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Pożary w Puszczy Białowieskiej zdarzają się obecnie raczej okazjonalnie, są skutecznie kon-
trolowane i zwalczane, dlatego też zaburzają względnie małe obszary (mniejsze niż 0,5 ha). 
W wielu drzewostanach, szczególnie na siedliskach borowych, spotyka się jednak liczne drze-
wa, pniaki i kłody z widocznymi uszkodzeniami od ognia, wskazujące na występowanie tego 
zaburzenia w przeszłości. W celu scharakteryzowania historycznego reżimu pożarów w Pusz-
czy Białowieskiej odtworzono historię tych zaburzeń metodami dendrochronologicznymi 



w drzewostanie sosnowo-świerkowym zlokalizowanym w białoruskiej części tego komplek-
su leśnego. Przeanalizowano frekwencję pożarów w skali drzewostanu i pojedynczego drze-
wa, ich sezonowość i intensywność. Do analizy intensywności wykorzystano pomiar średnicy 
drzewa przy pierwszej zachowanej w drewnie bliźnie pożarowej oraz reakcję przyrostową 
na zaburzenie. W celu określenia stopnia generalizacji otrzymanych wyników oraz oceny 
wpływu klimatu na historyczny reżim pożarów w Puszczy Białowieskiej wyniki porównano 
z badaniami przeprowadzonymi w drzewostanie o analogicznej strukturze i warunkach siedli-
skowych, położonym w polskiej części tego kompleksu leśnego. 

Na podstawie analizy wyrzynków i odwiertów z 55 drzew żywych i pniaków sosny 
zwyczajnej Pinus sylvestris L., dendrochronologiczna rekonstrukcja historii pożarów 
w analizowanym drzewostanie wykazała obecność 29 zaburzeń pożarowych w latach 
1645-2010. Stwierdzono, że historyczny reżim pożarów zdominowany był przez zabu-
rzenia o małej intensywności. Nie powodowały one śmiertelności nawet młodych drzew 
o średnicy mniejszej niż 6 cm oraz minimalnie wpływały na ich późniejszy przyrost.
Większość osobników wykazała pozytywne reakcje przyrostowe lub ich brak. Zaob-
serwowana duża frekwencja dawnych zaburzeń pożarowych (średnio co 9 lat) sugeruje 
ograniczoną możliwość kumulacji paliwa, limitującą intensywność pożarów. 

Uzyskane dane wykazały jednak także występowanie pożarów bardzo intensywnych, 
powodujących śmiertelność większości osobników w drzewostanie i inicjujących nastę-
pującą po tym falę odnowienia. Zaburzeniem o tak wysokiej intensywności w analizo-
wanym drzewostanie był pożar w roku 1718. Pożar ten w osobnikach, które go przeżyły, 
wywołał silne negatywne reakcje przyrostowe. Porównanie z wynikami badań historii 
pożarów w polskiej części Puszczy Białowieskiej wykazało wiele podobieństw w para-
metrach historycznego reżimu pożarów, obejmujących: 1) dominację zaburzeń wczesno- 
i pozasezonowych o małej intensywności, 2) sporadyczne występowanie pożarów bardzo 
intensywnych, 3) dużą frekwencję pożarów w okresie od poł. XVII w. do I poł. XIX w. 
oraz 4) stopniowy zanik zaburzeń pożarowych od pierwszych dekad XX w. 

Badania te sugerują, że historyczny reżim pożarów w Puszczy Białowieskiej zdomi-
nowany był przez zaburzenia o małej intensywności, jednak na obszarze tym występo-
wały sporadycznie także pożary bardzo intensywne, które całkowicie zmieniały strukturę 
wiekową i przestrzenną drzewostanów. 
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