
Zasady dostosowania gospodarki le śnej w Puszczy Białowieskiej do potrzeb zachowania j ej 

walorów przyrodniczych   

 

Propozycje organizacji pozarz ądowych dotycz ące treści planów urz ądzania lasu nadle śnictw  

 

1. W rezerwatach przyrody, poza – ustanowionymi dla ochrony rzadkich motyli rezerwatami „Olszanka 

Myśliszcze”, „Podcerkwa” i „Przewłoka” - nie wykonuje się żadnych zabiegów ochronnych.  

2. Poza rezerwatami przyrody wyłącza się z pozyskania drewna i wszelkich zabiegów hodowlano-

ochronnych: 

a) wszystkie drzewostany ponad stuletnie (= drzewostany, w których wiek przynajmniej jednego 

gatunku wynosi co najmniej 100 lat i jednocześnie udział tego gatunku w drzewostanie wynosi 

co najmniej 10%) 

b) wszystkie drzewostany na siedliskach Lł, Ol, OlJ, LMb, BMb.  

c) drzewostany „pionierskie” - drzewostany z przewagą osiki lub brzozy (lub łącznym udziałem 

tych dwóch gatunków powyżej 50%) powyżej III klasy wieku; 

d) miejsca występowania (ćwierćoddziały) dzięcioła białogrzbietego i trójpalczastego 

e) strefy ochronne wokół stanowisk gatunków objętych ochroną strefową  

e) miejsca występowania (wydzielenia) chrząszczy saproksylicznych, gatunków chronionych 

Dyrektywą Siedliskową lub umieszczonych na „Czerwonej Liście” IUCN 

f) miejsca występowania (wydzielenia) porostów -reliktów puszczańskich (wg klasyfikacji 

Cieślińskiego) 

3. W pozostałych drzewostanach, przy wszelkich zabiegach gospodarczo-ochronnych pozostawia się:  

a) na wszystkich siedliskach wszystkie drzewa powyżej: 

V klasy wieku: Db (oba gatunki), Lp, Gb, Kl, Js, Wz (wszystkie gatunki), So, Sw 

IV klasy wieku: Brz (oba gatunki), Os, Ol 

II klasy wieku: Iwa, Jrz 

b) na siedliskach Lśw i Lw: wszystkie lipy, klony, wiązy i jesiony oraz – w cięciach przedrębnych 

graby – o ile ich udział w drzewostanie nie przekracza 40%; 

c) wszystkie drzewa liściaste obumierające i martwe, włączając w to wykroty i wiatrołomy; 

d) wszystkie drzewa dziuplaste. 

4. W okresie lęgów ptaków (1 marca do 31 sierpnia) nie wykonuje się zabiegów gospodarczych w 

drzewostanach (cięć rębnych, trzebieży późnych i wczesnych, cięć sanitarnych, użytkowania 

przygodnego). Wyjątek stanowią działania dla usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi (p. 6) 

5. W okresie rozrodu chrząszczy saproksylicznych (marzec – sierpień) nie pozostawia się pułapek 

klasycznych oraz dłużyc i drewna stosowego, które mają być później usunięte z lasu. 

6. Wyjątkiem od zasad wymienionych w p.1-4 jest usunięcie zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi 

(wzdłuż dróg publicznych i szlaków turystycznych, na terenach graniczących z inną własnością). W 

tych przypadkach możliwe jest wycinanie stwarzających zagrożenie drzew lub usuwanie zwalonych 

drzew ze szlaków. W takich przypadkach dopuszcza się wycinania drzew w odległości nie większej 

niż 1,5 długości drzewa od szlaków komunikacyjnych, lub własności prywatnej. Wycięte, 

nieokorowane drzewa muszą pozostać w lesie w miejscu ścięcia. 
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7. Pozyskania drewna jest ograniczone do drzewostanów pochodzących z nasadzeń, wielkość 

pozyskania nie może przekroczyć 30 tysięcy m3/rocznie.  

8. W pracach hodowlanych wprowadza się następujące ograniczenia: 

a) zakaz odnowienia sztucznego z wyjątkiem braku istnienia odnowienia naturalnego (bez 

względu na jego skład gatunkowy) w ilości od 2500 sztuk podrostu na 1 ha; dopuszcza się 

wzbogacanie składu gatunkowego przez dosadzanie gatunków rzadszych stanowiących 

naturalny element rozpatrywanych zbiorowisk leśnych; 

b) zakaz stosowania pełnego przygotowania gleby; 

c) zakaz uprzątania i sztucznego odnawiania naturalnie powstałych luk o wielkości do 1500 m2 

d) zakaz wprowadzania sosny i świerka do upraw i sztucznych odnowień na wszystkich 

siedliskach lasowych (LM, L). 

9. Drogi leśne, poza drogą Narewkowską i Hajnowskim Trybem (do Krynoczki), zostają zamknięte do 

publicznego ruchu pojazdów mechanicznych. Droga Narewkowska jest dostępna wyłącznie dla 

ruchu lokalnego.  

10. Zabrania się ruchu pojazdu terenowych poza udostępnionymi drogami 

11. Zabrania się lokalizowania nowych i organizowania doraźnych miejsc parkingowych w obszarze 

leśnym nadleśnictw  

12. Na terenie nadleśnictw zabrania się organizowania imprez turystycznych powodujących płoszenie 

zwierząt (głośna muzyka, fajerwerki, petardy, loty motolotni itp.). 

UZASADNIENIE 

 

Puszcza Białowieska jest unikatowym w skali świata obiektem przyrodniczym. Zachowanie jej 

wyjątkowych walorów i konieczność egzekwowania Dyrektyw Unii Europejskiej wymaga 

dostosowania zasad gospodarki leśnej, tak by umożliwić kontynuację przebiegu naturalnych 

procesów ekologicznych i zabezpieczyć nadzwyczaj wysoką różnorodność biologiczną. 

Najważniejsze jest powstrzymanie się do działań, które skutkują pogorszeniem warunków, utratą 

wyjątkowych walorów Puszczy. W związku z tym, wprowadza się do czasu wejścia w życie 

nowych całościowych uregulowań trwale zabezpieczających walory przyrodnicze Puszczy 

Białowieskiej wymienione wyżej zasady postępowania.  

 

Białowieża19 VIII 2011 

 

prof. dr hab. Tomasz Wesołowski  

Pracownia Biologii Lasu Uniwersytetu Wrocławskiego  

w imieniu: 

-  Greenpeace Polska,  
-  Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków,  
-  Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot,  
-  Towarzystwa Ochrony Krajobrazu, 
-  WWF Polska 
 

 


