
ANEKS 

do Opinii 

Rady Naukowej Le śnictwa 

przy Prezesie Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej 

w sprawie zamierania drzewostanów świerkowych 

na obszarze nadleśnictw Bia łowie ża, Browsk i Hajnówka 

wchodzących w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Bia łowieska" 

Fot. 9. Widoczny z lotu ptaka fragment Puszczy Bia łowieskiej z drzewostanami świerkowymi 

uszkodzonymi przez kornika drukarza (koloru szaro-fioletowego) 

(fot. RDLP — Marek Taradejna). 

Warszawa, 11.03.2016 rok 
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ANEKS cz. I. 

Scenariusz ochrony biernej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym 

"Puszcza Bia łowieska" 

Arbitralne decyzje Ministra Środowiska z dnia 16.05.2012 (zmniejszenie rozmiaru ci ęć  do 48,5 

tys. m 3) i 17.05.2012 (zakaz ci ęć  w drzewostanach, w których wyst ępuje ponad 10% drzew w wieku 

powyżej 100 lat) uniemoż liwiły leśnikom skuteczne powstrzymanie gradacji kornika drukarza. 

Doprowadziło to do obecnej sytuacji (oko ło 700 tys. m 3  martwych drzew). Dalszy, lawinowy rozwój 

gradacji kornika drukarza, spowodowa łby w ciągu najbliższych (kilku do kilkunastu) lat zamarcie 

prawie wszystkich świerków (także młodszych klas wieku) w trzech nadle śnictwach LKP „Puszcza 

Białowieska". W ślad za tym ustąpiłyby najpierw gatunki ro ś lin, grzybów i zwierząt związane z żywymi 

świerkami, a następnie gatunki zwi ązane z drewnem martwych świerków — stoj ących i leżących — 

których mi ąższość  stopniowo będzie się  zmniejszała. 

Nagromadzone w du żych ilościach drewno martwych drzew i igliwie świerkowe (obecnie 

około milion ton) stanowi ć  będzie coraz większą  przeszkod ę  dla naturalnego odnowienia 

drzewostanów. Ju ż  teraz w wielu miejscach grubo ść  kwaśnej, butwiejącej próchnicy przekracza 5 cm, 

co radykalnie hamuje pojawienie si ę  młodego pokolenia lasu. Podobny, negatywny wp ływ na 

naturalne procesy sukcesyjne, wywiera pojawiaj ąca się  w miejscu zamieraj ących drzewostanów 

świerkowych darń  trzcinnika. Potrzeba b ędzie dziesiątków lat, aby na jej miejscu pojawi ło się  
nieliczne odnowienie gatunków drzewiastych. Powrót zrównowa żonych siedliskowo ekosystemów 

leśnych w drodze naturalnej sukcesji mo że potrwa ć  w tych warunkach setki lat. Z wieloletnich bada ń , 

prowadzonych w tzw. Rezerwacie Ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego wiadomo (Bernadzki i 

in. 2012), że ochrona naturalnych procesów sukcesyjnych na dominuj ących w Puszczy siedliskach 

grądowych prowadzi do stopniowej eliminacji sosny, d ębu, klonu, wiązu i świerka, na rzecz dominacji 

grabu i leszczyny. Zubo żenie składu gatunkowego puszcza ńskich drzewostanów nieuchronnie 

doprowadzi do znacznego zubo żenia bioróżnorodności w Puszczy. 

Na skutek forsowania ochrony biernej zagro żone są  priorytetowe siedliska do których 

zachowania zobowi ązuje gospodarzy Puszczy Bia łowieskiej fakt obj ęcia całego jej obszaru wymogami 

zachowania stanu siedlisk w obszarach Natura 2000. 

W zamieraj ących świerczynach, w zwi ązku z rozkładem du żej ilości martwej materii 

organicznej, występuje znaczna nadwy żka emisji CO2. 
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ANEKS cz. 11. 

Scenariusz ochrony czynnej (z udzia łem leśników) w Le śnym Kompleksie Promocyjnym 

"Puszcza Białowieska" 

W drzewostanach gospodarczych procesy samoregulacyjne przebiegaj ą  inaczej niż  w lasach 
pierwotnych, czy naturalnych. Ekosystemy drzewostanów gospodarczych musz ą  być  wspierane przez 
człowieka. Niezb ędna jest w nich czynna ochrona przyrody, dzi ęki której moż liwe byłoby: 

1. Opanowanie gradacji kornika drukarza i utrzymanie ci ągłości występowania świerka, a tym 

samym wszystkich towarzysz ących mu gatunków ro ślin, grzybów i zwierząt (w tym dzięcioła 

trój pa lczastego). 

2. Stopniowe przekszta łcanie monokultur świerkowych i pozosta łych niestabilnych 

drzewostanów (zniekszta łconych pod względem składu gatunkowego, struktu ry  wiekowej i 
innych cech) w zbli żone do naturalnych ekosystemy le śne (wzbogacone o elementy po żądane 

przyrodniczo i krajobrazowo). 

3. Zaopatrzenie lokalnej ludno ści i przedsiębiorstw w surowiec drzewny, b ędący efektem 

zabiegów zwi ązanych z czynn ą  ochron ą  przyrody (ograniczeniem gradacji owadów, 

przebudową  drzewostanów) i z wielofunkcyjn ą  gospodarką  leśną . 

4. Niedopuszczenie do nagromadzenia du żej liczby stoj ących martwych świerków, 

stanowiących powa żne zagro żenie dla przebywaj ących w nim osób, co zmusza gospodarzy do 

czasowego ograniczenia wst ępu do lasu, zamykania szlaków tu rystycznych i dróg. 

5. Niedopuszczenie do nadmiernego nagromadzenia martwych drzew, powoduj ącego realne 

zagro żenie pożarowe. 

6. Wypełnianie zapisów aktów prawa mi ędzynarodowego (Natura 2000, Światowe 

Dziedzictwo UNESCO) i krajowego (Ustawa o lasach, Ustawa o ochronie przyrody). 

Leśnicy wiedzą  jak stosowa ć  ochronę  czynną . Wiedzą  też  jak przebudowa ć  drzewostany, 

kszta łtując je wed ług naturalnych wzorców i zwi ększa ć  ich odporność . W obecnym stanie rzeczy 

należałoby pozwolić  im na podjęcie niezwłocznych dzia ła ń , mających na celu opanowanie gradacji 

kornika drukarza i ratowanie pozosta łych jeszcze przy życiu świerków. Przy obecnym nasileniu 

gradacji trudno przewidzie ć  efekty spó źnionej interwencji. Wiele zale ży od tego, czy usuwanie drzew 

opanowanych przez kornika uda si ę  zakończyć  przed jego kolejn ą  rójką, która jest spodziewana na 

przełomie kwietnia i maja 2016 roku. 

Na miejscu zamarłych drzewostanów świerkowych le śnicy będą  odnawiać  las, wzorując się  na 

zachowanych naturalnych ekosystemach Puszczy Bia łowieskiej, nadając mu skład gatunkowy zgodny 

z siedliskiem, w którym nie powinno zabrakn ąć  dębu, jesionu czy lipy. Aby nie dopu ścić  do 

nadmiernego zakwaszenia gleby, trzeba b ędzie usunąć  nadmiar drewna martwych świerków, a w 

celu przyśpieszenia procesów humifikacji konieczne mo że okaza ć  się  mieszanie kwa śnej 

ektopróchnicy z glebą  mineralną . Ten ostatni zabieg u łatwi też  naturalny obsiew drzew. Samosiew 

może być  w razie potrzeby uzupe łniony odnowieniem sztucznym odpowiednich gatunków drzew, 

zgodnie z panuj ącymi w danym miejscu warunkami siedliskowymi. 
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Na obszarze wszystkich nadle śnictw w LKP „Puszcza Bia łowieska" nale żałoby (w ramach 

realnie ustalonego rozmiaru ci ęć) prowadzi ć  przebudowę  zniekszta łconych drzewostanów 

gospodarczych, pod kątem zgodności ich składu gatunkowego oraz struktu ry  wiekowej z naturalnymi 

wzorcami. Nale ża łoby przy tym zadba ć  o odpowiedni udzia ł  takich gatunków jak d ąb, lipa, jesion, a 

także świerk, poniewa ż  w Puszczy Bia łowieskiej są  siedliska, na których jest on naturalnym 

składnikiem ekosystemów le śnych (Bernadzki i in. 2012). W pierwszej kolejno ści należałoby 

przebudowa ć  lite drzewostany sosnowe i pozosta łe po gradacji drzewostany świerkowe, rosn ące na 

nieodpowiednich dla nich siedliskach. W ten sposób zosta łaby też  zwiększona ich odporno ść  na 

dzia łanie nie tylko czynników o żywionych (gradacje owadów, choroby grzybowe), ale i nieo żywionych 

(szkody od wiatru i oki ści śnieżnej). 

Aby podejmowane zabiegi hodowlane mia ły szansę  powodzenia, muszą  one iść  w parze z 

działaniami ochronnymi. Do nich nale ży ochrona przed du żymi ssakami roś linożernymi, poniewa ż  ich 

zagęszczenie znacznie przekracza pojemno ść  ekosystemów le śnych Puszczy Bia łowieskiej. 
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ANEKS cz. HI. 

Szczegółowy przebieg zmian uwarunkowań  prawnych w zakresie możliwości realizacji zada ń  
gospodarczych na terenie nadleśnictw puszczańskich — przyczyny i uwarunkowania powstania i 

rozwoju klęski 

(opracowano na podstawie materiałów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku 

z grudnia 2015 roku) 

Zgodnie z zapisami planów urz ądzenia lasu dla Nadle śnictw Bia łowieża, Browsk i Hajnówka oraz 

istniejącymi regulacjami prawnymi, w przypadku wyst ąpienia drzew zasiedlonych przez kornika 

drukarza istnia ła mo ż liwość  ich niezw łocznego usuwania z drzewostanów do 2008 roku. 

Dzia łania takie, po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, podejmowano 

również  w rezerwatach przyrody (obj ętych ochron ą  czynną). Występowanie kornika drukarza byto 

aktywnie monitorowane i nie dochodzi ło do masowego rozpadu drzewostanów z udzia łem 

świerka. W 1998 roku Dyrektor Generalny Lasów Pa ństwowych wydał  decyzję  nr 48/98, o zakazie 

wycinania w Puszczy Bia łowieskiej drzew, które w tym czasie by ły starsze ni ż  100 lat. Decyzja ta 

dopuszczała jednak ich usuwanie, za zgod ą  Głównego Konserwatora Przyrody, w przypadkach 

niezbędnych cięć  sanitarnych. 

Od 2008 roku, Wojewódzki Konserwator Przyrody, a pó źniej Regionalny Dyrektor Ochrony 

Ś rodowiska w Bia łymstoku, nie wydawali zgody na usuwanie zasiedlonych świerków w rezerwatach 

przyrody na terenie nadle śnictw Puszczy Bia łowieskiej. Spowodowa ło to, że du ża część  
zasiedlonych drzew pozosta ła w drzewostanach, umo ż liwiając dalszy rozwój kornika. 

W związku z zaistnia łą  sytuacją, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa ństwowych w 

Białymstoku, w zarz ądzeniu nr 19 z dnia 9 czerwca 2008, poleci ł  nadleśnictwom sta łe monitorowanie i 

informowanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o występujących zagro żeniach trwa łości lasu w 

rezerwatach przyrody, w tym równie ż  o zamieraniu świerka z powodu dzia łalno ści kornika. 

W dniu 16 maja 2012 roku Decyzj ą  Ministra Środowiska zosta ły zatwierdzone Plany Urz ądzenia 

Lasu dla nadle śnictw kompleksu Puszczy Bia łowieskiej: Bia łowieża, Browsk, Hajnówka na lata 2012-

2021 z łącznym etatem mi ąższościowym użytków głównych (rębnych i przedrębnych) w wysoko ści 

107,4 tys. m3  rocznie. W przedmiotowej decyzji wyst ąpiła rozbie żność  pomiędzy orzeczeniem decyzji, a 

jej uzasadnieniem. Zamiast rozmiaru ci ęć  wskazanego w planach urz ądzenia lasu ustalono rozmiar 

pozyskania dla Nadle śnictw Bia łowie ża, Browsk i Hajnówka w wysoko ści nieprzekraczaj ącej łącznie 

48,5 tys. m 3  rocznie. 

W dniu 17 maja 2012 roku Minister Ś rodowiska podj ął  decyzj ę  o wyłączeniu z 

zabiegów gospodarczych wszystkich drzewostanów na terenie LKP „Puszcza Bia łowieska", gdzie 

przynajmniej 10% drzew przekroczy ło wiek 100 lat (kryterium zaproponowane przez prof. T. 

Wesołowskiego). W związku z tym wyłączono 13 790 ha lasu, z czego 8 785 ha poza rezerwatami 

przyrody. Drzewostanów z panuj ącym świerkiem, niezale żnie od wieku, na tym obszarze jest 13 371 

ha (4,9 mln m 3), w tym drzewostanów w wieku powy żej 100 lat 4 982 ha (1,9 mln m3). 
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W dniu 23 maja 2012 roku Dyrektor Generalny Lasów Pa ń stwowych wyda ł  polecenie 

dotycz ące wyłączenia z zabiegów pozyskiwania drewna drzewostanów spe łniających 

„kryterium prof. T. Weso łowskiego" oraz we ryfikacji planów cięć  u żytków przedrębnych i rębnych w 

obowiązujących Planach Urz ądzenia Lasu na lata 2012-2021. 

Wobec zaistnia łej sytuacji Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa ństwowych w 

Bia łymstoku wyda ł  nadle śniczym nadle ś nictw w Puszczy Bia łowieskiej polecenie o metodach 

post ę powania w zagro żonych drzewostanach świerkowych. Zgodnie z nim: w 

drzewostanach w wieku poni żej 100 lat nadleśnictwa realizują  zadania zgodnie z Instrukcj ą  Ochrony 

Lasu; w drzewostanach w wieku powy żej 100 lat realizuj ą  zadania zgodnie z decyzj ą  48/98; z 

terenu rezerwatów sk ładaj ą  do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bia łymstoku bie żące 

informacji o zagro żeniach. 

W dniu 15 czerwca 2012 roku Dyrektor Generalny Lasów Pa ń stwowych wystosowa ł  
pismo do Głównego Konserwatora Przyrody informuj ące o powtórnej analizie Planów Urz ądzania 

Lasu (PUL) dla nadle śnictw Puszczy Bia łowieskiej oraz przedstawi ł  do akceptacji dodatkowe kryteria 

ograniczaj ące dzia łania hodowlano-ochronne podj ęte w ramach planowania urz ądzeniowego. 

Minister Ś rodowiska, decyzj ą  z dnia 28 czerwca 2012 roku, stwierdzi ł  niewa żność  decyzji 

Ministra Ś rodowiska z dnia 16 maja 2012 roku z uwagi na sprzeczno ść  pomiędzy uzasadnieniem, a 

sentencj ą  decyzji, co narusza ło a rt .  107 KPA. 

Dnia 26 czerwca 2012 roku Regionalna Dyrekcja Lasów Pa ń stwowych w 

Bia łymstoku, na podstawie pism nadle śnictw, wystą pi ła drogą  służbową  przez Dyrekcj ę  
Generaln ą  Lasów Pa ństwowych do G łównego Konserwatora Przyrody o zgod ę  na usunięcie 

świerków w wieku ponad 100 lat zasiedlonych przez kornika. 

Dnia 17 lipca 2012 roku Regionalna Dyrekcja Lasów Pa ństwowych w Bia łymstoku, tą  samą  
drogą  jak powyżej, wystosowa ła kolejny wniosek o zgod ę  na podj ęcie odpowiednich dzia ła ń  
ograniczaj ących gradacj ę , umoż liwiając ochron ę  cennych przyrodniczo drzewostanów. 

Wystąpiono o umoż liwienie ścięcia, okorowania i pozostawienia do naturalnego rozk ładu zasiedlonych 

świerków w wieku ponad 100 lat. Na powy ższe wnioski Minister Środowiska odpowiedzia ł  dnia 25 lipca 

2012, odmawiając zgody na wnioskowane dzia łania. 

Decyzją  z dnia 18 lipca 2012 roku Minister Ś rodowiska odmówi ł  zatwierdzenia PUL dla 

Nadleśnictw: Białowieża, Browsk, Hajnówka na lata 2012-2021 (na wniosek DGLP z 28 marca 2012 r.) z 

uwagi na to, i ż  „zadania w zakresie prowadzenia gospodarki le śnej zaplanowane w projekcie 

PUL nie gwarantuj ą  nale żytej ochrony siedlisk gatunków i procesów przyrodniczych, 

między innymi poprzez nie wy łączenie z u żytkowania drzewostanów z udzia łem gatunków 

drzew w wieku 100 lat i starszych, przez co nie uwzgl ędniają  potrzeby szczególnej ochrony 

Puszczy Białowieskiej". 

W 2012 roku zaobserwowano znaczne zwi ększenie liczby świerków zaatakowanych 

przez kornika drukarza. Nadle śnictwa składa ły na bieżąco informacje o rozwoju sytuacji w 

drzewostanach świerkowych. 

Po dostosowaniu zapisów planów urz ądzenia lasu dla nadle ś nictw LKP „Puszcza 

Białowieska" do wymogów Ministra Środowiska, w dniu 9 października 2012 roku Minister zatwierdzi ł  
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przed łożone plany. Na ich podstawie u żytkowanie drzewostanów w okresie 10 lat nie mo że 

przekroczyć  485 tys. m3  drewna. Powyższa wartość  zosta ła wskazana do pozyskania tylko w 

drzewostanach do 100 lat. 

Plan urządzania lasu okre ś la etat u żytkowania biorąc pod uwagę  potrzeby hodowlano- 

ochronne drzewostanów. Zaplanowano wi ęc cięcia, maj ące na celu wymian ę  pokole ń  drzew, 

wspieranie naturalnego odnowienia, regulacj ę  składu gatunkowego drzewostanów, kszta łtowanie 

odpowiednich warunków do życia wielu gatunków zwi ązanych z ekosystemem le śnym, w tym 

wielu podlegających ochronie. W dokumencie tym nie planuje si ę  rozmiaru u żytkowania w 

ramach ci ęć  sanitarnych, gdy ż  są  to zjawiska nieprzewidywalne, których nie sposób okre ś lić  w 

perspektywie 10 lat. Pomimo tego, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Ś rodowiska, roczny rozmiar 

pozyskania drewna na terenie t rzech nadle śnictw puszcza ńskich nie może przekroczyć  48,5 tys. m3. 

Biorąc pod uwagę  stan zdrowotny lasu oraz wielko ść  użytków przygodnych w latach ubieg łych, 

autorzy planu zaplanowali wi ększe pozyskanie przedrębne, na poziomie 50% przyrostu 

drzewostanów nie obj ętych planem ci ęć  rębnych (str. 130 Opisu ogólnego do PUL dla LKP Puszcza 

Bia łowieska — „Opis zasad okre ś lania zada ń  gospodarczych dla nadle śnictwa"). Plan 

sporządzono na podstawie kryteriów trwale zrównowa żonej gospodarki le śnej, z których wynika 

potrzeba ochrony lasu oraz zwi ększanie stabilno ści i odporno ści ekosystemów poprzez 

zapobieganie wyst ępowania zagro żeń  (str. 131 Opisu ogólnego do PUL dla LKP Puszcza 

Bia łowieska — „Opis zasad okre ś lania zada ń  gospodarczych dla nadle śnictwa"). Jako 

podstawowe zadania Nadle śnictwa wskazuje si ę,: „wczesne wyk rywanie i rozpoznanie potencjalnych 

zagrożeń  biotycznych i ich ograniczenie poprzez stosowanie biologicznych i biotechnicznych metod 

ochrony lasu" (str. 134 Opisu ogólnego do PUL dla LKP Puszcza Bia łowieska). Z zapisu tego 

jednoznacznie wynika, że w przypadku zagro żenia ze strony kornika drukarza, nale ży podejmowa ć  
dzia łania aktywnej ochrony drzewostanów i walki z niekorzystnym zjawiskiem. Podstawow ą  metodą  
ochrony drzewostanów p rzed nadmiernym rozwojem kornika jest terminowe usuwanie drzew 

zasiedlonych. 

Zapisy planu (str. 136 Opisu ogólnego do PUL dla LKP Puszcza Bia łowieska) 

ograniczaj ą  znacznie ingerencj ę  w drzewostany Puszczy Bia łowieskiej rozró ż niają c 

postępowanie w drzewostanach w wieku do 100 lat oraz w drzewostanach ponad 100 lat. Do okre ś lenia 

etatu pozyskania drewna wzi ęto pod uwagę  i zaplanowano w PUL działania służące ochronie siedlisk 

przyrodniczych Natura 2000, jednak wyłącznie w drzewostanach do 100 lat. Zaplanowano tam równie ż  
działania służące wspieraniu odnowienia naturalnego oraz zwi ększające naturalną  odporność  lasu. Zgodnie 

z decyzją  Ministra Środowiska z dzia łań  tych wyłączono wszystkie drzewostany w wieku ponad 100 lat. 

Ma to zapewni ć  zwiększenie różnorodności biologicznej, szczególnie organizmów zwi ązanych z 

drewnem martwych drzew. 

Ochrona ró żnorodności biologicznej oraz kwestie gospodarowania martw ą  materią  w lesie 

opisano szczegó łowo w Programie ochrony przyrody dla nadle śnictw (równie ż  w Programie Ochrony 

Przyrody (POP) dla LKP "Puszcza Bia łowieska" — str. 217: rozdzia ł  7.6 „Ochrona ró żnorodno ści 

biologicznej" i 7.7 „Ma rtwe drewno"). Dzia łania jakie zaprojektowano, s łużące zwiększeniu różnorodności 

biologicznej to: „nie u żytkowanie drzew i drzewostanów ponad 100-letnich" oraz „nie u żytkowanie 

drzewostanów na siedliskach bagiennych". 
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W kolejnym rozdziale Programu ochrony przyrody: 7.8 „Wytyczne do organizacji 

gospodarstwa leśnego, regulacji u żytkowania zasobów oraz wykonywania prac le śnych" (str. 219) 

wskazuje się  na decyzje Dyrektora Generalnego Lasów Pa ń stwowych nr 48/1998, jako podstaw ę  
wyłączenia z prac gospodarczych ponad stu letnich drzewostanów. Decyzja ta dopuszcza ła usuwanie 

świerków w wieku powyżej 100 lat zasiedlonych przez kornika, po spe łnieniu okre ś lonych 

warunków (decyzja zosta ła w 2013 roku uniewa żniona). W Programie Ochrony Przyrody zapisano 

jednak, że „w celu zwiększenia udzia łu sta rych drzew w drzewostanach — nie u żytkowanie drzew 

ponad 100 letnich". Zapis ten blokuje ca łkowicie moż liwość  usuwania świerków zasiedlonych przez 

korniki w drzewostanach ponad 100-letnich. 

Z przedstawionej analizy zapisów w PUL dla nadle śnictw Puszczy Bia łowieskiej wynika, że 

Minister Środowiska podpisuj ąc plany urządzania lasu wstrzyma ł  wszelkie cięcia w drzewostanach 

ponad 100-letnich. Nie ma wi ęc mo ż liwości prowadzenia aktywnej walki ze zjawiskiem masowego, 

klęskowego wydzielania si ę  świerków na znacznych obszarach Puszczy Bia łowieskiej. Jedynym 

rozwiązaniem jest odblokowanie prawnych mo ż liwości usuwania zasiedlonych świerków w Puszczy 

Białowieskiej bez względu na ich wiek. 

Z uwagi na podj ęte decyzje o zakazie wycinania drzew ponad 100-letnich, na koniec 2012 

roku, pozostawiono w lesie ponad 10 000 sztuk świerków zasiedlonych przez kornika drukarza, o 

masie ponad 16 000 m3 . W celu bie żącego monitorowania stanu sanitarnego lasu w 2013 roku, 

Dyrektor RDLP w Bia łymstoku polecił  nadleśnictwom Bia łowieża, Browsk i Hajnówka w dniu 12 

lutego 2013 roku, składanie meldunków z ewidencjonowania zasiedlonych świerków. W dniu 14 

lutego 2013 roku odby ła się  lustracja drzewostanów świerkowych zagro żonych rozpadem, w 

której uczestniczyli przedstawiciele Zespo łu Ochrony Lasu w Olsztynie, RDLP w Bia łymstoku 

oraz nadle śnictw Bia łowie ża, Browsk i Hajnówka. W trakcie lustracji stwierdzono, że w Puszczy 

trwa gradacja kornika drukarza. Dyrektor RDLP w Bia łymstoku pismem z dnia 21 lutego 2013 

roku zwróci ł  się  z prośbą  do Dyrektora Generalnego LP o uchylenie decyzji Nr 24 DGLP z dnia 27 

sierpnia 1996 r. w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnej ochrony starych drzew o charakterze 

pomnikowym oraz decyzji Nr 48 DGLP z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie wstrzymania wyr ębu ponad 100- 

letnich drzew pojedync zych i drzewostanów o charakte rze naturalnym na terenie nadle śnictw Puszczy 

Białowieskiej. Wytyczne poszczególnych dokumentów nie s ą  spójne, a czasami sprzeczne, równie ż  z 

zatwierdzonymi PUL na lata 2012-2021. 

W związku ze stwierdzon ą  gradacją  kornika drukarza i brakiem prawnych mo ż liwości 

przeciwdzia łania jej skutkom, Dyrektor RDLP w Bia łymstoku, zarządzeniem nr 21/2013 z dnia 23 

kwietnia 2013 roku powo ła ł  Zespół  do spraw opracowania kompleksowego programu 

postępowania w związku z klęskowym występowaniem korników świerka w drzewostanach Puszczy 

Bia łowieskiej. Pierwsze spotkanie zespo łu odbyło się  21 maja 2013 roku, na którym 

sformu łowano wnioski oraz opini ę  prof. Jacka Hilszcza ńskiego z Instytutu Badawczego Le śnictwa. Wnioski 

te zosta ły zaakceptowane i przyj ęte na posiedzeniu Rady Naukowo-Spo łecznej LKP Puszcza Bia łowieska w 

dniu 28 czerwca 2013 roku. Grupa profesorów, zaniepokojonych sytuacj ą  w Puszczy Bia łowieskiej, 

wystosowała odpowiednie pismo do Ministra Środowiska. 

Zgodnie z wnioskami z posiedzenia zespo łu, Dyrektor RDLP w Bia łymstoku ponownie 

wystą pił  do Dyrektora Generalnego Lasów Pa ństwowych z pismem z dnia 5 czerwca 2013 roku 
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o rozwa żenie celowo ści obowiązywania decyzji 24/1996 oraz 48/1998 oraz o odblokowanie narz ędzi 
prawnych umo ż liwiających aktywn ą  ochronę  starszych drzewostanów, poprzez usuwanie 
zasiedlonych świerków. W dniu 19 czerwca 2013 roku, Dyrektor Generalny LP wydal zarz ądzenie nr 
57 w sprawie obowiązujących uregulowa ń  wewnętrznych Dyrektora Generalnego Lasów 
Pa ń stwowych. 

Drugie i ostatnie posiedzenie Zespo łu do spraw opracowania kompleksowego 
programu postępowania w związku z klęskowym występowaniem korników świerka w 
drzewostanach Puszczy Bia łowieskiej, powo łanego przez Dyrektora RDLP w Bia łymstoku, 
odbyło się  dniu 20 sierpnia 2013 roku. Na posiedzeniu opracowano i przyj ęto niżej podane 
stanowisko: 

• „W Puszczy Białowieskiej trwa gradacja kornika drukarza, której skutkiem s ą. bardzo powa żne 

zmiany w ekosystemach le śnych. Zaniechanie dzia łań  mających na celu ograniczenie i 
spowolnienie tempa zamierania świerka prowadzi do szybkiej utraty puszcza ńskiego charakteru 

wielu drzewostanów, ograniczy ło możliwości spe łniania przez lasy wa żnych funkcji 

społecznych, a w dalszej kolejno ści — przyrodniczych." 

• „Po spotkaniu Zespo łu w 21.05.2013 r. w Bia łowieży zrealizowany zosta ł  2 punkt wniosków, 

tj. Zarz ądzeniem nr 57 Dyrektor Generalny Lasów Pa ń stwowych uniewa żnił  decyzje nr 

24/1996 oraz 48/1998 dotycz ących moratorium na wycinanie drzew i drzewostanów w wieku 

ponad stu lat, co uniemo ż liwiało prowadzenie efektywnych dzia ła ń  ograniczenia 

nadmiernej liczebno ści kornika drukarza w drzewostanach świerkowych w wieku ponad 

stu lat." 

• „Obecnie główn ą  przeszkod ą  w zachowaniu trwa łości drzewostanów świerkowych 

opanowanych przez korniki s ą  zapisy planów urz ądzania lasu tj. pozostawienia 

drzewostanów bez wskaza ń  gospodarczych - wynikaj ące z tzw. „definicji 

Weso łowskiego". Dlatego pilnie nale ży wystą pić  powtórnie z wnioskiem do 

Ministerstwa Ś rodowiska o zrewidowanie PUL dla nadle ś nictw Puszczy 

Białowieskiej, z uwzględnieniem dostosowania rozmiaru u żytkowania do aktualnych potrzeb 

hodowlano- ochronnych." 

• „Sporządzony w 2011 roku projekt Planu zada ń  ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza 

Białowieska PLC200004 nie zabrania podejmowania dzia ła ń  w zakresie ochrony stanu 

sanitarnego lasu." 

• „Ostatnia gradacja kornika drukarza mia ła miejsce w latach 2001-2004 w wyniku której 

usunięto ponad 180 tys. m 3  świerka. Od 2006 do 2008 roku nast ąpił  kolejny wzrost zagro żenia 

drzewostanów świerkowych w Puszczy Bia łowieskiej ze strony kornika. Obecnie brak 

moż liwości usuwania drzew zasiedlonych przez korniki w rezerwatach i w drzewostanach 

powyżej 100-letnich powoduje masowy rozród kornika i rozprzestrzenienie si ę  na 
sąsiadujące zdrowe drzewostany gospodarcze nie obj ęte ochron ą . Mamy do czynienia 

aktualnie z gradacj ą  o charakterze kl ęski. Obecnie w drzewostanach bez zabiegów, to jest w 

ponad 100-letnich i w rezerwatach mo ż liwe jest tylko ewidencjonowanie wydzielaj ącego się  
posuszu. Brak dzia ła ń  prowadzi do rozpadu starszych drzewostanów świerkowych." 

• „W lasach gospodarczych w wieku poni żej 100 lat, na bieżąco usuwane są  drzewa 
zasiedlone przez korniki." 
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• „Lasy Pa ństwowe, jako zarz ądca terenu, zg łaszaj ą  informacje do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Ś rodowiska w Bia łymstoku o istniej ących zagro żeniach w 

rezerwatach przyrody. Brak jest zgody na bie żące usuwanie drzew świerkowych zasiedlonych 

przez korniki w rezerwatach." 

• „Pozostawianie ogromnej ilo ści zasiedlonych świerków, rozproszonych po ca łym 

kompleksie leśnym, bez żadnych dzia ła ń  ochronnych, powoduje rozwój kornika w 

tempie geometrycznym (kl ęskowym). W dalszej konsekwencji doprowadzi to do szybkiego i 

przedwczesnego rozpadu drzewostanów świerkowych i zaniku wielu siedlisk przyrodniczych 

oraz siedlisk gatunków chronionych, w tym rzadkich i priorytetowych dla Wspólnoty 

Europejskiej." 

• „Dotychczasowa praktyka i nauka le śna dowiod ły, ze świerki zaatakowane przez kornika 

drukarza winny być  usunięte z lasu lub okorowane przed przepoczwarczeniem si ę  larw." 

Proponuje się  nast ę pujące kierunki zarz ądzania drzewostanami gospodarczymi i 

ochronnymi w Puszczy Bia łowieskiej: 

• „Należy wykorzysta ć  zaproponowane przez zespó ł  specjalistów (Michalski, Starzyk, Kolk, 

Grodzki 2004) dzia łania ochronne uj ę te w opracowaniu „Zagro żenie świerka 

przez kornika drukarza Ips typographus (L.) wdrzewostanach Le śnego Kompleksu 

Promocyjnego Puszcza Bia łowieska w latach 2000-2002", zmodyfikowane przez Zespó ł  
pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Hilszcza ńskiego." 

• „Aktualnie istnieje potrzeba rozdzielenia priorytetów (wynikaj ących z przepisów ustawy o 

lasach i jednocze śnie z ustawy o ochronie przyrody) dla obszarów podlegaj ących ochronie na 

podstawie przepis6w o ochronie przyrody i dla lasów gospodarczych. Nale ży wypracowa ć  
zró żnicowane podej ście do zarządzania w stosunku do lasów gospodarczych i 

rezerwatowych." 

• „Dążyć  należy do jak najszybszego opracowania brakuj ących planów ochrony rezerwatów 

przyrody."  

• „Odmiennie traktowa ć  gradacje w obiektach konserwatorskiej ochrony przyrody i w lasach 

gospodarczych." 

• „Leśnicy w Puszczy Bia łowieskiej, dysponując wiedzą, narzędziami oraz środkami powinni mieć  
odblokowane narz ędzia prawne do ograniczania gradacji komików świerka w lasach 

gospodarczych niezale żnie od ich wieku. W konsekwencji prowadzenia terminowych 

dzia ła ń  ochronnych nast ąpi spowolnienie procesu niekontrolowanego rozpadu 

drzewostanów, co jest zgodnie z zapisami ustawy o lasach." 

„Powyższe wnioski i zalecenia przestano w dniu 27 sierpnia 2013 roku drog ą  służbową  
przez Dyrektora Generalnego Lasów Pa ństwowych do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 

Ś rodowiska, G łównego Konserwatora Przyrody Janusza Zaleskiego. Zwrócono w nim uwag ę , że 

obecna sytuacja mo że doprowadzi ć  do pogorszenia się  stanu siedlisk wielu chronionych 

gatunków. Dyrektor RDLP w Bia łymstoku zwróci ł  się  do Ministra Zaleskiego o podj ęcie stosownych 

decyzji umo ż liwiających przeprowadzenie dzia ła ń  ratowniczych w Puszczy Bia łowieskiej, w 

drzewostanach z udzia łem świerka, niezale żnie od wieku, poza rezerwatami przyrody. 
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W zwi ązku z brakiem odpowiedzi na wcze ś niejsze pisma, Dyrektor RDLP w 
Bia łymstoku w dniu 3 grudnia 2013 roku zorganizowa ł  seminarium na terenie Nadle śnictwa 
Browsk: »Gradacja kornika drukarza, a ochrona ró żnorodno ści biologicznej w Puszczy 
Białowieskiej«. Wzi ę li w nim udzia ł  przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych, władz 
samorządowych, lokalnej spo łeczności, administracji Białowieskiego Parku Narodowego i Lasów 
Pa ństwowych. Podczas seminarium powo łano Komisję  wniosków, która dokona ła oceny 
sytuacji oraz zaproponowa ła kierunki zarz ądzania drzewostanami gospodarczymi i ochronnymi w 

Puszczy Bia łowieskiej. Opracowane wnioski zosta ły przesłane wszystkim zaproszonym na seminarium, w 

tym do Głównego Konserwatora Przyrody pismem z dnia 31 marca 2014 roku. 

Sytuacja w Puszczy Bia łowieskiej, w cz ęści zarz ądzanej przez Lasy Pa ństwowe, w związku 
z brakiem moż liwości podjęcia dzia ła ń  ratowniczych w zaatakowanych przez kornika drukarza 

drzewostanach świerkowych, szczególnie będących w wieku powyżej 100 lat, jest coraz gorsza. 
Następuje masowy rozpad cennych przyrodniczo drzewostanów. Informacja o sytuacji po 

pierwszym kwa rtale 2014 roku w Puszczy zosta ła przes łana do Dyrektora Generalnego LP. 

Dynamiczny rozwój gradacji korników stwierdzony wiosn ą  2014 roku na podstawie 

prowadzonego monitoringu rozwoju i obserwacji korników oraz pism z nadle śnictw Puszczy Bia łowieskiej 

przyczyni ł  si ę  do wysłania pisma do Ministra Ś rodowiska z informacj ą  o pogorszeniu się  stanu 

siedlisk przyrodniczych oraz wielu gatunków zwi ązanych ze świerkiem, w tym b ędącym przedmiotem 

ochrony Natura 2000 Puszcza Bia łowieska PLC200004 i w zwi ązku z powy ższym odblokowania 

dzia ła ń  ochrony czynnej w drzewostanach świerkowych. Przes łano te ż  wniosek Nadle śnictwa 

Bia łowieża do Ministra Środowiska o pozyskanie martwych świerków zagra żających 

bezpiecze ństwu publicznemu. 

Katastrofalny rozwój gradacji korników zwi ązany z II generacj ą  latem 2014 był  przesłanką  do 

poinformowania Dyrektora Generalnego LP pismem z dnia 29 sierpnia 2014 roku o 

nieskutecznych dotychczasowych dzia łaniach w ograniczaniu gradacji zaw ężonych do 

drzewostanów w wieku do 100 lat. Susza trwaj ąca w 2-giej po łowie 2014 roku 

spowodowa ła, że katastrofalny rozwój kornika w drzewostanach przyczyni ł  się  do 

przyspieszenia procesu zamierania oraz nast ą pił  dalszy wzrost zagro żenia pożarowego lasów. Na 

wymienione procesy duty wpływ miały czynniki obiektywne, tj. susza panuj ąca jesienią, wiele czynnych 

ognisk gradacyjnych rozproszonych po ca łej Puszczy oraz du ży udział  drzewostanów starszych o 

osłabionej kondycji. 

Duży udzia ł  drzewostanów iglastych i li ściastych w fazie rozpadu powoduje równie ż  trudno ści w 

zapewnieniu bezpiecze ństwa osobom przebywaj ącym na terenie Puszczy Bia łowieskiej. Problem 

pojawia się  przede wszystkim w drzewostanach świerkowych ponad 100-letnich (bez zabiegów) i w 

rezerwatach przyrody, gdzie ogromna liczba martwych świerków stwarza realne zagro żenie 

zdrowia i życia osób poruszaj ących się  drogami publicznymi i szlakami turystycznymi. 0 

wymienionych zagro żeniach poinformowano Dyrektora Generalnego LP pismem z dnia 26 

listopada 2014 roku z pro ś bą  o podjęcie dzia ła ń  ratowniczych we wszystkich drzewostanach, które 

przyczynią  się  do ograniczenia zagro żenia. 

W związku z usuwaniem drzew zagra żających bezpiecze ństwu publicznemu w 

Rezerwacie Krajobrazowym W ładysława Szafera i pozostawianiem ich do naturalnego rozk ładu — 
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Komenda Powiatowa Pa ństwowej Stra ży Pożarnej w Hajnówce stwierdzi ła zagro żenie po żarowe na 

tym terenie i wydala decyzje nadle śniczym Nadleśnictw: Bia łowieża i Hajnówka z dnia 9 czerwca 

2014 roku w sprawie oczyszczenia z ga łęzi, chrustu oraz nieokrzesanych ściętych drzew na 30- 

metrowym pasie wzd łuż  drogi nr 689 Hajnówka-Bia łowieża, w granicach Rezerwatu Krajobrazowego 

Władysława Szafera. Celem realizacji przedmiotowych decyzji Nadle śnictwa wystąpiły do RDOŚ  w 

Białymstoku o zgodę  na odstępstwa od zakazów obowiązujących w rezerwacie krajobrazowym. RDO Ś  w 

Białymstoku odmówił  wszczęcia postępowania w przedmiotowej sprawie, jednocze śnie wskazuj ąc, 

iż  „wykonanie ich z pewno ścią  wiąże się  z naruszaniem zakazów obowi ązujących w rezerwatach 

przyrody na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody". Nadle śnictwa złożyły zażalenia do 

Generalnej Dyrekcji Ochrony Ś rodowisko (GDOŚ) na ww. postanowienia RDO Ś  w Białymstoku. GDO Ś  
decyzjami z dnia 3.03.2015 roku umorzył  postępowania administracyjne oraz nie zezwoli ł  na 

odstępstwo od ww. zakazów w zakresie dotycz ącym usuwania ściętych drzew z obszaru 

rezerwatu. Poinformowa ł  jednocze śnie, i ż  wype łnienie postanowie ń  decyzji Komendanta 

Powiatowego Pa ństwowej Stra ży Pożarnej w Hajnówce mo że być  zrealizowane poprzez okrzesanie 

leżących drzew z równoczesnym wyniesieniem ga łęzi poza strefę  zagro żenia lub ewentualnie 

odciągniecie nieokrzesanych drzew poza t ę  strefę . Poinformowa ł, i ż  realizacja wszelkich dzia ła ń  
związanych z bezpiecze ństwem powszechnym powinna by ć  prowadzona w porozumieniu z organem 

sprawującym nadzór nad rezerwatem przyrody, czyli RDO Ś  w Bia łymstoku. Nadle śnictwa Bia łowieża i 

Hajnówka w porozumieniu z RDO Ś  wykona ły prace związane z bezpiecze ństwem po żarowym w 

Rezerwacie Krajobrazowym W ładysława Szafera i poinformowa ły RDOŚ  o zako ńczeniu prac. 

Z uwagi na istniej ącą  sytuację  w celu bieżącego monitorowania stanu sanitarnego lasu w 2015 

roku, Dyrektor RDLP w Bia łymstoku poleci ł  nadleśnictwom Bia łowieża, Browsk i Hajnówka w dniu 

13 stycznia 2015 roku, podobnie jak w latach poprzednich sk ładanie meldunków z ewidencjonowania 

zasiedlonych świerków w okresach miesi ęcznych w I i IV kwartale oraz tygodniowych w okresie 

aktywnego rozwoju korników. 

W związku z rozpoczętą  rójką  korników i aktualn ą  dynamiką  gradacji oraz wielu czynnych 

ognisk gradacyjnych w Puszczy i problemami jakie stwarza gradacja (zapewnienie 

bezpiecze ństwa ludzi, ochrony po żarowej lasów) poinformowano Dyrektora Generalnego LP w dniu 11 

maja 2015 roku, z pro śbą  o podjęcie działa ń  ratowniczych we wszystkich drzewostanach gospodarczych 

z udzia łem świerka. 

Panująca susza przyniosła ogromną  dynamikę  zdarze ń  związanych z klęską  gradacji korników 

oraz unaoczniła nieskuteczno ść  prowadzonych dzia łań  ochronnych ograniczonych do drzewostanów w 

wieku do 100 lat oraz ograniczenia si ę  tylko do rejestracji posuszu czynnego w pozosta łych 

drzewostanach. W zwi ązku z tym poinformowano Dyrektora Generalnego LP dnia 9 lipca 2015 

roku, z pro śbą  o podjęcie działa ń  ratowniczych we wszystkich drzewostanach, które mog ą  
przyczynić  się  do złagodzenia zaistnia łej sytuacji. 

Problem rozpadu drzewostanów świerkowych ponad 100-letnich z powodu gradacji korników w 

bezpo ś redniej blisko ści obiektów tu rystycznych i rekreacyjnych oraz zagro żenie bezpiecze ństwa 
ludzi był  przedstawiony Panu Maciejowi Grabowskiemu Ministrowi Ś rodowiska drogą  służbową  
przez Dyrektora Generalnego LP pismem z dnia 9 lipca 2015 roku, z pro śbą  o pozyskanie zagra żających 
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drzew. W uzyskanej odpowiedzi od Ministra Ś rodowiska przestanej przez Dyrekcj ę  Generalną  LP z 
dnia 12 listopada 2015 nie by ło zgody na pozyskanie i uprz ątnięcie zamarłych świerków. 

Dalszy dramatyczny rozwój gradacji korników w niespotykanej kl ęskowej skali stwarza 
przede wszystkim zagro żenie dla utrzymania wyj ą tkowych walorów przyrodniczych 

obiektu szczególnie cennych siedlisk przyrodniczych oraz wielu gatunków organizmów 
związanych ze starodrzewami świerkowymi. Są  wś ród nich gatunki i siedliska b ędące 
przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000. Obecna kl ęskowa sytuacja w drzewostanach 

spowoduje znaczne pogorszenie stanu ochrony tych istotnych dla Wspólnoty Europejskiej 

elementów przyrodniczych. 

Nagromadzenie si ę  w takiej ilo ści martwych i zamierających drzew stoj ących jak i 
leżących stanowi równie ż  realne zagro żenie bezpiecze ń stwa osób przebywaj ących w Puszczy 
Białowieskiej. Dotyczy to zwłaszcza szlaków tu rystycznych lub innych miejsc wypoczynku i rekreacji w 

lesie. W konsekwencji mo że zaistnieć  konieczność  zamknięcia wielu ciekawych i licznie 

odwiedzanych przez turystów obszarów Puszczy. B ędzie to mia ło negatywne skutki dla 
gospodarki regionu, gdzie jednym z g łównych elementów rozwoju jest tu rystyka. 

Pismo takiej tre ści wysłano do Macieja Grabowskiego Ministra Ś rodowiska dnia 12 

pa ździernika 2015 roku z pro ś bą  o podjęcie stosownych decyzji dotycz ących potrzeby 

aneksowania obowi ązuj ących PUL w nadle śnictwach Puszczy Bia łowieskiej. W zwi ązku z 

nieuzyskaniem zgody na pozyskanie zasiedlonych świerków w drzewostanach ponad 100- 

letnich w pobliżu obiektów tu rystycznych (odpowied ź  Ministra Środowiska przes łana przez 
Dyrekcję  Generaln ą  LP pismem z dnia 12 listopada 2015), skierowano pismo z dnia 30 listopada 

2015 roku do Prof. dr hab. Jana Szyszko Ministra Ś rodowiska drog ą  sł u żbową  przez Dyrektora 

Generalnego LP o zgod ę  na odstępstwo od ograniczenia pozyskania i wywiezienia drewna 

zamarłych świerków stanowi ącego zagro żenie dla ludzi w drzewostanach ponad 100-letnich." 

W związku z trwaj ącą  gradacją  kornika drukarza, kategoryczny zakaz usuwania drzew z 

drzewostanów, w których co najmniej 10% drzew przekroczy ło wiek 100 lat, stwarza powa żne 
zagro żenie bezpiecze ństwa osób • korzystaj ących z urz ądze ń  turystycznych 

przygotowanych przez nadle ś nictwa. Zgodnie z przepisami, odpowiedzialno ść  za 

bezpiecze ństwo osób przebywaj ących w lesie spoczywa bezpo ś rednio na nadle śniczym. W ostatnich 

latach, tu rystyka w Puszczy Bia łowieskiej jest traktowana priorytetowo, w zwi ązku z czym leśnicy 

przygotowali specjalne miejsca do wypoczynku i rekreacji. Przeprowadzona ekspertyza na temat: 

„Wyznaczenie maksymalnej ilo ści posuszu świerkowego potencjalnie zagra żającego 

bezpiecze ństwu ludzi przebywających w lesie przy drogach publicznych, parkingach i 

oznaczonych szlakach turystycznych po łożonych w zasi ęgu Nadleśnictw: Bia łowieża, Browsk i 

Hajnówka" wykaza ła miąższość  tych drzew w wysoko ści oko ło 215 000 m 3  (bez rezerwatów). 
Biorąc pod uwagę  rozwój gradacji kornika drukarza w Puszczy Bia łowieskiej nale ży spodziewa ć  się  
znacznego zwiększenia tej ilo ści w kolejnych latach. 

Od 2008 roku nie byto zgody Wojewódzkiego Konserwatora P rzyrody, a następnie 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bia łymstoku na usuwanie zasiedlonych świerków w 
rezerwatach przyrody na terenie nadle śnictw Puszczy Bia łowieskiej. Następnie nie było zgody 
Głównego Konserwatora Przyrody na usuni ęcie zagro żenia powsta łego w listopadzie 2011 roku 
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w wyniku huraganu, gdzie wywróconych i wy łamanych zosta ło około 5 tys. m3  świerków. Działanie 

wymienionych organów doprowadzi ło do pozostawienia zasiedlonych drzew w drzewostanach i 

powstania ognisk gradacyjnych umo ż liwiających dalszy rozwój kornika w kolejnych latach. 

Ogółem w latach 2012-2015 wyznaczono ponad 413 tys. sztuk zasiedlonych świerków przez 

kornika drukarza o masie ponad 585 tys. m3 . Z tej wielko ści w ramach eliminacji zagro żenia 

usunięto zaledwie 91 tys. m 3  (94 tys. sztuk), co stanowi odpowiednio 16% mi ąższości i 23% liczby 

drzew zasiedlonych. 
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ANEKS cz. IV. 

Społeczne, kulturowe i ekonomiczne aspekty realizacji zada ń  gospodarczych na terenie 

nadleśnictw LKP "Puszcza Bia łowieska" 

Bardzo istotnym jest fakt, że Puszcza Bia łowieska to obszar, gdzie żyje człowiek, ze swoimi 

potrzebami spo łecznymi, kulturowymi i gospodarczymi. To zainteresowanie nie przejawia si ę  tylko w 

ostatnim okresie czasu. Ale obecny kszta łt, wygląd oraz pozycja i rola Puszczy to równie ż  zasługa 
lokalnej społeczności. W ostatnim okresie wiele decyzji podejmowane by ło bez uwzględnienia opinii 

społeczności lokalnej. 

Stanowisko Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 7.03.2000 r. w sprawie poszerzenia 

Bia łowieskiego Parku Narodowego — w którym Rada wyra ża zaskoczenie informacj ą  o zatwierdzeniu 

przez Ministra Środowiska projektu poszerzenia BPN bez konsultacji z samorz ądami terytorialnymi, 

bez zasięgnięcia opinii ludzi zamieszkuj ących region, Puszczy Bia łowieskiej. ,,... Rada Miejska jest za 

ochroną  Puszczy Bia łowieskiej na warunkach nie hamuj ących rozwoju społeczno-ekonomicznego 

Miasta i regionu, nie przekre ś lających perspektyw rozwoju jego mieszka ńców, z którymi liczono się  w 

przeszłości ...". 

Kolejny głos w tej sprawie to stanowisko Konwentu Marsza łków Województw RP z 

14.10.2010 r. przeciwko eliminowaniu samorz ądów lokalnych z procesów decyzyjnych w dziedzinie 

ochrony przyrody. ,,... W ostatnich dniach problem ochrony Puszczy Bia łowieskiej znalazł  swój bardzo 

emocjonalny wyraz w dzia łaniach niektórych organizacji ekologicznych, które żądają  pilnego 

rozszerzenia Bia łowieskiego Parku Narodowego na obszar ca łej Puszczy. Niestety, za g łówną  
przeszkodę  uwa żają  stanowisko samorz ądów lokalnych. Na tym tle pojawi ł  się  postulat zmian w 

ustawie o ochronie przyrody, wykluczaj ących współdecydowanie społeczności lokalnych w procesie 

poszerzenia parku narodowego...". ,,... Dlatego nikomu nie wolno decydowa ć  arbitralnie, bez 

uwzględnienia racji przyrodniczych i jednocze śnie potrzeb społeczno ści lokalnych. Nie wolno 

decydowa ć  ponad głowami samorządów...". 

Stanowisko w sprawie inicjatywy zmiany ustawy o ochronie przyrody uzyska ło zdecydowane 

poparcie Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku, Konwentu Powiatów 

Województwa Podlaskiego z dnia 16 lutego 2011 roku, Stowarzyszenia Samorz ądów Euroregionu 

Puszcza Bia łowieska z 16 lutego 2011 roku, Rady Miasta Hajnówka z 23 lutego 2011 roku. 

Troska społeczności lokalnej o Puszczę  Białowieską  i rozwój regionu przejawia ła się  również  w 

udziale w konsultacjach planu urządzenia lasu Nadle śnictw Bia łowieża, Browsk i Hajnówka na lata 

2012-2021. Stanowisko Rady Miasta Hajnówka z 28.12.2011 roku stanowi ,,... Za niedopuszczalne 

projektowanie pozyskania drewna w Puszczy Bia łowieskiej na poziomie jedynie 100 tys. m 3  rocznie 

dlatego te ż  wnosimy o ustalenie limitu pozyskania drewna w Le śnym Kompleksie Promocyjnym 

Puszcza Bia łowieska na poziomie 220 tys. m 3  rocznie w tym 70 tys. m 3  na potrzeby miasta Hajnówki i 

Powiatu Hajnowskiego. (...) Jeste śmy zbyt biednym krajem, aby w czasie kiedy brakuje pieni ędzy na 

służbę  zdrowia, o światę  i szereg bardzo wa żnych inwestycji komunalnych i infrastrukturalnych 

doprowadzi ć  do marnotrawienia zasobów Puszczy Bia łowieskiej, a co za tym idzie utraty kolejnych 

350 miejsc pracy (bior ąc pod uwagę  dalsze skutki nawet 700 miejsc) w naszym ubogim regionie." 
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Szersze uzasadnienie przekazano Dyrektorowi Generalnemu Lasów Pa ństwowych 

(30.03.2012 roku) oraz Ministrowi Ś rodowiska (05.04.2012 roku), w którym przytoczono, aktualny i 

dzisiaj, fragment opracowania Jana Jerzego Karpi ńskiego (Bia łowieża, Instytut Wydawniczy, 

Warszawa 1947): ,,... Stwarzaj ąc w Puszczy obiekt gospodarczy, Rz ąd Polski mógł  mieć  na widoku 

zaprowadzenie w niej jedynie takiej gospodarki, która mia łaby także wpływ zachowawczy na 

charakter Puszczy. Tote ż  zosta ły przeprowadzone gruntowne studia wst ępne oraz badania naukowe, 

które da ły materia ł  do ułożenia i przyj ęcia odpowiedniego planu gospodarstwa. Jednocze śnie szła 

praca w kierunku zwalczania inwazji kornika i oczyszczenia Puszczy z niebywa łej ilości le żaniny, 

posuszu i odpadków po niemieckiej eksploatacji." 

W tym samym pi śmie przypomniano, i ż  ,,... w 1996 roku nastąpiło powiększenie granic 

Bia łowieskiego Parku Narodowego o 5 000 hektarów, powi ększenia tego dokona ł  rząd Premiera 

Cimoszewicza. Powi ększenie nastąpiło w granicach gmin Bia łowieża i Narewka. W wyniku 

prowadzonych wówczas rozmów zadeklarowano tym gminom wsparcie finansowe w kwocie oko ło 8 

mln złotych. Gminy nigdy tych pieni ędzy nie otrzyma ły, poniewa ż  kolejne rządy nie czu ły się  
zobowiązane do realizacji tej obietnicy. W 2005 roku obsza ry  rezerwatów na terenie Nadle śnictw 

Białowieża, Browsk i Hajnówka zosta ły powiększone o około 8 000 hektarów, w zwi ązku z tym gminy 

Białowieża, Hajnówka i Narewka straci ły 50% podatku od tych powierzchni. Pani Wiceminister 

Simonides w Bia łowieży publicznie zapewnia ła przedstawicieli samorz ądów, że samorządy otrzymaj ą  
rekompensaty. Jak to wygl ąda w praktyce to samorz ądy wiedzą  najlepiej i odczuwają  w swoich 

budżetach, na to oczywi ście zabrakto środków, ale nie zabrakto na sfinansowanie wydania Komiksu 

BLUS Żubra szkalującego samorządowców i le śników. (...) Decyzjami Ministra Ś rodowiska z dnia 

07.11.2011 r. i 21.02.2012 r. uznano za lasy ochronne łącznie 36 394 hektarów (asów w 

Nadleśnictwach Hajnówka, Browsk i Bia łowieża. W wyniku tej że decyzji samorządy w powiecie 

hajnowskim utraci ły dochody w wysoko ści kilkuset tysięcy złotych rocznie." 

Szerokie uzasadnienie przekazano równie ż  posłowi Arkadiuszowi Litwi ńskiemu, 

Przewodniczącemu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu Ustawy o 

ochronie przyrody Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 05.12.2012 roku, w którym podnoszona jest 

kwestia utraty miejsc pracy przy ograniczeniu dost ępu lokalnego rynku do surowca z Puszczy 

Białowieskiej, co przekłada się  na sytuację  ekonomiczną  i społeczną  tego regionu. Autorzy napisali: 

,,... uwa żamy, że najpierw trzeba tworzy ć  te nowe alternatywne miejsca pracy, a dopiero potem 

rozszerza ć  granice Bia łowieskiego Parku Narodowego, nigdy odwrotnie." 

W liście do Ministra Środowiska z 7.10.2013 roku Samorz ądy poinformowa ły, i ż  wyda ły na 

inwestycje wpływające na ochron ę  i poprawę  stanu naturalnego środowiska naturalnego kwotę  
122 258 184 zł . 

Zamieranie drzewostanów świerkowych zaniepokoi ło samorz ądowców, którzy zwrócili si ę  
9.12.2015 roku do Ministra Środowiska o rozwa żenie moż liwo ści ponownej oceny stanu zasobów 

Puszczy Bia łowieskiej w granicach administrowanych przez Lasy Pa ństwowe i przyj ęcia nowych 

planów urządzenia lasu dla nadle śnictw Bia łowieża, Hajnówka, Browsk, które uwzgl ędnią  konieczne 

działania zapobiegaj ące dalszej degradacji Puszczy Bia łowieskiej. 
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Prośbę  o rozwa żenie mo ż liwości zmiany polityki gospodarki le śnej na obszarze Le śnego 
Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Bia łowieska" skierowano w dniu 18.12.2015 roku do Pani Beaty 
Szydło Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. 

W dniu 28.12.2015 roku Starostwo Powiatowe w Hajnówce w pi śmie skierowanym do 
Ministra Ś rodowiska informuje o postępującej degradacji Puszczy Bia łowieskiej. ,,... Zwiększanie si ę  
obszarów z przewag ą  martwego drewna spowodowane jest brakiem mo ż liwości wycinki drzew. 
Widząc jak wygl ąda w obecnym stanie Puszcza, najlepsz ą  formą  jej ochrony będzie ochrona czynna. 
(...) Mając powyższe na uwadze prosimy o przyj ęcie i zatwierdzenie aneksów do planów urz ądzania 
lasu dla nadle śnictw Białowieża, Hajnówka, Browsk w formie wnioskowanej przez Lasy Pa ństwowe." 
Dodatkowo informuj ą  Ministra, i ż  ,,... W okresie 2014-2015 w Powiecie hajnowskim zosta ł  
przygotowany Program rozwoju Puszczy Bia łowieskiej, wpisany jako jedno z prio rytetowych 
przedsięwzięć  do Kontraktu Terytorialnego Województwa Podlaskiego. Byt on tworzony przez lokalne 
ś rodowiska: samorządy, Lasy Pa ństwowe, Bia łowieski Park Narodowy, organizacje pozarz ądowe we 
współpracy z Urzędem Marsza łkowskim i Ministerstwem Infrastruktu ry  i Rozwoju." 

W kolejnym pi śmie do Ministra Środowiska z dnia 20.01.2016 roku Starostwo Powiatowe w 
Hajnówce, informuje, i ż  ,,... Zagadnieniami związanymi z rozwojem regionu poprzez poszukiwanie 

kompromisu pomi ędzy potrzebami gospodarki, środowiska i spo łecze ństwa ju ż  prawie od 3 lat 
zajmuje się  Rada Programowa powo łana w ramach projektu realizowanego przez Starostwo 

Powiatowe w Hajnówce »Platforma wspó łpracy na rzecz zrównowa żonego rozwoju rejonu Puszczy 
Bia łowieskiej«. Rada Programowa sk łada się  z przedstawicieli władz lokalnych, nadleśnictw, 
Bia łowieskiego Parku Narodowego, instytucji rz ądowych i naukowych, organizacji pozarz ądowych, 

przedsiębiorców i sektora tu rystycznego." Podkre ś la w nim konieczno ść  realizacji „Programu rozwoju 
Puszczy Białowieskiej", jak i „Zintegrowanego Programu Puszcza Bia łowieska — Le śne Dziedzictwo 

Europy". Ponadto: „...Wieloletnia marginalizacja potrzeb wschodniego pogranicza oraz brak spójnej 

wizji zarządzania obszarem Puszczy Bia łowieskiej doprowadzi ły do nagromadzenia si ę  wielu 
problemów i stagnacji spo łeczno-gospodarczej regionu, konsekwencj ą  której jest najwy ższy wska źnik 
wyludnienia na mapie Polski. Puszcza Bia łowieska, która jest mark ą  rozpoznawaln ą  na ca łym świecie, 

potrzebuje specjalnego wsparcia i zaanga żowania strony rz ądowej w dzia łania na rzecz 
zrównowa żonego rozwoju regionu i poszukiwania kompromisu mi ędzy potrzebami ludzi i 

ś rodowiska." 

W odpowiedzi Minister Środowiska 28.01.2016 roku wskaza ł : „... Lasy Puszczy Bia łowieskiej, 
jako obszar wyjątkowy w skali europejskiej ze względu na wybitne walo ry  różnorodno ści biologicznej 

podlegaj ą  szczególnej uwadze Ministra Ś rodowiska oraz s ą  przedmiotem ochrony i dba łości o 

zachowanie ich puszcza ńskiego charakteru i dlatego te ż  nale ży podjąć  wszelkie mo żliwe kroki w celu 

ochrony i zachowania tego cennego obiektu dla przysz łych pokole ń . Puszcza Bia łowieska jest 
dziedzictwem kulturowym lokalnej spo łeczności, która przez pokolenia otacza ła ją  troską  i była za nią  
odpowiedzialna. Dzi ęki niej Puszcza przez wieki zachowa ła swój unikatowy charakter. Obecnie trwaj ą  
prace inwentaryzacyjne, które maj ą  ocenić  stan zasobów przyrodnicznych Puszczy Bia łowieskiej z 
punktu widzenia zarówno drzewostanów, jak i ich siedlisk. Na tej podstawie b ędziemy starali się  
rozpoznać  trendy zachodz ących zmian oraz podj ąć  stosowne decyzje." 
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Na spotkaniu wyjazdowym Rady Naukowej Le śnictwa w Bia łymstoku 22.02.2016 roku 

przedstawiciele samorz ądu podtrzymali swoje stanowisko i pro śby odpowiadając na pytania 

członków Rady. Przekazana na tym samym spotkaniu informacja G łównego Konserwatora Przyrody, 
że konieczne są  prace inwentaryzacyjne, które planuje si ę  przeprowadzić  w tym roku, zaniepokoi ła 

samorządowców, gdyż  wed ług ich opinii czas jest na decyzje odno śnie do dzia ła ń  ochronnych 

zmierzających do zahamowania gradacji kornika drukarza oraz dzia ła ń  zmierzających do przebudowy 

drzewostanów świerkowych na gatunki odpowiadaj ące siedliskom, których ochron ę  przewiduje 

formu ła Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
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ANEKS cz. V. 

Udział  i rola kornika drukarza w zamieraniu drzewostanów świerkowych na terenie 

Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska" 

Kornik drukarz Ips typographus (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) jest najgro źniejszym 
kambiofagiem świerka. Uszkadzaj ąc łyko i miazgę , powoduje w krótkim czasie zamieranie drzew. Przy 
niskiej liczebno ści populacji najczęściej opanowuje drzewa ostabione, powalone, z łamane tub ścięte. 
Natomiast w okresie gradacji opanowuje równie ż  drzewa zdrowe, nie wykazuj ące oznak osłabienia i 
doprowadza do zamierania ca łych drzewostanów. Dotyczy to zw łaszcza litych świerczyn w stars zym 
wieku, rosn ących na niewłaściwych siedliskach, zarówno na ni żu jak i w górach. W ostatnich 

dziesięcioleciach rozległe obszarowo i trwaj ące przez kilka lat gradacje kornika drukarza mia ły miejsce 
nie tylko w Polsce, ale równie ż  w innych krajach ś rodkowej Europy (Grodzki i Kolk 2013). Ka żda 

gradacja kornika drukarza — gatunku o olbrzymim potencjale rozrodczym, mog ącym mieć  w ciągu 
roku dwie generacje g łówne oraz jedn ą  do dwóch generacji siostrzanych, z regu ły prowadzi do 

katastrofalnych skutków i olbrzymich strat gospodarczych na ca łym obszarze występowania świerka. 
Wed ług Grodzkiego i in. (2013): „Wraz ze wzrostem liczebno ści populacji kornika drukarza, przy 

osiągnięciu okreś lonego zagęszczenia liczebno ści populacji, zmienia si ę  jego behawior, staje się  on 

gatunkiem bardzo agresywnym, atakuj ąc nie tylko drzewa ostabione, ale tak że zdrowe". 

Na zwiększenie liczebno ści populacji kornika drukarza ma wp ływ pozostawianie du żej liczby 

nieokorowanych złomów i wywrotów oraz zasiedlonych drzew stoj ących (Starzyk 2013). W śród 

czynników abiotycznych stymuluj ących rozwój i rozród populacji kornika drukarza najwi ększe 

znaczenie mają : temperatura, opady atmosferyczne, warunki glebowe oraz uszkodzenie 

drzewostanów świerkowych przez wiatr i śnieg, które znacznie powi ększają  jego bazę  pokarmową . 

Podatność  na zasiedlenie przez kornika zwi ększa się  w przypadku drzewostanów starszych 

osłabionych przez susz ę . Wszystkie te czynniki wspó łdzia łają, powodując gwałtowne zmiany 

liczebności populacji, a ich wp ływ może być  bezpośredni lub poś redni — poprzez ro ś linę  żywicielską, 

jaką  jest świerk (Starzyk 2013). 

Na podstawie wieloletnich obserwacji i do świadczeń  zebranych podczas zwalczania kornika 

drukarza w Polsce nie mo żna się  zgodzi ć  z poglądami, że stosowane dotychczas metody ograniczania 

liczebności jego populacji i zmniejszania rozmiaru szkód s ą  mało skuteczne, a nawet niecelowe, 

poniewa ż  stymulują  rozwój gradacji, a tam gdzie usuwa si ę  ca ły wydzielony posusz, drzewostan 

zamiera znacznie szybciej. W zwi ązku z tym nie mo żna zrezygnowa ć  ze stosowania zabiegów 

profilaktycznych i metod ograniczania liczebno ści populacji kornika drukarza, które s ą  szczegółowo 

omówione w „Instrukcji ochrony lasu" (Capecki i in. 1998). 

Gwałtowne zamieranie zaatakowanych przez kornika drukarza świerków prowadzi do 
zaburze ń  w ekosystemach le śnych, co w kra ńcowych przypadkach mo że oznacza ć  przerwanie 
ciągłości formacji le śnych (Michalski i in. 2004). 

Na terenie Puszczy Bia łowieskiej gradacje kornika drukarza mia ły miejsce w latach: 1919-

1922; 1950-1957; 1960-1966; 1983-1988; 1994-1997; 2001-2009; od 2012 do chwili obecnej. 
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Na podstawie bada ń  przeprowadzonych w latach 2000-2002 (Michalski i in. 2004) 

stwierdzono, że nie nale żało powoływać  nowych rezerwatów na obszarze LKP „Puszcza Bia łowieska" 

do czasu wyga śnięcia gradacji kornika drukarza, co niestety nie zosta ło zrealizowane. 

W 2012 roku, kiedy rozpocz ęła się  w Puszczy Bia łowieskiej kolejna gradacja kornika drukarza, 

nadleśnictwa Bia łowieża, Browsk i Hajnówka, wchodz ące w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego 

„Puszcza Bia łowieska", zainicjowa ły wszystkie mo ż liwe dzia łania zmierzające do spowolnienia 

procesu rozpadu drzewostanów świerkowych, kieruj ąc się  zapisami Instrukcji ochrony lasu (2012). 

Jednak obowi ązujące na terenie nadle śnictw LKP „Puszcza Bia łowieska" ograniczenia rozmiaru ci ęć  w 

zatwierdzonych planach urz ądzenia lasu spowodowa ły, że zabiegi ochronne skierowane przeciwko 

kornikowi byty moż liwe do przeprowadzenia jedynie w drzewostanach świerkowych w wieku poni żej 

100 lat. Natomiast drzewostany, w których 10% drzew przekroczy ło wiek 100 lat zosta ły wyłączone z 

takich zabiegów. Nie prowadzono ich tak że na siedliskach bagiennych i wilgotnych. 

Z powodu wyżej wymienionych ogranicze ń  drzewostany pozostaj ące bez zabiegów 

ochronnych mia ły powierzchni ę  22 838 ha, co stanowi ło 46% powierzchni le śnej nadle śnictw Puszczy 

Białowieskiej. Ograniczania gradacji kornika drukarza nie prowadzono tak że na obszarze rezerwatów 

przyrody, które łącznie obejmują  powierzchni ę  12 054 ha, czyli około 24% powierzchni le śnej 

nadle śnictw puszcza ńskich. Wymienione wy żej ograniczenia przyczyni ły się  wydatnie do 

pozostawienia w drzewostanie w 2013 roku — ponad 43 tys. świerków (ponad 79 tys. m 3), a w 2014 

roku — prawie 100 tys. drzew (ponad 172 tys. m 3). Była to główna przyczyna rozpadu w roku 2014 

drzewostanów z udzia łem świerka na powierzchni oko ło 1 000 ha. 

Zamieranie świerka mia ło miejsce przede wszystkim w drzewostanach starszych klas wieku, 

szczególnie cennych z punktu widzenia ochrony bioró żnorodności. Dotyczyło także drzewostanów 

młodych, nawet II klasy wieku, zw łaszcza w miejscach graniczenia ze starszymi, pora żonymi 

świerczynami. W roku 2015 zainwentaryzowano ponad 207 tys. zasiedlonych świerków (ponad 267 

tys. m 3), z czego usuni ęto w cięciach sanitarnych tylko 44 tys. drzew (42 tys. m3). 

Przeprowadzona w dniu 21 lutego 2016 roku lustracja zamar łych drzewostanów świerkowych 

w kilkunastu miejscach w Nadle śnictwach Bia łowieża, Browsk i Hajnówka polegaj ąca na analizie 

stanu liczebności i zdrowotno ści populacji kornika drukarza na oko ło 40 zamarłych i zamieraj ących 

świerkach wykaza ła obecno ść  tego szkodnika oraz wyst ępowanie otworów wylotowych chrząszczy. 

Świadczy to o tym, że w roku 2016 można spodziewa ć  się  kontynuacji gradacji kornika drukarza, tym 

bardziej, że w roku poprzednim mia ły miejsce d ługie okresy suszy, które os łabiły świerki. W związku z 

tym, że powyższe obserwacje przeprowadzono na ograniczonej powierzchni, zaleca si ę  niezwłoczne 

przeprowadzenie szerokiej lustracji drzewostanów Puszczy w celu okre ś lenia aktualnego stanu 

populacji kornika drukarza na zasiedlonych przez niego świerkach. 

Głównym zadaniem ograniczania skutków gradacji kornika w drzewostanach gospodarczych 

będą  zabiegi związane z ochron ą  czynn ą  siedlisk i gatunków oraz z zapewnieniem bezpiecze ństwa 

ludzi przebywaj ących w lesie. Zabiegi zwi ązane z ochron ą  czynną  pozwol ą  na inicjowanie procesów 

odnowieniowych, a przede wszystkim na kreowanie zró żnicowanej przestrzennie i gatunkowo 

struktu ry  lasu, zabezpieczaj ącej ciągłość  istnienia warunków bytowania wszystkim elementom 

biocenozy, nie tylko tych zwi ązanych z martwymi drzewami świerka. 
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Zgodnie z obowiązującą  ustawą  o ochronie przyrody, a tak że Dyrektywą  Siedliskową  UE, 

wa żnymi priorytetami, które powinny decydowa ć  o podjęciu na terenie Puszczy dzia ła ń  związanych z 

ochron ą  czynną, w tym usuwaniem posuszu kornikowego b ędą : 

• utrzymanie procesów ekologicznych i stabilno ści ekosystemów, 

• zachowanie ró żnorodności biologicznej, zapewnienie ci ągłości istnienia gatunków ro ś lin, 

zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do 

właściwego stanu ochrony, 

• ochrona walorów krajobrazowych, 

• utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych. 

W Puszczy Bia łowieskiej zachowanie tych priorytetów w warunkach skutków obecnej gradacji kornika 

będzie bardzo trudne, je śli nie niemoż liwe, bez zmiany w podej ściu do gospodarowania w tych 

drzewostanach oraz w pozosta łych, jeszcze żyjących, świerczynach. 

Przykład Rezerwatu Ścisłego Bia łowieskiego Parku Narodowego wskazuje, że regeneracja 

drzewostanów po wielkopowierzchniowych zaburzeniach, min. z uwagi na częste znaczne 

zachwaszczenie (trzcinnik, je żyna, malina, papro ć  orlica itp.) oraz siln ą  presję  zwierząt kopytnych nie 

przebiega łatwo i szybko. W takich warunkach naturalne procesy sukcesyjne ulegaj ą  zahamowaniu i 

stagnacji i trzeba wielu dziesi ątków, a mo że nawet setek lat, aby dosz ło do pełnej odbudowy 

ekosystemów le śnych. Biorąc pod uwagę , że w chwili obecnej na terenie zagospodarowanej, polskiej 

części Puszczy Bia łowieskiej świerk jest drugim pod wzgl ędem udzia łu gatunkiem drzewa, jego 

wielkopowierzchniowe i gwa łtowne zamieranie ma du ży, w zdecydowanej większości negatywny 

wpływ na ekosystemy le śne i społeczny odbiór tego co si ę  dzieje na terenie Puszczy Bia łowieskiej. 
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