
 

 

Powoduje to ujednolicenie składu gatunkowego zbiorowisk 

leśnych, ich upodobnienie do grądu. W warunkach natural-

nych w większości analizowanych zespołów leśnych grab 

dominował w odnowieniu lasu (Ryc. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świerk wycofał się do oligotroficznych zbiorowisk leśnych. 

W ostatnich dekadach gatunek ten uległ drastycznej reduk-

cji w drzewostanach borów mieszanych i grądów. Gatunki 

światłożądne: sosna, dąb i brzoza zmniejszają wyraźnie 

swój udział w tworzeniu drzewostanów Puszczy Białowie-

skiej, w tym również w warstwie odnowień. Zaobserwowa-

no drastyczne zmniejszenie się udziału jesionu w optymal-

nych warunkach łęgu olszowo-jesionowego. Pod względem 

tempa i wielkości zmian składów gatunkowych drzewosta-

nów można uszeregować badane siedliska następująco  

w kolejności malejącej: las mieszany, bór świeży, bór mie-

szany świeży, łęg olszowo-jesionowy. Wydaje się, że tem-

po zmian składu drzewostanów Puszczy Białowieskiej  

w ostatnich 10-15 latach uległo przyspieszeniu. 
Rycina 2. Stałe powierzchnie badawcze IBL na tle obiektów chronionych w Puszczy 

Białowieskiej 

Figure 2. Permanent research plots of Forest Research Institute and protected areas  

of the Białowieża Forest 
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Cele badań 

Study aims 

Celami badań były: 1) określenie zmian składu gatunko-

wego i struktury drzewostanów na stałych powierzch-

niach badawczych w okresie minionych 30-40 lat  

oraz 2) ocena tendencji, kierunków i tempa powyżej po-

danych zmian. 

Wyniki i wnioski  

Results and conclusions 

Potwierdzono znaczący wzrost udziału grabu pospolitego 

w budowaniu drzewostanów w całej Puszczy  

Białowieskiej. Gatunek ten wykazuje ekspansję na różne 

siedliska, w tym ubogie i średnio żyzne (Ryc. 3). 

Rycina 1. Stała powierzchnia badawcza IBL w zespole grądu czyśćcowego  

Tilio-Carpinetum stachyetosum Sokoł. 1976 w Rezerwacie Lasy Naturalne Puszczy  

Białowieskiej 

Figure 1. Permanent study plot  in the forest assotiation Tilio-Carpinetum in the Natural  

Forests Reserve 

Metodyka i zakres badań 

Methods and research range 

Od lat 70. XX w. zakładano liczne stałe powierzchnie ba-

dawcze IBL o wymiarach 50x50 m z wyboru w całej 

Puszczy Białowieskiej (Ryc. 2). Badania powtarzano co 

około 10-15 lat pod kierunkiem prof. A. Sokołowskiego. 

Omówiono wybrane zbiorowiska leśne: bór świeży, bór 

mieszany, las mieszany, łęg olszowo-jesionowy. Suma-

ryczna liczba powtórzonych powierzchni badawczych 

wynosiła 125. Do wizualizacji zmian składu gatunkowego 

drzewostanów wykorzystano program komputerowy 

BWIN Pro (Nagel 1999). 

Rycina 3. Wizualizacja zmian składu gatunkowego drzewostanu w borze mieszanym 

Calamagrostio-Piceetum w okresie 1975-2012 

Figure 3. Visualization of tree species composition in fresh mixed coniferous forest  

Calamagrostio-Piceetum in the period 1975-2012 
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Rycina 4. Wizualizacja zmian składu gatunkowego drzewostanu w przykładowym  

drzewostanie w zespole Melitti-Carpinetum Sokoł. 1976 w latach 1975-2012 

Figure 4. Visualization of tree species composition in hornbeam balm forest  

Melitti-Carpinetum Sokoł. 1976 in the period 1975-2012 
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