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Rycina 2. Historia pożarów 8,5-ha drzewostanu sosnowo-świerkowego (P. sylvestris

-P. abies) w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej w okresie 1645-2010, zrekon-

struowana poprzez datowanie materiału dendrochronologicznego z sosny zwyczaj-

nej (Zin i in. 2015, zmienione) 

Figure 2. Fire history of a 8.5 ha pine-spruce (P. sylvestris-P. abies) forest stand in the Be-

larusian part of Białowieża Forest, over the period 1645–2010, reconstructed by cross da-

ting of Scots pine tree ring samples (Zin et al. 2015, modified) 

    Historyczne pożary o różnej intensywności  

        w drzewostanach sosnowych Puszczy Białowieskiej 

             Historical fires of various intensity in Scots pine stands of Białowieża Forest 

Zin E.
1,2

, Niklasson M.
2
 

               Zakład Lasów Naturalnych
1
, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU),  

Southern Swedish Forest Research Centre, Alnarp, Sweden
2 

                    Department of Natural Forests
1
, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU),  

Southern Swedish Forest Research Centre, Alnarp, Sweden
2
 

E.Zin@ibles.waw.pl, Ewa.Zin@slu.se, Mats.Niklasson@slu.se 

Wstęp 

Introduction 

Pożary w Puszczy Białowieskiej zdarzają się obecnie 

raczej okazjonalnie, są skutecznie kontrolowane  

i zwalczane, dlatego też zaburzają względnie małe ob-

szary (mniejsze niż 0,5 ha). W wielu drzewostanach, 

szczególnie na siedliskach borowych, spotyka się jed-

nak liczne drzewa, pniaki i kłody z widocznymi uszko-

dzeniami od ognia, wskazujące na występowanie tego 

zaburzenia w przeszłości.  

Wyniki 

Results 

Metodyka 

Methods 

- dendrochronologiczna rekonstrukcja historii pożarów 

w drzewostanie sosnowo-świerkowym o pow. 8,5 ha 

zlokalizowanym w białoruskiej części Puszczy Biało-

wieskiej; 

- wyrzynki i odwierty z 55 drzew żywych i pniaków so-

sny zwyczajnej Pinus sylvestris L.; 

- analiza parametrów reżimu pożarowego: frekwencji 

pożarów w skali drzewostanu i pojedynczego drzewa, 

sezonowości i intensywności; 

 analiza intensywności z wykorzystaniem: (1) pomiaru 

średnicy drzewa przy pierwszej zachowanej w drew-

nie bliźnie pożarowej oraz (2) reakcji przyrostowej na 

zaburzenie; 

 - porównanie z wynikami badań  przeprowadzonymi  

w drzewostanie o analogicznej strukturze i warun-

kach siedliskowych, położonym w polskiej części te-

go kompleksu leśnego (Niklasson i in. 2010). 

Podsumowanie 

Conclusions 

Historyczny reżim pożarów w Puszczy Białowieskiej 

zdominowany był przez zaburzenia o małej intensyw-

ności, jednak na obszarze tym występowały spora-

dycznie także pożary bardzo intensywne, które        

całkowicie zmieniały strukturę wiekową  

i przestrzenną drzewostanów.  

Cel 

Aim 

Charakterystyka historycznego reżimu pożarów  

w drzewostanach sosnowych Puszczy Białowieskiej, 

ze szczególnym uwzględnieniem ich intensywności. 

Rycina 1. Lokalizacja powierzchni 

badawczych dendrochronologicz-

nej rekonstrukcji historii pożarów 

w Puszczy Białowieskiej. A: Oddz. 

782, 8,5-ha drzewostan w części 

białoruskiej, B: Oddz. 494, 13-ha 

drzewostan w części polskiej 

(Niklasson i in. 2010). Mapa we-

dług ryciny w Niklasson i in. 

(2010), zmieniona (Zin i in. 2015) 

Figure 1. Location of the fire history 

reconstruction-sites in Białowieża 

Forest. A: Comp. 782, a 8.5-ha stu-

dy site in the Belarusian section, B: 

Comp. 494, a 13-ha study site in the 

Polish section (Niklasson et al. 

2010). Map re-drawn after figure of 

Niklasson et al. (2010), modified (Zin 

et al. 2015) 

Tabela 1. Parametry drzew przy pierwszej bliźnie pożarowej. Dane dla 11 różnych poża-

rów oraz 32 drzew sosny zwyczajnej (P. sylvestris) 

Table 1. Tree parameters at the time of the first fire scar. Data from 11 different fire events and 

32 Scots pine (Pinus sylvestris) trees 

Parametry drzew  

przy pierwszej bliźnie pożarowej 

Tree parameters  

at the time of the first fire scar 
 

Wiek (lata) 

Age (years) 

Średnica (cm) 

Diameter (cm) 

Średnia (± SE) 

Mean (± SE) 
11,9 (± 1,0) 5,14 (± 0,51) 

Zakres (min – max) 

Range (min – max) 
5-34 1,4-16,4 

Instytut Badawczy Leśnictwa 

Forest Research Institute 

Rycina 3. Próby dendrochronologiczne z pniaków sosnowych, zebrane na powierzchni 

badawczej (Oddz. 782). A, B: drzewa, które zarejestrowały pożar w 1718 roku jako silne 

negatywne reakcje przyrostowe (strzałki), w wieku 73 i 50 lat oraz przy średnicy 24,3 

oraz 16,6 cm. C, D: przykłady drzew z fali odnowienia po pożarze w 1718 r. (z rdzeniem 

datowanym na 1723 i 1722 r.), które zarejestrowały pożar w 1735 r. jako bliznę pożarową 

(C) oraz wąski słój (D) (Zin i in. 2015, zmienione) 

Figure 3. Tree ring samples from pine stumps, collected in the studied site (Comp. 782). A, B: 

trees that recorded the 1718 fire as strong negative growth reactions (arrows), at the age of 

73 and 50 yrs and the diameter of 24.3 and 16.6 cm. C, D: examples of post-1718 fire cohort 

trees (with pith years in 1723 and 1722, respectively) that recorded a fire in 1735 as a fire 

scar (C) and a narrow ring (D) (Zin et al. 2015, modified) 


