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Rycina 3. Liczba wykonanych zdjęć fitosocjologicznych w poszczególnych zespołach 

roślinnych Puszczy Białowieskiej 

Figure 3. Number of relevés carried out in particular plant associations of the Białowieża  
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Wstęp 

Introduction 

Jeszcze na początku ubiegłego wieku uważano lasy za 

ekosystemy o wysokiej stabilności. Dziś w świetle ob-

serwacji prowadzonych na stałych powierzchniach ba-

dawczych stwierdzamy, że reagują one na zmiany wa-

runków klimatycznych, czy ustąpienie antropopresji. 

Wyniki 

Results 

Łącznie do odszukania oznaczeń terenowych i ponow-

nego ich odnowienia przeznaczono 1494 powierzchnie, 

a odtworzono i wykonano zdjęcia fitosocjologiczne na 

336 powierzchniach położonych głównie na terenie Bia-

łowieskiego Parku Narodowego oraz w ośmiu rezerwa-

tach puszczańskich. Zebrany materiał fitosocjologiczny 

reprezentuje 11 zespołów roślinnych (Ryc. 3).  

Metodyka 

Methods 

Badania na siedliskach świeżych oraz wilgotnych pro-

wadzone są od 2011 roku i realizowane w oparciu  

o powierzchnie zakładane głównie w obiektach chro-

nionych Puszczy Białowieskiej począwszy od lat 60. 

ubiegłego wieku przez A. W. Sokołowskiego w celu 

charakterystyki roślinności Puszczy. Prace terenowe  

w ramach niniejszego projektu polegały na odtwarza-

niu powierzchni zdjęć fitosocjologicznych. Opis roślin-

ności w aspekcie wiosennym i letnim na odtworzonych 

powierzchniach wykonano metodą zdjęcia fitosocjolo-

gicznego według zasady Braun-Blanqueta. Na repre-

zentatywnej próbie 81 powierzchni wykonano ponadto 

odwierty i pobrano próbki glebowe do analiz fizyko-

chemicznych. Analiza dynamiki zespołów leśnych obej-

mowała zmiany w strukturze pionowej fitocenoz, bo-

gactwie gatunkowym, ilościowości i pokryciu gatunków 

roślin, frekwencji gatunków rzadkich i chronionych,  

a także zmiany wartości wskaźników ekologicznych.  

Rycina 1. Bór brusznicowy w rezerwacie Michnówka — rok 1971 (Fot. A. W. Sokołowski) 

Figure 1. Fresh pine-red bilberry forest in the Michnówka reserve — year 1971  

(Phot. A. W. Sokołowski) 

Cel pracy 

The goal 

Określenie dotychczasowych kierunków zmian sukce-

syjnych zachodzących w zbiorowiskach leśnych Pusz-

czy Białowieskiej oraz prognoza ich dalszego rozwoju. 
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Rycina 2. Odtworzona powierzchnia badawcza w rezerwacie Michnówka z zespołem 

boru brusznicowego — rok 2013 (Fot. J. Czerepko) 

Figure 2. Reconstructed sample plot with fresh pine-red bilberry forest in the Michnówka 

reserve — year 2013  (Phot. J. Czerepko) 

Wnioski 

Conclusions 

Najbardziej odpornym na zmiany zespołem leśnym 

okazał się grąd typowy. Największe zmiany zaobser-

wowano w grądach miodownikowych i świetlistych dą-

browach upodabniających się do grądów typowych. 

Przy wzroście zwarcia dolnych pięter drzewostanu  

i warstwy krzewów stwierdzono jednoczesny spadek 

liczby gatunków roślin oraz zmniejszenie się wskaźni-

ka określającego warunki świetlne występujące pod 

okapem drzewostanu. 
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