich i utrzymania rozmiaru szkó d
wyrzą dzanych przez zwierzynę na poziomie znośnym gospodarczo,

należ y podją ć

działania w celu zminimalizowania destrukcyjnego wpływu zwierzyny na środowisko
leśne , między innymi poprzez stosowanie wszystkich, dopuszczalnych w Puszczy, metod
zabezpieczania upraw,
-

w celu polepszenia i wzbogacenia ilościowej i jakościowej bazy ż erowej dla ż ubra i
innych ssakó w kopytnych należ y dą ż yć do racjonalnego zagospodarowania łowisk,
poprzez zwiększenie poletek łowieckich, zagospodarowanie łowieckie ugorowanych bą dź
podlegają cych sukcesji uż ytkó w ekonomicznych, wykaszanie śró dleśnych łą k, ewentualne
traktowanie trudnych do wyprowadzenia upraw jako poletek zgryzowych, zimowe
ścinanie osiki, itp.,

-

z uprawy na poletkach łowieckich powinny zostać wyłą czone gatunki obce dla flory
puszczańskiej, co wią ż e się z ustaleniem listy gatunkó w roślin dopuszczonych do uprawy,

-

w programie małej retencji wodnej powinny zostać uwzględnione wszelkie zbiorniki i
cieki wodne jako wodopoje dla zwierzyny,

-

za celowe należ y uznać podjęcie wszelkich dostępnych działań na rzecz zapewnienia
zwierzętom spokoju (tzw. komfortu etologicznego) w środowisku ich bytowania, a w
szczegó lności skanalizowania ruchu turystycznego, ustalenie i ochrona ostoi zwierzyny,
ochrona rykowisk itp.
Za niezbędne należ y uznać kontynuowanie monitorowania zwierzyny metodami

sprawdzonymi w Puszczy. W razie stwierdzenia „ drastycznych zakłó ceń w komforcie
etologicznym zwierzyny na wskutek zachwiania proporcji liczebnych w ramach układu
ekologicznego drapież nik - ofiara i dalszego przyrostu zagęszczenia populacji wilkó w, za
celowe uznaje się rozważ enie konieczności regulacji liczebności tego drapież nika”. Ze
względu na utrzymują cą się od wielu lat małą liczebność populacji rysia konferencja
wnioskuje „ za konieczne dla przetrwania gatunku uznaje się wprowadzenie moratorium na
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prowadzenie wszelkich inwazyjnych badań (zwłaszcza odłowó w i telemetrycznego
znakowania) nad rysiami w Puszczy Białowieskiej. Moratorium powinno obowią zywać do
czasu pełnej odbudowy populacji”.
Powyż sze wnioski i zalecenia uwzględniono w planach urzą dzenia lasu na lata 2002 2011.
9.2. Techniczne i gospodarcze zał
ożenia proekologiczne w zakresie technicznej
infrastruktury regionu Puszczy Biał
owieskiej
Na terenie całej Puszczy Białowieskiej nie zakłada się rozwoju funkcji przemysłowej, a
grunty rolne, osadnicze i leśne będą ce w gospodarczym użytkowaniu traktować należ y jako
elementy

czynnej

ochrony

waloró w

przyrodniczych

i

krajobrazowych.

Operaty

zagospodarowania przestrzennego terenó w gmin puszczańskich zawierają ustalenia w
zakresie sieci osadniczej i jej struktur funkcjonalno - przestrzennych. Do najważ niejszych
ustaleń należ y zaliczyć:
-

Białowież a, jako gminny ośrodek rozwoju, pełnić będzie funkcje naukowo - badawcze i
edukacyjne w skali krajowej i międzynarodowej, funkcje obsługi ruchu turystycznego
zagranicznego i krajowego, usług lokalnych, obsługi ludności gminy, mieszkalnictwa i
obsługi leśnictwa,

-

w zakresie kształtowania i rozwoju zagospodarowania przestrzennego należ y utrzymać
dotychczasowe przeznaczenie terenó w, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi i gminy Białowież a,

-

zgodnie ze „ Studium uwarunkowań i kierunkó w zagospodarowania przestrzennego gminy
Białowież a”, nie wyklucza się budowy zbiornika wodnego na rzece Narewce między ulicą
Mostowa i Parkową , z przystosowaniem na potrzeby wypoczynku turystó w i miejscowej
ludności, a takż e rozwoju bazy hotelowej i urzą dzeń turystyczno - wypoczynkowych w
rejonie wsi Grudki,

-

wsie: Pogorzelce, Teremiski, Budy, Czerlonka, Topiło i Masiewo, jako osady położ one w
zwartym masywie Puszczy Białowieskiej, powinny pełnić funkcje turystycznowypoczynkowe, mieszkaniowe oraz obsługi leśnictwa i rolnictwa.
W odniesieniu do jednostek osadniczych położ onych na obrzeż u Puszczy Białowieskiej

należ y przyją ć następują ce założ enia:
-

wsie Narewka, Narew i Dubicze Cerkiewne jako ośrodki gminne, powinny pełnić
dotychczasowe funkcje obsługi ludności w zakresie zadań administracji samorzą dowej i
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gospodarczej, funkcje mieszkaniowe i przemysłowe o charakterze lokalnym, funkcje
obsługi rolnictwa, leśnictwa i komunikacji,
-

we wsiach Lewkowo Stare, Planta, Leśna, Siemianó wka, Zabłotczyzna należ y utrzymać
dotychczasowe tereny przeznaczone pod przemysł, bazy magazynowo-składowe,
przepompownie gazu, składy celne itp.,

-

pozostałe wsie położ one na obrzeż ach Puszczy Białowieskiej powinny pełnić obsługi w
zakresie rolnictwa i leśnictwa, funkcje mieszkaniowe i w ograniczonym zakresie funkcje
usługowe i turystyczno-wypoczynkowe,

-

miasto Hajnó wka jako ośrodek powiatowy powinien pełnić funkcje usługowe o zasięgu
ponad regionalnym w zakresie administracji powiatowej, miejskiej i gminnej, funkcje
szkolnictwa, lecznictwa, kultury i sportu, handlu, transportu i komunikacji, funkcje
przemysłową i usługową bazują cą na lokalnych surowcach leśnych i rolnych, funkcje
obsługi turystyki krajowej i zagranicznej oraz funkcje mieszkalnictwa.
W kształtowaniu i rozwoju przestrzennym Puszczy Białowieskiej dotyczą cym

zabudowy i zagospodarowania terenó w należ y przestrzegać następują cych zasad (Patejuk M.,
wraz z zespołem, 2000):
-

zachowania istnieją cej sieci osadniczej i jej struktur funkcjonalno-przestrzennych,

-

rozwoju wsi Białowież a jako ośrodka o znaczeniu międzynarodowym,

-

rozwoju innych jednostek osadniczych głó wnie poprzez wypełnianie ich struktur
przestrzennych w granicach zwartej zabudowy, określonych w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego,

-

kształtowania nowej zabudowy i zagospodarowania z poszanowaniem struktury
wewnętrznej jednostek osadniczych i ich zwią zkó w z przestrzenią otaczają cą ,

-

moż liwości rozwoju podstawowych jednostek osadniczych na terenie Puszczy i jej
bezpośrednim są siedztwie pod warunkiem zachowania wymogó w określonych ochroną
przyrody, środowiska kulturowego i krajobrazu przy jednoczesnym wykluczeniu
obiektó w ucią ż liwych dla środowiska i otoczenia,

-

dopuszczenia moż liwości dokonywania ró ż nego rodzaju przekształceń funkcji terenó w
oraz uzupełniania ich tam gdzie nie stwarza to ucią ż liwości dla otaczają cej zabudowy
mieszkaniowej i środowiska,

-

w przypadku dokonywania zmiany funkcji terenó w na produkcyjne i rzemieślnicze należ y
każ dorazowo dokonać oceny oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze oraz
opracować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
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-

nawią zywania form nowych domó w i budynkó w gospodarczych do sposobu zabudowy i
form architektonicznych oraz materiałó w budowlanych zwią zanych z terenami Puszczy
Białowieskiej.

9.3. Ochrona powierzchni ziemi, struktur geomorfologicznych, hydrosfery i atmosfery
Do podstawowych działań z zakresu ochrony powierzchni ziemi i jej struktur
geomorfologicznych należ y:
-

zakaz naruszania powierzchni ziemi i niszczenia gleby, z wyją tkiem prac zwią zanych z
prowadzeniem

gospodarki

leśnej

oraz

tworzenia

nowych

miejsc

eksploatacji

powierzchniowej surowcó w mineralnych i organicznych z wyją tkiem uzasadnionych
potrzebami lokalnymi pod warunkiem zachowania podstawowych wymogó w ochrony,
-

ochrona wszystkich gleb leśnych, zwłaszcza pochodzenia organicznego, a w
szczegó lności ochrona ich właściwości fizyko-chemicznych,

-

zachowanie

charakterystycznych

i rzadkich

dla

regionu

puszczańskiego

form

ukształtowania terenu, zwłaszcza zespołó w wydm, wzgó rz ostańcó w denudacyjnoerozyjnych, dolin rzecznych i basenó w wytopiskowych.
Do waż nych zagadnień należ y ochrona naturalnych układó w hydrologicznych, w tym
zasobó w wó d powierzchniowych i podziemnych. Do podstawowych zadań z tego zakresu
należ y:
-

zachowanie wysokiej jakości wó d w rzekach i zbiornikach wodnych poprzez zakaz
odprowadzania do wó d powierzchniowych i gruntowych ściekó w przemysłowych i
sanitarnych,

-

zachowanie w niezmienionym stanie zbiornikó w wodnych, oczek wodnych, źró dlisk i
wysiękó w, mokradeł i obszaró w bagiennych.
Celowe jest podjęcie działań mają cych na celu ograniczenie i spowolnienie odpływu

wó d z Puszczy m. in. poprzez (Pierzgalski E., red, 2001):
-

renaturalizację rzek przepływają cych przez Puszczę i ochronę źró dlisk,

-

odtwarzanie

naturalnych

stosunkó w

wodnych

na

terenach

zmeliorowanych

i

przesuszonych (torfowiska, olsy itp.),
-

zastosowanie

odpływu

regulowanego

przez

zakładanie

zastawek

na

rowach

odpływowych,
-

zwiększanie retencji wodnej za pomocą niewielkich zbiornikó w wodnych na istnieją cych
ciekach,
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-

rozważ enie potrzeby i moż liwości częściowego przesiedlenia bobró w z obszaró w trwale
przez nie zatapianych i zagroż onych obumarciem drzewostanó w,

-

prowadzenie monitoringu zmian zasobó w wó d powierzchniowych i podziemnych,

-

sprecyzowanie

systemu

administracji

urzą dzeniami

wodnymi

w

Puszczy

z

uwzględnieniem obowią zują cego Prawa wodnego.
Jak najbardziej celowe jest ró wnież objęcie projektem budowy bystrotokó w ciekó w
wodnych na terenie całego LKP PB w celu zwiększenia retencji wodnej na obszarach
objętych oddziaływaniem progó w i co za tym idzie ochrony wilgotnych i mokrych siedlisk
puszczańskich przed degradacją .
Następnym waż nym zagadnieniem jest ochrona powietrza atmosferycznego. Do
podstawowych zadań z tego zakresu należ y:
-

utrzymanie stanu fizyko-chemicznego atmosfery zapewniają cego właściwe warunki
funkcjonowania przyrody oż ywionej poprzez przestrzeganie norm określonych w
przepisach – rozporzą dzenie Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 1998 roku w sprawie
dopuszczalnych wartości stęż eń substancji zanieczyszczają cych w powietrzu,

-

utrzymanie odpowiednich warunkó w akustycznych oraz warunkó w topoklimatycznych,
zgodnie z normami określonymi w rozporzą dzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 maja
1998 roku w sprawie dopuszczalnych poziomó w hałasu w środowisku,

-

stałe monitorowanie środowiska przyrodniczego.

9.4. Wytyczne w sprawie ochrony biosfery
Do podstawowych zadań w zakresie ochrony biosfery regionu Puszczy Białowieskiej
należ y zaliczyć:
-

przestrzeganie norm i ustaleń w zakresie prowadzenia proekologicznej gospodarki leśnej,
określonych ustawą o ochronie przyrody, ustawą o lasach oraz zawartych w odnośnych
decyzjach, zarzą dzeniach i ustaleniach planu urzą dzania lasu, zapisanych w punkcie 8.1
niniejszego Programu,

-

zachowanie pełnego wachlarza gatunkó w roślin naczyniowych, mszakó w, porostó w i
grzybó w na ich naturalnych stanowiskach, ze szczegó lnym uwzględnieniem gatunkó w
giną cych i rzadkich oraz podlegają cych ochronie ścisłej i częściowej,

-

zachowanie pełnego wachlarza leśnych zbiorowisk naturalnych, ze szczegó lnym
uwzględnieniem zbiorowisk rzadkich oraz występują cych na siedliskach bagiennych,
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-

ochronę i zachowanie w stanie naturalnym pełnego wachlarza gatunkó w roślin i
zbiorowisk nieleśnych w odlesionym krajobrazie Puszczy, głó wnie w dolinach większych
rzek, rzeczek i strumieni,

-

ochronę wszystkich gatunkó w zwierzą t i ich naturalnych biotopó w, ze szczegó lnym
uwzględnieniem gatunkó w chronionych prawem, gatunkó w giną cych i rzadkich.

9.5. Zał
ożenia ochronne w zakresie rekreacji, turystyki i promocji
Zakłada się, ż e rozwó j turystyki krajoznawczej, edukacyjnej, specjalistycznej odbywać
się będzie nie tylko na bazie Białowieskiego Parku Narodowego, ale takż e w coraz większym
stopniu na bazie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „ Puszcza Białowieska”, a wypoczynek
świą teczny w obiektach usytuowanych na obrzeż ach Puszczy, przy maksymalnym
poszanowaniu wartości przyrodniczych i kulturowych tego regionu. W tym celu należ y
podją ć następują ce działania proekologiczne:
-

utrzymywać wielkość ruchu turystycznego zgodnie ze „ Strategią rozwoju turystyki w
gminach Puszczy Białowieskiej” opracowanej w 1999 roku przez Instytut Turystyki w
Toruniu,

-

promować należ y formy „ turystyki łagodnej”, głó wnie ró ż nych form wędró wek pieszych i
rowerowych, o charakterze przyrodniczym i krajobrazowym z nastawieniem na edukację
ekologiczną ,

-

w celu ograniczenia szkó d w środowisku przyrodniczym, ruch turystyczny należ y
kanalizować na wybranych szlakach i wydzielonych, atrakcyjnych, częściach Puszczy,

-

formy użytkowania turystycznego w Białowieskim Parku Narodowym należ y oprzeć o
obowią zują ce tam zasady, natomiast w pozostałej części Puszczy uzależ nić od reż imó w
ekologicznych i pojemności środowiska przyrodniczego,

-

turystyka i jej formy w rezerwatach przyrody powinny odbywać się na warunkach
określonych przez Podlaskiego Konserwatora Przyrody,

-

z ruchu turystycznego, w szerokim znaczeniu, należ y wyłą czyć niektó re szczegó lne
fragmenty Puszczy, jak np. ostoje i miejsca koncentracji zwierzyny, ostoje rzadkich
ptakó w, skupiska roślin chronionych, obszary objęte ochroną ścisłą , szczegó lnie cenne
zbiorowiska roślinne itp.,

-

turystyka krajoznawczo-edukacyjna i specjalistyczna powinna rozwijać się na bazie
zlokalizowanej w Białowież y i we wsiach puszczańskich,

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

162

-

wypoczynek pobytowy i świą teczny powinien być kierowany do baz turystycznych
zlokalizowanych na obrzeż ach Puszczy, w rejonach istnieją cych i planowanych
zbiornikó w wodnych: Siemianó wka, Bachmaty, Starzyna, Wojnó wka, Topiło i innych,

-

przy planowaniu turystycznym należ y preferować nieduż e obiekty i urzą dzenia
turystyczne, dostosowane formą do otoczenia przyrodniczego i kulturowego, nawią zują ce
do architektury regionalnej.
Należ y dą ż yć do podniesienia atrakcyjności turystycznej Puszczy Białowieskiej poprzez

poszerzenie wachlarza dozwolonych na jej terenie form wypoczynku czynnego (przy
zachowaniu obowią zują cych reż imó w ochronnych), jak ró wnież ułatwienie dostępu do
informacji turystycznej o walorach przyrodniczych i historyczno-kulturowych omawianego
obszaru. „ Podstawy strategii zarzą dzania Puszczą Białowieską ” (Antczak A., 2001)
przewidują w tym celu podjęcie następują cych działań:
-

dopuszczenie poruszania się pojazdami samochodowymi po drogach prowadzą cych do
zamieszkałych osad puszczańskich (np. Czerlonka, Sacharewo, Podcerkwa, Topiło itp.) i
utworzenie w nich miejsc parkingowych, jako potencjalnych miejsc wejścia na szlaki
turystyczne.

-

zapewnienie dojazdu pojazdami samochodowymi do miejsc odległych np. Przewłoka, z
prawem do czasowego zamykania lub ograniczania przejazdu ze względu na potrzeby
ochrony przyrody lub stan dró g,

-

udostępnienie rzek puszczańskich na wybranych odcinkach dla turystyki wodnej opartej
na jednostkach wodnych bezsilnikowych,

-

przeznaczenie niektó rych miejsc w Puszczy na miejsca biwakowe,

-

czytelne, dyskretne, estetyczne i jednolite oznakowanie szlakó w turystycznych i miejsc
chronionych w całej Puszczy Białowieskiej,

-

umieszczenie informacji turystycznej o Puszczy Białowieskiej na głó wnych drogach
dojazdowych.
Do podstawowych zadań leśnego kompleksu promocyjnego należ y zaliczyć szeroko

rozumianą edukację przyrodniczo-leśną społeczeństwa. W zwią zku z tym w działalności
Nadleśnictw należ y oprzeć się na wytycznych zawartych w Programie gospodarczoochronnym Leśnego Kompleksu Promocyjnego „ Puszcza Białowieska”, a w szczegó lności:
-

dą ż yć do rozszerzenia sieci ścież ek dydaktycznych, wzbogacania ścież ek już istnieją cych
oraz doskonalić system samodzielnych zajęć w oparciu o OEL „ Jagiellońskie” i tereny do
niego przyległe,
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-

kontynuować oraz rozszerzać wspó łpracę z Białowieskim Parkiem Narodowym oraz
zakładami naukowymi Białowież y,

-

kontynuować i rozszerzać tematykę spotkań z młodzież ą i nauczycielami poprzez zajęcia
teoretyczne i terenowe akcentują ce rolę lasu i Puszczy w gospodarce leśnej i ochronie
przyrody,

-

uaktywnić i rozwijać wspó łpracę w zakresie wielofunkcyjnej gospodarki leśnej i ochrony
przyrody

z

leśnikami

białoruskimi,

przedstawicielami

samorzą dó w

lokalnych,

organizacjami ekologicznymi i społecznymi,
-

kontynuować i doskonalić wiedzę o lesie i leśnictwie poprzez organizowanie konkursó w,
wystaw, wykładó w specjalistycznych itp.,

-

rozbudować tzw. małą poligrafię i występować o środki zewnętrzne i dotacje celowe na
prowadzenie edukacji przyrodniczo - leśnej,

-

opracować i wdroż yć w praktyce system wydawnictw o Puszczy w formie przewodnikó w,
folderó w, materiałó w propagandowych i promocyjnych, ró wnież w językach obcych,

-

wykorzystywać internet, jako najpręż niej rozwijają ce się medium elektroniczne, do
promocji waloró w przyrodniczych Puszczy,

-

nawią zać i rozwijać wspó łpracę z prasą , radiem i telewizją ,

-

utworzyć w Nadleśnictwie Hajnó wka izbę edukacyjną z wyposaż eniem multimedialnym,
dokończyć modernizację skansenu kolejki wą skotorowej, utworzyć przy szlaku kolejki
Hajnó wka – Postołowo sieć przystankó w edukacyjnych i miejsca palenia ognisk na końcu
tej trasy.

9.6. Ochrona środowiska kulturowego i krajobrazu
W zakresie ochrony środowiska kulturowego i krajobrazu należ y dą ż yć do:
-

ochrony i utrzymania w należ ytym stanie technicznym obiektó w kultury materialnej
wpisanych do rejestru zabytkó w, miejsc pamięci narodowej itp.

-

zachowania w należ ytym stanie stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru
zabytkó w i proponowanych do objęcia ochroną prawną z obowią zkiem przestrzegania
zakazu ich rozkopywania i zabudowy,

-

przestrzegania ustaleń dotyczą cych ochrony zabytkó w i wartości kulturowych,

-

zachowania

i

ochrony

przed

zmianami

przyrodniczego

krajobrazu

Puszczy

ukształtowanego w procesie historycznym, wraz z tradycyjnymi formami zabudowy i
zagospodarowania.
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10. ZAKOŃ CZENIE
Na zakończenie moż na przytoczyć fragment opracowania Doroty Zawadzkiej „ Ochrona
przyrody w Lasach Państwowych”:
„ Prawdziwy przełom w podejściu do ochrony przyrody dokonał się w cią gu ostatnich
20 – 30 lat, kiedy to coraz bardziej zaczęto odchodzić od ochrony konserwatorskiej (biernej)
na rzecz ochrony aktywnej (czynnej). Stało się jasne, ż e samo wpisanie gatunku na listę roślin
lub zwierzą t chronionych nie zmienia jego faktycznej sytuacji w przyrodzie, czyli – inaczej
mó wią c – nie likwiduje zagroż eń. Wzrosła świadomość społeczna, ż e ochrona, aby była
skuteczna, musi być powszechna. Nie moż na jej zamkną ć tylko w parkach narodowych i
rezerwatach. Coraz większe znaczenie dla zachowania stanu przyrody ma racjonalne
uż ytkowanie zasobó w naturalnych, a nie tylko ich bierna ochrona. Podejście to zostało
wyraźnie przedstawione w podpisanej w 1992 r. podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro
„ Konwencji o ochronie ró ż norodności biologicznej”. Klasycznym przykładem właśnie
takiego rozsą dnego korzystania z dó br natury, przy dbałości o ich zachowanie i odtwarzanie,
jest polska gospodarka leśna.”
Powyż szy cytat dotyczy w znacznej mierze takż e Puszczy Białowieskiej. W tym
miejscu należ y wyraźnie zaznaczyć, ż e ochrona przyrody nie przynosi dochodó w
pienięż nych. Ochrona przyrody kosztuje i to kosztuje duż o. Nawet najbardziej pięknej i
słusznej idei nie da się zrealizować w oderwaniu od realió w ekonomicznych. Tą świadomość
powinny mieć środowiska ekologiczne, jak i całe społeczeństwo. W wyniku odejścia Lasó w
Państwowych od gospodarki surowcowej w Puszczy Białowieskiej, straty ekonomiczne w
nadleśnictwach puszczańskich osią gnęły w ostatnich latach średni poziom około 5 mln zł
rocznie. Aby nadleśnictwa te mogły dalej funkcjonować, strata ta musi być corocznie
pokrywana z Funduszu Leśnego.
Program opracował
:
Starszy Taksator
.............................................................................................

mgr inż. Jerzy Pó łtorak

Starszy Inspektor Nadzoru i Kontroli

........................................................................................

mgr Jerzy Małyszko

Kierownik Brygady

Dyrektor Oddział
u BULiGL
w Biał
ymstoku
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mgr inż. Andrzej Leonowicz

mgr inż. Tadeusz Czarnecki
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Załą cznik nr 1

Wykaz podstawowych aktó w prawnych z zakresu ochrony
i zagospodarowania Puszczy Biał
owieskiej
♦ Decyzja Nr 23 Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 1994 r. w sprawie ochrony i
zagospodarowania Puszczy Białowieskiej,
♦ Zarzą dzenie Nr 30 Dyrektora Generalnego Lasó w Państwowych z dnia 19 grudnia 1994 r.
w sprawie Leśnych Kompleksó w Promocyjnych (LKP) [ZO – 72 – 15/94],
♦ Decyzja Nr 9 Ministra Środowiska z dnia 19 maja 1995 r. w sprawie powołania Rady
Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „ Puszcza Białowieska”,
♦ Pismo Dyrektora Generalnego Lasó w Państwowych z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie
ograniczeń w gospodarce leśnej w nadleśnictwach: Białowież a, Browsk i Hajnó wka
[ZZ/ZU – 7031 – 6/95],
♦ Rozporzą dzenie Rady Ministró w z dnia 16 lipca 1996 r. w sprawie Białowieskiego Parku
Narodowego [Dz. U. Nr 93, poz. 424],
♦ Decyzja Nr 24 Dyrektora Generalnego Lasó w Państwowych z dnia 27 sierpnia 1996 r. w
sprawie wprowadzenia nadzwyczajnej ochrony starych drzew o charakterze pomnikowym
– ż ywych i obumarłych oraz rzadkich gatunkó w drzew w Puszczy Białowieskiej [ZO – 73
– 64/96],
♦ Zasady postępowania hodowlanego i ochronnego w ekosystemach leśnych Leśnego
Kompleksu Promocyjnego „ Puszcza Białowieska” zatwierdzone

przez

Ministra

Środowiska [ZO – 731 – 54/97],
♦ Zasady ochrony starych drzew z uwzględnieniem cią głości pokoleń na terenie Leśnego
Kompleksu Promocyjnego „ Puszcza Białowieska” [ZO – 50 – 8/98],
♦ Decyzja Nr 48 Dyrektora Generalnego Lasó w Państwowych z dnia 6 lipca 1998 r. w
sprawie wstrzymania wyrębu ponad 100 letnich: drzew pojedynczych i drzewostanó w o
charakterze naturalnym na terenie nadleśnictw w Puszczy Białowieskiej [ZO – 732 –
19/98],
♦ Decyzja Nr 118 Dyrektora Generalnego Lasó w Państwowych z dnia 30 grudnia 1999 r. w
sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „ Lasy
Puszczy Białowieskiej”[GD – 013/47/99],
♦ Zarzą dzenie Nr 5 Dyrektora Generalnego Lasó w Państwowych z dnia 24 stycznia 2001 r.
w sprawie Leśnych Kompleksó w Promocyjnych [ZO – 01 – 1/4/01],
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♦ Decyzja Nr 12 Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2001 r. zmieniają ca decyzję
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobó w Naturalnych i Leśnictwa w sprawie ochrony i
zagospodarowania Puszczy Białowieskiej [DLOPiK.wl – 41 – 9 /01].
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Załą cznik nr 2
PROTOKÓ Ł
Z posiedzenia l Komisji w sprawie sporzą dzenia Programu Ochrony Przyrody
w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Puszcza Białowieska
odbytego w dniu 4 grudnia 1997 r., w siedzibie Nadleśnictwa Browsk.

Skład Komisji:
Przewodniczą cy:
1. mgr inż. Grzegorz Bielecki - Naczelnik Wydziału Ochrony Ekosystemó w Leśnych
w RDLP w Białymstoku Członkowie:
2. mgr inż. Piotr Zbrożek - Z-ca Dyrektora RDLP w Białymstoku
3. mgr inż. Zbigniew Fuchs - St. Specjalista DGLP w Warszawie
4. prof. dr hab. Aleksander Sokołowski - Instytut Badawczy Leśnictwa - Białowieża
5. dr Inż. Roman Zielony - Adiunkt - SGGW Warszawa
6. mgr inż. Tomasz Gą tkiewicz - Doradca w RDLP w Białymstoku
7. mgr inż. Eugeniusz Goroszkiewicz - Naczelnik Wydziału ULiSP w RDLP Białystok
8. mgr inż. Maria Protasiewicz - Specjalista w RDLP Białystok
9. mgr inż. Andrzej Jaworski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Browsk
10. mgr inż. Ryszard Grzywiński - Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk
11. mgr inż. Andrzej Karczewski - Specjalista d/s ekologii Nadleśnictwa Browsk
12. mgr inż. Stanisław Ignatiew - Nadleśniczy Nadleśnictwa Białowieża
13. mgr inż. Wojciech Niedzielski - Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Białowieża
14. mgr inż. Andrzej Antczak - St- Specjalista d/s ekologii Nadleśnictwa Białowieża
15. mgr inż- Jerzy Ł ugowoj - Nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnó wka
16. mgr inż. Bazyl Wołkowycki - Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Hajnó wka
17. inż. Jerzy Tołwiński - Z-ca Dyrektora BULiGL o/Białystok
18. mgr inż. Czesław Michalczuk - St. Inspektor Nadzoru i Kontroli BULiGL o/Białystok
19. mgr Bożena Gajewska - Kierownik Pracowni WBPP - Białystok
20. mgr Antoni Oleksicki - Wojewó dzki Konserwator Zabytkó w
Woj. Oddz. Państ. Ochrony Zabytkó w - Białystok
21. inż- Romuald Luto - Wojewó dzki Konserwator Przyrody U.W. Białystok
22. mgr inż. Jerzy Patejuk - Nauczyciel T.L. Białowieża
23. dr Andrzej Bobiec - Przewodniczą cy Zarzą du TOPB
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Obrady otworzył Przewodniczą cy Komisji mgr inż. Grzegorz Bielecki, któ ry
nastę pnie omó wiłcele i zasady sporzą dzania PROGRAMU OCHRONY PRZYRODY
dla LKP Puszcza Białowieska.
Po wystą pieniu Przewodniczą cego wywią zała się szeroka dyskusja, w czasie
któ rej omó wiono całokształt zagadnień zwią zanych ze sporzą dzeniem PROGRAMU.
Pan prof, dr hab. Aleksander Sokołowski omó wił cele i zakres prac nad
PROGRAMEM, mgr inż. Zbigniew Fuchs poruszył aspekty prawne wykonania oraz
wskazał adresató w PROGRAMU, dr inż. Roman Zielony zreferował ogó lną
koncepcję
opracowania Instrukcji sporzą dzania PROGRAMU OCHRONY
PRZYRODY, podkreślają c przy tym, że ma ona charakter otwarty i powinna być
modyfikowana w zależności od potrzeb. Pan mgr Antoni Oleksicki podkreślił
konieczność zasygnalizowania wartości kultury materialnej, w tym lokalnych nazw
uroczysk puszczańskich. Wszyscy uczestnicy Komisji zgodnie podkreślali
zasadność wyspecyfikowania zagrożeń antropogenicznych.
Po dyskusji Komisja poddaje do akceptacji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji
Lasó w Państwowych w Białymstoku nastę pują ce rozwią zania w sprawie
sporzą dzenia PROGRAMU OCHRONY PRZYRODY dla Nadleśnictw Białowieża,
Browsk i Hajnó wka wchodzą cych w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego
Puszcza Białowieska:
1. Podstawą merytoryczną wykonania PROGRAMU bę dzie „Instrukcja sporzą dzania
programu ochrony przyrody." MOŚ ZNiL - Warszawa 1996 r. oraz postanowienia
Komisji PROGRAMU OCHRONY PRZYRODY akceptowane przez Dyrektora
RDLP w Białymstoku.
2. PROGRAM OCHRONY PRZYRODY jest integralną czę ścią planó w urzą dzenia
lasu nadleśnictw puszczańskich wykonanych na lata 1993-2001. W PROGRAMIE
zostaną uwzglę dnione zmiany wynikają ce z przekazania czę ści gruntó w do BPN
oraz utworzenia nowych rezerwató w przyrody. Ze wzglę dó w technicznych, bę dzie
on stanowić odrę bny tom. bę dą cy uzupełnieniem operató w urzą dzenia lasu
poszczegó lnych nadleśnictw.
3. W zakres prac wejdą prace przygotowawcze i studialne prace kameralne. Nie
przewiduje, się prowadzenia inwentaryzacji terenowych. W PROGRAMIE zostaną
wykorzystane wyniki prac glebowo-siedliskowych prowadzonych aktualnie w
nadleśnictwach puszczańskich.
4. W PROGRAMIE zostaną wykorzystane mię dzy innymi nastę pują ce dane:
• plany urzą dzania lasu dostosowane do wymogó w ustawy o lasach,
• wykazy tzw. ,,rusztu ekologicznego” Puszczy Białowieskiej wykonane przez
nadleśnictwa w 1995 r.,
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•

•
•
•
•

identyfikacja i charakterystyka lasó w naturalnych na terenie Puszczy Białowieskiej
opracowana przez prof. dr hab. A, Sokołowskiego z Zakładu Lasó w Naturalnych
IBL (w dostę pnym zakresie),
waloryzacje przyrodnicze, plany ochrony przyrody, pomniki przyrody i inne
materiały pozostają ce w zasobach Wojewó dzkiego Konserwatora Przyrody,
materiały z zakresu ochrony przyrody pozostają ce w gestii Zakładu Lasó w
Naturalnych IBL w Białowieży oraz RDLP w Białymstoku,
zabytki kultury materialnej wg danych Wojewó dzkiego Konserwatora Zabytkó w,
materiały z zakresu zagrożeń środowiska przyrodniczego Puszczy Białowieskiej,
w tym pozostają ce w posiadaniu Wojewó dzkiego Biura Planowania
Przestrzennego,

•

inne dostę pne publikacje i opracowania z obszaru Puszczy Białowieskiej,
powią zane tematycznie z PROGRAMEM OCHRONY PRZYRODY, w tym
materiały BULiGL.
5. W skład PROGRAMU wejdą nastę pują ce czę ści składowe:
• czę ść opisowa,
• załą czniki,
• materiały kartograficzne.

6. PROGRAM OCHRONY PRZYRODY zostanie opracowany w dwó ch układach
zgrupowanych w jednym tomie:
• syntetycznym, obejmują cym cały obszar Leśnego Kompleksu Promocyjnego
Puszcza Białowieska.
• szczegó łowym, w odniesieniu do poszczegó lnych nadleśnictw.
7. W opisie ogó lnym (czę ść opisowa) PROGRAMU zostaną
nastę pują ce zagadnienia:
a) w odniesieniu do całego obszaru LKP Puszcza Białowieska
• wprowadzenie,

uwzglę dnione

•

syntetyczna charakterystyka LKP Puszcza Białowieska, z uwzglę dnieniem
wybranych elementó w środowiska przyrodniczego, uwarunkowań historycznych,
podstawowych’ form ochrony przyrody, wartości kultury materialnej, promocji i
turystyki oraz zagrożeń środowiska przyrodniczego.
b) w odniesieniu do poszczegó lnych nadleśnictw zostaną omó wione:
•

walory przyrodniczo-leśne nadleśnictwa na tle Puszczy Białowieskiej, RDLP i
Kraju, ze szczegó lnym uwzglę dnieniem zagadnień pominię tych w opisaniu
ogó lnym,

•

system ochrony przyrody i kształtowania środowiska,
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•

promocja, rekreacja i turystyka.

8. Ramowy zakres i tematykę PROGRAMU zawiera załą cznik do niniejszego
protokołu.
Szczegó łowy zakres opracowania wraz z czę ścią kartograficzną zostanie
przedstawiony na posiedzeniu II Komisji PROGRAMU OCHRONY PRZYRODY.
9. Na potrzeby programu zostaną sporzą dzone nastę pują ce mapy:
a) mapy przeglą dowe waloró w przyrodniczych nadleśnictwa, wykonane na
podkładzie map obrę bowych w skali 1:20.000,
b) mapy przeglą dowe zagrożeń przyrody w nadleśnictwie, wykonane na
podkładzie map otrę bowych w skali 1:20.000,
c) mapy ochrony przyrody wartości kultury materialnej i zagrożeń
antropogenicznych w LKP Puszcza Białowieska, wykonane na podkładzie
topograficznym w skali 1:50.000 w 6 egzemplarzach wg rozdzielnika jak w
pkt 11. Szczegó łowość informacji bę dzie uwarunkowana skalą mapy.
Bruliony map wraz z zakresem tematycznym zostaną przedstawione do
akceptacji lI Komisji PROGRAMU OCHRONY PRZYRODY.
10. PROGRAM zostanie wykonany dla:
a) nadleśnictw: Białowieża, Browsk i Hajnó wka,
b) Regionalnej Dyrekcji Lasó w Państwowych,
c) Generalnej Dyrekcji Lasó w Państwowych,
d) Urzę du Wojewó dzkiego w Białymstoku
e) archiwum (wyłą cznie bruliony map).
11. Każde z nadleśnictw otrzyma:
•

opis ogó lny -1 egzemplarz,

•

mapy przeglą dowe waloró w przyrodniczych i zagrożeń przyrody swego
nadleśnictwa w skali 1:20.000 - po 1 egzemplarzu z każdego obrę bu,

•

mapę ochrony przyrody, wartości kultury materialnej i zagrożeń dla całego
obszaru LKP -1 egzemplarz,
Regionalna Dyrekcja Lasó w Państwowych otrzyma:
•

opis ogó lny wraz z kompletem map tematycznych w skali 1:20.000 - po 1
komplecie z każdego nadleśnictwa - łą cznie 3 komplety,
• mapę ochrony przyrody, wartości kultury materialnej i zagrożeń w skali
1:50.000 – 1 egzemplarz
Generalna Dyrekcja Lasó w Państwowych i Urzą d Wojewó dzki w Białymstoku
otrzyma PROGRAM jak w układzie dla RDLP.
12. Inne zagadnienia nie om ó wione w niniejszym protokole a wynikają ce z zakresu i
technologii prac bę dą uzgadniane pomię dzy Wykonawcą PROGRAMU i RDLP.

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

181

13. Komisja uznaje załą czoną i podpisaną listę obecności jako dokument
akceptują cy uchwały zawarte
w protokole. Do podpisania protokołu upoważnia się Przewodniczą cego Komisji.
Załą cznik: Schemat PROGRAMU.
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Schemat „PROGRAMU OCHRONY PRZYRODY l WARTOŚ CI KULTUROWYCH W
LKP PUSZCZA BIAŁ OWIESKA".
(załą cznik do protokołu z posiedzenia l Komisji)
l. WPROWADZENIE (dotyczy całego Kompleksu LKP Puszcza Białowieska).
1. Wstę p
2. Cel, zakres i podstawy prawne programu
3- Materiały źró dłowe
4. Układ programu
II. OGÓ LNA CHARAKTERYSTYKA PUSZCZY BIAŁ OWIESKIEJ (dotyczy całego
Kompleksu LKP Puszcza Białowieska).
1. Wybrane elementy środowiska przyrodniczego - synteza
1.1. Położenie i stan posiadania
1.2. Geomorfologia i stosunki wodne
1.3. Gleby
1.4. Siedliska
1.5. Drzewostany
1.6. Flora - synteza
1.7. Fauna - wybrane zagadnienia
1.8. Puszcza Białowieska na tle lasó w Polski i Europy
2. Zarys uwarunkowań historycznych
2.1 Osadnictwo i zarzą dzanie
2.2. Podziaładministracyjny na tle historycznym
2.3. Gospodarka
2.4. Dawne l wspó łczesne zmiany antropogeniczne
3. Podstawowe formy ochrony przyrody puszczańskiej – synteza
3.1. Białowieski Park Narodowy
3.2. Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Białowieska
3.2.1. Szczegó lne formy ochrony przyrody
3.2.2. Lasy ochronne ogó lnego przeznaczenia
3.2.3. Lasy ochronne specjalnego przeznaczenia
3.2.4. Otulina Białowieskiego Parku Narodowego
3.2.5. Wielofunkcyjne lasy gospodarcze
3.3. Ochrona gatunkowa roślin i zwierzą t
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4. Wartości kultury materialnej - zarys ogó lny
4.1. Zabytki architektoniczne i zespoły parkowe
4.2. Kurhany i wę glarnie
4.3. Cmentarze i miejsca pamię ci narodowej
4.4. Lokalne nazewnictwo uroczysk puszczańskich
5. Promocja, rekreacja i turystyka
6. Infrastruktura techniczna regionu z uwzgl ę dnieniem sieci szlakó w komunikacyjnych
i zakładó w przemysłowych
7. Zagrożenia
7.1. Uszkodzenia przemysłowe
7.2. Zanieczyszczenia powietrza i czystość wó d głó wnych ciekó w puszczańskich
7.3. Zagrożenia wywołane zmianami stosunkó w wodnych
7.4. Zagrożenia biotyczne i inne zagrożenia abiotyczne w tym komunikacyjne
8. Zarys działań z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego lasó w Puszczy
Białowieskiej
8.1. Kształtowanie stosunkó w wodnych
8.2. Ochrona ró żnorodności biologicznej
8.3. Techniczne i gospodarcze działania proekologiczne

III. WALORY PRZYRODNICZO-LEŚ NE NADLEŚ NICTWA
1. Położenie i stan posiadania - zarys ogó lny
2. Walory przyrodniczo-leśne nadleśnictwa na tle Puszczy Białowieskiej, RDLP i
Kraju ze szczegó lnym uwypukleniem zagadnień nie uję tych w opisaniu ogó lnym
planu urzą dzania lasu
3. System ochrony przyrody i kształtowania środowiska przyrodniczego nadleśnictwa
z uwzglę dnieniem zmian w latach 1992-1997.
3.1. Szczegó lne formy ochrony przyrody
3.1.1. Rezerwaty przyrody
3.1.2. Pomniki przyrody
3.1.3. Użytki ekologiczne
3.1.4. Ochrona gatunkowa roślin i zwierzą t
3.2. Lasy ochronne ogó lnego przeznaczenia
3.2.1. Lasy wodochronne
3.2.2. Lasy stanowią ce cenne fragmenty rodzimej przyrody
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3.2.3. Ostoje zwierzą t (bez szczegó łowej lokalizacji gniazd)
3.3. Lasy ochronne specjalnego przeznaczenia
3.3.1. Lasy na stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych
3.3.2. Drzewostany nasienne wyłą czone
3.3.3. Lasy masowego wypoczynku
3.3.4. Lasy o szczegó lnym znaczeniu dla obronności
3.4. Otulina Białowieskiego Parku Narodowego
3.5. Wielofunkcyjne lasy gospodarcze
3.6. Kurhany, wę glamie i stanowiska dokumentacyjne
3.7. Inne cenne elementy środowiska przyrodniczego, krajobrazu i architektury
4. Promocja, rekreacja i turystyka

IV, PODSUMOWANIE

V. PROTOKOŁ Y l UZGODNIENIA

VI. LITERATURA l MATERIAŁ Y ŹRÓ DŁ OWE
VII. ZAŁ ĄCZNIKI
1. Wykaz podstawowych aktó w prawnych z zakresu ochrony i zagospodarowania
lasó w Puszczy Białowieskiej (chronologicznie)
2. Wykaz pomnikó w przyrody na terenie nadleśnictwa
3. Wykaz lasó w naturalnych nadleśnictwa
4. Wykaz użytkó w ekologicznych zinwentaryzowanych w ramach tzw. rusztu
ekologicznego
5. Spis uroczysk Puszczy Białowieskiej

VIII. MATERIAŁ Y KARTOGRAFICZNE
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Załą cznik nr 3

PROTOKÓ Ł
z posiedzenia II Komisji w sprawie sporządzenia Programu Ochrony Przyrody
Nadleśnictw: Biał
owieża, Browsk, Hajnó wka Leśnego Kompleksu Promocyjnego „ Lasy
Puszczy Biał
owieskiej" z dnia 9 lipca 2002 r.
Skład Komisji Programu Ochrony Przyrody:
Przewodniczą cy
1. Piotr Zbroż ek - Z-ca Dyrektora ds. gospodarki leśnej RDLP w Białymstoku,
Członkowie:
2. Andrzej Szujecki - Ministerstwo Środowiska,
3. Zofia Chrempinska - Ministerstwo Środowiska,
4. Janusz Zalewski - DGLP w Warszawie,
5. Mirosław Bejm - Inspektor Regionalny,
6. Jan Wró bel - DOP - Ministerstwo Środowiska
7. Aleksander W. Sokołowski - IBL Białowież a,
8. Simona Kossak - IBL Białowież a,
9. Elż bieta Malzan - IBL w Białowież y,
10. Jerzy Gutowski - IBL w Białowież y,
11. Czesław Okołó w - Białowieski Park Narodowy ,
12. Jerzy Maciejczuk - WOSOZ w Białymstoku,
13. Ewa Zeller-Narolewska - WOSOZ w Białymstoku,
14. Romuald Luto - Podlaski Urzą d Wojewó dzki,
15. Sławomir Przygodzki - Zespó ł Szkó ł Leśnych w Białowież y,
16. Boż ena Gajewska - Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego,
17. Eugeniusz Goroszkiewicz - RDLP w Białymstoku
18. Maria Protasiewicz - RDLP w Białymstoku,
19. Tadeusz Chojnacki - RDLP w Białymstoku,
20. Piotr Wawrzyniak - RDLP w Białymstoku,
21. Mirosław Sienkiewicz- RDLP w Białymstoku,
22. Janusz Szwałkiewicz - Zakład Ochrony Lasu w Olsztynie,
23. Mikołaj Pawilcz - Urzą d Gminy w Narewce,
24. Włodzimierz Poskrobko - Członek Rady LKP"LPB",
25. Rafał Kowalczvk - ZBS PAN w Białowież y,
26. Michał Gołub - BTSK w Hajnó wce,
27. Stanisław Kujawiak - Urzą d Gminy w Narewce,
28. Jerzy Sirak - Starostwo Powiatowe w Hajnó wce,
29. Przemysław Bielicki - Pó łnocnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptakó w,
30. Stefan Jakimiuk - WWF- Światowy Fundusz Na Rzecz Przyrody,
31. Mariusz Tokajuk - Towarzystwo Przyjació ł Hajnó wki,
32. Jadwiga Patejuk - Towarzystwo Przyjació ł Hajnó wki,
33. Wojciech Niedzielski - Nadleśnictwo Białowież a,
34. Andrzej Jaworski - Nadleśnictwo Białowież a,
35. Krzysztof Zamojski - Nadleśnictwo Białowież a,
36. Waldemar P. Sieradzki - Nadleśnictwo Browsk,
37. Ryszard Grzywiński - Nadleśnictwo Browsk,
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38. Jerzy Ł ugowoj - Nadleśnictwo Hajnó wka,
39. Bazyl Wołkowycki - Nadleśnictwo Hajnó wka,
40. Adam Szempliński - BULiGL w Warszawie,
41. Kazimierz Musiał - BULiGL w Warszawie,
42. Tadeusz Czarnecki - BULiGL Oddz. w Białymstoku,
43. Czesław Michalczuk - BULiGL Oddz. w Białymstoku,
44 Adam Majer - BULiGL Oddz. w Białymstoku,
45. Jerzy Małyszko - BULiGL Oddz. w Białymstoku,
46. Jacek Ksepko - BULiGL Oddz. w Białymstoku,
47. Tadeusz Witkowski - BULiGL Oddz. w Białymstoku,
48. Andrzej Szerszenowicz - BULiGL Oddz. w Białymstoku,
49. Andrzej Leonowicz - BULiGL Oddz. w Białymstoku,

Komisja uznaje załą czoną i podpisaną listę obecności jako dokument akceptują cy
uchwały zawarte w protokole. Do podpisania protokołu Komisja upoważnia Przewodniczą cego
Komisji.
Otwarcia obrad dokonał Pan mgr inż. Piotr Zbrożek - Zastępca Dyrektora ds. gospodarki leśnej, któ ry
serdecznie przywitał przybyłych gości. Na wstępie poinformował o porozumieniu dotyczą cym
ochrony Puszczy Białowieskiej, któ re zostało podpisane przez Panią Ewę Symonides - Głó wnego
Konserwatora Przyrody i Pana Janusza Dawidziuka -Generalnego Dyrektora L.P.
Następnie przedstawił program obrad .
♦ Omó wienie celu zwołania Komisji.
♦ Postanowienia i wnioski treści Programu, zatwierdzone przez I Komisję TechnicznoGospodarczą nadleśnictw LKP „ Lasy Puszczy Białowieskiej"
♦ Charakterystyka przyrodniczo - leśna Puszczy Białowieskiej.
♦ Podstawowe formy ochrony przyrody.
♦ Zagrożenia Puszczy Białowieskiej.
♦ Wytyczne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki leśnej
♦ Dyskusja.
♦ Wypracowanie wnioskó w i zamknięcie obrad Komisji.

Przystą piono do realizacji powyższego programu,
> Pan Piotr Zbrożek - Przewodniczą cy Komisji omó wił dokumenty z któ rych wynika
obowią zek opracowania Programu. Następnie podkreślił, iż podstawowym celem
Programu jest poprawa warunkó w ochrony i wzbogacanie zasobó w przyrodniczych
ekosystemó w leśnych. Podkreślił, iż

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

187

Program jest częścią planu urzą dzenia lasu i sporzą dza się go na 10 lat dla
gruntó w będą cych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa.
> Pani Maria Postanowienia przedstawiła wypracowane wnioski wraz z treścią
Programu, to co zostało zatwierdzone przez I Komisję Techniczno-Gospodarczą .
nadleśnictw LKP „ Lasy Puszczy Białowieskiej".
> Pan Czesław Michalczuk -omó wił charakterystykę przyrodniczo - leśną Puszczy
Białowieskiej. Scharakteryzował stan lasu w LKP „ LPB" po pracach
urzą dzeniowych podają c podstawowe wskaźniki lasu.
> Pan Tadeusz Chojnacki - przedstawił system ochrony przyrody i kształtowania
środowiska w Lasach Państwowych. Zwró cił uwagę na edukacyjne informacyjną rolę Programu .Wskazał na trzy źró dła prawne warunkują ce
ochronę przyrody w Lasach Państwowych:
-

Ustawa o ochronie przyrody,

-

Ustawa o lasach,

-

Ustawa o ochronie gruntó w rolnych i leśnych.
> Pan Czesław Michalczuk - przedstawił na mapach obiekty ochrony przyrody
występują ce na terenie Nadleśnictw Białowież a, Browsk, Hajnó wka LKP
„ LPB". Zaprezentował uwarunkowania historyczne w nawią zaniu do
szczegó lnych form ochrony przyrody oraz charakterystykę szczegó lnych formy
ochrony przyrody > Pan Jerzy Małyszko - przedstawił zagroż enia Puszczy Białowieskiej.
> Pan Andrzej Leonowicz - omó wił wytyczne w zakresie ochrony środowiska i
gospodarki leśnej.

W dyskusji udział wzięli:
> Dr inż . Jan Wró bel zwró cił uwagę na merytoryczne treści wykonania Programu
m.in. na: moż liwość pokazania wszystkich klas wieku oraz odrębnie struktury
klas wieku w rezerwatach i w lasach gospodarczych, inwentaryzację gatunkó w
giną cych w P.B. zlokalizowanych w danym wydzieleniu. Nawią zał do obecnie
obowią zują cych przepisó w prawa leśnego. Podkreślił, iż cała P.B. będzie objęta
programem Natura 2000 ze względu na bogactwo ptakó w i siedlisk . Podkreślił
konieczność ujęcia w Programie Ochrony Przyrody wstępnej sieci rezerwató w
puszczańskich.
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> Mgr Stefan Jakimiuk zainteresował się tematyką projektowanej sieci
rezerwató w w lasach zagospodarowanych P.B.
> Prof. dr hab. Pani Simona Kossak zaproponowała zmianę nazwy Leśnego
Kompleksu Promocyjnego „ Lasy Puszczy Białowieskiej” na „ Puszcza
Białowieska".
> Doc inż . Jerzy Gutowski - podkreślił, iż w programie należ y uwzględnić
projekt sieci rezerwató w oraz program Natura 2000.
> Doc dr hab. Pani Elż bieta Malzhan - przedstawiła zagroż enia i stan
środowiska leśnego w Puszczy Białowieskiej w odniesieniu do zanieczyszczeń
powietrza.
> Dr inż . Włodzimierz Poskrobko - podkreślił zapotrzebowanie na brzozę przez
przemysł oraz ustosunkował się do ilości ż ubró w w P.B. Następnie odnió sł się
do zbyt duż ej powierzchni zaproponowanych rezerwató w.
> Michał Gołub - zwró cił uwagę , ze wszystkie przemiany zachodzą ce w P.B.
dotyczą lokalnych mieszkańcó w.
> Mgr inż . Janusz Zalewski - omó wił Oświadczenie podpisane przez Panią Ewę
Symonides - Głó wnego Konserwatora Przyrody i Pana Janusza Dawidziuka Generalnego Dyrektora L.P.
> Prof. dr hab. Andrzej Szujecki podkreślił jak waż nym było powołanie przed 8
laty LKP „ LPB”, Omó wił projekt Ustawy o Ustanowieniu Lasu Narodowego
Puszcza Białowieska. Odnió sł się do Programu Ochrony Przyrody w P.B.
Po dyskusji w sprawie technicznego wykonania Programu Ochrony Przyrody Komisja
zaakceptowała wypracowane wnioski ( w załą czeniu ).
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WNIOSKI

z posiedzenia II Komisji Programu Ochrony Przyrody
Nadleśnictw Białowież a, Browsk, Hajnó wka
w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „ Lasy Puszczy Białowieskiej" w
dniu 9 lipca 2002 r. w OEL „ Jagiellońskie" w Nadleśnictwie Białowież a
1. Wystą pienie do Dyrektora Generalnego Lasó w Państwowych o zmianę nazwy w Leśnym
Kompleksie Promocyjnym „ Lasy Puszczy Białowieskiej" na LKP „ Puszcza Białowieska"
2. Program OP sporzą dzony jako element planu urzą dzania lasu winien być uzupełniany w
celu elastycznego podejścia do powierzchni chronionych niezależ nie od przyjętego na
dzień 1.01.2002 r. zapisu ustaleń planu.
3. Sporzą dzenie przez wykonawcę Programu OP kart ewidencji pomnikó w przyrody, zawierają cych: szczegó łowy opis, zdjęcie i szkic geodezyjny.
4. Kontynuowanie prac zmierzają cych do uznania PB za Rezerwat Biosfery.
5. Komisja akceptuje przedstawione przez BULiGL w Białymstoku „ wytyczne w zakresie
ochrony przyrody i środowiska Puszczy Białowieskiej" i zobowią zuje Przewodniczą cego
Komisji Programu OP do przedstawienia ich w trakcie II Komisji TechnicznoGospodarczej Nadleśnictw Puszczy Białowieskiej z uwzględnieniem ustaleń zawartych w
trakcie rozmó w po I KTG.
6. Przed II KTG należ y przedstawić do szerokiej konsultacji społecznej zasady postępowania ze starymi drzewami w Puszczy Białowieskiej objętych dotychczas Decyzją Nr 48
Dyrektora Generalnego LP z dnia 6 lipca 1998 r.

Komisja w składzie
1. Tadeusz Chojnacki
2. Maria Protasiewicz
3. Romuald Luto
4. Mirosław Bejm
4. Stefan Jakimiuk
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Załą cznik nr 4
Wykaz lasó w naturalnych LKP PB
Nadleśnictwo Biał
owieża
Oddz.
Poddz.

Pow. w
ha

1

2

402D
402D
403C
403D
429B
498B
524C
524D
544A
545C
546A
546B
546B

b
h
d
h
f
h
c
d
k
f
h
b
c

3,22
1,58
8,32
3,01
1,86
6,94
8,71
12,89
1,60
2,01
5,75
7,30
10,93

546B d

1,38

546B
546C
546D
546D
547A
547B
547D
548A
548A
548B
548C
548C
548C
548C
548D
580B
580B
581A
582A
582A
582A
582B
582C
582C
582D
582D
605A
605C
606A
606C
606C
607C
607D
609B
609C
609D

f
a
c
d
a
d
b
a
g
a
a
b
g
h
a
b
c
c
a
b
f
c
a
g
a
b
a
d
b
c
f
h
c
b
a
b

1,72
4,04
14,21
5,79
4,96
7,76
20,98
5,06
6,44
11,96
1,77
8,52
7,46
2,17
20,78
12,49
12,55
4,10
9,08
5,82
5,95
13,09
12,93
2,03
17,65
6,68
6,63
2,29
20,91
12,97
4,58
9,17
12,60
12,85
8,14
7,13

Skró cony opis drzewostanu

Siedliskowy typ lasu – zbiorowisko roślinne

3

2Dbs 193
3Św 103
2Dbs 223
5So 153
2Ol 75
5Ol 73
6Ol 133
6Ol 133
8So 173
5Ol 78
5Ol 93
2Św 143
6Ol 93
Św 123
6Św 123
8Ol 93
6Ol 93
3Św 143
2Jś 153
3Jś 133
2Św 143
6Ol 133
4Dbs 193
5Ol 133
3Jś 153
7Ol 88
3Jś 153
4Ol 63
5Jś 153
2Św 153
3Dbs 183
3Ol 143
5Ol 133
4Św 143
4Dbs 203
6Ol 113
4Ol 133
5Ol 133
4Ol 113
5Św 133
2Dbs 163
3Jś 143
1Ol 113
3Ol 133
2Ol 123
1Ol 133
4Gb 103
2Ol 143
6Ol 143
3Ol 143

4

Obręb Biał
owieża
Lw
Lw
Lśw
BMw
Ol
Ol
Ol
Ol
Bb
Lw
OlJ
LMw
OlJ

Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Tilio-Carpinetum typicum
Vacinio myrtilli-Piceetum
Carici elongatae-Alnetum
Carici elongatae-Alnetum
Carici elongatae-Alnetum
Carici elongatae-Alnetum
Vacinio uliginosi-Pinetum
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Stellario-Alnetum
Tilio-Carpinetum calamagrostietosum
Circaeo-Alnetum
Sphagno girgensohnii-Piceetum
BMb
myrtilletosum
LMśw Tilio-Carpinetum calamagrostietosum
OlJ
Circaeo-Alnetum
OlJ
Circaeo-Alnetum
Lw
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
OlJ
Circaeo-Alnetum
OlJ
Circaeo-Alnetum
OlJ
Circaeo-Alnetum
OlJ
Circaeo-Alnetum
Lśw
Tilio-Carpinetum stachyetosum
Ol
Carici elongatae-Alnetum
OlJ
Circaeo-Alnetum
OlJ
Circaeo-Alnetum
OlJ
Stellario-Alnetum
Lw
Tilio-Carpinetum caricetosum
OlJ
Circaeo-Alnetum
OlJ
Circaeo-Alnetum
Lw
Tilio-Carpinetum caricetosum
Lw
Tilio-Carpinetum caricetosum
Lw
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
LMw Tilio-Carpinetum calamagrostietosum
Lśw
Tilio-Carpinetum typicum
Ol
Carici elongatae-Alnetum
Lw
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Ol
Carici elongatae-Alnetum
Ol
Carici elongatae-Alnetum
BMw Querco-Piceetum typicum
Lw
Tilio-Carpinetum caricetosum
OlJ
Circaeo-Alnetum
Lw
Tilio-Carpinetum caricetosum
Lw
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
OlJ
Stellario-Alnetum
Ol
Carici elongatae-Alnetum
Lśw
Tilio-Carpinetum stachyetosum
OlJ
Circaeo-Alnetum
OlJ
Circaeo-Alnetum
OlJ
Circaeo-Alnetum
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ha
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2

Skró cony opis drzewostanu

610A a
8,21 5Ol 78
610A f
3,77 3Jś 123
610A i
1,46 5Ol 143
610B d
5,64 3Ol 153
610B g
11,74 3Ol 153
610C b
5,52 3Ol 133
610C c
7,52 3Ol 133
639A c
5,58 5Ol 73
639B b
3,43 3Gb 70
640A a
8,48 1GB 113
640A b
6,95 3Ol 143
640B b
3,81 3Ol 133
640C d
9,96 2Dbs 183
641A f
3,59 3Jś 133
641C i
7,99 4OL 58
642A a
5,46 3Jś 53
642A b
9,92 6Ol 143
642C d
9,60 2Ol 143
671A l
2,22 9So 163
673A d
6,67 4Jś 143
673A h
3,84 5Dbs 153
673B i
3,25 3Ol 128
673C b
0,72 5Św 138
673C c
2,53 4Ol 123
673D f
4,28 3Ol 133
674A b
14,51 3Św 143
Razem obręb – 555,41 ha
216C
217A
218C
218D
219B
219D
220A
248A
248A
248B
248B
248C
248D
249A
249A
249C
249C
251B
251D
252C
252D
277A
277B
277B
277D
278A

a
c
b
d
f
c
c
c
f
a
g
d
d
b
c
c
d
a
b
b
f
c
c
h
a
l

14,30
17,45
7,14
7,08
10,18
13,45
5,22
6,18
1,78
8,83
2,23
14,34
5,33
10,53
5,94
3,88
3,34
12,44
15,45
7,99
8,91
2,55
8,27
3,44
8,05
1,99

Siedliskowy typ lasu – zbiorowisko roślinne

3

4Ol 88
3Dbs 153
7Dbs 183
2Dbs 143
9So 123
4Dbs 193
2Dbs 193
4Jś 163
4Ol 73
5Ol 83
3Jś 143
2Jś 183
5Ol 73
3Dbs 213
4Jś 153
5Dbs 183
5Ol 133
3Jś 132
4Db 142
2Jś 133
1Gb 123
3Dbs 213
2Jś 163
9Ol 103
8Ol 92
3Ol 133

4

Obręb Biał
owieża
OlJ
OlJ
OlJ
OlJ
OlJ
OlJ
OlJ
Ol
Lśw
Lw
OlJ
Ol
Lw
Lw
Lw
OlJ
OlJ
OlJ
Bb
Lw
Lw
OlJ
LMśw
Ol
Lw
Lw

Circaeo-Alnetum
Circaeo-Alnetum
Stellario-Alnetum
Circaeo-Alnetum
Circaeo-Alnetum
Circaeo-Alnetum
Stellario-Alnetum
Carici elongatae-Alnetum
Tilio-Carpinetum stachyetosum
Tilio-Carpinetum caricetosum
Stellario-Alnetum
Carici elongatae-Alnetum
Tilio-Carpinetum caricetosum
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Circaeo-Alnetum
Circaeo-Alnetum
Circaeo-Alnetum
Vacinio uliginosi-Pinetum
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Circaeo-Alnetum
Tilio-Carpinetum calamagrostietosum
Carici elongatae-Alnetum
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Tilio-Carpinetum circaeaetosum

Obręb Zwierzyniec
Lw
Lśw
Lśw
Lśw
Bb
Lw
Lw
OlJ
Lw
OlJ
Lśw
Lw
Lw
Lśw
Lw
Lśw
Lw
OlJ
Lśw
Lw
Lśw
Lśw
Lw
OlJ
Lw
Lw

Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Tilio-Carpinetum typicum
Tilio-Carpinetum typicum
Tilio-Carpinetum typicum
Ledo-Sphagnetum
Tilio-Carpinetum caricetosum
Tilio-Carpinetum caricetosum
Circaeo-Alnetum
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Circaeo-Alnetum
Tilio-Carpinetum stachyetosum
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Tilio-Carpinetum typicum
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Tilio-Carpinetum stachyetosum
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Circaeo-Alnetum
Tilio-Carpinetum typicum
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Tilio-Carpinetum stachyetosum
Tilio-Carpinetum stachyetosum
Tilio-Carpinetum caricetosum
Circaeo-Alnetum
Tilio-Carpinetum caricetosum
Tilio-Carpinetum caricetosum
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Oddz.
Poddz.

Pow. w
ha

1

2

278B
278C
278C
278C
278C
278D
279D
281A
281B
281D
281D
308B
309A
310A
310B
310D
311A
311C
336A
337A
337B
337B
337B
337D
337D
337E
364B
364C
365B
365B
366B
366C
366C
392A
392B
392D
392D
393A
393C
393C
394A
394C
397A
423B
423B
423D
425A
425B
425B
425B
425B
425B
426C
426C

i
a
c
f
g
b
f
a
d
a
b
a
b
c
d
c
d
d
b
p
i
l
n
b
g
d
h
g
r
s
g
b
c
a
c
d
i
a
d
j
f
b
k
b
d
b
a
a
b
c
h
i
d
f

5,39
3,05
10,94
3,79
1,24
2,11
6,30
8,09
15,45
14,23
11,98
25,67
11,12
9,65
2,91
9,43
10,48
5,09
28,05
8,05
4,46
9,50
7,23
9,08
19,49
8,04
3,22
3,52
4,90
7,94
3,32
11,86
3,69
20,90
11,65
14,53
3,25
10,40
12,16
6,46
5,55
5,55
10,52
8,98
6,51
6,00
6,16
2,27
12,15
7,85
3,19
4,81
2,29
8,86

Skró cony opis drzewostanu

Siedliskowy typ lasu – zbiorowisko roślinne

3

3Gb 153
7Ol 132
4Ol 133
5Św 133
4Ol 112
4Św 122
3Ol 82
1Jś 152
4Jś 152
3Dbs 222
6Db 212
3Ol 123
5Ol 123
4Gb 153
4Ol 60
3Ol 70
2Ol 80
2Jś 152
3Jś 173
6Św 83
4Jś 163
3Gb 163
3Jś 173
4Św 133
4Św 133
3Ol 123
4Ol 73
4Ol 143
1Jś 132
1Jś 132
5Ol 132
4Ol 152
2Jś 152
3Jś 153
5Jś 153
6Ol 93
3Ol 153
3Ol 73
5Jś 73
3Ol 123
3Św 143
4Ol 73
6Ol 103
3Ol 132
3Św 142
2Ol 92
4Jś 143
3Jś 60
4Ol 80
4Ol 143
5Ol 143
2Jś 143
5Ol 124
2Jś143

4

Obręb Zwierzyniec
Lśw
Lw
OlJ
Lw
Lw
LMśw
Lw
Lw
Lśw
Lw
Lśw
Lw
Lw
Lśw
Lw
Lw
Lw
Lw
Lw
Lśw
OlJ
Lśw
Lw
Lw
Lw
OlJ
OlJ
Lw
Lw
Lw
Lw
Lw
Lw
OlJ
OlJ
OlJ
OlJ
OlJ
Lw
Lśw
Lśw
Lw
OlJ
Lw
Lw
Lw
OlJ
Lw
Ol
OlJ
OlJ
Lw
LMb
OlJ

Tilio-Carpinetum typicum
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Circaeo-Alnetum
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Tilio-Carpinetum calamagrostietosum
Tilio-Carpinetum caricetosum
Tilio-Carpinetum caricetosum
Tilio-Carpinetum stachyetosum
Tilio-Carpinetum caricetosum
Tilio-Carpinetum stachyetosum
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Tilio-Carpinetum caricetosum
Tilio-Carpinetum typicum
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Tilio-Carpinetum caricetosum
Tilio-Carpinetum caricetosum
Tilio-Carpinetum typicum
Circaeo-Alnetum
Tilio-Carpinetum typicum
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Circaeo-Alnetum
Circaeo-Alnetum
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Tilio-Carpinetum caricetosum
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Circaeo-Alnetum
Circaeo-Alnetum
Circaeo-Alnetum
Circaeo-Alnetum
Circaeo-Alnetum
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Tilio-Carpinetum typicum
Tilio-Carpinetum stachyetosum
Tilio-Carpinetum caricetosum
Circaeo-Alnetum
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Tilio-Carpinetum caricetosum
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Circaeo-Alnetum
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Carici elongatae-Alnetum
Circaeo-Alnetum
Circaeo-Alnetum
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Piceeto-Alnetum
Circaeo-Alnetum
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Skró cony opis drzewostanu

Siedliskowy typ lasu – zbiorowisko roślinne

3

4

Obręb Zwierzyniec
OlJ
Lśw
OlJ
Lśw
Lśw
Ol
Lw
OlJ
OlJ
Lw

451A b
14,08
3Jś 153
451A d
5,57
4Gb 153
451B b
27,80
5Ol 143
472C b
18,56
5Św 101
475A i
8,46
3KL 110
475A l
2,46
7Ol 108
475C b
1,44
4Gb 153
475C c
2,57
6Ol 153
475D g
4,59
3Jś 153
475D h
2,26
4Gb 193
Razem obręb – 753,39 ha
Ł ącznie Nadleśnictwo Biał
owieża – 1308,80 ha

Circaeo-Alnetum
Tilio-Carpinetum caricetosum
Circaeo-Alnetum
Tilio-Carpinetum typicum
Tilio-Carpinetum typicum
Carici elongatae-Alnetum
Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Circaeo-Alnetum
Circaeo-Alnetum
Tilio-Carpinetum circaeaetosum

Nadleśnictwo Browsk
Oddz.
Poddz.

Pow. w
ha

Skró cony opis drzewostanu

Siedliskowy typ lasu – zbiorowisko roślinne

1

2

3

4

5B
5B
5B
5B

a
c
f
g

5,08
10,31
4,41
1,55

5C
5D

h
c

11,55 9Ol113
10,29 5Brzo75

5D
5D
6A
6A
6A

d
h
b
c
j

6B

c

12,67 6So111

6C

c

9,19 5So112

6C
6C
6C
6C
6D
6D

d
f
i
j
a
b

2,64
5,15
1,84
1,47
8,45
2,65

7A

f

7,77 6Brzo111

7B

b

0,98 7Ol80

7B
7B
7C
7C
13A
14A

c
h
d
f
b
f

4,53
7,71
4,83
6,65
8,59

1,14
8,22
6,12
13,24
6,20
4,88

5Ol70
Ol113
6Ol113
3Brzo80

Ol113
8Ol113
4Ol70
9Ol108
3Św70

4Ol107
9Ol107
7Ol65
2Ol100
6Ol120
4Ol111

5Ol111
9Ol111
8Ol112
9Ol112
Ol113
Ol103

Obręb Browsk
Ol - Carici elongatae-Alnetum
Ol - Carici elongatae-Alnetum
Ol - Carici elongatae-Alnetum
LMb - Dryopteridi thelypteridis-Betuletum
pubescentis
Ol - Carici elongatae-Alnetum
LMb - Dryopteridi thelypteridis-Betuletum
pubescentis
Ol - Carici elongatae-Alnetum
Ol - Carici elongatae-Alnetum
Ol - Carici elongatae-Alnetum
Ol - Carici elongatae-Alnetum
LMb - Dryopteridi thelypteridis-Betuletum
pubescentis
LMb - Dryopteridi thelypteridis-Betuletum
pubescentis
LMb - Dryopteridi thelypteridis-Betuletum
pubescentis
Ol - Carici elongatae-Alnetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
Lw - Tilio – Carpinetum circaeaetosum!!
Lw - Tilio – Carpinetum circaeaetosum!!
OlJ - Circaeo-Alnetum
LMb - Dryopteridi thelypteridis-Betuletum
pubescentis
LMb - Dryopteridi thelypteridis-Betuletum
pubescentis
LMb - Dryopteridi thelypteridis-Betuletum
pubescentis
OlJ - Circaeo-Alnetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
Ol - Carici elongatae-Alnetum
Ol - Carici elongatae-Alnetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
Ol - Carici elongatae-Alnetum
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Skró cony opis drzewostanu

Siedliskowy typ lasu – zbiorowisko roślinne

1

2

3

4

14B
15A
16A
16D
16D
17A
17A
17A
17B
18A
18A
18C
18D
25A
25B
25D
26B
27D
27D
38A
38A
38B
38C
38D
38D
38D
39A
39C
39C
39D
40D
40D
49C
51B
52A
52A
52B
52B
52B
52C
63B
63C
63D
64C
64D
64D
65A
65B
65B
65C
65C
65D
65D

a
b
a
d
g
b
c
d
g
c
g
c
h
g
f
d
b
b
d
a
b
d
a
f
g
h
b
d
g
b
b
c
b
b
a
c
b
d
f
c
i
a
d
g
a
g
d
i
k
c
h
c
h

20,90
13,83
5,64
0,84
3,61
1,75
1,62
0,93
1,49
6,34
3,38
1,64
7,31
3,53
2,50
2,87
6,10
6,31
5,74
10,03
10,47
6,12
3,22
2,80
11,69
2,04
2,72
11,79
3,24
21,13
9,76
11,49
27,43
5,40
12,52
2,25
2,31
4,47
2,00
11,33
6,37
4,33
1,45
8,57
3,92
2,14
1,59
4,27
0,04
1,01
10,74
0,73
1,64

9Ol103
3Ol113
8Ol95
4Dbs250
9Ol113
5Js55
6Ol78
5Ol83
4Js133
3Ol123
7Ol90
6Ol83
7Ol110
4Ol93
6Dbs223
7Dbs223
3Dbs250
7Ol113
7Gb153
5Dbs230
5Ol90
2Św130
6Ol90
8Ol80
7Ol95
5Ol70
4Gb150
3Dbs200
3Gb120
5Gb140
2Ol101
3Gb131
4Św78
4Św120
1Św121
4Ol121
3Dbs160
3Ol77
1Js122
4Ol101
4Ol132
5Ol132
8Ol112
4Ol82
8Ol87
8Ol87
6So183
6Ol148
6Ol148
7Ol78
7Ol78
6Ol93
6Ol93

Obręb Browsk
Ol - Carici elongatae-Alnetum
Lw – Tilio – Carpinetum circaeaetosum
OlJ - Circaeo-Alnetum
Lw - Tilio – Carpinetum circaeaetosum
Lw - Tilio – Carpinetum circaeaetosum
OlJ - Circaeo-Alnetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
Lw - Tilio – Carpinetum circaeaetosum
OlJ - Circaeo-Alnetum
Lw - Tilio – Carpinetum circaeaetosum
OlJ - Circaeo-Alnetum
Lw - Tilio – Carpinetum circaeaetosum
OlJ - Circaeo-Alnetum
LMw - Tilio – Carpinetum calamagrostietosum
LMśw - Tilio – Carpinetum calamagrostietosum
Lw - Tilio – Carpinetum circaeaetosum
Lw - Tilio – Carpinetum circaeaetosum
Lśw - Tilio – Carpinetum stachyetosum
Lśw - Tilio – Carpinetum calamagrostietosum
OlJ - Circaeo-Alnetum
Lśw - Tilio – Carpinetum typicum
OlJ - Circaeo-Alnetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
Lw - Tilio – Carpinetum circaeaetosum
Lw - Tilio – Carpinetum circaeaetosum
Lśw - Tilio – Carpinetum stachyetosum
Lw - Tilio – Carpinetum circaeaetosum
Lśw - Tilio – Carpinetum stachyetosum
Lśw - Tilio – Carpinetum stachyetosum
Lw - Tilio – Carpinetum circaeaetosum
Lśw - Tilio – Carpinetum stachyetosum
Lw - Tilio – Carpinetum circaeaetosum
Lśw - Tilio – Carpinetum typicum
Lw -- Tilio – Carpinetum circaeaetosum
Ol - Carici elongatae-Alnetum
Lw -- Tilio – Carpinetum circaeaetosum
OlJ - Circaeo-Alnetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
Ol - Carici elongatae-Alnetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
Bb - Vaccinio uliginosi-Pinetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
Lw -- Tilio – Carpinetum circaeaetosum
Lw -- Tilio – Carpinetum circaeaetosum
OlJ - Circaeo-Alnetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
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4

65D i
2,02 4Dbs190
65D l
3,86 5Dbs183
66C f
0,68 5Ol73
66C h
1,78 5Ol73
66C i
2,77 5Ol73
66C j
6,48 2Ol63
66C l
1,75 4Dbs183
66D i
2,09 4Dbs213
82A a
3,07 9Ol110
82B c
5,16 3Ol122
84A c
7,90 3Ol88
Razem obręb – 523,04 ha
100D
103C
118C
118D
119C
120A
125A
129A
129A
129C
148A
148A
148B
148B
148C
148D
148D
148D
150B
150C
150D
151A
151A
151B
179A
179B
179C
181B
181D
184B
184D
185A
185B
185B
185C
185C
185D
186A
186A
186A
186B

d
b
k
h
g
g
a
j
m
b
b
g
d
h
a
a
c
g
f
f
h
b
k
d
c
g
b
c
b
d
a
c
d
g
a
b
c
f
g
h
i

7,67
4,62
3,07
5,69
2,45
8,94
13,23
4,55
2,56
15,23
8,01
3,36
2,98
6,31
2,54
2,98
9,77
1,01
8,54
9,01
6,72
12,44
1,21
3,00
8,71
4,78
8,67
14,19
0,87
16,31
10,64
6,07
7,94
1,21
8,00
16,03
16,79
5,87
6,70
7,08
1,71

7Ol93
5Ol103
9Ol103
Ol103
8Ol80
1Św103
7Ol88
2Św93
6Ol133
3Ol63
8Ol93
7Ol73
6Ol83
4Ol70
5Ol113
7Ol80
4Ol80
4Ol80
6Ol123
4Ol103
3Ol50
4Ol133
8Ol133
7Ol110
Ol118
7Ol80
8Ol60
6Ol85
5Św93
3Św133
2Św110
3Ol93
3Ol133
6Gb123
4Dbs223
4Js163
3Dbs183
3Św153
6Ol83
3Św153
5Św140

Obręb Browsk
Lśw - Tilio – Carpinetum typicum
OlJ - Circaeo-Alnetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
Lw - Tilio – Carpinetum circaeaetosum
LMw -Querco - Piceetum
LMśw - Tilio – Carpinetum calamagrostietosum
OlJ - Circaeo-Alnetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
Obręb Narewka
Lw - Tilio – Carpinetum circaeaetosum
Lw - Tilio – Carpinetum circaeaetosum
Ol - Carici elongatae-Alnetum
Ol - Carici elongatae-Alnetum
Ol - Carici elongatae-Alnetum
Lw - Tilio – Carpinetum circaeaetosum
Lw - Tilio – Carpinetum circaeaetosum
Lśw - Tilio – Carpinetum typicum
OlJ - Circaeo-Alnetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
Ol - Carici elongatae-Alnetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
Lw - Tilio – Carpinetum circaeaetosum
Lśw - Tilio – Carpinetum typicum
OlJ - Circaeo-Alnetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
Ol - Carici elongatae-Alnetum
Ol - Carici elongatae-Alnetum
Ol - Carici elongatae-Alnetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
Ol - Carici elongatae-Alnetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
Lw - Tilio – Carpinetum circaeaetosum
Lw - Tilio – Carpinetum circaeaetosum
Lw - Tilio – Carpinetum circaeaetosum
Lw - Tilio – Carpinetum circaeaetosum
LMw - Tilio – Carpinetum calamagrostietosum
OlJ - Circaeo-Alnetum
Lw - Tilio – Carpinetum circaeaetosum
Lw - Tilio – Carpinetum circaeaetosum
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4

186D h
8,72 8Dbs183
187A b
4,63 4Dbs200
187A d
6,08 5Ol103
187A f
7,40 4Św143
187B a
9,32 4Lp73
187B b
3,75 2Ol133
187B c
6,16 3Js133
187B d
6,11 4Św113
187C b
8,19 2Św143
187D d
4,92 5Lp70
188A b
2,56 3Js133
188A c
12,17 6Ol103
188B d
5,46 5Ol103
188C b
16,45 3Dbs220
188C g
2,37 4Ol123
Razem obręb – 391,75 ha
Ł ącznie Nadleśnictwo Browsk – 914,79 ha

Obręb Narewka
Lśw - Melitti - Carpinetum
Lw - Carpinetum stachyetosum
OlJ - Circaeo-Alnetum
Lśw - Tilio – Carpinetum stachyetosum
Lśw - Tilio – Carpinetum stachyetosum
OlJ - Circaeo-Alnetum
Lw - Tilio – Carpinetum stachyetosum
Lw - Tilio – Carpinetum stachyetosum
BMw -Molinio - Pinetum
LMw - Tilio – Carpinetum calamagrostietosum
Lw - Tilio – Carpinetum circaeaetosum
OlJ - Circaeo-Alnetum
OlJ - Circaeo-Alnetum
Lw - Tilio – Carpinetum stachyetosum
Ol - Carici elongatae-Alnetum

Nadleśnictwo Hajnó wka
Oddz.
Poddz.

Pow. w
ha
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Siedliskowy typ lasu – zbiorowisko roślinne

1
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3

4

214A
245C
245A
246D
246D
274C
274D
275C
275D
275D
275D
276A
305D
305D
306A
306A
306B
306B
306C
306C
306C
306C
306C
332B
332D
332D
333B
333B
333C
333D
359B

d
a
n
o
p
a
d
c
g
d
h
i
d
f
a
b
a
c
b
c
f
g
i
d
a
c
d
i
b
a
f

3,27
7,64
1,16
1,11
1,90
6,46
2,81
2,43
8,14
5,90
9,05
9,04
7,43
9,91
9,98
4,60
13,52
3,84
7,60
3,01
5,53
5,55
2,63
3,12
4,10
8,22
4,73
3,43
4,40
8,86
14,52

Obręb Hajnó wka
3Ol – 142; I,5 – 0,5
OlJ - Circaeo-Alnetum
4Ol – 152; I – 0,3; II p.
OlJ - Circaeo-Alnetum
3Dbs – 162; II – 0,8
OlJ - Circaeo-Alnetum
5Js – 47; I - 47
OlJ - Circaeo-Alnetum
2Ol – 152; I – 0,7
OlJ - Circaeo-Alnetum
4Ol – 90; I,5 – 0,8
OlJ - Circaeo-Alnetum
8Ol – 123; I,5 – 0,8
OlJ - Circaeo-Alnetum
3Js – 143; I – 0,8
OlJ - Circaeo-Alnetum
3Św – 143; I – 0,6
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
4Św – 143; I – 0,3; II p.
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
3Ol – 73; I,5 – 0,6
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
3Św – 150; II – 0,5; II p.
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
6Ol – 70; I,5 – 0,6; II p.
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
4Św – 90; I,5 – 0,7; II p.
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
2Ol – 78; II – 0,9
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
2Js – 150; II – 0,6; II p.
OlJ - Circaeo-Alnetum
3Św – 93; I,5 – 1,0
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
4Ol – 48; I – 1,0
OlJ - Circaeo-Alnetum
4Js – 140; I,5 – 0,7
OlJ - Circaeo-Alnetum
3Js – 150; I – 0,9
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
3Św – 160; II – 0,7
Lśw - Tilio-Carpinetum stachyetosum
2Dbs – 220; I,5 – 0,4
Lw - Tilio-Carpinetum caricetosum remotae
5Ol – 130; I – 0,8
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
4Js – 150; I – 0,7
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
4Js – 150; I – 1,1
OlJ - Circaeo-Alnetum
3Ol – 130; I – 0,8
OlJ - Circaeo-Alnetum
3Ol – 122; I – 0,4; II p.
Lw - Tilio-Carpinetum stachyetosum
3Ol – 122; I – 0,3; II p.
Lw - Tilio-Carpinetum stachyetosum
5Ol – 103; I – 1,0
OlJ - Circaeo-Alnetum
7Ol – 97; II – 0,7
OlJ - Circaeo-Alnetum
3Ol – 103; I – 0,7
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
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Obręb Hajnó wka
359D a
6,59
5Ol – 90; I – 0,5
OlJ - Circaeo-Alnetum
359D b
4,85
6Ol – 93; I – 0,7; II p.
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
360C a
9,61
Św – 132; II – 0,3; II p.
Lśw - Tilio-Carpinetum typicum
360C b
8,89
5Js – 132; I,5 – 0,8
OlJ - Circaeo-Alnetum
360C c
9,09
4Dbs– 210; II,5– 0,2; II p.
Lśw - Tilio-Carpinetum typicum
360D b
15,02
4Js – 152; I – 0,6
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
361C b
13,00
4Św – 122; II – 0,6
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
361C c
6,28
3Ol – 62; II,5 – 1,1
OlJ - Circaeo-Alnetum
361D c
17,73
4Js – 132; I – 0,7
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
389B k
2,93
3Ol – 130; I,5 – 0,4; II p.
OlJ - Circaeo-Alnetum
389C a
3,47
2Js – 150; I,5 – 0,8
OlJ - Circaeo-Alnetum
389C c
3,93
4Dbs – 150; I,5 – 1,0
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
389D a
4,33
3Js – 140; I,5 – 0,5
OlJ - Circaeo-Alnetum
389D b
16,18
6Dbs – 170; III– 0,2; II p.
OlJ - Circaeo-Alnetum
389D c
2,48
4Ol – 63; I,5 – 0,7
Ol - Carici elongatae-Alnetum
390A a
9,05
6Św – 150; I – 0,4; II p.
Lśw - Tilio-Carpinetum stachyetosum
390A b
12,77
4Js – 150; I – 0,4; II p.
OlJ - Circaeo-Alnetum
390A d
4,67
3Js – 150; I – 0,3; II p.
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
390B g
8,58
5Św – 150; I,5 – 0,2; II p.
Lśw - Tilio-Carpinetum stachyetosum
390C a
11,99
3Dbs – 190; I – 0,5; II p.
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
390C b
2,50
3Brzb – 45; I – 0,9
Lśw - Tilio-Carpinetum stachyetosum
390C d
7,67
6Ol – 50; I – 0,9
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
390C g
1,51
5Brzb – 45; I,5 – 0,7
Ol - Carici elongatae-Alnetum
390C h
0,71
5Ol – 83; II,5 – 0,7
Ol - Carici elongatae-Alnetum
390D f
10,10
5Św – 140; I – 0,3; II p.
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
391B d
13,32
2Gb – 133; III – 1,3
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
391B f
3,46
3Gb – 73; II – 1,0
Lśw - Tilio-Carpinetum stachyetosum
418A d
2,13
8Dbs – 150; II – 0,4; II p.
Lśw - Tilio-Carpinetum stachyetosum
418A f
5,19
4Dbs – 210; I,5– 0,7; II p.
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
418B a
4,93
6Dbs – 200; I – 0,4
Lśw - Tilio-Carpinetum stachyetosum
418B c
6,10
7Św – 130; II,5– 0,4; II p.
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
419A c
16,77
4Dbs – 130; I,5 – 0,7
Lśw - Tilio-Carpinetum stachyetosum
419B d
7,88
4Lp – 70; I – 0,8; II p.
Lśw - Tilio-Carpinetum stachyetosum
419B g
2,53
4Dbs – 110; II – 0,9; II p.
Lśw - Tilio-Carpinetum stachyetosum
443C a
12,25
5Dbs – 170; II – 1,0
Lśw - Tilio-Carpinetum typicum
Razem obręb – 450,47 ha
Obręb Leśna
436C h
7,84
6Dbs – 232; III– 0,5; II p.
Lśw - Tilio-Carpinetum calamagrostietosum
436D g
11,70
3Ol – 72; II – 1,2
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
437B g
10,52
2Ol – 68; I,5 – 0,8
OlJ - Circaeo-Alnetum
437D h
1,40
8So – 132; I,5 – 0,7; II p.
BMb - Sphagno girgensohnii-Piceetum
438B a
6,87
7Ol – 93; I – 1,1
OlJ - Circaeo-Alnetum
438B b
20,45
7Ol – 93; I – 1,0; II p.
OlJ - Circaeo-Alnetum
438D a
7,82
8Ol – 93; I – 0,5; II p.
OlJ - Circaeo-Alnetum
438D c
7,89
2Ol – 83; II – 1,0
Lw - Tilio-Carpinetum caricetosum remotae
439C i
4,90
4Ol – 123; I – 0,4; II p.
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
440D b
12,54
5Js – 123; I,5 – 0,5; II p.
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
440D c
9,95
4Ol – 123; I – 0,7
OlJ - Circaeo-Alnetum
460B b
6,78
3Św – 102; II,5 – 0,9
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
460B c
10,71
7Ol – 102; I – 0,4; II p.
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
461B i
3,33
7So – 152; III – 0,6
Bb - Vaccinio uliginosi-Pinetum
462C d
8,62
4Ol – 112; II – 0,8
OlJ - Circaeo-Alnetum
463A b
4,52
5Dbs – 153; II – 0,3; II p.
OlJ - Circaeo-Alnetum
463A c
3,32
4Dbs – 152; I – 0,6; II p.
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
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463A
463B
463C
463C
464A
464A
464B
464B
486A
486A
486C
486D
487D
487D
488A
488B
488B
488D
489C
489C
489D
517B
517B
517B
517B
518A
518C
518C
541B
542A
542A
542B
542B
543B
543B
575B
575B
576A
576A
576A
576C
602A
602A
602A
602A
603C
603C
603D
603D
603D
604C
604C
604C
636B

k
c
a
b
b
c
c
f
b
f
a
a
a
b
b
c
d
b
g
h
k
b
c
f
j
d
b
c
d
a
b
f
i
i
k
d
f
b
c
d
h
b
f
l
n
a
b
b
c
g
b
f
g
a

2,86
4,74
14,39
11,62
12,94
10,31
7,72
7,51
13,69
2,06
14,66
8,17
8,48
13,30
23,61
13,24
2,16
7,68
7,32
5,90
9,27
2,52
3,19
2,75
2,49
16,28
6,96
16,17
4,41
26,84
1,29
3,13
9,52
2,26
2,78
16,50
9,08
21,13
1,99
2,25
5,34
12,74
1,03
2,93
1,33
17,45
4,53
3,82
2,76
14,10
11,73
6,31
4,98
13,45

Obręb Leśna
3Św – 122; II,5 – 1,1
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
4Ol – 60; I,5 – 0,9
OlJ - Circaeo-Alnetum
5Ol – 82; I – 0,5
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
5Dbs – 152; I – 0,6; II p.
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
2Św – 123; II,5 – 0,7
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
3Dbs – 233; II – 0,7
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
3Św – 133; I,5 – 0,8
OlJ - Circaeo-Alnetum
3Js – 123; I – 0,7
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
2Dbs – 172; II,5 – 0,9
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
4Dbs – 132; I,5 – 1,0
OlJ - Circaeo-Alnetum
3Ol – 82; I – 1,2
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
4Św – 142; I,5 – 1,0
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
4Dbs – 213; II – 0,8
Lw - Tilio-Carpinetum caricetosum remotae
2Św – 133; I,5 – 0,8
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
2Św – 143; I,5 – 0,6
Lw - Tilio-Carpinetum caricetosum remotae
2Św – 143; I,5 – 0,7
OlJ - Circaeo-Alnetum
4Ol – 55; I – 0,8
OlJ - Circaeo-Alnetum
2Js – 143; I – 0,7
OlJ - Circaeo-Alnetum
5Św – 123; IV – 0,8
LMb - Dryopteridi-Betuletum
4Św – 123; IV – 0,6
Ol - Carici elongatae-Alnetum
3Św – 153; III – 1,1
OlJ - Circaeo-Alnetum
4Św – 103; II,5 – 0,7
LMb - Sphagno girgensohnii-Piceetum
4Ol – 123; II,5 – 0,7
OlJ - Circaeo-Alnetum
3Św – 133; II,5 – 0,6
OlJ - Circaeo-Alnetum
2Js – 133; I – 0,8
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
3Ol – 133; II – 0,7
OlJ - Circaeo-Alnetum
6Ol – 143; II,5 – 0,9
Ol - Carici elongatae-Alnetum
3Ol – 143; II – 1,0
OlJ - Circaeo-Alnetum
3Dbs – 183; II,5 – 0,8
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
3Ol – 113; I,5 – 0,7
OlJ - Circaeo-Alnetum
Ol – 48; II – 0,7
OlJ - Circaeo-Alnetum
4Dbs – 153; I – 0,5
LMw - Querco-Piceetum
3Ol – 128; I – 0,6
Ol - Carici elongatae-Alnetum
So – 143; IV – 0,6
Bb - Vaccinio uliginosi-Pinetum
So – 143; IV – 0,6
Bb - Vaccinio uliginosi-Pinetum
2Dbs – 153; II – 0,8
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
3Ol – 123; I,5 – 0,7
Ol - Carici elongatae-Alnetum
3Js – 58; I – 1,0
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
6Ol – 45; I – 1,1
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
2Ol – 123; I,5 – 0,8
Ol - Carici elongatae-Alnetum
3Ol – 123; II,5 – 0,7
Ol - Carici elongatae-Alnetum
6Ol – 77; II,5 – 0,6
Ol - Carici elongatae-Alnetum
7Ol – 58; I,5 – 0,6
Ol - Carici elongatae-Alnetum
8Ol – 30; I – 0,6
Ol - Carici elongatae-Alnetum
5Św – 93; II – 0,7
LMw - Querco-Piceetum
6Ol – 83; II,5 – 0,6
Ol - Carici elongatae-Alnetum
4Ol – 113; I – 0,6
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
3Dbs – 213; II – 0,7
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
6Ol – 133; II – 0,5
Ol - Carici elongatae-Alnetum
4Ol – 123; II – 0,6
Ol - Carici elongatae-Alnetum
2Js – 143; I – 0,9
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
3Ol – 133; II – 0,7
Ol - Carici elongatae-Alnetum
3Ol – 133; II – 0,7
Ol - Carici elongatae-Alnetum
2Ol – 103; I – 0,8
Lw - Tilio-Carpinetum caricetosum remotae
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4

636B c
636B f
636C d
636C j
636C k
636C l
637A a
637A b
637A c
637B c
637B f
637C a
637C b
637C c
637C f
637C g
Razem obręb
512D
513C
536B
536D
537B
567C
569B
569B
571A
571A
595A
599D
599D
601A
601A
601A
601A
631C
631C
631D
631D
633A
633A
633C
633C
633C
661D
663A
663A
663B
663B
663C
663C
666D
669E
695B

b
a
n
c
b
g
b
f
a
f
a
c
g
b
c
d
f
b
c
a
c
b
c
b
c
d
c
b
g
g
h
a
b
b
m
c

9,11
6Ol – 123; III – 0,6
2,44
4Dbs – 183; I,5 – 0,5
4,44
Ol – 103; II – 0,7
2,48
6Św – 113; IV – 0,9
2,92
6Ol – 123; II – 0,6
3,56
5Ol – 83; II – 0,7
7,77
3Js – 53; I – 0,7
8,12
4Św – 133; I – 0,6
9,00
3Św – 133; II – 0,8
5,52
2Św – 133; II – 0,4
9,83
3Ol – 133; I – 0,8
11,07
5Ol – 133; I – 0,7
4,17
6Ol – 133; II – 0,6
1,08
5Dbs – 183; II – 0,6
5,13
2Dbs – 163; II – 0,6
1,29
3Ol – 123; II – 0,6
– 690,11 ha
20,15
9,26
1,43
3,39
3,48
9,68
7,33
3,97
5,18
4,37
4,98
7,68
9,85
10,10
7,63
7,55
1,20
4,66
12,19
17,22
5,50
9,26
5,97
5,17
4,76
5,07
6,40
6,71
2,97
2,09
3,23
4,52
17,31
2,84
6,77
12,89

Obręb Leśna
Ol - Carici elongatae-Alnetum
LMw - Tilio-Carpinetum calamagrostietosum
Ol - Carici elongatae-Alnetum
LMb - Sphagno girgensohnii-Piceetum
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Ol - Carici elongatae-Alnetum
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Lw - Tilio-Carpinetum caricetosum remotae
Lw - Tilio-Carpinetum caricetosum remotae
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
OlJ - Circaeo-Alnetum
Lśw - Tilio-Carpinetum calamagrostietosum
LMw - Tilio-Carpinetum calamagrostietosum
Ol - Carici elongatae-Alnetum

Obręb Starzyna
4Św – 72; II – 0,6
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
3Św – 97; I,5 – 0,7
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
6Dbs – 210; I – 0,4; II p.
Lśw - Tilio-Carpinetum typicum
5Św – 152; I,5 – 0,4; II p.
Lśw - Tilio-Carpinetum typicum
3Js – 142; I – 1,0
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
4Św – 110; II,5 – 0,9
Lśw - Tilio-Carpinetum typicum
4Św – 172; I – 0,7
LMw - Tilio-Carpinetum calamagrostietosum
4Św – 172; I – 0,6
LMśw - Melitti-Carpinetum
2Js – 182; I,5 – 0,7
LMw - Tilio-Carpinetum calamagrostietosum
5Ol – 130; II – 0,8
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
3Dbs – 162; III,5 – 1,0
LMśw - Melitti-Carpinetum
7Dbs– 162; II,5– 0,3; II p.
Lw - Tilio-Carpinetum calamagrostietosum
9Dbs– 172; II,5– 0,5; II p.
Lśw - Tilio-Carpinetum typicum
4Ol – 123; I – 0,4; II p.
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
5Ol – 123; I – 0,7
OlJ - Circaeo-Alnetum
2Ol – 123; I – 1,1
OlJ - Circaeo-Alnetum
3Dbs – 153; I,5– 0,6; II p.
Lw - Tilio-Carpinetum caricetosum remotae
6Dbs– 172;II,5– 0,4; II p.
LMśw -Tilio-Carpinetum calamagrostietosum
3Św – 152; III – 0,6; II p.
OlJ - Circaeo-Alnetum
7Js – 132; I – 0,2; II p.
OlJ - Circaeo-Alnetum
5Dbs– 162; II,5– 0,7; II p.
LMśw -Tilio-Carpinetum calamagrostietosum
3Ol – 133; I – 1,1
OlJ - Circaeo-Alnetum
6Dbs– 153; II,5– 0,2; II p.
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
3Ol – 62; II – 1,0
Lw - Stellario-Alnetum
5Gb – 42; I,5 – 0,7
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
7Dbs – 162; II – 0,8; II p.
Lśw - Tilio-Carpinetum typicum
4Dbs – 172; III – 0,7
LMśw - Melitti-Carpinetum
4Dbs – 172; II,5 – 0,7
LMśw-Calamagrostio arundinaceae-Piceetum
4Dbs – 172; II,5 – 0,7
Lśw - Tilio-Carpinetum typicum
6Ol – 60; II,5 – 0,9
Ol - Carici elongatae-Alnetum
4Ol – 55; II – 0,6
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
5So – 152; I,5 – 0,8
LMśw-Calamagrostio arundinaceae-Piceetum
3Gb – 72; II,5 – 0,5
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
7So – 163; II,5 – 1,0
BMw - Vaccinio myrtilli-Pinetum
5Dbs – 172; I,5 – 0,8
Lw - Tilio-Carpinetum circaeaetosum
4Dbs – 172; II,5 – 0,5
Lśw - Tilio-Carpinetum typicum
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Oddz.
Poddz.

Pow. w
ha

Skró cony opis drzewostanu

Siedliskowy typ lasu – zbiorowisko roślinne

1

2

3

4

Obręb Starzyna
697A b
17,77 6So – 162; II,5 – 0,7; II p.
Lśw - Tilio-Carpinetum typicum
697C d
2,94
6So – 42; Ia – 0,9
BMśw - Pino-Quercetum
Razem obręb – 273,47 ha
Ł ącznie Nadleśnictwo Hajnó wka – 1414,05 ha

Ł ącznie LKP PB – 3637,64 ha.
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Załą cznik nr 5
Wykaz użytkó w ekologicznych na terenie LKP PB
Lp.
Oddział
Rodzaj powierzchni
Pow. [ha]
Nadleśnictwo Białowieża
1
218B b
Uż ytek ekologiczny
1.14
2
218C f
Uż ytek ekologiczny
0.71
3
250B a
Uż ytek ekologiczny
0.45
4
364B i
Uż ytek ekologiczny
0.66
5
392B a
Uż ytek ekologiczny
1.82
6
392D g
Uż ytek ekologiczny
0.47
7
392D h
Uż ytek ekologiczny
0.6
8
403D j
Uż ytek ekologiczny
0.32
9
425B g
Uż ytek ekologiczny
0.87
10
445D n
Uż ytek ekologiczny
0.47
11
469B d
Uż ytek ekologiczny
1.94
12
470A f
Uż ytek ekologiczny
9.46
13
470C a
Uż ytek ekologiczny
2.54
14
470C h
Uż ytek ekologiczny
1.89
15
470D a
Uż ytek ekologiczny
22.26
16
471C f
Uż ytek ekologiczny
3.46
17
474D c
Uż ytek ekologiczny
0.28
18
499A a
Uż ytek ekologiczny
3
19
499B g
Uż ytek ekologiczny
0.96
20
502C d
Uż ytek ekologiczny
3.63
21
640B j
Uż ytek ekologiczny
0.86
22
640D c
Uż ytek ekologiczny
0.74
23
640 D j
Uż ytek ekologiczny
0.66
24
672B g
Uż ytek ekologiczny
0.24
25
672B i
Uż ytek ekologiczny
0.16
26
673C g
Uż ytek ekologiczny
0.36
27
673D l
Uż ytek ekologiczny
4.73
28
673F f
Uż ytek ekologiczny
4.74
29
674A f
Uż ytek ekologiczny
0.69
30
674B i
Uż ytek ekologiczny
4.47
31
674C a
Uż ytek ekologiczny
5.4
Razem nadleśnictwo
79.98
Nadleśnictwo Browsk
32
81C g
Uż ytek ekologiczny
2.18
33
81D f
Uż ytek ekologiczny
2.17
34
103B a
Uż ytek ekologiczny
3.32
35
129C f
Uż ytek ekologiczny
1.19
Razem nadleśnictwo
8.86
Nadleśnictwo Hajnó wka
36
211A j
Uż ytek ekologiczny
0.96
37
211C b
Uż ytek ekologiczny
1.51
38
211D g
Uż ytek ekologiczny
0.36
39
306C a
Uż ytek ekologiczny
1.06
40
306C h
Uż ytek ekologiczny
0.33
41
356A l
Uż ytek ekologiczny
3.84
42
361C d
Uż ytek ekologiczny
0.44
43
389B h
Uż ytek ekologiczny
0.39
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Lp.

Oddział

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

410F i
412A a
412A k
412B c
412B d
412B f
412D d
412D f
413A x
413B h
413C d
413C f
413C k
413C l
417B i
418A a
418B d
435B c
435C c
435C i
435C j
435E b
437B a
437B h
438A c
438A d
438A f
438A g
438B c
438C b
438C c
438D f
438D g
439C g
439D f
439D h
439D i
440A f
440C c
459 m
459B f
459B g
459B h
459B j
460A f
460A g
460A h
460A i

Rodzaj powierzchni
Nadleśnictwo Hajnó wka c.d.
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
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Pow. [ha]
1.26
3.52
0.59
1.54
0.22
0.45
0.93
3.42
1.28
0.22
4.2
0
2.74
2.31
0.41
10.04
12.81
0.52
2.37
0.39
0.77
2.22
1.22
0.55
0.32
1.12
9.54
2.57
1.11
3.18
14.89
1.64
0.75
0.22
0.26
1.24
0.71
0.94
0.73
5.46
0.28
0.79
0.71
4.94
0.55
0.36
0.15
3.51
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Lp.

Oddział

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

460B d
460B f
460B g
460D a
460D b
461C b
461C c
461D i
462A a
462A c
462B c
462B d
462C a
462D b
462D f
483B a
484A a
484A b
484A c
484C a
484C f
485A g
485A h
485A i
485B b
485B l
485C a
485C b
485C c
485C d
485D f
486C k
486D i
487C f
513A a
513B a
514A a
514B a
514B b
514B c
514E a
515A h
515C f
534A l
534A m
534A w
534B c
534B m

Rodzaj powierzchni
Nadleśnictwo Hajnó wka c.d.
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
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Pow. [ha]
12.82
0.62
2.82
29.76
4.41
7.16
3.92
7.27
6.21
6.41
5.12
3.31
7.5
9.54
1.58
0.69
5.78
9.61
12.69
7.94
0.57
14.97
1.23
2.53
3.26
0.44
12.34
0.48
5.54
0.46
12.57
4.8
9.99
0.4
7.51
6.81
6.06
1.21
0.06
0.98
12.58
13.33
1.67
0.4
0.93
2.66
0.79
0.32
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Lp.

Oddział

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

534C b
539C j
540B a
540B h
540C c
540C i
540D h
540G a
540G f
540H c
541A h
541A k
541C o
567A g
571B a
571D f
571D g
573A h
573B b
599A f
599B f
602A k
627C h
627C p
628A g
628A h
628B h
628C b
628C l
628D b
629A i
629C f
634E a
634E b
634F b
634F d
636A l
636A n
636A o
636A r
636C f
636C m
659A a
660A d
660A j
660C h
661A c
661A f

Rodzaj powierzchni
Nadleśnictwo Hajnó wka c.d.
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
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Pow. [ha]
1.05
0.43
2.97
1.73
1.91
1.97
12.05
5.96
1.29
13.2
2.14
0.5
1.25
0.85
0.51
0.28
1.79
0.5
4.99
1.41
2.22
0.84
6.68
0.49
0.36
0.49
7.63
1.51
0.59
23.85
1.86
1.6
1.08
0.88
1.1
1.38
0.45
0.27
6.55
1.23
1.25
6.83
0.48
1.13
0.3
0.73
0.82
0.25
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Lp.

Oddział

188
661A g
189
661B b
190
661B f
191
661D f
192
662A f
193
662C j
194
662C k
195
669A a
196
669B a
197
669B b
198
669E a
199
669E b
200
669E c
201
692A c
202
692C d
203
692D g
204
694B a
205
694C f
206
694D d
207
695A b
208
696D g
209
703A a
210
728C i
211
728D f
212
733 i
Razem nadleśnictwo

Rodzaj powierzchni
Nadleśnictwo Hajnó wka c.d.
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny
Uż ytek ekologiczny

Razem LKP PB
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Pow. [ha]
2.44
5.71
0.34
9.37
0.47
0.57
4.36
1.9
6.23
0.29
4.91
0.81
2.41
0.23
0.87
0.39
12.78
2.61
6.78
3.13
0.44
4.38
0.66
0.47
1.44
592.51

681.35
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Załą cznik nr 6
Liczba gatunkó w poszcz. gromad i rzędó w zwierząt wykazanych z polskiej i biał
oruskiej cz.
PB na podst. „ Katalogu fauny Puszczy Biał
owieskiej” (Gutowski J. M., Jaroszewicz B., 2001)
część polska
część białoruska
Cała Puszcza
Gromada (Podgromada) Rzą d
Puszczy
Puszczy
Białowieska
METCHNIKOVELLIDEA
1
1
MICROSPOREA
7
7
Pleistophoridida
2
2
Nosematidida
5
5
DOPLOMONADEA
3
3
PARABASALEA
3
3
TRYPNOSOMATIDEA
23
23
Trypanosomida
5
5
Eugregarinida
18
18
COCCIDEA
2
2
HAEMATOZOEA
1
1
NASSOPHOREA
2
2
OLIGOHYMENOPHOREA
2
2
Hymenostomatida
1
1
Scuticociliatida
1
1
LOBOSEA
25
25
Amoebida
1
1
Arcellinida
24
24
FILOSEA
18
18
TREMATODA
39
11
45
Strigeatoidea
8
1
9
Echinostomida
5
7
8
Plagiorchiida
24
3
26
Opisthorchiida
1
1
Hemiuroidea
1
1
MONOGENEA
1
1
CESTODA
33
17
38
Pseudophyllidea
1
1
Cyclophyllidea
32
17
37
ROTIFERA
95
95
Bdelloidea
28
28
Ploimida
67
67
GASTROTRICHA
49
49
NEMATODA
298
58
327
Tylenchida
115
115
Rhabditida
12
2
13
Strongylida
35
32
49
Oxyurida
1
3
1
Ascaridida
2
1
1
Spirurida
9
9
15
Enoplida
21
11
27
Monhysterida
4
4
Chromadorida
46
46
Dorylaimida
46
46
Triplonchida
7
7
PALAEACANTHOCEPHALA
2
2
Polymorphida
1
1
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Gromada (Podgromada) Rzą d
Echinorhynchida
GASTROPODA
Mesogastropoda
Pulmonata
BIVALVIA
Unionida
Veneroida
OLIGOCHAETA
Haplotaxida
Lumbriculida
HIRUDINEA
Rhynchobdellida
Gnathobdellida
Pharyngobdellida
TARDIGRADA
CRUSTACEA
Diplostraca
Calanoida
Cyclopoida
Branchiura
Amphipoda
Isopoda
Decapoda
ARACHNIDA
ARANEAE
ACARI
Gamasida
Ixodida
Actinedida
Acaridida
Oribatida
OPILIONES
PSEUDOSCORPIONIDEA
Neobissiinea
Cheliferinea
CHILOPODA
Geophilomorpha
Lithobiomorpha
DIPLOPODA
Polyxenida
Glomerida
Plyzoniida
Chordeumatida
Polysesmida
Julida
PROTURA
COLLEMBOLA
Arthropleona

część polska
Puszczy
1
92
6
86
17
5
12
49
39
10
20
11
2
7
10
46
28
5
1
4
7
1
893
328
541
264
8
91
21
157
14
10
2
8
12
2
10
18
1
1
1
3
3
9
3
67
57

część białoruska
Puszczy
19
2
17
3
3
9
9
4
3
1
9
1
7
1
93
15
79
51
5
23
1
1
16
1
1
3
2
9
-
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Cała Puszcza
Białowieska
1
96
7
89
17
5
12
50
39
11
20
11
2
7
10
51
28
1
9
1
4
7
1
933
331
578
284
9
107
21
157
14
10
2
8
12
2
10
18
1
1
1
3
3
10
3
67
57
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Gromada (Podgromada) Rzą d
Symphypleona

INSECTA
Zygentoma
Ephemeroptera
Odonata
Plecoptera
Orthoptera
Dermaptera
Blattodea
Copeognatha (Psocoptera)
Anoplura
Thysanoptera
Hemiptera
Mallophaga
Megaloptera
Raphidioptera
Neuroptera
Coleoptera
Hymenoptera
Trichoptera
Lepidoptera
Mecoptera
Diptera
Siphonaptera

CEPHALASPIDOMORPHI
OSTEICHTHYES
Anguilliformes
Cypriniformes
Siluriformes
Salmoniformes
Gadiformes
Gasterosteiformes
Scorpaeniformes
Perciformes

AMPHIBIA
Caudata
Salientia

REPTILIA
Testudines
Squamata

AVES
Gaviiformes
Podicipediformes
Pelecaniformes
Ciconiiformes
Anseriformes
Accipitriformes
Falconiformes
Galliformes

część polska
Puszczy
10
8791
1
26
50
2
36
5
5
1
12
51
645
17
1
5
41
2691
1793
79
1590
6
1697
36
2
26
1
17
1
1
1
2
1
2
13
2
11
7
1
6
240
2
5
1
6
21
19
5
5

część białoruska
Puszczy
2153
1
3
1
1
33
1
3
1372
389
8
124
191
26
1
26
1
19
1
1
1
1
2
12
2
10
7
1
6
228
3
5
1
9
23
18
5
5
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Gromada (Podgromada) Rzą d
Gruiformes
Charadriiformes
Columbiiformes
Cuculiformes
Strigiformes
Caprimulgiformes
Apodiformes
Coraciiformes
Piciformes
Passeriformes

MAMMALIA
Insectivora
Chiroptera
Carnivora
Artiodactyla
Rodenita
Lagomorpha
Razem

część polska
Puszczy
7
31
5
1
11
1
1
4
10
105
57
7
11
12
5
19
2
10964

część białoruska
Puszczy
7
27
4
1
11
1
1
3
9
96
57
7
12
11
5
19
2
2725
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Załą cznik nr 7

1. Chronione gatunki roślin i grzybó w Puszczy Biał
owieskiej na podstawie pracy „ Flora
roślin naczyniowych Puszczy Biał
owieskiej” (Sokoł
owski A. W., 1995).
Lp.
Gatunek chroniony
Częstotliwośći środowisko
Ochrona ścisł
a - rośliny nasienne, paprotniki, mszaki, grzyby i porosty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

bluszcz pospolity - Hedera helix
arnika gó rska - Arnica montana
zimozió ł pó łnocny - Linnaea borealis
goździk piaskowy - Dianthus arenarius
goździk pyszny - Dianthus superbus
rosiczka okrą głolistna - Drosera rotundifolia
mą cznica lekarska - Arctostaphylos uva - ursi
groszek wschodniokarpacki - Lathyrus laevigatus
goryczka wą skolistna - Gentiana pneumonanthe
niebielistka trwała - Swertia perennis
mieczyk dachó wkowaty - Gladiolus imbricatus
kosaciec syberyjski - Iris sibirica
pszczelnik wą skolistny - Dracocephalum ruyschiana
lilia złotogłó w - Lilium martagon
grą ż el żó łty - Nuphar lutea
grzybienie białe - Nymphaea alba
buławnik czerwony - Cephalanthera rubra
kukułka Fuchsa - Dactylorhiza fuchsii
kukułka krwista - Dactylorhiza incarnata
kukułka plamista - Dactylorhiza maculata
kukułka szerokolistna - Dactylorhiza majalis
kruszczyk rdzawoczerwony - Epipactis alrorubens
kruszczyk szerokolistny - Epipactis helleborine
kruszczyk błotny - Epipactis palustris
tajęża jednostronna - Goodyera repens
listera sercowata - Listera cordata
listera jajowata - Listera ovata
gnieźnik leśny - Neottia nidus-avis
kukuczka kapturkowata - Neottianthe cucullata
podkolan biały - Platanthera bifolia
podkolan zielonawy - Platanthera chlorantha
pomocnik baldaszkowaty - Chimaphila umbellata
wielosił błękitny - Polemonium caeruleum
orlik pospolity - Aquilegia vulgaris
sasanka otwarta - Pulsatilla patens
pełnik europejski - Trollius europaeus
parzydło leśne - Aruncus sylvestris
wierzba lapońska - Salix lapponum
wierzba boró wkolistna - Salix myrtilloides
leniec bezpodkwiatowy - Thesium ebracteatum
skalnica torfowiskowa - Saxifraga hirculus
wawrzynek wilczełyko - Daphne mezereum
widlicz spłaszczony - Diphasiastrum complanatum
widlicz cyprysowy - Diphasiastrum tristachum
wroniec widlasty - Huperzia selago

w lesie wilgotnym
w borze mieszanym
jedno stanowisko
b. rzadko w borze mieszanym
b. rzadko, torfowiska
b. rzadko, torfowiska wysokie
b. rzadko, bó r suchy
w wielu miejscach
rzadko na lą kach
tylko w rezerwacie ścisłym
rzadko w lesie mieszanym św.
rzadko, łą ki śró dleśne
rzadko, świetlista dą browa
dość często
często w rzekach
4 stan. w rzekach
b. rzadko w lesie mieszanym św.
b. rzadko w lesie wilgotnym
w wielu miejscach, na łą kach
często, w lesie wilgotnym
miejscami na łą kach
b. rzadko w borach
w lesie wilgotnym
na torfow. w dolinach rzek
często, w borach mieszanych
rzadko w borach miesz. b.
rzadko w lasach bagiennych
w lesie śwież ym i wilgotnym
b. rzadko
dość rzadko w lesie mieszanym
j. w.
rzadko w borach świezych
częsty
dość często w lesie mieszanym
b. rzadko w borach sosnowych
rzadko w LMśw - zanika
w lesie wilgotnym
b. rzadko na torfowiskach
j. w.
rzadko, dą browa świetlista
b. rzadko, tylko w rez. ścisłym
częsty
b. rzadko w borze sosnowym
j. w.
w lesie wilgotnym
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Lp.

Gatunek chroniony c.d.

Częstotliwośći środowisko

Ochrona ścisł
a - rośliny nasienne, paprotniki, mszaki, grzyby i porosty c.d.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

widłak jałowcowaty - Lycopodium annotinum
brzoza niska - Betula humilis
łyszczec wiechowaty - Gypsophila paniculata
mieczyk błotny - Gladiolus palustris
kukułka bałtycka - Dactylorhiza baltica
widłak goździsty - Lycopodium clavatum
podejżrzon marunowy - Botrychium matricariifolium
podejżrzon rutolistny - Botrichium multifidum
paprotka zwyczajna - Polypodium vulgare
chrobotkowate - wszystkie gatunki
brodaczkowate - wszystkie gatunki
sopló wka gałęzista - Hiericjum ramosum
szmaciak gałęzisty – Sparassis crispa
sromotnik bezwstydny - Phallus impudicus

częsty
b. rzadko - w rez. Siemianó wka
1 stan. w części białoruskiej
b. rzadko
2 stan. w części białoruskiej
dość częsty w borach świeżych
b. rzadko
b. rzadko
rzadko w olsach i łęgach
często
często
rzadko
rzadko
rzadko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

kopytnik pospolity - Asarum europaeum
częsty w grą dach
kocanki piaskowe - Helichrysum arenarium
rzadko, w murawach piaszcz.
kalina koralowa - Viburnum opulus
często, w grą dach
turzyca piaskowa - Carex arenarius
rzadko
centuria pospolita - Centaurium erythraea
na składnicach przy kolejkach l.
bagno zwyczajne - Ledum palustre
często w borach bagiennych
miodownik melisowaty - Melittis melissophyllum
często w lasach mieszanych św.
konwalia majowa - Convallaria majalis
często w borach i borach miesz.
bobrek tró jlistkowy - Menyanthes trifoliata
często w borach miesz. bagien.
turó wka leśna - Hierochloe australis
b. rzadko w lasach mieszanych
turó wka wonna - Hierochloe odorata
b. rzadko w lasach mieszanych
pierwiosnek wyniosły - Primula elatior
rzadko w lasach mieszanych
pierwiosnek lekarski - Primula veris
j. w.
przylaszczka pospolita - Hepatica nobilis
pospolita w lasach miesz. i liśc.
kruszyna pospolita - Frangula alnus
dość pospolita
porzeczka czarna - Ribes nigrum
częsta w olsach i lęgach
naparstnica zwyczajna - Digitalis grandiflora
rzadko
naparstnica purpurowa - Digitalis purpurea
j. w.
marzanka wonna - Galium odoratum
częsta w lasach lisciastych
mokradłosz kończysty - Calliergon cuspidatum
częsty w borach i lasach
mochwian błotny - Aulacomnium palustre
częsty w borach bagiennych
drabik drzewkowaty - Climacium dendroides
częsty na siedliskach bagin.
gajnik lśniacy - Hylocomium splendens
pospolity w borach
rokietnik pospolity - Pleurozium schreberi
j. w.
fałdownik tró jrzędowy - Rhytidiadelphus triquetrus
częsty na siedliskach bagiennych
bielista sina - Leucobryum glaucum
częsta w borach
pió rosz pierzasty - Ptilium crista castrensis
częsty w borach
płonnik pospolity - Polytrichum commune
j. w.
płonnik cienki - Polytrichum strictum
częsty w borach wilgotnych
tujowiec tamaryszkowaty - Thuidium tamariscinum
częsty w lasach m. wilgotnych
torfowce (wszystkie gatunki) - Sphagnum spp.
w borach i lasach bagiennych
porosty tarczownicowate - Parmeliaceae
rzadko w lasach
płucnica islandzka - Cetraria islandica
rzadko
grzyby - wszystkie gatunki wielkoowocnikowe za wyją tkiem objętych ochroną ścisłą

Ochrona częściowa - rośliny nasienne, mszaki, porosty i grzyby
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2. Zagrożone gatunki roślin Puszczy Biał
owieskiej na podstawie pracy „ Polska
Czerwona Księga Roślin – paprotniki i rośliny kwiatowe” (PAN, 2001).
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Gatunek rośliny
brzoza niska - Betula humilis
buławnik czerwony - Cephalanthera rubra
kukuczka kapturkowata - Neottianthe cucullata
mieczyk błotny - Gladiolus palustris
podejżrzon marunowy - Botrychium matricariifolium
sasanka otwarta - Pulsatilla patens
skalnica torfowiskowa - Saxifraga hirculus
widlicz cyprysowy - Diphasiastrum tristachum
wielosił błękitny - Polemonium caeruleum
wierzba lapońska - Salix lapponum
wierzba boró wkolistna - Salix myrtilloides

Status gatunku
zagrożony w Polsce
zagrożony wyginięciem w Polsce
zagrożony wyginięciem
krytycznie zagrożony w Polsce
krytycznie zagrożony w Polsce
bliski zagrożenia w Polsce
wymierają cy w Polsce
zagrożony wyginięciem w Polsce
narażony na wyginięcie w Polsce
zagrożony w Polsce
zagrożony w Polsce
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Załą cznik nr 8
Chronione gatunki zwierząt Puszczy Biał
owieskiej na podstawie monografii
pt. „ Katalog fauny Puszczy Biał
owieskiej” (Gutowski J. M., Jaroszewicz B., 2001)
L.p.
Gatunek chroniony
Występowanie
Gromada: Hirudinea – pijawki
1.

Hirudo medicinalis - pijawka lekarska

2.
3.
4.
5.
6.

Helix pomatia - ślimak winniczek
Lymnaea glutinosa - błotniarka otułka
Gyraulus laevis - zatoczek gładki
Vertigo anqustior - poczwaró wka zwężona
Vertigo moulinsiana - poczwaró wka jajowata

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Unio pictorum – skó jka malarska
Unio tumidus - skó jka zaostrzona
Anodonta complanata - szczeżuja spłaszczona
Anodonta cygnea - szczeżuja wielka
Sphaerium corneum
Musculium lacustre
Pisidium amnicum
Pisidium casertanum
Pisidium henslowanum
Pisidium milium
Pisidium nitidum
Pisidium obtusale
Pisidium personatum
Pisidium pulchellum
Pisidium subtruncatum
Pisidium supinum

częsta

Gromada: Gastropoda – ślimaki
częsty
brak danych
w cz. białoruskiej
brak danych
brak danych

Gromada: Bivalvia – mał
że
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych

Gromada: Insecta – owady
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Rzą d: Odonata – ważki
Sympecma paedisca - straszka pó łnocna
rzadka
Aeshna viridis - żagnica zielona
brak danych
Ophiogomphus cecilia - trzepla zielona
rzadka
Leucorrhinia albiffrons - zalotka białoczelna
rez. Michnó wka
Leucorrhinia pectoralis - zalotka większa
Topiło i zbiornik Sieminó wka
Nehalennia speciosa - iglica mała
rez. Olszanka - Myśliszcze
Rzą d: Coleoptera – chrzą szcze
Buprestis splendens - bogatek wspaniały
brak danych
Calosoma inqisitor - tęcznik mniejszy
liczny, w grą dach
Calosoma sycophanta - tęcznik liszkarz
liczny, w borach
Carabus arcensis - biegacz leśny
liczny
Carabus cancellatus - biegacz wręgaty
liczny
Carabus clatratus
brak danych
Carabus convexus - biegacz wypukły
brak danych
Carabus coriaceus - biegacz skó rzasty
liczny, w grą dach
Carabus glabratus - biegacz gładki
brak danych
Carabus granulatus - biegacz ziarenkowaty
brak danych
Carabus hortensis - biegacz ogrodowy
brak danych
Carabus intricatus - biegacz pomarszczony
brak danych
Carabus menetriesi
brak danych
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L.p.

Gatunek chroniony c.d.

Występowanie

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Carabus nemoralis - biegacz łą kowy
brak danych
Carabus nitens
brak danych
Carabus violaceus - biegacz fioletowy
liczny, w borach
Ergatus faber - borodziej pró chnik
rzadki
Lamia textor - zgrzypik twardokrywka
rzadki
Leptura thoracica - zmorsznik
rzadki
Cerambyx cerdo - kozioró g dębosz
rzadki, w cz. białoruskiej
Stenocorus meridianus - łucznik
rzadki
Tragosoma depsarium - gracz
rzadki
Cucujus cinnaberinus - zgniotek cynobrowy
liczny
Cucujus haematodes - zgniotek szkarłatny
brak danych
Dytiscus latissimus - pływak szerokobrzegi
brak danych
Graphoderus bilineatus
brak danych
Pytho kolwensis
brak danych
Rhysodes sulcatus
rzadki, relikt pierwotnych lasó w
Lucanus cervus - jelonek rogacz
rzadki, w drewnie starych dębó w
Ceruchus chrysomelinus - wynurt
rzadki, w pró chn. świerkach
Dorcus parallelopipedus - ciołek matowy
brak danych
Osmoderma eremita - pachnica
rzadka, w pró chn. starych drzewach
Trichius fasciatus - orszoł
rzadki
Rzą d: Hymenoptera – błonkó wki

62.
63.

Bombus terrestris - trzmiel ziemny

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

liczny

Bombus lapidarius - trzmiel kamiennik
brak danych
Bombus confusus
w cz. białoruskiej
Bombus cryptarum
brak danych
Bombus distinguendus
brak danych
Bombus hortorum
brak danych
Bombus humilis
brak danych
Bombus hypnorum
liczny
Bombus jonellus
brak danych
Bombus lucorum
brak danych
Bombus magnus flavoscutellaris
brak danych
Bombus muscorum
brak danych
Bombus pascuorum
liczny
Bombus pomorum
w cz. białoruskiej
Bombus pratorum
liczny
Bombus ruderarius
brak danych
Bombus ruderatus
brak danych
Bombus schrencki
brak danych
Bombus sicheli
brak danych
Bombus soroeensis
w cz. białoruskiej
Bombus subterranneus
brak danych
Bombus sylvarum
brak danych
Rzą d: Lepidoptera – motyle
Lycaena dispar - czerwończyk nieparek
brak danych
Lycaena helle - czerwończyk fioletek
brak danych
Maculinea arion – modraszek arion
brak danych
Polyommatus eroides - modraszek eroides
brak danych
Pseudophilotes baton - modraszek baton
brak danych
Catocala pacta - wstęgó wka bagienka
brak danych
Boloria aquilonaris - dostojka akwilonaris
brak danych
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L.p.

Gatunek chroniony c.d.

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Boloria eunomia - dostojka eunomia
Euphydryas aurinia - przeplatka aurinia
Euphydryas maturna - przeplatka maturna
Parnassius mnemosyne - niepylak mnemozyna
Colias myrmidone
Colias palaeno - szlaczkoń torfowiec
Coenonympha hero - strzępotek hero
Coenonympha oedippus - strzępotek edypus
Lopinga achine - osadnik wielkooki
Proserpinus proserpina - zawisak wiesiołkowiec

101.
102.
103.

Lampetra fluviatilis - minó g rzeczny ٭
Lampetra planeri - minó g strumieniowy
Eudontomyzon mariae - minó g ukraiński

104.
105.
106.
107.
108.
109.

Rhodeus sericeus amarus - ró żanka
Leucaspius delineatus - słonecznica ٭
Orthrias barbatulus - śliz ٭
Cobitis taenia - koza
Misgurnus fossilis - piskorz
Cottus poecilopus - głowacz pręgopłetwy

110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

Triturus cristatus - traszka grzebieniasta
Triturus vulgaris - traszka zwyczajna
Bombina bombina - kumak nizinny
Pelobates fuscus - grzebiuszka ziemna
Bufo bufo - ropucha szara
Bufo calamita - ropucha paskó wka
Bufo viridis - ropucha zielona
Hyla arborea - rzekotka drzewna
Rana arvalis - żaba moczarowa
Rana esculenta - żaba wodna
Rana lessonae - żaba jeziorkowa
Rana ridibunda - żaba śmieszka
Rana temporaria - żaba trawna

123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

Emys orbicularis - żó łw błotny
Anguis fragilis - padalec zwyczajny
Lacerta agilis - jaszczurka zwinka
Lacerta vivipara - jaszczurka żyworodna
Natrix natrix - zaskroniec zwyczajny
Coronella austriaca - gniewosz plamisty
Vipera berus – żmija zygzakowata

Występowanie
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych

Gromada: Cephalaspidomorphi
brak potwierdz. obecnego występ.; VU
brak potwierdz. obecnego występ.; NT
rzadki, w rz. Narewka; NT

Gromada: Osteichthyes - ryby kostne
rzadka; NT
w cz. białoruskiej
rzadki
rzadka
rzadki; NT
brak potwierdz. obecnego występ.; NT

Gromada: Amphibia - pł
azy
rzadka; NT
liczna
niezbyt liczny
niezbyt liczna
liczna
rzadka
liczna
liczna
rzadka
liczna
brak danych
brak potwierdzenia obecnego występ.
liczna

Gromada: Reptilia – gady
bardzo rzadki; EN
nieliczny
liczna
liczna
liczny
rzadki; VU
nieliczna

Gromada: Aves – ptaki
130.
131.
132.
133.
134.

Rzą d: Gaviiformes – nury
Gavia stellata - nur rdzawoszyi
sporadycznie zalatują cy
Gavia arctica - nur czarnoszyi
przelotny, rzadki; EXP
Gavia immer - nur lodowiec
w cz. białoruskiej, rzadki
Rzad: Podicipediformes – perkozy
Tachybaptus ruficolis - perkozek
lęgowy, rzadki
Podiceps cristatus - perkoz dwuczuby
przelotny
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148.
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151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
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178.
179.
180.
181.

Gatunek chroniony c.d.

Występowanie

Podiceps grisegena - perkoz rdzawoszyi
przelotny, rzadki
Podiceps auritus - perkoz rogaty
sporadycznie zalatuje
Podiceps nigricolis - perkoz zausznik
przelotny, rzadki
Rzą d: Pelecaniformes – pełnopłetwe
Phalacrocorax carbo - kormoran czarny ٭
przelotny, nieliczny
Rzą d: Ciconiiformes – brodzą ce
Botaurus stellaris - bą k
w cz. polskiej przelotny, rzadki; LC
Ixobrychus minutus - bą czek
w cz. polskiej przelotny, rzadki; VU
Nycticorax nycticorax - ślepowron
w cz. białoruskiej, jeden pojaw
Egretta alba - czapla biała
w cz. białoruskiej, przelotna
Ardea purpurea - czapla purpurowa
sporadycznie zalatują ca; LC
Ciconia ciconia - bocian biały
lęgowy, liczny
Ciconia nigra - bocian czarny
lęgowy, niezbyt liczny
Rzą d: Anseriformes – blaszkodziobe
Cyngus olor - łabędź niemy
lęgowy, rzadki
Cyngus columbianus - łabędź czarnodzioby
sporadycznie zalatują cy
Cyngus cyngus - łabędź krzykliwy
lęgowy, rzadki
Anser erythropus - gęś mała
w cz. białoruskiej, sporad. zalatują ca
Branta bernicla - bernikla obrożna
sporadycznie zalatują ca
Anas penelope - świstun
przelotny, liczny; CR
Anas strepera - krakwa
przelotna, rzadka
Anas acuta - ró żeniec
przelotny, rzadki; EN
Anas querquedula - cyranka
lęgowa, niezbyt liczna
Anas clypeata - płaskonos
przelotny, rzadki
Netta rufina - hełmiatka
w cz. białorus., sporad. zalatują ca; LC
Aythya nyroca - podgorzałka
sporadycznie zalatują ca; EN
Aythya marila - ogorzałka
sporadycznie zalatują ca
Melanita fusca - uhla
w cz. białoruskiej, sporad. zalatują ca
Bucephala clangula - gą goł
prawdopodobnie lęgowa
Mergus albellus - tracz bielaczek
przelotny, rzadki
Mergus serrator - tracz długodzioby
sporadycznie zalatują cy; EN
Mergus merganser - tracz nurogęś
przelotny, rzadki
Rzą d: Accipitriformes – jastrzębiowe
Pernis apivorus - pszczołojad
lęgowy, niezbyt liczny
Milvus migrans - kania czarna
lęgowa, rzadka; NT
Milvus milvus - kania ruda
lęgowa, rzadka; NT
Haliaeetus albicilla - bielik
lęgowy, rzadki; LC
Gyps fulvus - sęp płowy
sporadycznie zalatują cy; EXT
Circaetus gallicus - kró tkoszpon
lęgowy, rzadki
Circus aeruginosus - błotniak stawowy
lęgowy, rzadki
Circus cyaneus - błotniak zbożowy
przelotny, rzadki; VU
Circus macrourus - błotniak stepowy
sporadycznie zalatują cy
Circus pygargus - błotniak łą kowy
lęgowy, rzadki
Accipiter gentilis - jastrzą b
lęgowy, niezbyt liczny
Accipiter nisus - krogulec
lęgowy, niezbyt liczny
Buteo buteo - myszołó w
lęgowy, liczny
Buteo lagopus - myszołó w włochaty
przelotny, niezbyt liczny
Aquila pomarina - orlik krzykliwy
lęgowy, niezbyt liczny; LC
Aquila clanga - orlik grubodzioby
sporadycznie zalatują cy; CR
Aquila chrysaetos - orzeł przedni
sporadycznie zalatują cy; EN
Hieraaetus pennatus - orzełek włochaty
lęgowy, rzadki; CR
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183.
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185.
186.
187.
188.
189.
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191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
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203.
204.
205.
206.
207.
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211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.

Gatunek chroniony c.d.

Występowanie

Pandion haliaetus - rybołow
przelotny, rzadki; VU
Rzą d: Falconiformes – sokołowe
Falco tinnunculus - pustułka
dawniej lęgowy
Falco vespertinus - kobczyk
sporadycznie zalatują cy; EXP
Falco columbarius - drzemlik
przelotny, rzadki
Falco subbuteo - kobuz
lęgowy, rzadki
Falco peregrinus - sokó ł wędrowny
dawniej lęgowy, rzadki; CR
Rzą d: Galliformes – grzebią ce
Tetrao tetrix - cietrzew
lęgowy, rzadki; EN
Tetrao urogallus - głuszec
lęgowy, bardzo rzadki; CR
Coturnix coturnix - przepió rka
lęgowa, rzadka
Rzą d: Gruiformes – żurawiowe
Rallus aquaticus - wodnik
lęgowy, niezbyt liczny
Porzana porzana - kureczka nakrapiana
lęgowa, niezbyt liczna
Porzana parva - zielonka
lęgowa, rzadka; NT
Crex crex - derkacz
lęgowy, niezbyt liczny
Gallinula chloropus - kurka wodna
lęgowa, niezbyt liczna
Grus Grus - żuraw
lęgowy, niezbyt liczny
Rzą d: Charadriiformes – siewkowe
Burhinus oedicnnemus - kulon
w cz. białorus., sporad. zalatują cy; CR
Glareola pratincola – żwirowiec obrożny
sporadycznie zalatują cy, 1 obserwacja
Charadrius dubius - sieweczka rzeczna
lęgowa, rzadka
Charadrius morinellus - mornel
lęgowa, niezbyt liczna
Pluvialis apricaria - siewka złota
przelotna, rzadka; EXP
Pluvialis squatarola - siewnica
sporadycznie zalatują ca
Vanellus vanellus - czajka
lęgowa, niezbyt liczna
Calidris temminckii - biegus mały
sporadycznie zalatują ca, 1 obserwacja
Calidris alpina - biegus zmienny
przelotny, rzadki; EN
Philomachus pugnax - batalion
przelotny, rzadki; EN
Lymnocryptes minimus - bekasik
sporadycznie zalatują cy; CR
Gallinago gallinago - kszyk
lęgowy, niezbyt liczny
Gallinago media - dubelt
lęgowy, rzadki; VU
Limosa limosa - rycyk
przelotny, rzadki
Numenius phaeopus - kulik mniejszy
przelotny, rzadki
Numenius arquata - kulik wielki
przelotny, rzadki; VU
Tringa totanus - brodziec krwawodzioby
lęgowy, rzadki
Tringa nebularia - kwokacz
przelotny, rzadki
Tringa ochropus - brodziec samotny
lęgowy, niezbyt liczny
Tringa glareola - brodziec leśny
przelotny, rzadki
Actitis hypoleucos - kuliczek piskliwy
przelotny, rzadki
Stercorarius parasiticus - wydrzyk pasożytny
sporadycznie zalatują cy, 2 obserwacje
Larus minutus - mewa mała
przelotna, rzadka; LC
Larus ridibundus - mewa śmieszka
przelotna, niezbyt liczna
Larus canus - mewa pospolita
przelotna, rzadka
Larus fuscus - mewa żó łtonoga
przelotna, niezbyt liczna
Larus argentatus - mewa srebrzysta ٭
sporadycznie zalatują ca
Sterna caspia - rybitwa wielkodzioba
sporadycznie zalatują ca
Sterna hirundo - rybitwa zwyczajna
przelotna, rzadka
Sterna albifrons - rybitwa białoczelna
sporadycznie zalatują ca
Chlidonias niger - rybitwa czarna
przelotna, rzadka
Chlidonias leucopterus - rybitwa białoskrzydła
przelotna, rzadka; NT
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Gatunek chroniony c.d.

Występowanie

Rzą d: Columbiformes – gołębiowe
Columba oenas - siniak
lęgowy, niezbyt liczny
Streptopelia decaocto - sierpó wka
lęgowa, niezbyt liczna
Streptopelia tortur - turkawka
lęgowa, niezbyt liczna
Rzą d: Cuculiformes – kukułkowe
Cuculos canorus - kukułka
lęgowa, liczna
Rzą d: Strigiformes – sowy
Typo alba - płomykó wka
lęgowa, rzadka
Bubo bubo - puchacz
lęgowy, rzadki; NT
Nyctea scandiaca - sowa śnieżna
sporadycznie zalatują ca
Surnia ulula - sowa jarzębata
sporadycznie zalatują ca
Glaucidium passerinum - só weczka
lęgowa, niezbyt liczna; LC
Athene noctua - pó jdźka
lęgowa, rzadka
Strix aluco - puszczyk
lęgowy, liczny
Strix nebulosa - sowa mszarna
sporadycznie zalatują ca
Asio otus - sowa uszata
lęgowa, niezbyt liczna
Asio flammeus - sowa błotna
przelotna, rzadka; VU
Aegolius funereus - włochatka
lęgowa, rzadka; LC
Rzą d: Caprimulgiformes – lelkowe
Caprimulgus europaeus - lelek
lęgowy, niezbyt liczny
Rzą d: Apodiformes – kró tkonogie
Apus apus - jerzyk
lęgowy, niezbyt liczny
Rzą d: Coraciiformes – kraskowe
Alcedo atthis - zimorodek
lęgowy, rzadki
Merops apiaster - żołna
sporad. zalatują ca, 1 obserwacja; NT
Coracias garrulus - kraska
dawniej lęgowy; CR
Upupa epops - dudek
lęgowy, rzadki
Rzą d: Piciformes – dzięciołowe
Jynx torquilla - kretogłó w
lęgowy, niezbyt liczny
Picus canus - dzięcioł zielonosiwy
lęgowy, rzadki
Picus viridis - dzięcioł zielony
lęgowy, rzadki
Dryocopus martius - dzięcioł czarny
lęgowy, niezbyt liczny
Dendrocopos major - dzięcioł duży
lęgowy, liczny
Dendrocopos syriacus - dzięcioł białoszyi
sporadycznie zalatują cy, 2 obserwacje
Dendrocopos medius - dzięcioł średni
lęgowy, liczny
Dendrocopos leucotos - dzięcioł białogrzbiety
lęgowy, niezbyt liczny; NT
Dendrocopos minor - dzięciołek
lęgowy, niezbyt liczny
Picoides tridactylus - dzięcioł tró jpalczasty
lęgowy, niezbyt liczny; VU
Rzą d: Passeriformes – wró blowe
Galerida cristata - dzierlatka
dawniej lęgowa, rzadka
Lullula arborea - skowronek borowy
lęgowy, niezbyt liczny
Alauda arvensis - skowronek polny
lęgowy, niezbyt liczny
Eremophila alpestris - gó rniczek
przelotny, rzadki
Riparia riparia - brzegó wka
lęgowa, rzadka
Hirundo rustica - dymó wka
lęgowa, niezbyt liczna
Delichon urbica - oknó wka
lęgowa, liczna
Anthus campestris - świergotek polny
lęgowy, rzadki
Anthus trivialis - świergotek drzewny
lęgowy, liczny
Anthus pratensis - świergotek łą kowy
lęgowy, niezbyt liczny
Anthus petrosus - świergotek skalny
sporadycznie zalatują cy, 1 obserwacja
Motacilla flava - pliszka żó łta
lęgowa, rzadka
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323.

Gatunek chroniony c.d.
Motacilla cinerea - pliszka gó rska
Motacilla alba - pliszka siwa
Bombycilla garrulus - jemiołuszka
Cinclus cinclus - pluszcz
Troglodytes troglodytes - strzyż yk
Prunella modularis - pokrzywnica
Erithacus rubecula - rudzik
Luscinia luscinia - słowik szary
Luscinia svecica - podró żniczek
Phoenicurus ochruros - kopciuszek
Phoenicurus phoenicurus - pleszka
Saxicola rubetra - poklą skwa
Saxicola torquata - klą skawa
Oenanthe oenanthe - białorzytka
Turdus merula - kos
Turdus pilaris - kwiczoł
Turdus philomelos - drozd śpiewak
Turdus iliacus - droździk
Turdus viscivorus - paszkot
Locustella naevia - świerszczak
Locustella fluviatilis - strumienió wka
Locustella luscinioides - brzęczka
Acrocephalus paludicola - wodniczka
Acrocephalus schoenobaenus - rokitniczka
Acrocephalus dumetorum - trzciniak zaroślowy
Acrocephalus palustris - łozó wka
Acrocephalus scirpaceus - trzcinniczek
Acrocephalus arundinaceus - trzciniak
Hippolais icterina - zaganiacz
Hippolais polyglotta - zaganiacz wielomó wny
Sylvia nisoria - pokrzewka jarzębata
Sylvia curruca - pokrzewka piegż a
Sylvia communis - pokrzewka ciernió wka
Sylvia borin - pokrzewka ogrodowa
Sylvia atricapilla - pokrzewka czarnołbista
Phylloscopus trochiloides - świstunka zielonawa
Phylloscopus fuscatus - świstunka brunatna
Phylloscopus sibiltrix - świstunka leśna
Phylloscopus collybita - pierwiosnek
Phylloscopus trochilus - piecuszek
Regulus regulus - mysikró lik
Regulus ignicapillus - zniczek
Muscicapa striata - muchołó wka szara
Ficedula hypoleuca - muchołó wka żałobna
Ficedula albicollis - muchołó wka białoszyja
Ficedula parva - muchołó wka mała
Aegithalos caudatus - raniuszek
Parus palustris - sikora uboga
Parus montanus - sikora czarnogłowa
Parus cristatus - sikora czubatka
Parus ater - sikora sosnó wka

Występowanie
sporadycznie zalatują ca
lęgowa, niezbyt liczna
przelotna, niezbyt liczna
sporadycznie zalatują cy
lęgowy, liczny
lęgowa, liczna
lęgowy, liczny
lęgowy, niezbyt liczny
lęgowy, rzadki; NT
lęgowy, niezbyt liczny
lęgowa, rzadka
lęgowa, liczna
lęgowa, rzadka
lęgowa, rzadka
lęgowy, liczny
lęgowy, rzadki
lęgowy, liczny
lęgowy, niezbyt liczny
lęgowy, niezbyt liczny
lęgowy, niezbyt liczny
lęgowa, liczna
lęgowa, niezbyt liczna
przelotna, rzadka; VU
lęgowa, rzadka
sporadycznie zalatują cy
lęgowa, niezbyt liczna
lęgowy, rzadki
lęgowy, rzadki
lęgowy, niezbyt liczny
sporadycznie zalatują cy, 2 obserwacje
lęgowa, niezbyt liczna
lęgowa, niezbyt liczna
lęgowa, niezbyt liczna
lęgowa, liczna
lęgowa, liczna
lęgowa, rzadka
sporadycznie zalatują cy, 1 obserwacja
lęgowa, liczna
lęgowy, liczny
lęgowy, niezbyt liczny
lęgowy, liczny
lęgowy, niezbyt liczny
lęgowa, liczna
lęgowa, niezbyt liczna
lęgowa, liczna
lęgowa, rzadka
lęgowy, niezbyt liczny
lęgowa, liczna
lęgowa, niezbyt liczna
lęgowa, liczna
lęgowa, liczna
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365.

Gatunek chroniony c.d.
Parus caeruleus - sikora
Parus major - sikora bogatka
Sitta europaea - kowalik
Certhia familiaris - pełzacz leśny
Certhia brachydactyla - pełzacz ogrodowy
Remiz pendulinus - remiz
Oriolus oriolus - wilga
Lanius collurio - gą siorek
Lanius minor - dzierzba czarnoczelna
Lanius excubitor - srokosz
Sturnus vulgaris - szpak
Sturnus roseus - pasterz ró żowy
Passer domesticus - wró bel domowy
Passer montanus - mazurek
Fringilla coelebs - zięba
Fringilla montifringilla - jer
Serinus serinus - kulczyk
Carduelis chloris - dzwoniec
Carduelis carduelis - szczygieł
Carduelis spinus - czyżyk
Carduelis cannabina - makolą gwa
Carduelis flavirostris - rzepołuch
Carduelis flammea - czeczotka
Loxia curvirostra - krzyżodzió b świerkowy
Carpodacus erythrinus - dziwonia
Pinicola enucleator - łuskowiec
Pyrrhula pyrrhula - gil
Coccothraustes coccothraustes - grubodzió b
Calcarius lapponicus - poświerka szponiasta
Plectrophenax nivalis - śnieguła
Emberiza citrinella - trznadel
Emberiza hortulana - ortolan
Emberiza schoeniclus - potrzos
Miliaria calandra - potrzeszcz
Passerina cyanea
Garrulus glandarius - só jka
Nucifraga caryocatactes - orzechó wka
Corvus monedula - kawka
Corvus corax - kruk
Corvus frugilegus - gawron
Corvus cornix - wrona siwa ٭
Pica pica - sroka ٭

Występowanie
lęgowa, liczna
lęgowa, liczna
lęgowy, liczny
lęgowy, liczny
dawniej lęgowy
lęgowy, rzadki
lęgowa, liczna
lęgowy, liczny
sporadycznie zalatują ca; CR
lęgowy, rzadki
lęgowy, liczny
sporadycznie zalatują cy
lęgowy, liczny we wsiach puszczań.
lęgowy, rzadki
lęgowa, liczna
przelotny, rzadki
lęgowy, rzadki
lęgowy, niezbyt liczny
lęgowy, niezbyt liczny
lęgowy, liczny
lęgowa, niezbyt liczna
sporadycznie zalatują cy
przelotna, niezbyt liczna; LC
lęgowy, rzadki
lęgowa, niezbyt liczna
sporadycznie zalatują cy
lęgowy, niezbyt liczny
lęgowy, niezbyt liczny
sporadycznie zalatują ca
przelotna, rzadka
lęgowy, liczny
lęgowy, rzadki
lęgowy, niezbyt liczny
prawdopodobnie lęgowy, rzadki
sporadycznie zalatują cy, 1 obserwacja
lęgowa, liczna
lęgowa, rzadka
lęgowa, rzadka
lęgowy, niezbyt liczny
przelotny, liczny
lęgowa, rzadka
lęgowa, rzadka

Gromada: Mammalia - ssaki
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.

Rzą d: Insectivora – owadożerne
Erinaceus concolor - jeż wschodni
częsty
Talpa europaea - kret
częsty
Neomys anomalus - rzęsorek mniejszy
rzadki, są siedztwo wó d śró dleśn.; LC
Neomys fodiens - rzęsorek rzeczek
dość częsty, tereny podmokłe
Sorex araneus - ryjó wka aksamitna
częsta, siedliska świeże
Sorex caecutiens - ryjó wka średnia (białowieska)
rzadka, NT
Sorex minutus - ryjó wka malutka
rzadka, tereny podmokłe
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Gatunek chroniony c.d.

Występowanie

Rzą d: Chiroptera - nietoperze
Barbastella barbastellus - mopek
rzadki
Eptesicus nilssoni - mroczek pozłocisty
rzadki; NT
Eptesicus serotinus - mroczek pó źny
niezbyt liczny
Myotis brandti
brak danych
Myotis daubentonii - nocek rudy
rzadki
Myotis mystacinus - nocek wą satek
rzadki
Myotis nattereri - nocek Natterera
bardzo rzadki
Noctalus noctula - borowiec
liczny
Noctalus leisleri - borowiaczek
rzadki; VU
Pipistrellus pipistrellus - karlik malutki
liczny
Pipistrellus nathusii - karlik większy
bardzo rzadki
Plecotus auritus - gacek wielkouch
rzadki
Vespertilio murinus - mroczek posrebrzany
liczny; LC
Rzą d: Carnivora – drapiezne
Canis lupus - wilk
niezbyt liczny; NT
Lynx lynx - ryś
bardzo rzadki; NT
Lutra lutra - wydra
niezbyt liczna
Mustela erminea - gronostaj
niezbyt liczny
Mustela nivalis - łasica
niezbyt liczny
Rzą d: Rodentia – gryzonie
Sciurus vulgaris - wiewió rka
liczna
Castor fiber - bó br ٭
niezbyt liczny
Sicista betulina - smużka
rzadka
Dryomys nitedula - koszatka
rzadka; NT
Muscardinus avellanarius - orzesznica
rzadka
Myoxus glis - popielica
rzadka; NT
Rzą d: Lagomorpha – zajęczaki
Lepus timidus - zają c bielak
pojedyncze obserwacje; EN
Rzą d: Artiodactyla – parzystokopytne
Bison bonasus - żubr
liczny; EN

 ٭- gatunek częściowo chroniony
Gatunki zaznaczone w tabeli kolorem czerwonym zostały wymienione w pracy „ Polska
Czerwona Księga Zwierzą t – Kręgowce” (Głowaciński Z., red., 2001). Wytłuszczone
oznaczenia odnoszą się do sytuacji danego gatunku w Polsce i oznaczają one:
EXP -

CR
EN
VU
NT
LC

-

gatunek zanikły lub prawdopodobnie zanikły,
gatunek skrajnie zagroż ony,
gatunek bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagroż ony,
gatunek wysokiego ryzyka, naraż ony na wyginięcie,
gatunek niż szego ryzyka, ale bliski zagroż enia,
niejasna lub zła sytuacja gatunku poza Polską , ewentualnie gatunek reliktowy,
endemiczny lub objęty międzynarodowymi konwencjami.
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Załą cznik nr 9

Zestawienie drzew zachowawczych Puszczy Biał
owieskiej ( na podstawie danych IBL)
Lp.

Nadleśnictwo
(Park Narodowy)

Obręb

Leśnictwo
(Obwó d ochr.)

Oddz.

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Białowieski Park Narodowy
Białowieski Park Narodowy
Białowieski Park Narodowy
Białowieski Park Narodowy
Białowieski Park Narodowy
Białowieski Park Narodowy
Białowieski Park Narodowy
Białowieski Park Narodowy
Białowieski Park Narodowy
Białowieski Park Narodowy
Białowieski Park Narodowy
Białowieski Park Narodowy
Białowieski Park Narodowy
Białowieski Park Narodowy
Białowieski Park Narodowy
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża

BPN
BPN
BPN
BPN
BPN
BPN
BPN
BPN
Hwoźna
Hwoźna
Hwoźna
Hwoźna
Hwoźna
Hwoźna
Hwoźna
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża

Rezerwat ścisły
Rezerwat ścisły
Rezerwat ścisły
Rezerwat ścisły
Rezerwat ścisły
Rezerwat ścisły
Rezerwat ścisły
Rezerwat ścisły
Gruszki
Gruszki
Gruszki
Gruszki
Gruszki
Gruszki
Gruszki
Przewłoka
Przewłoka
Przewłoka
Przewłoka
Przewłoka
Przewłoka
Przewłoka
Przewłoka
Przewłoka
Przewłoka
Przewłoka
Przewłoka
Przewłoka
Przewłoka
Przewłoka
Przewłoka
Przewłoka
Przewłoka
Przewłoka
Przewłoka
Przewłoka
Suche

255 D
256 B
256 B
284 D
284 D
314 A
316 C?D
319 A
130 Ag
130 Ag
130 Ag
131 Cc
131 Cc
131 Cc
131 Cc
671 G
671 G
671 G
671 G
671 G
671 G
671 G
671 G
671 G
671 G
671 G
671 G
671 G
671 G
671 G
671 G
671 G
671 G
671 G
673 B
673 B
494 Cf

Gatunek
6

Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
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Rezerwat

Materiał

Typ siedl. Populacja

Nr
drzewa

7

8

9

10

11

Rezerwat ścisły
Rezerwat ścisły
Rezerwat ścisły
Rezerwat ścisły
Rezerwat ścisły
Rezerwat ścisły
Rezerwat ścisły
Rezerwat ścisły
BPN
BPN
BPN
BPN
BPN
BPN
BPN

stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.

BMśw
BMśw
BMśw
LMśw
Lśw
LMśw
LMśw
LMśw
Bs
Bs
Bs
Bśw
Bśw
Bśw
Bśw
BMb
BMb
BMb
BMb
BMb
BMb
BMb
BMb
BMb
BMb
BMb
BMb
BMb
BMb
BMb
BMb
BMb
BMb
BMb
Bśw
Bśw
BMśw

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
2
2
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
20

7
4
5
2
3
1
8
6
8
9
12
13
14
15
16
4
10
11
17
18
19
20
22
24
26
27
28
29
30
35
36
37
38
41
278
279
6

228

Lp.

Nadleśnictwo
(Park Narodowy)

Obręb

Leśnictwo
(Obwó d ochr.)

Oddz.

1

2

3

4

5

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Browsk
Browsk
Browsk
Browsk
Hajnó wka
Hajnó wka
Hajnó wka
Hajnó wka
Hajnó wka
Hajnó wka
Hajnó wka
Hajnó wka
Hajnó wka
Hajnó wka
Hajnó wka
Hajnó wka
Hajnó wka
Hajnó wka
Hajnó wka
Hajnó wka

Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Białowieża
Browsk
Lacka Puszcza
Lacka Puszcza
Lacka Puszcza
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna

Suche
Suche
Suche
Suche
Suche
Suche
Suche
Suche
Suche
Suche
Suche
Suche
Suche
Suche
Suche
Suche
Suche
Suche
Suche
Suche
Suche
Suche
Pasieki
Minkó wka
Minkó wka
Minkó wka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka

494 Cf
494 Cf
494 Cf
494 Cf
494 Cf
494 Cf
494 Cf
494 Cf
494 Cf
494 Cf
494 Cf
494 Cf
494 Cf
494 Cf
494 Cf
494 Cf
494 Cf
494 Cf
494 Cf
494 Cf
494 Cf
494 Cf
18 Dh
22 Bc
22 Bc
22 BC
663 Da
663 Da
663 Da
663 Da
663 Da
663 Da
663 Da
663 Da
663 Da
663 Da
663 Da
663 Da
663 Da
663 Da
663 Da
663 Da

Gatunek

Rezerwat

6

7

Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
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Materiał

Typ siedl. Populacja

Nr
drzewa

8

9

10

11

stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa

BMśw
BMśw
BMśw
BMśw
BMśw
BMśw
BMśw
BMśw
BMśw
BMśw
BMśw
BMśw
BMśw
BMśw
BMśw
BMśw
BMśw
BMśw
BMśw
BMśw
BMśw
BMśw
LMśw
BMśw
BMśw
BMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
0
0
0
0
WDN
WDN
WDN
WDN
WDN
WDN
WDN
WDN
WDN
WDN
WDN
WDN
WDN
WDN
WDN
WDN

139
152
463
536
607
628
631
637
638
719
720
724
783
983
1043
129
138
140
141
142
143
144
115
135
136
137
1
2
3
4
6
7
10
11
14
15
16
18
19
20
21
22

229

Lp.
1

Nadleśnictwo
(Park Narodowy)
2

Obręb

Leśnictwo
(Obwó d ochr.)

Oddz.

Gatunek

Rezerwat

6

7

3

4

5

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Hajnó
Hajnó
Hajnó
Hajnó
Hajnó
Hajnó
Hajnó
Hajnó
Hajnó
Hajnó
Hajnó
Hajnó
Hajnó
Hajnó
Hajnó
Hajnó
Hajnó
Hajnó
Hajnó
Hajnó
Hajnó
Hajnó
Hajnó
Hajnó
Hajnó
Hajnó
Hajnó
Hajnó
Hajnó
Hajnó
Hajnó
Hajnó

wka
wka
wka
wka
wka
wka
wka
wka
wka
wka
wka
wka
wka
wka
wka
wka
wka
wka
wka
wka
wka
wka
wka
wka
wka
wka
wka
wka
wka
wka
wka
wka

Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna

Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Słobó dka
Topiło
Topiło
Topiło
Topiło

663 Da
663 Da
663 Da
663 Da
663 Da
663 Da
663 Da
663 Da
663 Da
663 Da
663 Da
663 Da
663 Da
663 Da
663 Da
663 Da
663 Da
663 Da
663 Da
663 Da
663 Da
663 Da
663 Da
663 Da
663 Da
663 Da
663 Da
698 C
699 Ab
699 Ab
699 Ab
699 Ab

Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris

113
114
115
116
117
118
119
120

Hajnó
Hajnó
Hajnó
Hajnó
Hajnó
Hajnó
Hajnó
Hajnó

wka
wka
wka
wka
wka
wka
wka
wka

Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna

Topiło
Topiło
Topiło
Topiło
Topiło
Długi Bró d
Długi Bró d
Długi Bró d

699 Ab
699 Ab
699 Ab
700 Bc
700 Bc
631 Ab
631 Ab
631 Ab

Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Picea Abies
Picea Abies
Picea Abies
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Materiał

Typ siedl. Populacja

Nr
drzewa

8

9

10

11

stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.

LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
LMśw
BMśw
BMśw
BMśw
BMśw

WDN
WDN
WDN
WDN
WDN
WDN
WDN
WDN
WDN
WDN
WDN
WDN
WDN
WDN
WDN
WDN
WDN
WDN
WDN
WDN
WDN
WDN
WDN
WDN
WDN
WDN
WDN
8
6
6
6
6

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45
46
48
49
50
71
17
3
4
5
6

stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa pop.
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa

BMśw
BMśw
BMśw
BMśw
BMśw
LMw
LMw
LMw

6
6
6
0
0
0
0
0

17
33
43
126
131
180
181
207

230

Lp.
1

121
122
123
124
125

Nadleśnictwo
(Park Narodowy)
2

Hajnó
Hajnó
Hajnó
Hajnó
Hajnó

wka
wka
wka
wka
wka

Obręb

Leśnictwo
(Obwó d ochr.)

Oddz.

3

4

5

Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna
Starzyna

Długi Bró d
Długi Bró d
Olszanka
Słobó dka
Topiło

631 Ab
631 Ab
601 Bc
695 Af
669 Dd

Gatunek

Rezerwat

6

7

Picea Abies
Picea Abies
Picea Abies
Picea Abies
Picea Abies
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Materiał

Typ siedl. Populacja

Nr
drzewa

8

9

10

11

stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa
stare drzewa

LMśw
LMw
LMw
LMśw
LMśw

0
0
0
0
0

212
155
193
221
194

231

Załą cznik nr 10
Spis uroczysk puszczy Biał
owieskiej wg Dr J. J. Karpińskiego
Miejscowa ludność puszczy Białowieskiej, a w duż ej mierze straż nicy, strzelcy i
gajowi zatrudnieni tutaj przez Administrację Lasó w Państwowych, posługują się po dziś
dzień do celó w orientacji w terenie nie tyle oficjalną numeracją oddziałó w, ile nazwami
uroczysk. Mnogość ich jest zadziwiają ca. Formowały się one z dawien dawna, jak formują się
zresztą i dziś, chociaż moż e w tempie daleko powolniejszym. To też w owej masie nazw
wprawne oko i słuch badacza rozpozna liczne nawarstwienia, poczynają c od moż e już silnie
zniekształconej warstwy z czasó w pogańskich Jadźwingó w poprzez warstwy z czasó w
kniazió w litewskich i ruskich, kró ló w polskich, z czasó w zaboru, powstań narodowych,
wielkiej wojny i aż do warstwy najnowszej. Materiał ten przy szczegó łowej analizie moż e
oddać nieocenione usługi zaró wno historykom, jak leśnikom, przyrodnikom, myśliwym.
Należ y go jedynie sumiennie opracować. Maleje on jednak nieledwie z dnia na dzień w miarę
wymierania ludzi starej daty, jak malał dawniej i szedł w zapomnienie w miarę kurczenia się
granic dawnej Puszczy. Już od r. 1929 zaczą łem notować przy nadarzają cych się okazjach
ró ż ne nazwy, lokalizują c je ró wnocześnie w terenie. Silnego bodźca do tej pracy dodał mi O.
Hedemann, któ remu w ostatnich latach dostarczałem materiały do Jego prac historycznych
dotyczą cych terenu Puszczy. W rezultacie zdołałem zebrać i zlokalizować przeszło 1000
nazw. Pomoc w zbieraniu okazali mi p.p. nadleśniczowie i niektó rzy p.p. leśniczowie puszczy
Białowieskiej, personel łowiecki, gajowi i starzy gospodarze puszczańskich wsi. Przy
zapisywaniu unikałem wszelkich poprawek językowych, wychodzą c z założ enia, ż e łatwiej
będzie przyszłym badaczom uporać się z jednym zniekształceniem oryginału, powstają cym
tak często w czasie niż z kilkoma zniekształceniami, nawarstwionymi na tym samym
oryginale przez nieoględne korekty. Nazwy zgrupowane w „ Spisie” przedstawiają zatem
materiał surowy, wzięty bezpośrednio z terenu, a taki właśnie chciałem zafiksować, jako
wierne odzwierciedlenie istnieją cego stanu rzeczy mają cych bynajmniej aspiracji do jego
lingwistycznego czy też historycznego opracowania. Chciałem uratować to, co da się
uratować. Nie jest to ró wnież materiał absolutnie wyczerpują cy, - z pewnością uda się w
przyszłości coś niecoś do niego jeszcze dorzucić. Nazwy zgrupowałem w porzą dku
alfabetycznym, podają c przy nich numery oddziałó w, z któ rymi są one obecnie terenowo
zwią zane. Osobno podałem kilkanaście nazw uroczysk, aczkolwiek leż ą cych poza terenem
dzisiejszej Puszczy, jednak zwią zanych z nią dawnymi jej granicami.
• - Poprawki i uzupełnienia St. Graniczny 1952
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Nazwa uroczyska
Aleksia Hrudok
Altanka (i Zwieryniec)
Amieleniec
Antypowa Dielanka
Babin Skład
Babiniec
Babia Hora
Bachurowa Horka
Bahoniec
Bajkow Hrudok
Batarei
Batarej
Batarejczyki
Batorawa Hora
Belweder
Bereziny
Bereziny
Berezniaki
Berezniki
Berezowa Chatka
Berezowa Kładka
Berezowa Ł uka
Berezowa Ł uka
Berezowo
Berezowy Gaik
Berezowy Hrudok
Berezowy Kopiec
Berezowy Most
Berezyny
Berezyny
Berkow Lesosiek
Bermuciny
Berezow Hrud
Berezow Kut
Biała Hora
Bielicze Borki
Bieła Woda
Biełaja Glina
Bieły Bahon
Bieły Ł ad
Bierozowik
Bizun
Bliznica
Błonki Gruda
Bniewo
Bobroeik
Bobrowina
Bobrowiny
Bobrycka Pieczka
Bobryckie Stojło
Bobryki
Bolszoj Wytrebiec
Bondarew Potereb
Bondaró w Kut
Boreczek

Spis uroczysk puszczy Biał
owieskiej
Nr oddziału
Nazwa uroczyska
103, 104
Borki
761
Borkowskaja Dorożka
262
Borodata Jelina
736
Borok
798
Borowina
510
Borsowe
8, 9
Borsowina
66
Borsuczka
62
Borsuczyny
225 (?) 255*
Borsuczyny
przy pałacu
Borsuczyny
512
Borsuczyny
663
Borsuki
449
Borsukowa Hradka
597
Borsukowe Nory
109
Borsukowe Norki
909
Bortnik
463
Borszczewo
459, 460
Borszczewo Ł ą ki
390, 418
Bowszewo
43*
Braczyska
680, 681
Braki
680, 681
Brama
544,545,577,578
Braskunka
112, 138
Braszcz
785
Braszcza
578
Brodki
519,542,543
Browsk
676
Browski Bahon
799
Bryki
369
Brykowskaja Hrebla
138
Brykowskij Ł uh
255, 285
Buczewlanka
108
Budziska
80
Budzisko
802
Buhry
590,591
Buniowo
511,512
Burowa Hrada
296,297,298
Buszkow Hrud
522
Buśniarka
380,409
Byłó wka
561,593
Chabczyn Ł ug
714,715,716
Chmielisko
504
Chmieliszcze
6,7
Chmieliszcze
533,534,558,559
Chojany
485
Chojnik
192
Chorosza Dubrowa
197
Chwojanowo
196
Chwojnik
228,229
Chwojnik-Szewelok
628
Chwojowy Bahon
775
Chwojowy Borok
46
Chwoszczynice
104
Cichoniowe

Nr oddziału
146
317,320,286,287
109
760
110
2
887
769
11
66
316,317
87
29
844
633
173
835
128,129
160
651
26
662
847
845
277
82,83,65
537
12,21
55
317
286
317
240
17
364
514,515
817,818
192
342
631
549
119
613,646,647,648,678,679
646
674
623,624
457,458
27
623
480,481,482
434
195,227
239
563
149
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Nazwa uroczyska
Cieciorka

Nr oddziału
86,87

Cielacza Dolina
Ciemne Lado
Ciesok
Ciosok
Cisó wka
Cupryki
Czarne Smuhi
Czemruszczyn Grud
Czercza
Czeremchowik
Czeremec
Czerkieskije Uszki
Czerlanka
Czerlanowo
Czerlon
Czerlona
Czernihowa
Czertiez
Czerwone Błoto
Czoło
Czoło
Czorna Plesa

166,167
543
792
792
562
190,222
388,389
81
165
87
86,110
716
468
469,493,494
445,470,471
444,445
4
4
392
85,110
508
504,533

Czornaja Reczka
Czorny Wierch
Czornyj Werch
Czortowo Bołoto
Czortowo Wesele
Czurowa Dolina
Czurowa Doroha

346,347,348
798
708,709
469,493,494
469,493,494
218
342 do 400,343 do
401
635
225
92 do 103,118
849,850,866,867,868
184
216
83
750
700
612
803
824
349
287,288,318
901
4
88
86,87
573
230
86
221
81

Daszczatnik
Domidow Hrudok
Derit Bołoto
Dębowe
Diadow Ugoł
Diedow Uhoł
Diedowo
Diemianow Sadok
Dobrowki
Doha Grebla
Dokudowo
Dokudowo Podomskie
Dołgi Grud
Dołgie
Dołginka
Dołheńka
Dołhi Bahon
Dołhi Borok
Dołhinka
Dołmackij Kamień
Doły
Dorożysko
Doszczata

Nazwa uroczyska
Nr oddziału
Doubrawa
311
Chlebowieża
Doubyszewp
845
Dowydowiec
346,347
Drahomla
861
Drobni Olszyna
346,347
Drunowszczyzna
31,32
Dubki
917
Dubitka
za Starymi Budami*
Dubok
116
Dubowa Kołoda
258
Dubowa Kołoda
290,291
Dubowe
850
Dubowoje Szajleczko
483
Dubowska Piecz
832
Dubowy Hrud
253
Dubowyje Ł użki
810
Dubrowa
338
Dubrowki
771
Duby
839
Dutczycha
122
Dwornyj Hrudok
81
Dworysko
129
Dyrekcyjny Tryb
256,286*,316*,342*,371*
,400,257,287*,317*,343*,
372*,401
Dziadowskie
508
Dziedzinka
403
Dzielanka
458
Dzielanka
731
Dzidó w Ogorod
117
Dziki Bahon
794
Dziki Nikor
509,510,561,562
Dzunowa
Fedosiowa
Fiodorow Grudok
Gapciowa
Gawiczi Bagno
Gliniszcze
Glinki
Glinki
Glinki
Glinki
Gładhi Bor
Głęboki Ką t
Głęboki Ką t
Głęboki Oles
Głęboki Oles
Gługobik Oles
Gniezdyszcze
Gnilec
Gniły Las
Gonczarykowa
Gerej
Gorniańskie Stojło
Goroszkowski Bor

4
823
81
735
795
627,628
452
535
691
888
111
440
590,591
109,133
510
255,285
821,842
59
606
117
490,491,492
416,417,442
822
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Nazwa uroczyska
Gó rki
Gó rne
Gó ry Pod Rudym
Grabowa Gó ra
Grabowiec
Grabowska Hora
Grada
Grebla Geniszowa
Grudczyk
Grudok
Grudok
Grudok
Grudok
Gruszki
Grybkowe
Gryszkowa
Gryszkowski Las
Gustaja Chwoina (d.Wielki Las)
Guzowo
Gwozna
Gwoździeńskie
Hacia
Hadka
Haiska
Hajduckie
Hajlica
Hajstrow Ł uh
Hajstrowo Polko
Halakowa Szyja
Halinka
Hałe Błoto
Hały
Hały Bahon
Hańczory
Harabinyj Kut
Hłuboka Dolina
Hłuboki Brod
Hnilica
Hniłyj Oles
Hociska
Hołodiec Grud
Hołodowo
Hołoje Bahno
Hołoje Bahno
Hołowenczyna
Honczary
Horki
Horszkow Kwartał
Hory
Hory
Hory
Hory
Hory
Hrabinnik
Hrada
Hradki

Nr oddziału
513
863,880
660
807
915
807
4
858
118
18
48
454
823
62,103
148
178
646,647
21
823
290
257,258,287,288
161
845,846
176
424,425,396
261
319
65
117
734
793,794
733,734,735
135
502
317,318
266,267
145
130
800
167,168
378,379,408
324,350
60,61,77
111,112,137,138
823
476,477
171
661
10
29
490,491,492
719
804
110
130
660

Nazwa uroczyska
Hriadka
Hromowik
Hruba Lipa
Hrudczyki
Hrugły Lesok
Hrusla
Hruzki Ł użok
Hruzkij Bahon
Hruzkije
Hrycow Hrud
Hubar
Hubarcy
Husietinnik
Ickowa Ł ą ka
Ihryska
Imszanki
Imszar
Jagiełłó w Dub
Jałowiki
Jałowoje Szajleczko
Jamenka
Jamki
Jamy
Janczewszczyzna
Janowa
Janó w Grud
Jasień
Jasiewa
Jasionok
Jastreb
Jaśkowa Ł oneczka
Jazki Bahon
Jaźwina
Jaźwinka
Jaźwinki
Jaźwiny
Jaźwiny
Jaźwy
Jaźwińska Hora
Jaźwińska Piecz
Jaźwiński Dub
Jeleni Bó r
Jelenia Gó ra
Jelenie Gó ry
Jelenka
Jelonka
Jelonek
Jezapczukowa Jelina
Jurkow Hrud
Kaczka
Kaczanowa Jelina
Kalinowiec
Kalinowy Korcz
Kałuza
Kamienna Dobrowa
Kamienny Brod

Nr oddziału
803
200
367
692
112
483
789
134
87
714,715
738,739,771
705
371
63
342
340
661
398
116,143
483
638
862
661
56
179
549
873*,874*
861
883,890,889
679,712
659
141,142
2
826,827
854
91
720
864
719,720
687,688
690
800
174
530* (?)
477
478
477,478
398
139,171,172
526,550
398
510
510
627,659,692
594
38,39
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Nazwa uroczyska
Kamienny Hrud
Kamień
Kantora
Korelewo
Korelow Most
Karpinkowa
Karycino
Kawałki
Kiklawiec
Kiślakowe Pole
Kiwina Grebla
Kletniańska Piecz
Kletnoje
Kliknoje
Klimowa Dolina
Klub
Kniahinió wka
Kobki
Kobyla Szyja
Kobyli Borok
Kobyli Grudok
Kobyli Ostrowok
Kobyła
Koło Konia
Kołpacka Lesanka
Kołpacka Piecz
Konik
Konik Mały
Koniow Tryb*
Konopi
Koń
Kończyk
Kopna
Kopsztylowe
Kornilukowa
Korolewska Doroha
Korynne Wygałki
Kosmacz
Kosy Most
Koszczanica
Koszeliki
Kotachy
Kotelec
Kozacka Obora
Kozackie
Kozi Hrud
Kozia Gó ra
Kozie Błoto
Koziny Przeskok
Kozłowyje Borki
Kozojed
Koźlicha Ł ą ka
Krasna Hora
Krasna Hora
Krasyn Perechod
Kremnica

Nr oddziału
582,583
257
133
227,257,258
38,39
661
201,202
19
529
844
51
375
402
662
340
892
425,426
631,663,664,695
210,242
478
32,43
457
315
106
170
170
599
572
372 do 375,401 do 404
231
408,409
202,203,204,233,235,234
628
180
119
373,374
629
212
130,131
800
708,709
832 do 836,851 do 855,867
357,358
250,280
802
564
719
722
535,536,567,568
672,673
801,824
227
197,198,199
782
266,267
195

Nazwa uroczyska
Kropiwnik
Kró lowy Most
Kruglaki
Krugła Lesanka
Krugłe Bahno
Krugły Lesok
Krugły Lesok
Krugły Nomer
Kruhleńki Lesok
Krugły Bahon
Krukowa
Krupacka Piecz
Krupskie
Krynczyn Ł użok
Krynica
Kryniczka
Krynoczka
Krynoczka
Krysinki
Krywaja Bereza
Krywoje Lado
Kryż
Kryż yki
Kryż yki
Krzemiana Gó ra
Krzemienny Grud
Kuczkowa
Kulikorec
Kulikow Les
Kuliszcze
Kultury
Kupiniasta
Kupryła
Kurnicko
Kurza Ł apka
Lachowiec
Lacki Piec
Lackie
Ladowska Tryba
Lanczyno
Langebark
Leoniowa Ł onoczka
Lesanka
Lesanka
Lesanka
Lesanki
Leski
Leski
Leskowo
Leskowyj Grud
Lesnoje
Lesok
Lesosiek
Lewonczynowe Ł użki
Lewoniowa
Leszczaniki

Nr oddziału
426,451
824
764,794,795
311
118
595
871
245
697
9
118
170
561
404
872
882
330,331
760
102
205,206
497,498
431
232,233
853
910
549
339
780
803
566,567
715
4
41,42
696
656
525
678
710,711
85,110
50,51,66,67
135
63
68
110
318
164,165,166
238
273
62
258
254,255,256
762,792
703
317
117
866
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Nazwa uroczyska
Leszczynnik
Leszczynniki
Leśna
Leśna
Leśniańska Hrebla
Leśnica
Linowa
Lipinki
Lipki
Lipowy Hrudok
Lipy
Lisowa Ł ą ka
Lisowe Ł uki
Lisowy Pazorki
Liwszyca Polana
Liza
Lizowe Kuty
Lizy
Lśnica
Lubaśki
Lubaśki
Lubaśkie Hradki
Ł agiery
Ł apskie
Ł aptasz
Ł arenka
Ł obazowo
Ł osiecinnik
Ł osinka
Ł ozniska
Ł ozow Korcz
Ł utownica
Ł uczańskie Stojło
Ł ugi
Ł uh
Ł ukszyn Grud
Ł uzok
Ł uzok
Ł ysa Gó ra
Ł ysień
Majdan
Maksymowa
Maleniecki Perejezd
Małe Budziska
Małe Kletno
Manius
Markowe
Markowskaja Parowa
Markowski Bahon
Martysikow Hrudok
Masiewo
Masiewo Nowe
Masiewski Tryb

Mazuryk

Nr oddziału
663
820
603
877
255,285
638,639,670,671
704
722,756
900
115
808
86
845
198
164
752,753
815
814,815,786,787
703
559,560,591,592,593
844
622
370
902
299
264
844,845
136,167,168
760
657
768
150
227
226,227,257
730
559
18,19
762,763
468
508,509,510
529
845
663
26
402
318
226
193,194
177,208
226
52,68,69
k. 66,67
258,288*,318*,344*,273*,
259,289*,319*,345*,274*,
402,403
55,70

Nazwa uroczyska
Mejerowy Kwartał
Meleszkowski Les
Michałowa
Miechowate
Miedna
Miedwiednoje
Miedwież e
Miedwież yje Ł użki
Mieleszek
Miedwiodok
Mikołajewa
Mierzylis
Mogiła Razbojnika
Mokra Ł uka
Mokrecki Oboroh
Mołotow Bahon
Morozowa Dolina
Mostki
Mostki
Mostowskij
Mostyr
Moszki
Może
Mszeryna
Mszynki
Musztuk
Myrcha
Myśliszcze
Nadieł
Nadyszłowskij Ł agier
Nagrockie
Nazwerżuszyn
Nimer Duż y
Niemierża
Niemierżanka
Nieznanowo
Nieznanó w Bó r
Nikor
Nikorzec
Norki
Nowe Jamki
Nowiny
Nowy Most
Nowy Skład
Nowy Skład +
Oberowa Lesanka
Obliwo
Obłoh
Oborka
Oborka
Oborog
Oborok
Oborok

Nr oddziału
788
428,429
178
919
356
663
502,503,530,531,554,555
723
403 do 405,429,430
326,327
823
902
816
447,448
251
268,269,270
312
396
801
830
503,504,532
574
159,190
369
340
725,726
2,3
540,541
117
399
72
806
275,276
72
114,140
465,466
516,517
509,510,561,562
561,593
620
660
723
182,183
198
420
430
824
52
84
252
41
118,149
694,726

Obó rki

859
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Nazwa uroczyska
Nr oddziału
Obroślik
71
Ogorodniki
12
Okna
661
Okniny
429,430,453,454
Okniny
589
Oko
208
Około Kozlisk
594
Około Miejszego Grukczyka
659
Okonszczyna
661
Okrawok
629
Olchawka
36
Olchowa Dubrawa
848,849
Olchowik
505
Olchowoje
58,59
Olchowski Kut
62,63,64
Olchowskie Stojło
64
Oleszczyk
660
Olszanka
31,32
Olszanka
116
Olszanka
664,665
Olsznik
143
Olszyny
743
Omeleszka
431,432
Oniski
504,505
Orłow Stok
314
Orłowski Tryb
283,314*,315*,316*,
317*,318*,319*,
320*,321+,340,341*,
342*,343*,344*,
345*,346*,347
Orzeszkowskie Stojło
568,569
Osina
906
Osiny
855
Osowe
851,852,867
Ostatni Grosz
598
Ostrowski
772
Czerce
629
Pacewo
334,360,361
Pacok
293,294
Pacó w Grud
641 do 645,676
Paharelec
369
Paharelskij Ł uh
369
Palenica
692,693,724
Paliska
104,105,106
Pałom
169
Pałuckie
662,695
Panasiukowa
561
Panczochowa
861
Pani Hora
841,859,875,876
Paniczowskij Hrud
343,344
Pański Korczy
842
Pasieka
801
Pasieki
5
Pasowe
117
Paszuski Bahon
877,878,879

Nazwa uroczyska
Pataki
Patyjewicz
Pawlukow
Perebel
Perebel
Perechrestje
Peredzielnica
Pereleski
Pereliet
Pererow
Peretichi
Perewołoka
Perewołoka
Pieczka
Pieczka
Pieczka
Pieczyska
Piekacz
Pieniażki
Pieńkowo
Pierechodiec
Pierekopski Oles
Pieretworec
Pieski
Piluszyna Działka
Piłata Hrudy

Nr oddziału
717
867
118
598,599
659
655
843
49,50
598
589,617,618
121,122
672,673
816,838
452,453
794
840
103
471,472
296,297,298
71
62
30
794
72,90
403
220

Pisarew Cupel
Pisarewiczó w Tryb
Pluskawka
Płoszcza
Płotnia Tryba
Pnica
Pocok
Podbagna
Podbielna Nowa
Podbielna Stara
Podcerkwy
Pod Dubkom
Pod Dubom
Pod Grabom
Podgradki
Pod Klonom
Podkopowskie
Podosina Hrudok
Podrupowskoje
Pod Tiekunom
Pod Tisom
Pod Zemlankoj
Pohreby
Polakow Łużok
Poliska

339
399,400
893
735,736
136,168,137,169,138,170
169
265,295
660
199
200
580,581
4
627
912
661
660
1
905
1
770
738
630
62
779,780
67
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Nazwa uroczyska
Polko
Polko
Polko
Połonisko
Połonisty Bahon
Połonne
Połosa
Popowe Błoto
Popowe Ł ą ki
Poprzeczna
Poręba
Postołowa Gó ra
Potaki
Potiejowskie Bahno
Pożarnica
Pretesany Les

Nr oddziału
1
67
110
48
207
809,831
37
313,339
378
117
873
630
718
867,868
706
451,542,574,575

Nazwa uroczyska
Ryló wka
Sacharewo
Saczowny Kut
Sadok
Sawczyna
Semenowy Wyżary
Semenó w Hrud
Serednia
Serednij Ł użok
Sichnowka
Sidoroski Grudczyk
Siebiesió w Hrudok
Siemieńczy Rowy
Sieminawowa
Siemionowa Pieczka
Sienicka Tryba

Preworotje
Preworotje
Prezydencka Tryba

631
659
341*,449,473*,496*,
524*,548*,581*,801,
450,474*,487*,525*,
540*,582*,610*,824
372
844,861
769
4
791
542
455
800
572
259,260
345
747
781
449
342
278,310
798
839,840,841
747
745
66
325,326,351,352
822 do 824
920,921
662
798
653,654
457,498,499
628
509
153
693
911 do 914

Siereda Bora
Sieredborje
Sierganowo

Nr oddziału
499,500
412,413
595
451
119
824
824
807
829
793
627
226,227
263
118
619
318*,449 do 801,450 do
824
656
686
224,225

Sinij Bahon
Siołko
Sirejczycha
Sirotka
Sitki
Sitowiec
Skobliwy Hrudok
Skopcy
Skopcy
Skupowskie Stojło
Słodki Hrudok
Smolanyj Sadok
Smolarowa Mała
Smolarowa Duża
Smolarski Bahon
Smuja
Sołominka
Sołopowa Hora
Sosninik
Sosninik
Sosninnik
Sosnowa Kładka
Sosnowa Sieć
Sosnowik
Sosnowik
Sosnowoje
Sosnowy Grud
Sosnó wka
Sowieńska Piecz
Sowje
Srednia Piecz+
Srednia Piecz
Srednia Piecz

698,699
58
123
131,161
666,667
924
802
592
746
250
89
73
179
179
175,176
568
750,751,784
758
246,247
301
285
737
328
27
193,194
284,285
822,823
511
134,135
110,135
216
378,406,407,408
613

Pribudki
Proczynok
Protazowy Hory
Prygradka
Prytulowa Komora
Przeciosy
Puhacz
Puhacz
Punkty
Pustołowo Bahno
Puszkari
Pużacka Piecz
Pużackie
Rabeje Stołpy
Rabinowy Kut
Razoń
Reczki
Repiski
Reznica
Reznicki Ł uh
Reżon
Rogaczyk
Rogatka
Rogatka
Rokitniki
Romanowa Gradka
Roskopanka
Rososze+
Rożny
Rublowe
Rucze
Rudycia
Rygorowo
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Nazwa uroczyska
Stanok
Stara Białowieża
Staraja Buda
Stare Jamki
Staryj Most
Staryj Skład+
Staryje Swierni
Stojaczki
Stojliczko

Nr oddziału
697,698
367,368
725
660
707
393
137
800
660

Stojło
Stó jło
Stó jło
Stó żki Duże
Stó żki Małe
Strażow Tryb
Styrki
Styrkowa Dielanka
Styrkowa Lesanka
Styrkowa Mogiła
Styrkowa Piecz
Styrkó w Kamień
Styrkó w Rożeń
Suchaja Hradka
Suche Bahna
Suchi Bahon
Suchiny Bahon
Suchoj Lesok
Suchy Batran
Suchy Bor
Suchy Pałom
Sunoż ytka
Suszkó w Bor
Swinczyna
Swinki
Sypki
Szacki Bagon
Szackie
Szackie
Szadujowa
Szajewa Ł ą ka
Szawczyna
Szczekotowo
Szczeryj Grud
Szczuka
Szczurowa Dolina
Szczyry
Szewelok
Szkarłuba
Szmujdieno
Szopa
Szopki
Szyło
Szyszczena Piecz
Szyszkowszczyzna
Średnia Budka

137
6
30
858
858
255,285,256,286
784,785
754
787
753
753
755
786
111
865
455,456,457
431,432,433
741,774
547,548
457
195
345
740
16,17
885 do 888
48,49
415
414,415,440
574
178
169
117
214
399
742,775
769
729
434
41
606,607,608
712
278
353
279
913
250

Nazwa uroczyska
Święta Dolina
Świnoryje
Śliwki
Tabory
Tatarski Bahon
Tataryzna
Teremyckij Werch
Tiekun
Tiepłucha

Nr oddziału
790
62
przy parku pałacowym
133
843
338
727,728
770
615 do 617,648 do
650,682
Tiepłucha
704
Tiesanka
557 do 562
Tiesanskoje Pleso
559
Tiesnyj Grudok
398
Tieszkowo
898,899,907 do 911
Timochorcó w Grudok
82,105
Tiomny Ł użok
584,585
Tisowik
562
Tisowska Polana
621
Tokowiska
904
Tokowisko
203,204
Tokowisko
923
Tołsta
145
Topilec
732
Topiłko
551,552
Topiło
700
Trackie
39,40
Tryb Bagińskiego
707 do 713,740 do 747
Turleje
803,804,825,826
Turyczi Bołoto
795,796
Tychusz
889 do 896,903
Tymienik
29,42,43
Tyranowo
823
U Brogu
849
U Pniach
71
Urlopowa Gó ra
777
Ustruki
773
Uszko
206
Wakulanka
22
Waldenburska Tryba
566 do 576*,594 do 604
Wapień Pałom
628
Wasilowe Kładki
87
Waszywa Hora
638,639,670,671
Weksel Dackiewicza
805
Werch Jasion
874
Werch Serednica
562
Werchwiśnia
883,884
Werchzaszyn
806
Weremkowa
861
Wesoły Hrudok
104,130
Wielikij Bor
594
Wielki Las
21 (ob.Gustaja Chwoźna)
Wielki Las
538
Wielki Las
6
Wielkie Kletno
374,375
Wierchi
13
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Nazwa uroczyska
Wierchiecza
Wierświnki
Wilcza Jama
Wiły
Wirowski Kut
Wiskule
Wojtiukowo
Wołcza Dubrowa
Wołcza Jama
Wołcza Studionka
Wołcze Bagno
Wołcze Bahno
Wołczy Grud
Wołczy Hrud
Wołczy Wybrod
Wołoki
Woływierchy
Woływnica
Woniaczek
Woniucza Woda
Worobjowa Szopa
Woroni Bó r
Woszyne
Wowczy Hory
Wó jcikowo
Wszywe Hory
Wuskij Hubar
Wusorszczyzna
Wybrod
Wygałki
Wyglada
Wyhareły Bahon
Wyhlonda
Wypalena Kępa
Wypalenyj Dub
Wypały
Wysmolenka
Wysoka Hora
Wysoki Grud
Wysokie Stojło
Wyterebczyk
Wytierieb
Wytiereb
Wywał
Wyż arowa Chwoja
Wyż ary
Wyż ary
Wyż erowata Sosna
Wzduchy
Zabielska Dzielanka
Zabrody
Zadni Grud
Zagoncy
Zagrebielszczyzna
Zagrodzisko

Nr oddziału
884,885
870
837
160,191
164
684,685,716,717
861
768
662
812
219
119
628
345
809,810
2
748
798
778
428
248,278
19,20
73,74,75
676
809,810
836
738
824
133
629
697
109
236,237
916
696
845
34
478,479
512
61
628
4
36
163
403
64
117
403,404,405
520
797
13
381
663
824
373,374,375

Nazwa uroczyska
Zagró dzie
Zaleszkowo
Załazie
Zamczysko
Zamorgi
Zamosze
Zanozowa Hradka
Zaplecień
Za Rożnom
Zawadzki Dub
Zawały
Zawersze
Zdunowszczyzna
Zeremo
Zielony Bahon
Znojko
Zohaló w Hrud
Zorniłowska Hora
Zubrowa
Zubrowa Woda
Zubryca
Zubryny Kut
Zwerużuszyn
Zwierchatka
Zwieryniec
Zwieryniec
Zwieryniec
Zwieryniec (i Altanka)
Zwierzyniec
Zwono
Ż abie
Ż abie Błoto
Źabiniec
Ż abiniec
Ż banskaja Zba
Ż eberko
Ż esz Lesok
Ż ołnica
Ż ołnice
Ż ubrowa
Ż ubrowa
Ż urawlewo
Ż urawlik
Ż urawlik
Ż urawlowa Szyja
Ż uszyn
Ż ydawskie
Ż ydawskie
Ż ydowska
Ż ydowski Hrud

Nr oddziału
381
292
591
252,281
825
109,110,134
843
117
110
506,507
822
668,669
32
693
169
385,386,387
824
768
144
375
795,796
523
805
828
161
398
749
761
420,421
678
510,561
838
498,499
797
744
679
495,496
120
242,243,273
800
845,846
222,223
549
766,796
713
776,777,805
506
622
797
622
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Uroczyska leżące poza granicami dzisiejszej, lecz w obrębie dawnej Puszczy.
Nazwa uroczyska
Bezgruszkowo Dworzyszcze
Hnezdyszcze
Horszowka
Hrebieniec
Kobyla Szyja
Kremszyc
Kruhlak
Leśna
Lipa
Lipa
Osowe
Popowe Błoto
Tyzenhauzowski Kanał

Udacz
Ż ołobate Mosty

Nr oddziału
Za Chidrami w kierunku południowym, ponad granicą N-ctwa
Szereszó w
Koło wsi Pakuły
Po drodze od Tarasy do Stojłó w
Przy drodze z Puszczy na Omieleniec
Koło Lipin i Pojedynakó w
Pomiędzy m. Popielewo a wsią Borki
Między Borkami a Głębokim Ką tem
Koło stacji kolejowej Hajnó wka
K. wsi Długi Borek
K. osady Narewka (obecnie grunta parafialne)
K. wsi Leśna (2 km od granicy Puszczy)
L. wsi Białej (na skraju Puszczy)
Za Czadzielem między wsiami Głuszec i Lewki. Pomiędzy
Krą śnikiem i Halinami przypada wododział (na Czeremchowiku)
z jednej strony któ rego znajdują się łą ki p. Satyra, a z drugiej –
dawne p. Dziekońskiego (dziś rozparcelowane).
2 km na wschó d od oddz. 509
Za Narwi. k. błota Ż ełobacz. Na tym błocie przypada wodoział
(do Jasiołdy i do Narwi).
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Leksykon

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

244

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

245

abiotyczne skł
adniki ekosystemó w – nieoż ywione elementy biogeocenoz stwarzają ce
warunki bytowania dla ż ywych organizmó w i same podlegają ce ró ż nego typu modyfikacjom
pod ich wpływem: promieniowanie ró ż nego rodzaju, atmosfera, gleby i wody (bez
organizmó w), rzeźba terenu, klimat, emisje przemysłowe i inne skutki działalności człowieka,
czynniki akustyczne itp.
antropogeniczny – stworzony przez człowieka
antropogenizacja – pojawianie się w jakimś tworze naturalnym cech i właściwości
wynikają cych z działalności człowieka.
antropopresja – całość planowanych i bezplanowych działań ludzkich wywołują cych
zamierzone i niezamierzone zmiany w środowisku, genetyczne zmiany w populacjach
organizmó w itp.
Arenosois (arenosole) – wg klasyfikacji FAO-UNESCO słabo rozwinięte gleby piaskowe.
asocjacja roślinna ~ zespó ł roślinny
azot ogó ł
em (azot ogó lny) – sumaryczne określenie wszystkich zwią zkó w azotowych w
glebie.
bagno – teren trwale podmokły, porosły roślinnością przystosowaną do bardzo wilgotnych
warunkó w, z czasem przekształcają cą się w torf.
bielicowanie ~ proces bielicowania
biocenoza – względnie trwały, naturalny lub sztuczny zespó ł populacji roślinnych
(fitocenoza) i zwierzęcych (zoocenoza), ż yją cych we wspó lnym biotopie (siedlisku) i
powią zanych wzajemnie licznymi zależ nościami: trwałość biocenozy zależ y między innymi
od sprawnego funkcjonowania mechanizmó w samoregulacyjnych (homeostaza).
biochora – termin ekologiczny oznaczają cy zespó ł jednorodnych biotopó w; przykładem
biochory moż e być pustynia, step, jezioro itp.
biogeocenoza ~ ekosystem
biogrupa – grupa drzew wyodrębniają ca się w lesie jako zwarta, powią zana ekologicznymi
wspó łzależ nościami, zespołowa jednostka biologiczna.
biomasa – ogó lna masa osobnika albo osobnikó w jednego gatunku, grupy gatunkó w lub całej
biocenozy przypadają ca na jednostkę powierzchni lub objętości danego biotopu: wyraż a się w
formie tzw. śwież ej lub suchej masy (g/m2, kg/ha, g/m3 itd.). Biomasa roślin nazywa się
fitomasą , a biomasa zwierzą t – zoomasą .
biosfera – warstwa Ziemi zamieszkana przez ż ywe organizmy; obejmuje wszystkie gleby
(pedosferę) i dolną część atmosfery (troposferę); nie wymaga sztucznych środkó w do
podtrzymania ż ycia.
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biotop ~ siedlisko
biotyczne skł
adniki ekosystemó w – ż ywe elementy biogeocenoz, tj. roślinność, fauna (takż e
człowiek) i drobnoustroje działają ce wzajemnie na siebie i na siedlisko.
bł
ota – obszary, miejsca grzą skie, trwale podtopione, zarosłe kępami hydrofilnej roślinności,
między któ rymi prześwieca lustro wolnej wody.
bonitacja drzewostanu – wskaźnik zdolności produkcyjnej drzewostanu. Najczęściej
bonitację wyraż a się przez poró wnanie wysokości danego drzewostanu z ujętą w tabelach
przeciętną wysokością drzewostanu wzorcowego tego samego gatunku i w tym samym
wieku.
borealny – odnoszą cy się do pó łnocy, pó łnocny; np. klimat pó łkuli pó łnocnej między 600 a
400 N.
borowacenie ~ pinetyzacja
borowina (humolit) – nie odwodniony torf leczniczy; odznacza się wysokim stopniem
humifikacji obumarłej roślinności bagiennej, duż ą zawartością zwią zkó w bitumicznych,
woskó w i ciał ż ywicznych, a takż e substancji o działaniu hormonalnym, typu folikuliny i
hipotensyjnym.
bory – grupa typó w lasu z dominacją drzewostanó w iglastych niskiej bonitacji na ubogich,
kwaśnych glebach bielicoziemnych, ze słabo rozwiniętym podszytem, ubogim runem
krzewinkowym (boró wki, wrzos) z duż ym udziałem mchó w i/albo porostó w; zależ nie od
stosunkó w wilgotnościowych wyró ż nia się bory suche, śwież e, wilgotne i bagienne (te
ostatnie na torfowiskach wysokich).
brunatnienie ~ proces brunatnienia
buczyna – cienisty las bukowy, często naturalnego pochodzenia, z małą domieszką innych
gatunkó w drzew i słabo rozwiniętymi warstwami podrostu, podszytu i runa.
butwienie – biochemiczny rozkład materii organicznej (drewna, leśnej śció łki, papieru itp.) w
warunkach tlenowych.
byliny – wieloletnie (trwałe) rośliny zielne, tracą ce na zimę pędy nadziemne, a odradzają ce
się wiosną z przeż ywają cych części podziemnych (korzeni, bulw, cebul, kłą czy, rozłogó w).
cespityzacja – naturalny lub protegowany działalnością człowieka proces zwiększania się
udziału roślinności trawiastej w fitocenosie.
cetyna – 1. gałą zki sosnowe (z igliwiem) wydrą ż one przez korniki (cetyńce) i, po odłamaniu
przez wiatr, wchodzą ce w skład śció łki leśnej, w silnie uszkodzonych drzewostanach
sosnowych cetyna moż e stanowić znaczny procent rocznego opadu leśnego. 2. gałą zki
świerka ścięte przez wiewió rki. 3. uiglone gałą zki sosnowe, świerkowe lub jodłowe
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pozyskiwane po ścięciu drzew na cele przemysłowe; wysoce szkodliwy proceder powodują cy
uboż enie gleb leśnych w składniki pokarmowe w stopniu poró wnywalnym z wygrabianiem
śció łki leśnej.
cetyńce – dwa gatunki kornikó w (cetyniec większy i cetyniec mniejszy) odbywają ce ż er
uzupełniają cy lub regeneracyjny wewną trz cienkich gałą zek sosnowych i przyczyniają ce się
do opadania ~ cetyny.
chloroza – choroba roślin polegają ca na nieprawidłowym tworzeniu się lub zaniku chlorofilu,
przy czym chloroplasty ulegają rozpadowi; chore rośliny stopniowo ż ó łkną . Przyczyny
chlorozy mogą być ró żne, np. brak w glebie zwią zkó w ż elaza, magnezu, azotu lub innych
składnikó w pokarmowych. Chloroza moż e być też wywołana nadmiarem wapnia w glebie.
chrobotek (Cladonia) – rodzaj porostó w o plechach krzaczkowatych lub pałeczkowatych;
obejmuje około 20 gatunkó w. Chrobotki występują głó wnie w suchych borach, na
wrzosowiskach i torfowiskach wysokich.
ciek – nazwa nadawana wszelkim powierzchniowym wodom płyną cym (rzeki, strumienie,
potoki, kanały, rowy).
cięcie – usuwanie (wycinanie) drzew w lesie.
ciężkonasienne rośliny – rośliny, któ rych nasienie ma duż ą masę, (np. dęby, buki)
rozsiewają ce się zwykle tylko w niedalekiej odległości od egzemplarzy rodzicielskich.
czwartorzęd – najmłodszy okres ery kenozoicznej; rozpoczą ł się około 1,8 mln lat temu i
trwa do dziś; dzieli się na plejstocen – czyli epokę lodowcową i na holocen – czyli epokę
polodowcową . W czwartorzędzie na Ziemi pojawił się człowiek – stą d niektó rzy nazywają
czwartorzęd antropogenem.
czynniki abiotyczne – czynniki środowiskowe wyją wszy organizmy ż ywe (w tym
człowieka).
czynniki biotyczne – wszystkie organizmy (łą cznie z człowiekiem), któ rych działalność
ż yciowa wpływa na procesy kształtowania i przekształcania środowiska.
czyszczenia – w leśnictwie – zespó ł zabiegó w pielęgnacyjnych wykonywanych w
drzewostanach I klasy wieku (do 20 lat) w celu regulowania zwarcia, składu gatunkowego i
prawidłowego rozwoju drzewostanó w; czyszczenia polegają na usuwaniu drzew zbędnych i
charakteryzują cych się niepoż ą danymi cechami hodowlanymi.
dąbrowa – las dębowy naturalnego pochodzenia.
decesja torfowiska (subsydencja) – osiadanie, zmniejszanie się mią ż szości złoż a torfu po
jego osuszeniu wskutek fizycznego zagęszczania i biochemicznego rozkładu (mineralizacji i
humifikacji) torfu.
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defoliacja – pozbawienie rośliny ulistnienia spowodowane najczęściej przez ż ery owadó w
lub stosowanie specjalnych preparató w chemicznych (defoliantó w).
degeneracja zbiorowiska roślinnego –

zniekształcenie

(głó wnie

antropogeniczne)

naturalnych lub pó łnaturalnych zbiorowisk roślinnych polegają ce na przejściowym
rozchwianiu ich struktury i organizacji oraz zmianie składu florystycznego i utracie swoistych
cech.
degradacja – 1. w geomorfologii – obniż enie powierzchni terenu wskutek wietrzenia i erozji.
2. w biochemii – stopniowy rozkład zwią zku organicznego z udziałem enzymó w w
organizmie lub środowisku.
dendrologia – dział botaniki: nauka o drzewach i krzewach.
dendrometria – dział biometrii zajmują cy się pomiarami drzew i drzewostanó w na podstawie
badań kształtu drzew i struktury drzewostanó w.
deniwelacja – ró ż nica wysokości między punktem najwyż szym (wierzchołkiem, załomem)
rozpatrywanego wycinka terenu, a jego punktem najniż szym (podnó ż em, dnem).
diagram –

wykres przedstawiają cy w układzie wspó łrzędnych zależ ności między

ilościowymi charakterystykami rozpatrywanych zjawisk.
dolina – forma powierzchni Ziemi, silnie wydłuż one obniż enie terenu zwykle pochylone w
jednym kierunku.
domieszki biocenotyczne – odpowiednio dobrane rośliny (zwykle gatunki krzewó w i drzew
nie wchodzą cych w skład drzewostanu głó wnego), któ re wprowadza się pojedynczo lub
grupowo do zbyt monotonnego drzewostanu w celu urozmaicenia składu gatunkowego
biocenozy leśnej, zwiększenia jej odporności na niekorzystne warunki środowiska,
przyspieszenia

rozkładu

śció łki

i usprawnienia

biologicznego

obiegu

składnikó w

odż ywczych, stworzenia korzystnych warunkó w bytowania poż ytecznemu ptactwu oraz
innym poż ą danym w lesie zwierzętom itd.
dominacja – przewaga, najczęściej ilościowa, jednego gatunku (czynnika, elementu) nad
pozostałymi.
dorzecze – obszar, z któ rego wody spływają do danego systemu rzecznego i, jeśli ten system
nie jest bezodpływowy, odpływają zeń rzeką głó wną ; dorzecze składa się z reguły z szeregu
zlewni.
drągowina – drzewostan w wieku 20 – 40 lat, silnie przyrastają cy na wysokość, zwykle
charakteryzują cy się duż ym ~ zwarciem.
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drenowanie – wykonywanie prac ziemnych oraz instalowanie urzą dzeń mają cych na celu
szybkie odprowadzenie nadmiaru wody glebowej lub powierzchniowej i poprawę
przewiewności gleby.
drewno (ksylem) – tkanka roślin naczyniowych, na któ rą składają się elementy przewodzą ce
(martwe), miękiszowe i wzmacniają ce; transportuje wodę i składniki mineralne z korzeni do
innych organó w; jest głó wną częścią trwałej substancji roślin drzewiastych. Drewno zawiera
około 50% węgla, 43% tlenu, 6,1% wodoru, 0,04-0,26% azotu i 0,03 – 1,20% składnikó w
mineralnych (popielnych). Pod względem chemicznym drewno jest konglomeratem
wieloczą steczkowych zwią zkó w organicznych. W skład drewna wchodzi celuloza,
hemicelulozy, lignina oraz ż ywice, woski, tłuszcze, garbniki, alkaloidy i in.
drzewo – wieloletnia roślina wytwarzają ca zdrewniały nadziemny pęd głó wny i koronę z
pędó w bocznych; drzewa są podstawowym składnikiem fitocenoz leśnych i wywierają
znaczny (często decydują cy) wpływ na funkcjonowanie całej biosfery.
drzewostan – 1. część fitocenozy lasu składają ca się z roślin drzewiastych, któ re razem
rosną c wzajemnie na siebie wpływają i odgrywają przeważ nie przewodnią rolę w
kształtowaniu stosunkó w ekologicznych w całym ekosystemie. 2. w urzą dzaniu lasu –
podstawowa jednostka przyrodniczo-gospodarcza, wyodrębniona podczas leśnych prac
taksacyjnych i wymagają ca odrębnego traktowania.
drzewostan gł
ó wny – ogó ł drzew tworzą cych gó rne piętro w drzewostanie jednowiekowym,
stanowią cych głó wny cel produkcji drzewnej w danym fragmencie lasu.
drzewostan w klasie odnowienia (KO) – drzewostan podlegają cy przebudowie rębniami
złoż onymi, w któ rym co najmniej 30% powierzchni zostało odnowione naturalnie lub
sztucznie poż ą danymi gatunkami drzew leśnych o pełnej przydatności hodowlanej.
drzewostan w klasie do odnowienia (KDO) - drzewostan podlegają cy przebudowie rębniami
złoż onymi, w któ rym nie występuje wartościowe, młode pokolenie drzew leśnych na
wymaganej powierzchni.
drzewostan nasienny – drzewostan, któ rego pochodzenie i dobra jakość pozwala oczekiwać,
ż e z pozyskanych w nim nasion otrzyma się wartościowe potomstwo, zapewniają ce w danych
warunkach siedliskowych trwałą , jakościowo i ilościowo zadowalają cą produkcję drewna.
drzewostan negatywny – termin uż ywany w praktyce leśnej, określają cy drzewostan o
małym przyroście i / albo złej jakości biologicznej i technicznej.
drzewostan podrzędny – 1. drzewostan złoż ony z drzew, któ rych korony pozostają pod
sklepieniem drzewostanu głó wnego i spełniają podrzędną rolę w produkcji masy drzewnej.
2. część drzewostanu przeznaczona do usunięcia podczas trzebież y.
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dynamika roślinności – zmienność w czasie populacji roślinnych i fitocenoz rozpatrywanych
jako składniki biocenoz i ekosystemó w.
działwodny (wododział) – linia rozgraniczają ca dorzecza dwó ch rzek, mó rz lub oceanó w,
wyznaczona na podstawie ukształtowania terenu.
dzielnica przyrodniczo-leśna – jednostka terytorialna, wyró ż niana w ramach krainy
przyrodniczo-leśnej na podstawie ilościowych ró ż nic fizjograficzno-ekologicznych, któ re
powodują konieczność swoistego traktowania lasó w występują cych w tej jednostce.
ekologia – 1. nauka o ekosystemach (naturalnych i sztucznych), ich wewnętrznej strukturze,
funkcjonowaniu i ewolucji. 2. nauka o wzajemnych zwią zkach między organizmami, bą dź ich
zespołami, a środowiskiem.
ekosystem (biogeocenoza) – układ ekologiczny, utworzony przez wspó łż yją ce ze sobą
organizmy roślinne i zwierzęce (biocenozę) łą cznie z ich siedliskiem (biotopem), w któ rym
wszystkie części składowe są ze sobą powią zane licznymi zależ nościami, warunkują się
wzajemnie i funkcjonują kompleksowo.
ekoton – ró ż nej szerokości strefa przejściowa między dwoma układami ekologicznymi
(ekosystemami, biocenozami itp.) a takż e pomiędzy dwiema strefami klimatyczno-glebowymi
(pedoekoton).
ekotop ~ siedlisko
ekotyp – populacja (lub populacje) danego gatunku, ukształtowana (wyselekcjonowana) pod
wpływem długotrwałego działania określonych warunkó w środowiska i wykazują ca wysoki
stopień przystosowania do nich.
enklawa – teren otoczony obszarem o innym charakterze albo należ ą cym do innego
właściciela.
eutroficzny –

termin określają cy duż e (lecz nie toksyczne) stęż enie składnikó w

pokarmowych w środowisku ż ycia organizmó w (np. eutroficzna gleba, eutroficzne siedlisko),
takż e bujnie rozwiniętą roślinność wskazują cą na takie warunki.
eutrofizacja – wzbogacenie (niekiedy nadmierne) w wyniku procesó w naturalnych lub
(częściej) antropogenicznych jakiegoś środowiska (np. jeziora) w składniki pokarmowe.
Nadmierna chemizacja rolnictwa, zwłaszcza zbyt obfite nawoż enie azotowe i fosforowe,
powoduje przedostawanie się do jezior duż ych ilości tych pierwiastkó w, co z kolei staje się
przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk w ekosystemie jeziora (zakwity fitoplanktonu,
ubytki tlenu, zanikanie niektó rych cenniejszych gatunkó w ryb itd.).
facja – 1. w gleboznawstwie – odmiana jakiegoś typu glebowego, np. bielica przybałtycka. 2.
w geologii – sposó b wykształcenia osadu tego samego wieku, zależ ny od środowiska
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sedymentacji. 3. w fitosocjologii – najniż sza jednostka w systematyce fitosocjologicznej
ustalona na podstawie ilościowego panowania w danym zespole jakiegoś gatunku lub formy
ż yciowej rośliny, np. facja boró wkowa w zespole boru śwież ego lub facja trawiasta w zespole
buczyny pomorskiej.
filogeneza – rozwó j rodowy organizmó w ż ywych i poszczegó lnych ich szczepó w.
fitocenologia ~ fitosocjologia
fitocenoza – roślinna część biocenozy, każ de zbiorowisko roślinne.
fitogeografia – geografia roślin, dział botaniki, a zarazem geografii, zajmują cy się
wyjaśnieniem przyczyn powodują cych obecne rozmieszczenie na Ziemi poszczegó lnych
gatunkó w roślin oraz ich skupień (zbiorowisk).
fitomelioracje – zabiegi mają ce na celu trwałą poprawę niekorzystnych warunkó w
środowiska, dokonywane za pomocą zalesiania, zadrzewiania lub uprawy specjalnych roślin.
fitosocjologia (fitocenologia) – dział botaniki zajmują cy się badaniem zbiorowisk roślinnych.
fizjografia – zbió r przyrodniczych wiadomości o danym obszarze; przyrodniczy opis danego
obszaru lub obiektu.
fizjologia – nauka o funkcjach ż ywych ustrojó w, ich narzą dó w, tkanek i komó rek oraz o
prawach, któ re tymi funkcjami rzą dzą . Ze względu na odrębność przedmiotu i metod badania
rozró ż nia się fizjologię roślin oraz fizjologię zwierzą t i człowieka.
flora – ogó ł gatunkó w roślinnych występują cych w danym środowisku geograficznym i w
danym okresie historii Ziemi.
florystyka – dział fitogeografii zajmują cy się inwentaryzację flory, tj. ustaleniem dla
poszczegó lnych terenó w listy jednostek systematycznych z podaniem ich stanowisk (miejsc
występowania).
fluktuacja – niestałość, zmienność, wahania zachodzą ce w przebiegu pewnych procesó w, nie
wykazują ce jednak wyraźnej tendencji kierunkowej (np. sezonowe wahania pH gleby,
wilgotności itp.).
fluktuacja w fitocenozach – proces nieustannych zmian o ró ż nym czasie trwania,
występują cych mozaikowo w zbiorowisku roślinnym, nie powodują cych jednak zmian w
zbiorowisku jako całości; fluktuacja zachodzi z zachowaniem właściwej danemu typowi
zbiorowiska; struktury, funkcji i charakteru powią zań wewnętrznych z pozostałymi
komponentami oraz z siedliskiem i środowiskiem. Fluktuacja wyraż a się głó wnie
zastępowaniem osobnikó w starszych przez młodsze tego samego gatunku lub gatunkó w o
podobnych wymaganiach ekologicznych. Zewnętrznym wyrazem fluktuacji w fitocenozach
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leśnych są luki w drzewostanie i odpowiadają ce im przejściowe zmiany strukturalne w
niż szych warstwach zbiorowiska leśnego.
fotogrametria – technika zajmują ca się odtwarzaniem kształtu, wymiaró w i położ enia
utworó w przestrzennych na podstawie zdjęć fotograficznych, stosowana zwłaszcza w pracach
geodezyjnych i topograficznych.
fotointerpretacja – analiza zdjęć lotniczych, polegają ca na rozpoznawaniu na nich pod
stereoskopem szczegó łó w geomorfologicznych, budowy geologicznej, rodzaju gleb,
występowania wó d gruntowych, składu roślinności, zasięgu emisji przemysłowych itp.
fotomapa – mapa jakiegoś obszaru sporzą dzona na podstawie zdjęć lotniczych lub
satelitarnych.
gatunki borealne – gatunki roślin występują ce w pó łnocnych częściach Europy, Azji i
Ameryki Płn., zwią zane z pasem naturalnych lasó w iglastych; w Polsce nieliczne relikty
plejstoceńskie.
generacja – pokolenie; termin odnosi się głó wnie do istot ż ywych, lecz jest też uż ywany w
znaczeniu przenośnym do tworó w przyrody nieoż ywionej, któ rych geneza wią ż e się z
okresowymi

nawrotami

warunkó w

sprzyjają cych

określonym

procesom

(np.

wydmotwó rczym).
genetyka – nauka biologiczna zajmują ca się badaniem dziedziczności i zmienności ż ywych
organizmó w.
geobotanika – dział botaniki obejmują cy geografię roślin, fitosocjologię i ekologię roślin.
geodezja – nauka o pomiarach Ziemi, wykonywanych w celu wyznaczenia kształtu i
wymiaró w jej części lub całości, sporzą dzania map i planó w geodezyjnych oraz
wykorzystania ich do ró ż nych prac inż ynierskich i gospodarczych. Do metod, któ rymi
posługuje się geodezja należ ą miernictwo, fotogrametria i teledetekcja.
geofity – jedna z form ż yciowych roślin wg klasyfikacji Raunkiaera; gatunki, któ rych pą czki
odnowieniowe przetrzymują niesprzyjają cą porę roku (zima, okres suszy) pod ziemią , np.
rośliny kłą czowe, bulwiaste, cebulkowe itp.
geologia – nauka o budowie i dziejach Ziemi, a głó wnie skorupy ziemskiej oraz o procesach,
któ rym ona podlega, tzn. o zespołach zjawisk, dzięki któ rym ulega przeobraż eniom.
geomorfologia – nauka o formach i kształtowaniu się powierzchni Ziemi.
gleba – integralny składnik wszystkich ekosystemó w lą dowych i niektó rych płytkowodnych
utworzony w powierzchniowych warstwach litosfery, specyficznie przekształconych (i nadal
przekształcanych) pod wpływem roślinności i pozostałych czynnikó w glebotwó rczych; do
najważ niejszych funkcji gleby należ y jej uczestnictwo w produkcji i rozkładzie biomasy, w
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magazynowaniu pró chnicy, przepływie energii, retencji i obiegu pierwiastkó w pokarmowych
i wody, a takż e uczestnictwo w procesach samoregulacyjnych, zapewniają cych ekosystemom
mniejszą lub większą odporność na działanie czynnikó w destrukcyjnych; gleba służ y jako
środowisko ż ycia podziemnych organó w roślin oraz ró ż norodnej mikroflory i fauny, któ rym
stwarza określone warunki odż ywcze, wodne, tlenowe, termiczne itd. o swoistej dynamice
dobowej, sezonowej i wieloletniej. W procesie rozwoju gleby tworzy się profil glebowy
zró ż nicowany na poziomy genetyczne, któ rych rodzaj, morfologia, właściwości i wzajemny
układ są odbiciem minionych i wspó łczesnych wpływó w zmiennego w czasie i przestrzeni
środowiska geograficznego (glebotwó rczego) i należ ą do kryterió w rozpoznawczych,
wykorzystywanych w systematyce (typologii) gleb.
gleba porolna – gleba uż ytkowana aktualnie jako leśna, lecz noszą ca w sobie ślady dawnego
uż ytkowania rolniczego, np. ostro odcinają cy się w profilu poziom pró chniczny o głębokości
odpowiadają cej niegdysiejszej uprawie mechanicznej.
grabina – drzewostan z panują cym grabem, powstają cy na ż yznych siedliskach na skutek złej
gospodarki leśnej.
gradacja – w entomologii i ekologii, masowy pojaw szkodliwych owadó w w wyniku
korzystnego dla danego gatunku układu czynnikó w ekologicznych.
grąd – wielogatunkowy i wielowarstwowy las liściasty (głó wnie dębowo-grabowy).
Rozró ż nia się grą dy niskie (wilgotniejsze) na glebach glejowych, murszowych itp. oraz grą dy
wysokie (śwież e), na glebach brunatnych, płowych itp.; grą dy są znacznie zró ż nicowane
siedliskowo i geograficznie. Grą dami nazywa się też łą ki wprowadzone na wymienione
siedliska leśne po usunięciu drzewostanu.
grobla – 1. niewysoki wał ziemny sypany w celu zatrzymania wody w stawach i innych
zbiornikach lub nasyp komunikacyjny, przecinają cy jezioro, bagno itp. 2. wszelki nasyp
ziemny stykają cy się z wodą .
grunt do naturalnej sukcesji – zaliczone (według ewidencji gruntó w) do gruntó w leśnych:
bagno, torfowisko, mszar, naturalny zbiornik wodny, płat nieuż ytkowanej roślinności itp.
grunt leśny – teren przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego na cele leśne.
Do gruntó w leśnych zaliczamy: ~ grunty zalesione, ~ grunty niezalesione i ~ grunty zwią zane
z gospodarką leśną .
grunt nieleśny – teren przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego na cele inne
niż leśne, np. budowlane, rolne itp.
grunt niezalesiony – grunt leśny w produkcji ubocznej (plantacja krzewó w, choinek lub ~
poletko łowieckie), czasowo pozbawiony drzewostanu i przewidziany do ~ odnowienia (~
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halizna, ~ płazowina lub ~ zrą b), ~ grunt do naturalnej sukcesji lub grunt przeznaczony do
wyłą czenia z produkcji (grunt leśny przeznaczony na cele nieleśne).
grunt zalesiony – grunt leśny porośnięty ~ drzewostanem lub zajęty pod plantację topolową ,
drzew leśnych szybko rosną cych lub ~ plantację nasienną .
grunt związany z gospodarką leśną – grunt leśny na któ rym znajdują się: budynki i budowle
Lasó w Państwowych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, inne obiekty liniowe
przebiegają ce przez las (np. rowy lub linie energetyczne), ~ szkó łki leśne, składnice drewna i
parkingi leśne.
halizna – powierzchnia leśna pozbawiona drzewostanu przez czas dłuż szy niż 2 lata lub
uprawa leśna o zbyt niskim zadrzewieniu lub jakości.
herbicydy – środki chwastobó jcze; grupa zwią zkó w chemicznych działają cych toksycznie na
rośliny; ze względu na sposó b działania dzielą się na selektywne (wybió rcze) – niszczą ce
niektó re gatunki roślin bez uszkadzania innych, i totalne (nieselektywne) – niszczą ce wszelką
roślinność.
hodowla – 1. nauka o ulepszaniu genetycznych cech roślin uprawnych i doskonaleniu
pogłowia zwierzą t udomowionych oparta na zasadach dziedziczności 2. zabiegi pielęgnacyjne
stosowane w uprawie roślin i chowie zwierzą t.
hydrofity (wodorosty) – rośliny bytują ce stale w środowisku wodnym; są zwią zane z dnem
lub unoszone biernie; mogą być całkowicie zanurzone w wodzie albo mieć nieznaczną część
pędó w wynurzoną .
hydrologia – nauka zajmują ca się opisem występowania i obiegu wody w przyrodzie oraz
metodami obliczeń charakterystyk niezbędnych do rozwią zywania zagadnień wodnomelioracyjnych, projektowania zabiegó w przeciwerozyjnych, zaopatrywania w wodę
gospodarki komunalnej, rolnictwa, przemysłu itd.
igliwie – organy asymilacyjnie (igły) drzew iglastych, zwłaszcza po opadnięciu na
powierzchnię gleby.
insektycydy – środki chemiczne stosowane w ochronie roślin przeciw owadom i do
dezynsekcji pomieszczeń.
inwentaryzacja – sporzą dzanie spisu z natury np. typó w gleb występują cych na jakimś
obszarze, zbiorowisk roślinnych itd.
jar (kanion, paró w) – dolina rzeczna o wą skim dnie i stromych zboczach.
kambiofagi – owady ż erują ce w łyku.
kartografia – nauka o mapach, zasadach ich sporzą dzania i korzystania z nich, a takż e
praktyczna umiejętność wykonywania map.
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katastrofa ekologiczna – drastyczne pogorszenie warunkó w środowiska powodują ce
zniszczenie na duż ym obszarze większości biocenoz typowych dla danego terenu i poważ nie
ograniczają ce warunki bytowania tam ludzi; moż e być wywołana przez czynniki abiotyczne
(np. huragany, powodzie), antropogeniczne (np. poż ary, imisje przemysłowe) lub biotyczne
(np. masowe pojawy szkodnikó w).
kępa – 1. w leśnictwie – fragment lasu, odmienny wiekowo i / lub gatunkowo od
otaczają cego go drzewostanu, któ ry ze względu na niewielką powierzchnię nie został
wyodrębniony jako oddzielne wydzielenie leśne. 2. mała wyniosłość w terenie, zwłaszcza
bagnistym. 3. skupisko drzew, krzewó w. 4. wyspa na rzece lub jeziorze, porosła drzewami i
krzewami.
kł
oda – 1. pień drzew liściastych zanikają cy w koronie wskutek rozgałęzienia konaró w.
2. odcinek ~ strzały długości 2,7 – 6,0 m.
kora – nazwa potoczna uż ywana na określenie tkanek występują cych na zewną trz miazgi w
pó źniejszym okresie rozwoju roślin nasiennych; ma znaczenie ochronne. Ściśle biorą c jest to
kora wtó rna, któ ra składa się z dwu zasadniczych części; z wewnętrznej warstwy tkanek
ż ywych (łyko, felloderma i fellogen) oraz z zewnętrznego pokładu tkanek martwych,
obejmują cego korek lub korowinę. Zawartość suberyny przyczynia się do zwiększenia
odporności kory wtó rnej na rozkład.
kornik drukarz – groźny szkodnik wtó rny atakują cy świerk, jeden z najbardziej szkodliwych
owadó w leśnych mają cy tendencję do częstych gradacji.
korona drzewa – gó rna, rozgałęziona część drzewa.
korzeń – osiowy, bezlistny organ roślin naczyniowych, rosną cy zwykle pod powierzchnią
ziemi; służ y roślinie do pobierania wody i soli mineralnych oraz umocowuje ją w glebie.
Zespó ł korzeni jednej rośliny zwie się systemem korzeniowym; rozró żnia się dwa zasadnicze
typy systemó w korzeniowych: palowy i wią zkowy; pierwszy odznacza się obecnością
korzenia głó wnego, z mniej lub bardziej licznymi rozgałęzieniami; drugi składa się z wielu
wydłuż onych korzeni ró wnorzędnych, zwykle przybyszowych
kotlina – zagłębienie powierzchni Ziemi otoczone wzniesieniami; najczęściej okrą głe lub
podłuż ne o wklęsłym lub płaskim dnie.
kraina – 1. część powierzchni Ziemi, kontynentu, kraju, stanowią ca pewną odrębną całość
pod względem geograficznym, etnograficznym, historycznym. 2. Jednostka podziału
geobotanicznego lub zoogeograficznego świata, wydzielona na podstawie analizy jej
specyfiki.
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kraina przyrodniczo-leśna – najwyż sza rangą jednostka rejonizacji przyrodniczo-leśnej;
wielki zwarty obszar o wyró wnanych granicach, o zbliż onych warunkach fizjograficznych, w
któ rego obrębie osią ga swe optimum pewien typ siedliskowy lasu, charakterystyczny tylko
dla tego obszaru.
krzew – roślina drzewiasta rozgałęziają ca się na wiele ró wnorzędnych pędó w bezpośrednio
nad ziemią ; nie tworzy typowego pnia. W lasach krzewy są podstawowymi składnikami
podszytu.
krzewinka – wieloletnia roślina o drewnieją cych, obficie rozgałęzionych pędach, o
wysokości nie przekraczają cej zwykle 50 cm.
krzewy podszytowe – waż ny składnik ekosystemó w leśnych usprawniają cy biologiczny
obieg składnikó w pokarmowych w lesie i wpływają cy dodatnio na zdrowotność
drzewostanó w. Szczegó lnie waż na jest rola krzewó w w ubogich siedliskach borowych, dla
któ rych jednak dobó r odpowiednich gatunkó w, dobrze znoszą cych trudne warunki edaficzne i
świetlne, jest ograniczony (~ podszyt).
kserofit (suchorośl) – roślina zdolna do rozwoju na glebach o skrajnym niedostatku wody.
ksylofagi – owady ż erują ce w drewnie.
kurhan – mogiła przeważ nie z czasó w przedhistorycznych, usypana z ziemi w formie kopca;
takż e wysoki kopiec usypany na pamią tkę jakiegoś wydarzenia lub na czyją ś cześć. Gleby
przykryte kurhanami są cennymi obiektami badań paleopedologicznych.
larwa – młodociana forma zwierzęca, ró ż nią ca się budową i sposobem ż ycia od osobnika
dorosłego (imago).
las – najbardziej skomplikowany wśró d wszystkich ekosystemó w lą dowych, w któ rym
wspó łż yją , tworzą c biocenozę, ró ż ne organizmy roślinne i zwierzęce; las wyró ż nia się
wybitnym udziałem drzew rosną cych zwarcie i odgrywają cych w nim rolę głó wnych
edyfikatoró w.
lasy ochronne – lasy szczegó lnie chronione na podstawie zarzą dzenia Ministra Środowiska,
gdyż : chronią

glebę przed zmywaniem lub wyjaławianiem, chronią

zasoby wó d

powierzchniowych i podziemnych lub regulują stosunki hydrologiczne, stanowią wyłą czone
drzewostany nasienne lub ostoje zwierzą t podlegają cych ochronie gatunkowej, maja
szczegó lne znaczenie przyrodniczo-naukowe lub dla obronności i bezpieczeństwa państwa, są
położ one w granicach administracyjnych miast itp.
lądowacenie – powstawanie albo poszerzanie terenu wolnego od przykrycia wodą wskutek
odkładania się osadó w mineralnych i / albo organicznych lub obniż ania się lustra wody
zatapiają cej teren.
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legenda – zbió r przyjętych na mapie umownych znakó w wraz z objaśnieniami do nich.
lekkonasienne rośliny – rośliny (takż e drzewa, np. wierzby, topole, brzozy) produkują ce
nasiona, któ rych mała masa i / albo specyficzna budowa umoż liwia rozsiewanie z wiatrem na
duż e odległości; często są to rośliny pionierskie.
lesistość – procent powierzchni leśnej w stosunku do ogó lnej powierzchni geograficznej
danego terenu.
leśnictwo – 1. oparta na naukowych podstawach dziedzina działalności ludzkiej, skierowana
ku trwałemu korzystaniu z naturalnych sił wytwó rczych funkcjonują cych w lesie i
uwzględniają ca rozliczne zadania, jakie ekosystemy leśne pełnią w globalnej gospodarce
przyrody. 2. leśna jednostka gospodarczo-administracyjna, wchodzą ca w skład nadleśnictwa
(niekiedy samodzielna), obejmują ca zwykle obszar 1000 – 3000 ha.
leżanina – uschnięte i leż ą ce na ziemi części drzew (lub całe drzewa), któ re wskutek długiego
przelegiwania w lesie zmurszały i nadają się najwyż ej na opał.
listowie – zbiorowa nazwa organó w asymilacyjnych (liści) drzew i krzewó w liściastych.
lizawka – 1. miejsce (odsłonięta powierzchnia gleby lub ściany wykopu, przeważ nie o
południowej wystawie) z wykwitami soli chętnie zlizywanej przez zwierzynę; rozpoznawalne
dzięki charakterystycznym zagłębieniom o obłych kształtach (ślady zlizywania). 2. urzą dzenie
do zadawania zwierzynie soli mineralnych wykonane zwykle w formie korytek lub słupkó w.
luka – wolna przestrzeń między koronami drzew w drzewostanie; zależ nie od wielkości i
kształtu zmienia w mniejszym lub większym stopniu warunki świetlne, cieplne i
wilgotnościowe gleby znajdują cej się pod tą przerwą .
ł
ąka – teren pokryty zwartą roślinnością , złoż oną z licznych gatunkó w rodzimych trwa i zió ł,
tworzą cą ruń łą kową , uż ytkowaną na paszę (siano, zielonki) dla zwierzą t gospodarskich,
rzadziej do okresowego wypasu; systemy korzeniowe roślin łą kowych tworzą mniej lub
bardziej zwartą darń, któ ra jest jedną z najistotniejszych cech łą ki trwałej. Darń wpływa na
swoisty proces glebotwó rczy, zwany procesem darniowym.
ł
ęg – ekosystem leśny o bogatej wielogatunkowej fitocenozie na ż yznych glebach (głó wnie
madach) z przepływają cą wodą , w dolinach rzek i strumieni.
ł
odyga – organ roślin należ ą cych do grupy osiowcó w; jest głó wnym elementem przestrzennej
budowy tych roślin określają cym rozmieszczenie innych organó w; łodygi są najczęściej
nadziemne, rzadziej podziemne (rozłogi), mogą być jednoroczne lub wieloletnie (trwałe),
zielne lub zdrewniałe itd.
ł
ozowisko – zarośla wierzbowe (z przewagą wierzby szarej).
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ł
yko (kambium) – tkanka przewodzą ca w wewnętrznej, ż ywej warstwie kory drzew;
przewodzi wyprodukowane w liściach węglowodany i białka do pnia i korzeni.
makroelementy (makroskładniki, makropierwiastki) – pierwiastki chemiczne pobierane
przez rośliny w duż ych ilościach; do najważ niejszych należ ą : N, P, K, Ca, Mg, S; niedostatek
w glebie przyswajalnych form któ regokolwiek z tych pierwiastkó w odbija się ujemnie na
produkcji roślinnej; brakują ce ilości powinny być uzupełnione odpowiednim nawoż eniem.
makroklimat – klimat duż ego obszaru, np. strefy, kontynentu, kraju, regionu.
makroregion – w planowaniu przestrzennym jest to rozległy obszar, na któ rym dominuje
określony typ działalności gospodarczej.
makrorelief (makrorzeźba terenu) – wielkie formy rzeźby powierzchni Ziemi, np. grzbiet
gó rski, płaskowyż , ró wnina, dolina itp.
mapa geonorfologiczna – graficzne odwzorowanie ukazują ce w odpowiedniej skali, za
pomocą umownych znakó w, formy powierzchni Ziemi ukształtowane na danym obszarze w
wyniku określonych procesó w geologicznych (geomorfologicznych).
mapa gleb – graficzne odwzorowanie w dogodnej skali przestrzennego rozmieszczenia gleb
(lub wybranych cech gleb) danego obszaru przedstawione za pomocą umownych znakó w;
mapy gleb wykonuje się na podstawie rozpoznania terenowego z wykorzystaniem, tam gdzie
to moż liwe, zdjęć lotniczych i satelitarnych. Zależ nie od treści i podziałki rozró ż nia się mapy
przeglą dowe, szczegó łowe, typologiczne, uziarnienia, agrochemiczne, zasobności gleb,
bonitacyjne, hydrologiczno-glebowe, erozji gleb itd.; o uż yteczności mapy glebowej
decydują : 1) skala, odpowiednia do celu i do przestrzennego zró ż nicowania gleb danego
obszaru; 2) właściwy dobó r wyró żnionych na mapie jednostek podziału; 3) wierność, tj.
zgodność ze stanem faktycznym w terenie treści i zarysu konturó w pokazanych na mapie;
4) przejrzystość, uzyskiwana przez logiczny układ znakó w, ułatwiają cy orientację w
legendzie; 5) czytelność, wynikają cą z odpowiedniego graficznego opracowania mapy.
mapa hipsometryczna – graficzne odwzorowanie ukazują ce w dogodnej skali wysokościowe
zró ż nicowanie określonego obszaru.
mapa typó w i podtypó w gleb – graficzne odwzorowanie w dogodnej skali rozmieszczenia
na danym obszarze podstawowych jednostek genetycznej systematyki gleb.
mchy (Musci) – klasa mszakó w; obejmuje ok. 13400 gatunkó w (w Polsce rośnie ok. 630)
występują cych w ró ż nych siedliskach na całej kuli ziemskiej. W zależ ności od podłoż a, na
któ rym rosną , rozró ż nia się mchy naziemne, nadrzewne, naskalne, napiaskowe, popielisk,
runa leśnego, torfowiskowe, wodne itp.
mikrorelief – drobne szczegó ły rzeźby terenu na powierzchni głó wnych form rzeźby Ziemi.
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mł
odnik – rosną ce razem młode pokolenie drzew leśnych w okresie od osią gnięcia zwarcia
koron (ok. 10 rok ż ycia) do począ tku okresu wydzielania się drzew i zasychania bocznych
gałęzi.
mokradł
o (moczar) – siedlisko aktualnie uwodnione w takim stopniu, ż e decyduje to o
występowaniu w nim hydrofilnej roślinności oraz o postępują cej akumulacji glebowej materii
organicznej. Mokradła moż na podzielić na: 1) ombrogeniczne – w miejscach gromadzenia się
wó d opadowych na trudno przepuszczalnym podłoż u; 2) topogeniczne – w miejscach
gromadzenia się wó d tworzą cych podziemne zbiorniki; 3) soligeniczne – w miejscach
wypływania wó d gruntowych; 4) fluwiogeniczne – w dolinach rzecznych, pod wpływem wó d
powierzchniowych, tworzą cych zalewy.
monofagi – organizmy odż ywiają ce się tylko jednym rodzajem pokarmu (gatunkiem rośliny
lub zwierzęcia).
morena –

nagromadzenie ró ż noziarnistego materiału skalnego transportowanego i

osadzonego przez lodowiec.
mszar (rojst) – miejsce podmokłe (zabagnione), porosłe mchami, karłowatymi drzewami i
krzewinkami jagodowymi.
murawa – 1. potocznie niskie zbiorowisko trawiaste, często pochodzenia sztucznego (np. w
parkach). 2. w fitosocjologii – niektó re zbiorowiska trawiaste o nieskomplikowanej
strukturze, często kserofilne, nie będą ce łą kami (np. murawy piaskowe).
mursz – materiał organiczny powstały z przetworzenia torfu po zwiększeniu aeracji złoż a
wskutek obniż enia poziomu wó d gruntowych; mursz moż e powstawać takż e bez
poprzedzają cej fazy torfienia wskutek specyficznego rozkładu materiału roślinnego w glebach
semihydrogenicznych, charakteryzują cych się duż ymi okresowymi zmianami warunkó w
aeracji w gó rnych częściach profilu; charakterystyczna jest obecność dość znacznych ilości
materii organicznej nie zwią zanej w kompleksach ilasto-humusowych.
nalot – młode pokolenie drzew powstałe z samosiewu, nie przekraczają ce jeszcze średniej
wysokości runa leśnego.
nekrofagi – organizmy ż ywią ce się ciałami obumarłych zwierzą t.
neolit – młodsza epoka kamienia; w podziale epok znajduje się między mezolitem a epoką
brą zu. Na naszych ziemiach ok. 4-1,7 mln lat p.n.e.
niecka – łagodne, zwykle dość płytkie zagłębienie terenu, z któ rego wywiewany jest (albo
był) piasek na są siednie pola wydmowe.
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nieużytek – teren nie zagospodarowany lub nie nadają cy się do zagospodarowania ani
rolnego ani leśnego. Większość tzw. nieuż ytkó w moż e być traktowana jako „ uż ytki
ekologiczne” spełniają ce waż ne funkcje ochronne w krajobrazie.
nisza ekologiczna – 1. pozycja, jaką osobnik lub populacja zajmuje w biocenozie i
wynikają ca z niej funkcja, jaką spełnia w organizacji układu ekologicznego. 2. specyficzny
układ warunkó w siedliska, do któ rych przystosowana jest dana populacja.
nitrofile (nitrofity) – organizmy preferują ce siedliska szczegó lnie bogate w przyswajalne
zwią zki azotu.
nizina – część powierzchni Ziemi położ ona nisko w stosunku do wyż yn i gó r; jako gó rną
granicę przyjmuje się najczęściej wysokość 200 m n.p.m.
niż – termin określają cy bardzo rozległe niziny, np. Niż Środkowoeuropejski, Niż
Zachodniosyberyjski itp.
niżó wka – okres niskich stanó w wó d powierzchniowych wywołany wyczerpaniem się
zasobó w wodnych w dorzeczu wskutek długotrwałej suszy.
obligatoryjny – obowią zują cy, wią ż ą cy, nie dopuszczają cy wyboru.
obszary chronionego krajobrazu – tereny z mało zniekształconym środowiskiem
przyrodniczym, atrakcyjne krajobrazowo, przeznaczone głó wnie do zagospodarowania
turystycznego; ich zadaniem jest odcią ż enie obszaró w o unikalnych wartościach
przyrodniczych; zakres ochrony przewiduje zakaz lokalizacji zakładó w przemysłowych i
innych obiektó w ucią ż liwych dla środowiska i niekorzystnie wpływają cych na krajobraz.
ochrona gatunkowa – działalność mają ca na celu zachowanie rzadkich lub zagroż onych
wyniszczeniem gatunkó w roślin lub zwierzą t.
ochrona przyrody – zorganizowana oraz indywidualna działalność mają ca na celu
zapobieganie niekorzystnym zmianom stosunkó w przyrodniczych na naszej planecie – w
szczegó lności działania na rzecz zachowania rzadkich i cennych tworó w przyrody, ich
skupień i zespołó w w postaci pomnikó w przyrody, rezerwató w, parkó w krajobrazowych,
parkó w narodowych itp. oraz dbałość o ochronę gatunkową roślin i zwierzą t, o racjonalną
gospodarkę zasobami przyrody (minerały, gleby, wody, powietrze, rośliny, zwierzęta), a takż e
racjonalne

uż ytkowanie

i

kształtowanie

krajobrazu

uwzględniają ce

stosunki

geomorfologicznej i walory estetyczne.
oczka – niewielkie, przeważ nie okrą gławe, płytkie (do kilku metró w) zagłębienia terenowe,
zwykle wypełnione wodą lub podmokłe; powstały wskutek wytopienia brył martwego lodu u
schyłku plejstocen u lub w począ tkowej fazie holocenu; występują najliczniej w zasięgu
ostatniego zlodowacenia (vistulianu). Oczka mają duż e znaczenie ekologiczne w krajobrazach
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rolniczych i powinny podlegać ochronie, lecz są często zasypywane przez rolnikó w dą ż ą cych
do powiększenia areału swych gleb uprawnych.
oczyszczalnia ściekó w – zespó ł urzą dzeń służ ą cych do uzdatniania wody skaż onej
zanieczyszczeniami komunalnymi lub przemysłowymi.
odczyn gleby – cecha roztworu glebowego wyraż ona stosunkiem stęż eń jonó w wodorowych
(ściślej hydronowych H30+) do wodorotlenowych OH-; przy przewadze jonó w wodorowych
odczyn jest kwaśny, przy przewadze jonó w wodorotlenowych – zasadowy. W przypadku
ró wnowagi stęż eń obydwu rodzajó w jonó w odczyn jest obojętny. Jednostką pomiarową
odczynu jest pH.
odkrywka glebowa – prostoką tny wykop w glebie odsłaniają cy jej morfologię i
umoż liwiają cy pobranie z charakterystycznych poziomó w i warstw pró bek do analiz
laboratoryjnych; przynajmniej jedna ściana wykopu, tzw. ściana czołowa, musi być zbliż ona
do pionu. Rozró żnia się zasadnicze odkrywki glebowe (o głębokości ok. 1,5 – 2,0 m) i
odkrywki pomocnicze, zasięgowe (do 0,5 m), służ ą ce do wyznaczania zasięgó w w kartografii
gleb.
odnowienia – zakładanie ~ upraw leśnych na powierzchniach po usuniętych drzewostanach
(powtó rne wprowadzenie lasu na grunt leśny).
odł
ó g – pole nie uprawiane przez długi czas, porosłe dziką roślinnością .
odrost korzeniowy – pęd nadziemny powstały z pą czka przybyszowego, tworzą cego się na
korzeniu po wycięciu pędu nadziemnego lub okaleczeniu korzenia drzewa macierzystego.
odrośl – pęd rośliny drzewiastej powstały z pą czka śpią cego lub przybyszowego na pniu lub
na korzeniu.
okrajek – strefa ekotonowa między lasami i zaroślami a zbiorowiskami nieleśnymi.
okres wegetacji (okres wegetacyjny) – pora wzrostu i wzmoż onej aktywności roślin
(zwłaszcza wieloletnich); występuje na przemian z okresami spoczynku i jest przejawem
periodyczności procesó w ż yciowych roślin. W okresie wegetacji rośliny przechodzą kolejne
stadia fenologiczne – rozwijanie się pą czkó w zimują cych i liści, kwitnienie, owocowanie,
obumieranie i opadanie liści.
ols (oles) – zbiorowisko leśne na torfowiskach niskich lub na glebach organicznomineralnych z drzewostanami olszy II – III bonitacji, słabo rozwiniętą dolną warstwą drzew,
ubogim podszytem; w runie występują gatunki szuwarowe, mokrych łą k oraz pojedyncze
gatunki borowe; rozró ż nia się ols porzeczkowy (Ribo nigri-Alnetum) oraz ols torfowcowy
(Sphagno squarrosi-Alnetum).
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opad leśny – źró dło pró chnicy w glebach leśnych; resztki pochodzenia roślinnego lub
zwierzęcego podczas opadania na powierzchnię gleby lub bezpośrednio po opadnięciu; takż e
śwież o obumarłe podziemne części roślin i martwe organizmy glebowe oraz ich metabolity.
organizmy wskaźnikowe (bioindykatory) – rośliny lub zwierzęta o bardzo wą skiej
amplitudzie ekologicznej; ich obecność lub brak pozwala na charakterystykę warunkó w
ż yciowych panują cych w danym środowisku.
ostoja (refugium) – obszar, na któ rym gatunek znajduje dogodne warunki przeż ycia w okresie
krytycznych dla niego zmian środowiska.
otulina – pas lasu (niekiedy innych zbiorowisk roślinnych) izolują cy specjalne obiekty leśne,
jak rezerwaty, powierzchnie doświadczalne, drzewostany i plantacje nasienne przed
wpływami powierzchni otwartej lub przyległych drzewostanó w o odmiennym przeznaczeniu i
sposobie zagospodarowania.
palowy system korzeniowy – układ korzeni, charakterystyczny np. dla dębu i sosny, w
któ rym korzeń głó wny wnika pionowo w glebę na znaczną głębokość.
park krajobrazowy – obszar o szczegó lnie wyró ż niają cym się krajobrazie oraz estetycznych,
historycznych i kulturowych walorach środowiska; parki krajobrazowe są tworzone dla
ochrony środowiska przed nieracjonalną

eksploatacją

gospodarczo-turystyczną , dla

zachowania waż nych naukowo wartości przyrodniczych oraz zachowania ekologicznej
ró wnowagi w środowisku.
park narodowy – obszar o powierzchni powyż ej 500 ha, mają cy szczegó lne wartości
przyrodnicze; skupiają cy osobliwości przyrody ż ywej i nieoż ywionej o wielkim znaczeniu
naukowym, wyró ż niają cy się malowniczością krajobrazu i szczegó lnymi walorami, dla
któ rych ochrona tych obszaró w leż y w specjalnym interesie publicznym.
pasożytnictwo – swoisty rodzaj wspó łż ycia organizmó w, w któ rym przedstawiciele jednego
gatunku – pasoż yty wykorzystują przez czas dłuż szy lub stale osobniki drugiego gatunku –
ż ywicieli jako środowisko ż ycia i źró dło pokarmu; skutki pasoż ytnictwa są dla organizmu
ż ywicielskiego ujemne i prowadzą najczęściej do rozwoju choroby.
pastwisko –

teren pokryty zwartą

roślinnością

złoż oną

z trwa (głó wnie niskich,

luźnokępkowych), wieloletnich roślin motylkowych i ró ż nych zió ł, uż ytkowany w cią gu 130
– 180 dni okresu wegetacyjnego, głó wnie do wypasu zwierzą t gospodarskich.
pasy Kienitza (pasy przeciwpoż arowe) – system przeoranych pasó w gleby mineralnej
zakładany zwykle w obrzeż ach drzewostanó w wzdłuż dró g publicznych i linii kolejowych,
dzielą cy partie drzewostanu na izolowane kwatery, oczyszczone z leż aniny i śció łki; ma to na
celu niedopuszczenie ewentualnego poż aru do wnętrza lasu.
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patogen – biotyczny czynnik chorobotwó rczy.
pęd – oś rośliny, głó wna część ciała roślin naczyniowych. Na rozwiniętym pędzie znajduje
się pą czek wierzchołkowy i pą czki boczne, z któ rych w następnym roku wyrastają nowe
pędy.
pędraki – larwy chrzą szczy, głó wnie z rodzin Scarabaeidae i Lucanidae, charakteryzują ce
się miękkim, białawym, łukowato wygiętym ciałem; wiele z nich ż yje w pró chnicznej glebie
czynią c duż e szkody przez podgryzanie korzeni drzew i roślin uprawnych.
pielenie – usuwanie chwastó w z korzeniami w celu ułatwienia rozwoju roślinom
pielęgnowanym.
pielęgnowanie gleby – ogó ł zabiegó w mają cych na celu utrzymanie gleby w stanie
sprawności (spulchnianie, odchwaszczanie, wprowadzanie podszytó w w lesie itp.).
pierśnica – średnica drzewa stoją cego, mierzona na wysokości 1,3 m nad powierzchnią ziemi
(w przybliż eniu na wysokości piersi dorosłego człowieka).
pinetyzacja (borowacenie) –

forma degeneracji fitocenoz leśnych polegają ca na

wprowadzaniu drzew iglastych (głó wnie z rodziny sosnowatych) do drzewostanó w siedlisk
bogatych (grą dowych) lub na wyeliminowaniu drzew liściastych z siedlisk boró w i lasó w
mieszanych.
plantacja – 1. obszar ziemi wykorzystany pod uprawę na wielką skalę roślin mają cych
znaczenie handlowe, przemysłowe itp. 2.

rośliny uprawiane masowo (przeważ nie w

monokulturze) w celach handlowych, przemysłowych itp.
plantacja nasienna – uprawa ze szczepó w, dostarczają ca nasion drzew leśnych o wysokiej
wartości genetycznej.
pł
at roślinności – jednorodny pod względem fitosocjologicznym fragment terenu pokrytego
roślinnością .
pł
askowyż – obszar ró wninny położ ony na znacznej wysokości, odgraniczony wyraźnym
stopniem od są siadują cych terenó w niż ej położ onych.
pł
azowina – drzewostan w wieku powyż ej 20 lat o bardzo niskim zadrzewieniu zatracają cy
cechy zbiorowiska leśnego.
pł
o – koż uch z ż ywych oraz z częściowo torfieją cych roślin, rozrastają cy się od brzegó w i
pływają cy na powierzchni wody w niektó rych zarastają cych jeziorach.
podkł
ad topograficzny – odpowiedniej skali mapa topograficzna, na któ rą , za pomocą
celowo dobranych symboli, nanosi się wyniki gleboznawczych prac kartograficznych.
podpiętrzenie wó d gruntowych – sztuczne podniesienie poziomu wó d gruntowych.
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podrost – młode pokolenie drzew o wysokości ponad 50 cm, wyrastają ce w lesie pod osłoną
starego drzewostanu i rokują ce ze względu na swó j skład i stan nadzieję na utworzenie w
przyszłości gó rnej warstwy drzewostanu.
podszyt – dolna warstwa w drzewostanie, złoż ona z gatunkó w krzewiastych i drzewiastych o
wysokości do 4 m (~ krzewy podszytowe), któ ra nigdy nie utworzy gó rnej warstwy
drzewostanu.
podtyp gleby – jednostka systematyki gleb niż sza od typu; wyró ż niana jest głó wnie w
przypadkach, gdy w rozpatrywanej glebie występują obok dominują cych cech jednego typu –
słabiej zaznaczone cechy innego typu glebowego. Gleby wykazują ce wyłą cznie cechy
jednego typu (typologicznie czyste) zalicza się do szczegó lnego podtypu „ właściwych”.
podtyp pró chnicy leśnej – w klasyfikacji pró chnic leśnych jednostka taksonomiczna niż sza
od typu; wyró ż niana jest głó wnie na podstawie form akumulacji humifikowanej materii
organicznej, odpowiadają cych warunkom wilgotnościowym panują cym w danym siedlisku
leśnym.
pokró j rośliny – całokształt zewnętrznych cech morfologicznych rośliny, nadają cy
charakterystyczny wyglą d zaró wno jej samej, jak też zespołom, w któ rych skład wchodzi.
pokrywa glebowa (pokrywa roślinna) – ż ywa roślinność porastają ca daną glebę.
poletko ł
owieckie – teren na któ rym uprawia się rośliny stanowią ce pó źniej pokarm zwierzą t
leśnych w okresie zimowym.
pomnik przyrody – prawnie chroniony pojedynczy twó r przyrody ż ywej i nieoż ywionej lub
skupisko takich tworó w o szczegó lnej wartości naukowej, kulturowej, historycznopamią tkowej lub krajobrazowej; do pomnikó w przyrody zaliczane są m. in. okazałe,
zabytkowe drzewa, grupy drzew, aleje, głazy narzutowe, skały, jaskinie, wywierzyska itp.
populacja – 1. w biologii – zespó ł osobnikó w jednego gatunku ż yją cy na określonym
obszarze lub w swoistym środowisku; populacja nie jest tylko zbiorem osobnikó w, lecz
wykazuje właściwości będą ce funkcją grupy np. zagęszczenie, rozrodczość, śmiertelność,
strukturę wiekową , rozmieszczenie w przestrzeni, typ wzrostu, trwałość itd. 2. w matematyce
– zbiorowość podlegają ca opisowi statystycznemu.
poziom pró chniczny (poziom akumulacyjny) – najbliż szy powierzchni poziom genetyczny
mineralnej części gleby, wzbogacony i zabarwiony pró chnicą pochodzą cą z rozkładu
podziemnych części roślin, a w glebach leśnych takż e z przemieszczenia do gleby mineralnej
produktó w humifikacji pró chnicy nadkładowej.
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poziom wody gruntowej (lustro wody gruntowej, zwierciadło wody gruntowej) – gó rna
powierzchnia, pod któ rą gleba lub grunt są nasycone wodą . Położ enie punktó w w wodzie
podziemnej, w któ rych ciśnienie hydrauliczne jest ró wne ciśnieniu atmosferycznemu.
pożar gó rny – poż ar leśny trawią cy cały las (drzewa z koronami).
pożar gruntowy – poż ar leśny trawią cy całą pró chnicę nadkładową i wnikają cy do
poziomó w niż ej leż ą cych, np. poż ar torfowiska. Od poż aru przyziemnego ró ż ni się m. in. tym,
ż e płomienie mogę nie być widoczne na powierzchni i ż e w małym stopniu zależ y od wiatru.
pożar przyziemny – poż ar leśny trawią cy runo i część pró chnicy nadkładowej; w znacznym
stopniu zależ y od siły i kierunku wiatru.
pożarzysko (pogorzelisko, wypalenisko) – teren po poż arze lasu; rozró ż nia się poż arzyska ze
zniszczonym drzewostanem i poż arzyska z ż ywym drzewostanem.
pradolina – szeroka dolina o mniej więcej ró wnoleż nikowym przebiegu zwią zania z okresem
dłuż szego postoju lodowca i wyż łobiona przez wody topnienia odpływają ce wzdłuż jego
czoła. Pradoliny występują na wszystkich obszarach objętych wielkimi zlodowaceniami
czwartorzędowymi.
proces bagienny – zespó ł zjawisk, obejmują cych m. in. procesy glejowe, akumulację materii
organicznej, torfienie itd., któ re przebiegają w glebach hydrogenicznych, charakteryzują cych
się stale wysokim stanem wó d gruntowych.
proces bielicowania (bielicowanie) – proces glebotwó rczy charakterystyczny dla mało
aktywnych biologicznie, ubogich w składniki pokarmowe gleb piaskowych w borach
iglastych klimatu wilgotnego, umiarkowanego i chłodnego; polega na wypłukiwaniu z
gó rnych części gleby (poziomy eluwialne) niektó rych produktó w rozkładu minerałó w
glebowych w formie rozpuszczalnych w wodzie kompleksowych połą czeń (chelató w) z
ruchliwymi frakcjami zwią zkó w humusowych, któ rych źró dłem jest kwaśna pró chnica
nadkładowa typu mor; przemieszczaniu w dó ł i wytrą caniu w środkowej części profilu
(poziom iluwialny) ulegają głó wnie tlenki i wodorotlenki glinu i ż elaza, a takż e krzemionka,
fosfor, mangan i inne. Gó rne poziomy, zubożone w te składniki, ulegają charakterystycznemu
wybieleniu (stą d polska nazwa procesu i typu gleby), a poziom wzbogacony uzyskuje barwę
rdzawą , akwowordzawą

do czarnej

i zostaje zwykle mniej

lub bardziej silnie

zorsztynizowany.
proces brunatnienia (brunatnienie) – proces glebotwó rczy charakterystyczny dla czynnych
biologicznie, bogatych w składniki odż ywcze gleb wielogatunkowych lasó w liściastych
umiarkowanie wilgotnej strefy klimatycznej; polega na dość intensywnym rozpadzie
pierwotnych krzemianó w i glinokrzemianó w z wydzieleniem zawartego w nich ż elaza, któ re
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w postaci nierozpuszczalnych wodorotlenkó w i kompleksó w z kwasami pró chnicznymi
osadza się na powierzchni czą stek glebowych, nadają c środkowej części profilu glebowego
charakterystyczną brunatną barwę. Intensywny biologiczny obieg składnikó w mineralnych
pod wpływem bogatej biocenozy leśnej zapobiega ich wypłukiwaniu poza profil glebowy i
przeciwdziała naturalnej w wilgotnym klimacie tendencji do bielicowania gleb.
proces darniowy – proces glebotwó rczy, któ ry rozwija się pod wpływem gęstej roslinności
trawiastej i powoduje m. in. powstawanie w gó rnej części profilu glebowego ciemnego
poziomu pró chnicznego o znacznej nieraz mią ż szości. Najbardziej typowo proces ten
przebiega w czarnoziemach stepowych.
proces eluwialny (proces wymywania) – ogó lna nazwa obejmują ca przemieszczanie
roztworó w i drobnych zawiesin w głą b profilu glebowego charakterystyczne dla
autogenicznych i niektó rych semihydrogenicznych gleb klimatu wilgotnego.
proces glejowy – biochemiczny proces redukcji ró ż nych glebowych zwią zkó w mineralnych
(ż elaza, manganu itp.) przebiegają cy w warunkach utrudnionego dostępu powietrza
(nadmierne uwilgotnienie gleby). Oglejone poziomy glebowe mają charakterystyczne,
niebieskozielonkawe zabarwienie (lub wykazują plamistość o tym zabarwieniu), któ re
pochodzi od zwią zkó w ż elaza zredukowanego do formy dwuwartościowej. Substancje,
któ rych rozpuszczalność wzrasta na niż szych stopniach utlenienia (np. zwią zki ż elaza,
manganu itp.) mogą być w wyniku oglejenia wymywane z gleby lub w pewnych warunkach
mogą się skupiać w konkrecje.
proces iluwialny (proces wmywania) – proces wytrą cania się, koagulacji itp. w środkowych i
dolnych partiach profilu zwią zkó w wypłukiwanych z poziomó w nadległych.
proces pł
owienia – proces powstawania i ewolucji gleb płowych; obejmuje wymywanie
węglanó w, lessiważ ,

powstawanie

oglejenia

kontaktowego,

powstawanie

poziomu

pró chnicznego i in.
proces torfienia (proces torfotwó rczy) – złoż ony proces powolnych przemian chemicznych i
strukturalnych, jakim przy ograniczonej mineralizacji i humifikacji podlegają szczą tki roślin
bagiennych w warunkach stałego nadmiernego uwilgotnienia i braku dostępu powietrza.
Produkty tego procesu tworzą organiczne złoż a zwane torfem. Zależ nie od składu
chemicznego wó d podtapiają cych (zalewają cych) torfowisko i od składu roślinności
torfotwó rczej powstaje wysokopopielny torf niski, średniopopielny torf przejściowy lub
niskopopielny torf wysoki.
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program – zbió r instrukcji i informacji określają cy całkowicie i jednoznacznie cią g
czynności, któ re należ y wykonać, aby zadany proces (obliczeniowy, technologiczny)
przebiegał w sposó b zaplanowany i doprowadził do poż ą danego wyniku.
pró chnica – szczą tki, głó wnie roślinne, nagromadzone w glebach (w lesie takż e na ich
powierzchni) znajdują ce się w ró ż nych stadiach rozkładu (humufikacji, mineralizacji).
Zależ nie od rozpatrywanych właściwości stosowane są ró ż ne określenia pró chnicy np.:
pró chnica nasycona, pró chnica kwaśna, pró chnica iluwialna, pró chnica nadkładowa itd. W
gleboznawstwie rolniczym terminem pró chnica określa się zwykle wyłą cznie dobrze
zhumifikowaną , bezpostaciową materię organiczną .
przebudowa drzewostanu – zabiegi gospodarcze w lesie mają ce na celu zmianę
zniekształconego składu gatunkowego drzewostanu odpowiednio do dobrze rozpoznanych
właściwości siedliska.
przedplon – w leśnictwie uprawa poprzedzają ca odnowienie lasu właściwymi gatunkami
drzew, przygotowują ca dla nich odpowiednie warunki.
przeł
om – dolina rzeki wą ska, o stromych zboczach, przecinają ca grzbiet gó rski lub inną
wyniosłość terenu, wznoszą cą się w poprzek rzeki.
przygotowanie gleby – przedsiewna uprawa gleby stwarzają ca wysianym nasionom (lub
sadzonkom) jak najlepsze warunki rozwoju; polega na odchwaszczeniu i spulchnieniu gleby
oraz, w miarę potrzeby, na jej odkwaszeniu (zwapnowaniu) i zaopatrzeniu w niezbędne
składniki pokarmowe.
puszcza – las pierwotny lub do niego zbliż ony o znacznej powierzchni (w Polsce np. Puszcza
Białowieska, Puszcza Augustowska).
rabunkowa gospodarka – pospieszne pozyskiwanie najłatwiej dostępnych bogactw natury
(lub innych) bez oglą dania się na szkody wyrzą dzane środowisku; jedynym celem jest
zdobycie największych doraźnych korzyści materialnych.
reducenci (destruenci) – heterotroficzne drobnoustroje mineralizują ce biomasę w łańcuchu
pokarmowym.
regeneracja zbiorowiska roślinnego – proces odbudowy struktury i funkcji tych części
zbiorowiska, któ re wcześniej uległy ~ degeneracji; proces dokonuje się siłami wewnętrznymi
biocenozy, a więc za pomocą propagul (diaspory) pochodzą cych z tego samego zbiorowiska.
We wczesnych fazach procesu regeneracji charakterystyczne jest mozaikowe lub pasowe
wystą pienie pionierskich gatunkó w lekkonasiennych, któ re pó źniej ustępują na rzecz
przejściowych, a potem ostatecznych (trwałych) składnikó w zbiorowisk.
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regionalizacja przyrodniczo-leśna – hierarchiczny system podziału kraju na jednostki
przyrodniczo-leśne: krainy, dzielnice i mezoregiony na podstawie warunkó w klimatycznych,
rzeźby terenu, podłoż a geologicznego i gleb, zasięgó w najważ niejszych gatunkó w drzew
leśnych, rozmieszczenia wielkich kompleksó w leśnych oraz siedlisk i zbiorowisk roślinnych.
W Polsce przyjęty jest podział na 8 krain i 59 dzielnic przyrodniczo-leśnych.
regresja – w geobotanice pojęcie rozumiane jako kierunkowy proces zaniku danego
zbiorowiska roślinnego (np. leśnego) wraz z całą biocenozą w granicach całej biochory pod
działaniem czynnikó w zewnętrznych (naturalnych lub antropogenicznych). Regresja wyraż a
się stopniowym lub gwałtownym uproszczeniem struktury pionowej i poziomej układó w
bardziej złoż onych, trwałych, przez układy prostsze, nietrwałe, o odmiennej funkcji.
rekultywacja – zespó ł działań technicznych mają cych na celu przywró cenie zniszczonym lub
zdegradowanym terenom (glebom, krajobrazom) ich pierwotnej sprawności i wartości
biologicznej, estetycznej itd.; obejmuje m. in. melioracje zdegradowanych lub zniszczonych
gleb, zalesianie nieuż ytkó w. itp.
relikt – zabytek, szczą tek; rzecz, zjawisko lub organizm, któ ry, mimo zmian środowiska,
przetrwał jako przeż ytek z dawnych epok do dni dzisiejszych.
reper – 1. trwale oznakowany w terenie punkt odniesienia, któ rego wysokość została
oznaczona drogą precyzyjnej niwelacji. 2. dokładnie scharakteryzowany obiekt wzorcowy
umoż liwiają cy identyfikację innych analogicznych obiektó w.
restytucja zasobó w przyrody – system przedsięwzięć podejmowanych w celu przywró cenia
normalnego stanu ekologicznego elementom przyrody zniszczonym przez nieracjonalną
gospodarkę.
resztki organiczne – szczą tki martwych roślin i zwierzą t; są w glebie źró dłem pró chnicy.
rezerwat biosfery – obszar obejmują cy ekosystemy lą dowe, przybrzeż ne, morskie lub ich
wzajemną kombinację, któ ry uzyskał międzynarodowe uznanie w ramach programu
UNESCO „ Człowiek i Biosfera” (MAB).
rezerwat przyrody – obszar chroniony ze względu na godne zachowania szczegó lne walory
natury, wartości naukowe i kulturalne, dydaktyczne lub inne; ochroną objęty jest w nim
całokształt miejscowej przyrody, bą dź tylko pewne jej elementy, jak rzadkie rośliny lub
zwierzęta, osobliwe zjawiska geologiczne, typowo ukształtowane gleby, krajobraz itp.
Rozró ż nia się rezerwaty przyrody ścisłe, któ rych obszar jest całkowicie wyłą czony spod
gospodarczej ingerencji człowieka, oraz rezerwaty częściowe, na któ rych dozwolone, a
czasem nawet konieczne. są niektó re zabiegi gospodarcze, mają ce na celu zabezpieczenie
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trwałości tych obiektó w. Pierwszym leśnym rezerwatem przyrody na świecie jest chroniony
od 1826 r. rezerwat cisowy Wierzchlesie w Borach Tucholskich na Pomorzu.
roślinność– ogó ł zbiorowisk roślinnych występują cych na określonym terenie.
rozlewisko – teren zalany wodą ; zbiornik wody powstały w miejscu nisko położ onym,
zwykle przy rzece lub jeziorze, na skutek wiosennej powodzi, długotrwałych opadó w itp.
ró w melioracyjny – sztuczne koryto o przekroju trapezowym, wykopane w ziemi dla
regulowania stosunkó w wodnych w glebie przez odwodnienie lub nawodnienie.
ró wnina – forma terenu w postaci rozległej płaszczyzny poziomej lub lekko nachylonej.
ruda darniowa (ruda łą kowa, rudawiec) – odmiana limonitu osadzona w terenach
podmokłych przez wody gruntowe bogate w rozpuszczone zwią zki ż elaza w strefie wysokich
potencjałó w redoks; tworzy czarnobrunatne grudy lub zwarte, trudne do przebicia warstwy.
rzeźba terenu (refief) – nieró wności powierzchni terenu, ró ż nych rozmiaró w (makro-, mezo-,
mikro-) odchylenia od powierzchni płaskiej.
sadzonka – młoda roślina lub część rośliny (pędu, korzenia, liścia) odcięta od rośliny
macierzystej, przeznaczona do sadzenia.
samosiejka – młoda roślina pochodzą ca z samosiewu.
samosiew – 1. proces samoczynnego (bez udziału człowieka) obsiewania się roślin; rozró ż nia
się samosiew gó rny – gdy młode pokolenie rozwija się bezpośrednio pod roślinami
macierzystymi oraz samosiew boczny – gdy młode rośliny wyrastają w pewnej odległości od
roślin macierzystych z nasion przyniesionych np. przez wiatr. 2. młode pokolenie roślin,
wyrosłe z nasion, któ re dostały się do gleby bez udziału człowieka.
sandr – rozległy, płaski stoż ek napływowy, lekko nachylony w stronę dystalną , znajdują cy
się bezpośrednio prze moreną czołową ; zbudowany z piaskó w i ż wiró w osadzonych przez
wody topnieją cego lodowca.
saprofagi – organizmy zwierzęce poż erają ce szczą tki martwych roślin i zwierzą t.
siećhydrograficzna – układ rzek, strumieni, kanałó w, jezior itp. w rozpatrywanym regionie.
siedlisko (biotop, ekotop) – kompleks abiotycznych warunkó w zewnętrznych (dla biotopó w
lą dowych: klimat, warunki glebowe, położ enie względem biotopó w są siednich), w któ rych
istnieje określona biocenoza.
siedlisko eutroficzne – biotop zasobny w składniki odż ywcze.
siedlisko mezotroficzne – biotop średnio zasobny w składniki odż ywcze.
siedlisko oligotroficzne – biotop ubogi w składniki odż ywcze.
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siedliskoznawstwo leśne – dyscyplina zajmują ca się badaniem funkcjonowania leśnych
biotopó w (naturalnych i zagospodarowanych) oraz poznawaniem przyrodniczych warunkó w
produkcji leśnej.
siew – umieszczenie nasion w przygotowanej glebie.
siewka – młoda roślina wyrosła z rozsianego nasienia.
stanowisko dokumentacyjne – nie wyodrębniają ce się na powierzchni lub moż liwe do
udostępnienia, waż ne pod względem naukowym i dydaktycznym miejsce występowania
formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości, tworó w mineralnych lub fragment
eksploatowanego i nieczynnego wyrobiska powierzchniowego lub podziemnego.
stanowisko reliktowe – miejsce, na któ rym jakiś dziś rzadki gatunek rośliny lub zwierzęcia
zachował się bez przerwy od czasu, gdy był bardziej rozpowszechniony.
starodrzew – 1. w znaczeniu biologicznym drzewostan, któ ry zbliż a się do kresu swego
ż ycia; tworzą go zwykle drzewa okazałych rozmiaró w, często wykazują ce osłabienie wzrostu
i owocowania. 2. w leśnictwie – drzewostan przeszłorębny, któ rego wiek przekroczył przyjętą
kolej rębu.
starorzecze – łukowato wygięty zbiornik wodny będą cy pozostałością po odciętym zakolu
rzeki meandrujacej.
staw – 1. niewielki śró dlą dowy zbiornik wó d powierzchniowych, przeważ nie sztuczny.
2. część składowa nazw jezior gó rskich w Tatrach i Sudetach.
strzał
a – nadziemna część drzewa bez gałęzi, regularnie wykształcony pień, któ rego oś
biegnie bez rozgałęzień i ostrych skrętó w od podstawy aż do wierzchołka; strzałę
wykształcają cą głó wnie gatunki iglaste, spośró d liściastych – olcha.
sukcesja pierwotna – proces inicjacji i rozwoju zbiorowiska roślinnego (i całej biocenozy)
na siedliskach wolnych dotychczas od organizmó w ż ywych, ich szczą tkó w lub innej formy
materii organicznej w granicach potencjalnej biochory i względnie jednorodnego siedliska.
Moż e być: 1) kreatywna – gdy pionierska roślinność wkracza na teren wolny dotą d od
organizmó w ż ywych i rozwija się aż do stadium terminalnego; 2) replikatywna – gdy rozwó j
zbiorowiska roślinnego zostaje pemanentnie powstrzymywany (np. wskutek erozji) i musi co
pewien czas rozpoczynać się od nowa.
sukcesja wtó rna – proces inicjacji i rozwoju zbiorowiska roślinnego (i całej biocenozy) na
siedliskach wcześniej zasiedlonych w granicach całej, lub części, potencjalnej biochory za
pomocą propagul pochodzą cych z zewną trz. Moż e być: 1) tworzą ca (kreatywna) – gdy
prowadzi do powstania w danym położ eniu zbiorowiska końcowego (terminalnego)
odmiennego od tego, któ re występowało tam pierwotnie (np. po odwodnieniu); 2)
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odtwarzają ca – prowadzą ca do restytucji zbiorowiska końcowego występują cego uprzednio w
danym położ eniu.
system korzeniowy – 1. całość podziemnych organó w danej rośliny lub grupy roślin. 2.
specyficzny dla danego gatunku układ korzeni w przestrzeni glebowej.
szata roślinna – ogó ł roślin okrywają cych (porastają cych) Ziemię, albo jaką ś jej część
(kontynent, krainę itp.).
szkodniki pierwotne – gatunki szkodnikó w atakują ce zupełnie zdrowe drzewa.
szkodniki nękające – gatunki szkodnikó w, któ rych atak nie zabija danego drzewa, ale je
osłabia.
szkodniki wtó rne – gatunki szkodnikó w atakują ce drzewa osłabione działaniem innych
czynnikó w np. obniż eniem poziomu wó d gruntowych, zanieczyszczeniami przemysłowymi
lub atakiem szkodnikó w pierwotnych bą dź nękają cych.
szkó ł
ka leśna – teren przeznaczony do produkcji sadzonek drzew i krzewó w leśnych.
szuwar – zbiorowisko roślinności bagiennej składają ce się z duż ych bylin jednoliściennych
(wielkich turzyc, pałki, tataraku, trzciny, oczeretu itd.) zakorzeniają cych się na dnie płytkich
wó d.
szyja korzeniowa – miejsce na pniu rosną cego drzewa tuż przy ziemi, stanowią ce przejście
między pniem a karpą . Termin stosowany takż e, choć rzadziej, w odniesieniu do roślin
zielnych.
szyszka – drewnieją cy kwiatostan drzew iglastych złoż ony z osi i osadzonych na niej łusek
nasiennych i okrywowych.
ścieki –

zuż yte wody zanieczyszczone ró żnymi substancjami rozpuszczalnymi i

nierozpuszczalnymi, organicznymi i nieorganicznymi, odprowadzane do gruntu, do rzek,
jezior albo do oczyszczalni ściekó w; wykorzystywane też do nawoż ą cego nawadniania gleb
rolnych i leśnych.
śció ł
ka leśna – nadziemna część opadu leśnego; śwież o zrzucone na powierzchnię gleby
nadziemne części roślin (liście, igliwie, gałą zki, fragmenty kory, szyszki itp.) oraz ciała i
ekstrementy owadó w i innych zwierzą t ż yją cych w lesie, nie wykazują ce jeszcze
morfologicznie uchwytnych śladó w rozkładu i nie zintegrowane z poziomem podśció łki
(drobne elementy śció łki mogą być zwiewane przez wiatr).
śniegoł
om – 1. łamanie się gałęzi i wierzchołkó w drzew, a niekiedy nawet pni, wskutek
obcią ż enia przez obfity opad mokrego śniegu. 2.

drzewo lub gałęzie złamane wskutek

nadmiernego obcią ż enia korony mokrym śniegiem.
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taksacja – 1. w urzą dzaniu lasu – prace terenowe przy sporzą dzaniu planu urzą dzenia lasu w
skład któ rych wchodzą : wyznaczenie granic wyłą czeń taksacyjnych, sporzą dzenie opisu
taksacyjnego wyłą czeń, inwentaryzacja zasobó w drzewnych i zaprojektowanie wskazań
gospodarczych.

2. w gleboznawstwie – zespó ł czynności wykonywanych w terenie i

laboratorium niezbędnych do prawidłowej oceny bonitacji gleb jakiegoś obszaru; często
taksacja obejmuje ró wnież

pomiary umoż liwiają ce wykonanie odpowiednich map

bonitacyjnych.
topografia – 1. przestrzenny układ obiektó w terenowych i relief jakiejś okolicy. 2. dział
geodezji zajmują cy się metodami sporzą dzania zdjęć i map powierzchni Ziemi
(miernictwo).
torf – 1. organiczny produkt powolnych, strukturalnych i chemicznych przemian, jakim
podlegają obumarłe rośliny bagienne w warunkach duż ego uwilgotnienia i trwałej
anaerobiozy; torf zawiera, opró cz pewnej ilości substancji humusowych, sporo słabo
rozłoż onych resztek roślinnych i składnikó w popielnych. Według składu botanicznego masy
torfowej wyró ż nia się torf niski mechowiskowy, turzycowiskowy, szuwarowy lub olesowy
oraz torf wysoki mszarny, wrzosowiskowy lub bó rbagnowy. 2.

grunt pochodzenia

organicznego, odznaczają cy się duż ą nasią kliwością , słabą nośnością , nieodporny na działanie
mrozu, nieprzydatny jako materiał budowlany i podłoż e pod budowle. 3. niskiej jakości
materiał opałowy (po wysuszeniu).
torfienie – proces powstawania torfu z obumarłej roślinności torfotwó rczej.
torfowisko – podmokły teren porośnięty roślinami bagiennymi, któ rych resztki ulegają z
czasem procesowi torfienia i tworzą złoż e torfu; gó rna, biologicznie czynna warstwa torfu jest
glebą torfową . Według stosunkó w hydrologicznych i składu botanicznego roślinności
torfotwó rczej torfowiska dzieli się na wysokie, niskie i przejściowe.
trzcinniczysko – teren silnie zachwaszczony trzcinnikiem (Calamagrostis epigeios).
trzebieże –

w leśnictwie –

zespó ł zabiegó w pielęgnacyjnych wykonywanych w

drzewostanach powyż ej I klasy wieku, polegają cy na wybraniu w drzewostanie określonej
liczby tzw. drzew dorodnych i dalszym ich prowadzeniu, m. in. poprzez usuwanie drzew
hamują cych ich rozwó j (tzw. drzew szkodliwych). Rozró ż niamy trzebież e wczesne (w II
klasie wieku) i pó źne (w drzewostanach starszych).
typ siedliskowy lasu – uogó lnione pojęcie grupy siedlisk o podobnej przydatności do
produkcji leśnej; podstawowa jednostka klasyfikacji typologicznej w Polsce.
uprawa – 1. w leśnictwie – najmłodsza faza rozwojowa lasu trwają ca od momentu
posadzenia sadzonek lub wysiania nasion do osią gnięcia zwarcia przez młode drzewka (wiek
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ok. 10 lat). 2. cykl zajęć od zasiewu (sadzenia) roślin uż ytkowych do chwili zbioru plonó w. 3.
rośliny hodowane na określonej przestrzeni.
uprawa gleby – 1. działanie na glebę środkami technicznymi w celu poprawienia jej
właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych. 2. przygotowanie gleby pod zasiew
lub sadzenie roślin.
uroczysko – kompleks leśny o powierzchni od kilku do kilkuset ha lub część większego
kompleksu leśnego, odró ż niany od innych kompleksó w dzięki naturalnym granicom i
lokalnej nazwie ludowej.
użytek ekologiczny – zasługują ca na ochronę prawną pozostałość ekosystemó w, mają ca
znaczenie dla zachowania unikatowych zasobó w genowych i typó w zbiorowisk, jak:
naturalne zbiorniki wodne, śró dpolne i śró dleśne „ oczka wodne”, kępy drzew i krzewó w,
bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie uż ytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne,
skarpy, kamieńce oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunkó w roślin i zwierzą t, w
tym miejsca ich sezonowego przebywania lub rozrodu.
wąwó z – sucha dolina o wą skim dnie i stromych, urwistych zboczach, powstała wskutek
erozji w średnio spoistych utworach (glinach, lessach).
wiatroł
om – drzewo złamane przez wiatr.
wiatrował(wykrot, wywrot) – drzewo wywalone z korzeniami przez wiatr. Najczęściej
wywalane są drzewa o płaskim (talerzowym) systemie korzeniowym (np. świerki) na glebach
płytkich lub podmokłych.
wierzchó wka ~ woda gruntowa.
woda gruntowa – podparta woda grawitacyjna zdolna do tworzenia swobodnej powierzchni
(zwierciadła) w naturalnych lub sztucznych rozcięciach terenu (wykopach, rowach, studniach
itp.) sięgają cych do warstwy wodonośnej; woda gruntowa występują ca płytko i okresowo
zanikają ca nosi nazwę wierzchó wki lub wody zaskó rnej.
wprowadzanie podszytu – siew lub sadzenie pod okapem drzewostanu gatunkó w drzew i /
albo krzewó w chronią cych glebę przed degradacją

i wzmagają cych jej aktywność

biologiczną .
wrzosowisko – bezleśna formacja roślinna, któ rej głó wnym składnikiem są niewielkie,
kseromorficzne krzewinki – w Polsce przede wszystkim wrzos zwyczajny, w zachodniej
Europie ró wnież wrzosiec, janowiec, ż arnowiec i in.; wrzosowiska występują w klimacie
umiarkowanym i wilgotnym, na glebach ubogich i kwaśnych; typowym zjawiskiem są gęsto
splą tane, zdrewniałe wieloletnie pędy, tworzą ce na powierzchni gleby rodzaj grubego
wojłoku. Wrzosowiskom przypisuje się znaczną rolę w bielicowaniu gleb.
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wspó ł
rzędne – liczby lub uporzą dkowane układy liczb określają ce położ enia tworó w
geometrycznych (np. punktó w, prostych, płaszczyzn) na prostych, na płaszczyznach, w
przestrzeni, na powierzchniach, jak też położ enia układó w mechanicznych w ró ż nych
chwilach czasu. Najprostszymi układami wspó łrzędnych są układy kartezjańskie na
płaszczyźnie i w przestrzeni tró jwymiarowej.
wydma – piaszczyste wzniesienie o ró ż nym kształcie, usypane przez wiatr; rozró ż nia się
wydmy nadmorskie i śró dlą dowe, a takż e wydmy wędrują ce i ustalone oraz – zależ nie od
formy; wydmy paraboliczne, podłuż ne, poprzeczne i barchany.
wydma paraboliczna – U-kształtna wydma, któ rej forma została spowodowana szybszym
przesuwaniem się części środkowej w stosunku do obydwu ramion; na terenie Polski wydmy
paraboliczne zostały usypane przez wiatry wieją ce z sektoró w zachodnich; obecnie są w
większości utrwalone przez roślinność (bory sosnowe).
wykrocisko – spowodowana wiatrowałem okrą gława lub pó łksięż ycowata płytka wyrwa w
glebie wraz z niewielkim wzgó rkiem utworzonym z materiału glebowego osypują cego się
spomiędzy wyrwanych z gleby korzeni (tarcza korzeniowa); jest jedną z form oddziaływania
roślinności leśnej na gleby i na rzeźbę terenu.
zabagnienie – spowodowane silnym zawilgoceniem gleby trwałe obniż enie jej potencjału
oksydacyjno-redukcyjnego, któ remu towarzyszy oglejenie oraz gromadzenie się w glebie i na
jej powierzchni słabo rozłoż onych resztek hydrofilowej roślinności; w skrajnych przypadkach
dochodzi do powstawania torfowisk.
zabiegi agrotechniczne – uprawa gleby polegają ca na spulchnianiu, odwracaniu i mieszaniu
określonej warstwy oraz na kształtowaniu powierzchni gleby, niszczeniu chwastó w itp.
zachwaszczenie gleby – forma degradacji siedliska; pojawienie się na glebie ucią ż liwych
(trudnych do zwalczenia) chwastó w jednorocznych i wieloletnich, stanowią cych silną
konkurencję dla roślin uprawnych i utrudniają cych uprawę gleby.
zadarnienie – 1. naturalne porośnięcie gleby roślinami trawiastymi, w leśnictwie
niepoż ą dana cecha utrudniają ca naturalne i sztuczne odnowienie lasu. 2. celowe
doprowadzenie do pokrycia gleby trawami.
zadrzewienie – w leśnictwie – waż na cecha każ dego drzewostanu, w uprawach i młodnikach
określana na podstawie pokrycia powierzchni przez młode drzewka, a w starszych
drzewostanach przez poró wnanie zasobności danego drzewostanu z odpowiednią zasobnością
tabelaryczną
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zadrzewienia śró dpolne – pojedyncze drzewa i krzewy lub ich skupienia nie będą ce
zbiorowiskami leśnymi, wraz z zajmowanym terenem i pozostałymi składnikami jego szaty
roślinnej (takż e fauny).
zagajnik – potoczna nazwa młodego, niewielkiego powierzchniowo lasu, niekiedy odnoszona
ró wnież do młodnikó w śró dpolnych.
zalesienia – zakładanie ~ upraw leśnych na terenach nieleśnych (np. gruntach porolnych).
zapust – nieodnowiona powierzchnia leśna porastają ca dziko rosną cymi, nie pielęgnowanymi
młodymi drzewami (zwykle gatunkó w lekkonasiennych – brzozą , sosną itp.).
zarośla – potoczna nazwa gęstych zbiorowisk krzewiastych (kosó wki, wierzby itp.).
zdjęcie fitosocjologiczne – dokładny opis roślinności występują cej na powierzchni
reprezentują cej dane zbiorowisko; opis dokonywany zwykle rutynowo metodą BraunBlanqueta, zawiera spis gatunkó w roślin wraz z podaniem warstwy, w któ rej dany gatunek
występuje oraz jego ilościowości, towarzyskości, a czasem ró wnież ż ywotności.
zespó łroślinny (fitoasocjacja) – podstawowa jednostka systematyki fitosocjologicznej; typ
zbiorowiska roślinnego wyró ż niają cy się właściwą

sobie, powtarzalną

kombinacją

zasadniczych gatunkó w, wśró d któ rych szczegó lnie waż ną rolę odgrywają tzw. gatunki
charakterystyczne, występują ce wyłą cznie (lub prawie wyłą cznie) w danym zespole.
zgryzanie – odcinanie zębami przez zwierzęta roślinoż erne pędó w młodych drzew i krzewó w
w celu zdobycia pokarmu lub ścierania siekaczy; najwięcej zgryzają jelenie, sarny i zają ce;
najczęściej zgryzane są siewki i sadzonki sosny, jodły, świerka, jesionu, dębu, klonu.
zlewnia – obszar, z któ rego wszystkie wody powierzchniowe i podziemne spływają do
jednego miejsca (rzeki lub zbiornika). Rozró ż nia się zlewnie powierzchniowe i zlewnie
podziemne. Obszar zlewni moż e, ale nie musi pokrywać się z obszarem dorzecza.
zlodowacenie – tworzenie się wielkich lodowcó w pokrywają cych znaczne obszary Ziemi.
Ostatni, kilkufazowy okres, w któ rym lą doló d ze Skandynawii pokrył wielką część Europy,
łą cznie z Polską , zwany jest epoką lodowcową (plejstocen).
zmrozowisko – zastoisko zimnego powietrza; teren, któ ry ze względu na swą topografię
(utrudniony odpływ zimnego powietrza) szczegó lnie sprzyja powstawaniu wczesnych
jesiennych i pó źnych wiosennych przymrozkó w przygruntowych, bardzo niekorzystnie
wpływają cych na roślinność.
zoocenoza – wielogatunkowy zespó ł zwierzą t zasiedlają cych określone środowisko; składnik
biocenozy istnieją cy w ekosystemie tylko w powią zaniu z pozostałymi elementami
środowiska.
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zrąb zupeł
ny – powierzchnia leśna, z któ rej drzewostan został usunięty całkowicie w jednym
cięciu.
zrywka drewna – w leśnictwie przemieszczanie (przecią ganie) pni drzew od miejsca ścinki
przy pniu do dró g dostępnych dla środkó w transportowych.
zwarcie drzewostanu – rodzaj i stopień wypełnienia przestrzeni w drzewostanie przez
korony drzew; wyró żnia się 3 rodzaje zwarcia: poziome, pionowe i schodkowe, a w
przypadku zwarcia poziomego 5 stopni; silne, pełne, umiarkowane, przerywane i luźne.
Powyższy leksykon opracowano głó wnie na podstawie: „Leksykonu ekologiczno-gleboznawczego”
(Prusinkiewicz Z., 1994), „Instrukcji urzą dzania lasu” (MOŚ ,ZniL, DGLP, 1994), Ustawy o lasach oraz
Ustawy o ochronie przyrody.
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