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Puszcza Białowieska jest jednym z największych i najlepiej zachowanych obszarów le-
śnych niżu środkowo-wschodniej Europy. Umożliwia to poznawanie procesów i funkcjo-
nowania naturalnych ekosystemów, co ma istotne znaczenie dla rozwoju koncepcji hodowli 
lasu zbliżonej do natury w lasach gospodarczych. Prowadzone od lat 70. XX wieku badania 
dotyczą: 1) określenia zmian składu gatunkowego i struktury drzewostanów na stałych po-
wierzchniach badawczych w ciągu minionych 30-40 lat oraz 2) oceny tendencji, kierun-
ków i tempa tych zmian. Stałe powierzchnie badawcze IBL założone są we wszystkich 
zbiorowiskach leśnych na obszarze całej Puszczy Białowieskiej (rezerwaty przyrody, lasy 
niepodlegające ochronie), a oceny powtarzane są co około 10-15 lat. Sumaryczna liczba 
powtórzonych powierzchni badawczych wynosił 125. 

Analiza zmian składu gatunkowego (udziału gatunków drzew) na podstawie ich za-
gęszczenia w wybranych zbiorowiskach leśnych (bór świeży, bór mieszany, las miesza-
ny, łęg olszowo-jesionowy) potwierdziła znaczące zwiększenie udziału grabu pospolitego 
w kreowaniu drzewostanów w całej Puszczy Białowieskiej. Ekspansja tego gatunku na 
różnych siedliskach, w tym ubogich i średnio żyznych, powoduje ujednolicenie składu ga-
tunkowego zbiorowisk leśnych i ich upodobnianie się do grądu. W warunkach naturalnych, 
w większości analizowanych zespołów leśnych, grab dominował w odnowieniu lasu. 

Świerk wycofał się do oligotroficznych zbiorowisk leśnych i w ostatnich dekadach, 
w drzewostanach borów mieszanych i grądów, uległ drastycznej redukcji ilościowej. Sosna, 
dąb i brzoza zmniejszają wyraźnie swój udział w tworzeniu drzewostanów, w tym również 
w warstwie odnowień, w całej Puszczy Białowieskiej, zarówno w warunkach ochrony ścisłej, 
jak i ochrony częściowej realizowanej kilkanaście lat temu (niewielkiej ingerencji człowieka). 
W ciągu minionych 15 lat stwierdzono także duże zmniejszenie udziału jesionu. 

Pod względem tempa i wielkości zmian składu gatunkowego drzewostanów można 
uszeregować badane siedliska w porządku malejącym następująco: las mieszany, bór świe-
ży, bór mieszany świeży, łęg olszowo-jesionowy. Wydaje się, że tempo tych zmian w ostat-
nich 10-15 latach znacznie wzrosło. 


