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Wykaz skrótów i poj��  
u�ywanych w informacji o wynikach kontroli wpływu działalno�ci  

gospodarczej na stan �rodowiska Puszczy Białowieskiej. 
 
BPN     - Białowieski Park Narodowy  
BULiGL     - Biuro Urz�dzania Lasu i Gospodarki Le�nej 
LKP     - Le�ny Kompleks Promocyjny 
PAN      - Polska Akademia Nauk  
Populacja    - grupa organizmów tego samego gatunku zajmuj�ca  
                                                                        okre�lon� przestrze� i �yj�ca w okre�lonych  
                                                               warunkach; 
Ci�cia sanitarne    - wycinka drzew zamieraj�cych i martwych (posuszu  
                                                               czynnego, jałowego, złomów i wywrotów); 
Czyszczenie wczesne   - ci�cia piel�gnacyjne wykonywane w uprawach przed  
                                                                 osi�gni�ciem przez nie zwarcia (do wieku ok. 10 lat); 
Czyszczenie pó�ne   - ciecia piel�gnacyjne wykonywane w młodnikach  
                                                                 w okresie osi�gni�cia przez nie zwarcia do pocz�tku  
                                                                 procesu wydzielania si� drzew; 
Drzewa panuj�ce   - drzewa uczestnicz�ce w tworzeniu drzewostanu  
        głównego (panuj�cego), o dobrze rozwini�tej,  
                                                                prawidłowej koronie; 
Drzewa trocinowe   - drzewa opanowane przez korniki, z którego wysypuj�  
                                                                si� trocinki, zbieraj�ce si� w szparach kory i w  
                                                                cz��ciach odziomkowych strzał; 
Gradacja kornika   - zjawisko masowego, cz�sto wielkopowierzchniowego,  
                                                                 przybieraj�cego rozmiary kl�ski, wyst�powania  
                                                                 szkodliwych owadów, odznaczaj�ce si� stopniowym  
                                                                 wzrostem liczebno�ci, a po osi�gni�ciu kulminacji  
                                                                 stopniowym jej spadkiem; 
Grubizna    - drewno okr�głe o �rednicy w cie�szym ko�cu z kor� od  
                                                                7 cm wzwy�; 
Halizny  - grunty le�ne nie zalesione do odnowienia, pozbawione 
   drzewostanu dłu�ej ni� 2 lata, a w razie kl�sk �ywiołowych dłu�ej 
   ni� 5 lat oraz uprawy i młodniki I kl. wieku o zadrzewieniu  
   ni�szym ni� 0,5; 
Klasa wieku drzew   - przyj�ta rozpi�to�� wieku, zwykle 20-letnia,  
                                                                pozwalaj�ca na zbiorcze uszeregowanie drzewostanów  
                                                                wg ich wieku; 
Luki     - powierzchnie pozbawione drzew o kształcie kolistym  
                                                                         lub eliptycznym - o powierzchni do 2 arów, poło�one w 

  drzewostanie II kl. wieku i starszych nie przeznaczonych do 
  u�ytkowania r�bnego, nie spełniaj�ce kryteriów kwalifikuj�cych je 
  do ujmowania w oddzielne wył�czenia taksacyjne (czyli do 0,5 ha); 

Ochrona cz��ciowa   - jedna z form ochrony przyrody zmierzaj�ca do  
                                                                          przywrócenia ekosystemom i ich składnikom cech naturalnych 

   przez usuwanie elementów obcych i wprowadzanie elementów 
   wła�ciwych naturalnym zbiorowiskom ro�linnym i zespołom 
   zwierz�cym, b�d� do utrzymania ekosystemów lub ich składników 
   w okre�lonym stanie, polegaj�ca równie� na czynnym 

oddziaływaniu 
   na procesy rozwojowe przez stosowanie okre�lonych zabiegów 

           ochronnych, hodowlanych i piel�gnacyjnych; 
Ochrona czynna     - stosowanie w razie potrzeby, zabiegów ochronnych w celu 
          przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów i składników 
         przyrody lub zachowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk 
         ro�lin, zwierz�t lub grzybów; 
Posusz      - drzewa zamieraj�ce lub martwe wyst�puj�ce w drzewostanie na 

   skutek naturalnej �mierci, zbytniego przeg�szczenia, opanowania 
   przez szkodniki, b�d� zmiany w �rodowisku; 

Posusz jałowy     - drzewa martwe ju� opuszczone przez szkodnika, który je 
                                                                         opanował, obumarłe na pniu z odpadni�t� kor� i wysychaj�cym 
        drewnem; 
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Plan urz�dzenia lasu    - podstawowy dokument gospodarki le�nej opracowywany dla 
       okre�lonego obiektu, zawieraj�cy opis i ocen� stanu lasu oraz cele, 
       zadania i sposoby prowadzenia gospodarki le�nej; 
Pułapka feromonowa   - urz�dzenie słu��ce do odławiania lub gromadzenia w 

  okre�lonym miejscu organizmów w celu prognozowania, 
  monitorowania lub ograniczania ich liczebno�ci przy pomocy  
  lotnych substancji chemicznych,  

Płazowiny                                           - grunt le�ny porosły z rzadka drzewami nie tworz�cymi zwarcia; 
Rewizja urz�dzenia lasu   - zespół czynno�ci obejmuj�cych analiz� wykonywania planu oraz 

  opracowywanie planu urz�dzenia lasu dla okre�lonej jednostki 
  organizacyjnej; 

R�bnia zło�ona    - zespół zasad i czynno�ci z zakresu u�ytkowania maj�cych na celu 
  stworzenie najkorzystniejszych warunków dla odnowienia 
  wła�ciwych gatunków drzew i uzyskania po��danej budowy 
  drzewostanu w zale�no�ci od sposobu ci�cia, stwarzaj�cego 
  ró�ne mo�liwo�ci osłony odnowienia przez starodrzew; w�ród 
  r�bni zło�onych rozró�nia si� r�bni� cz��ciow�, gniazdow�,  
  stopniow� i przer�bow� (oprócz zupełnej); 

Siedlisko     - obszar, w którym wyst�puje charakterystyczny zespół czynników  
  ekologicznych (rze�ba terenu, warunki klimatyczne i glebowe) 
  wpływaj�cych po�rednio i bezpo�rednio na organizmy; 

Szacunki brakarskie   - szacunkowe ustalenie za pomoc� okre�lonych metod ilo�ci i 
        jako�ci sortymentów drewna okr�głego, mo�liwych do pozyskania 
        z drzew (drzewostanów) przeznaczonych do wyci�cia w danym 
        roku; 
Struktura gatunkowa     - skład gatunkowy drzewostanu w danych warunkach  
                                                                 siedliskowych, wyra�ony udziałem poszczególnych gatunków; 
Transgraniczny obszar chroniony    - obszar chroniony b�d�cy w zasi�gu s�siednich pa�stw; 
Trzebie� wczesna    - ci�cia piel�gnacyjne wykonywane w fazie �erdziowiny  
                                                                  dr�gowiny, a wi�c w fazach wzrostu, kiedy u drzew  
                                                                 nast�puje kulminacja przyrostu wysoko�ci; maj� one  
                                                                 m.in. na celu zabezpieczenie najbardziej  

                                                                      warto�ciowych składników drzewostanu; 
Trzebie� selekcyjna   -  usuwanie drzew przeszkadzaj�cych wybranym  
                                                                  drzewom dorodnym oraz sprzyjaj�cym im drzewom  
                                                                  po�ytecznym; 
Zasobno�� masy drewna      - mi��szo�� drzewostanu przeliczona w m3/1 ha; 
Zr�b zupełny        - powierzchnia po jednoczesnym i całkowitym wyci�ciu  
                                                                  drzewostanu. 
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1. Wprowadzenie 
 

Temat kontroli: Wpływ działalno�ci gospodarczej na stan �rodowiska Puszczy Białowieskiej 
 

Numer kontroli: P/05/120 
 

Uzasadnienie podj�cia kontroli: 
 

Kontrola maj�ca charakter sprawdzaj�cy była planowana i koordynowana przez 
Najwy�sz� Izb� Kontroli, w porozumieniu z Komitetem Kontroli Pa�stwowej Republiki 
Białoru�, w obu cz��ciach Puszczy Białowieskiej.  

Wspólna kontrola NIK z Izb� Kontroli Republiki Białoru� była przeprowadzona w II i 
III kwartale 1995 roku. W wyniku tej kontroli wskazano na nast�puj�ce nieprawidłowo�ci w 
realizacji zada� nało�onych przez ustaw� o ochronie przyrody, a mianowicie:  
� brak opracowanych planów ochrony, wymaganych przepisami ustawy, obj�tych ochron� 

obiektów,  
� opó�nienia w opracowywaniu planów, wynikaj�ce głównie z braku okre�lenia jednolitych 

zasad ich sporz�dzania, 
� brak lub nieaktualno�� planów urz�dzenia gospodarstw rezerwatowych (dotyczyło to tak�e 

planów urz�dzenia gospodarstwa le�nego, które utraciły aktualno�� i nie podj�to ich ponownego 
opracowania), 

� problememy wyst�puj�ce w Puszczy w zwi�zku z nadmiernym stanem �ubrów i 
zwierzyny płowej (powodowane przez t� zwierzyn� szkody, stanowiły zagro�enie dla 
zachowania ci�gło�ci wiekowej drzewostanów Puszczy), 

� post�puj�cy rozmiar szkód w drzewostanach le�nych, któremu sprzyjała malej�ca od 
wielu lat powierzchnia bazy �erowej i niedostateczna realizacja planów zimowego 
dokarmiania zwierzyny, 

� nieuwzgl�dnianie w planach odstrzałów faktycznego stanu zwierzyny płowej oraz cz�sto 
ich niewykonywanie, 

� brak wspólnych (polsko – białoruskich) programów naukowo – badawczych, 
warunkuj�cych wdro�enie w �ycie jednolitej gospodarki le�nej i ochronnej na terenie 
Puszczy oraz oceny przydatno�ci wyników dotychczasowych bada� dla praktyki le�nej, a 
tak�e brak nawi�zania współpracy z odpowiednimi słu�bami Republiki Białoru�, 
odpowiedzialnymi za gospodark� i ochron� przyrody Puszczy Białowieskiej w cz��ci 
białoruskiej.  

Od czasu przeprowadzenia wspólnej kontroli nasiliły si� ��dania, ze strony organizacji 
ekologicznych i �rodowisk naukowych, obj�cia całego terenu Puszczy parkiem narodowym. 
Niektórzy naukowcy z Polski i Białorusi wysyłaj� petycje do najwy�szych organów władzy z 
pro�b� o obj�cie Puszczy specjalnym nadzorem i uczynienia z niej jednolitego kompleksu 
dziedzictwa �wiatowego.  
 
Cel, tematyka, badany okres i czas przeprowadzenia kontroli: 
 

Celem kontroli było zbadanie realizacji wniosków z poprzedniej kontroli oraz 
dokonanie oceny wpływu działalno�ci gospodarki le�nej i uregulowa� prawnych w tym 
zakresie na stan �rodowiska Puszczy Białowieskiej, ze szczególnym uwzgl�dnieniem: 
� celów i form utworzenia wydzielonych powierzchni Puszczy i obj�cie ich ró�nym 

stopniem ochronno�ci oraz przestrzeganie unormowa� obowi�zuj�cych na tych obszarach, 
� prowadzenia gospodarki le�nej, a zwłaszcza pozyskiwania drewna i prowadzonych 

zalesie�, 
� sposobu gospodarowania i stosowania zasad ochrony przyrody na terenie Puszczy 

Białowieskiej, 
� ochrony populacji zwierz�t i prowadzenia gospodarki łowieckiej, 



 7 

� wyników bada� naukowych i ich wdra�ania, przez podmioty prowadz�ce działalno�� na 
terenie Puszczy i w jej rejonie, 

� udost�pniania terenów Puszczy do celów turystycznych i stanu bazy turystycznej na 
terenach do niej przyległych. 

Kontrola została przeprowadzona przez Najwy�sz� Izb� Kontroli Delegatur� w Białymstoku 
w terminie od 3 stycznia do 30 kwietnia 2005 roku. Obejmowała lata 2003 – 2004.  
Badaniami kontrolnymi obj�to: Białowieski Park Narodowy, 3 nadle�nictwa prowadz�ce 
działalno�� gospodarcz� i ochronn� na terenie Puszczy Białowieskiej oraz Starostwo 
Powiatowe w Hajnówce i 5 urz�dów gmin obejmuj�cych swym zasi�giem działania tereny 
Puszczy. 
 
2. Podsumowanie wyników kontroli. 
 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalno�ci. 
 
 W ocenie Najwy�szej Izby Kontroli nast�puje sukcesywna, aczkolwiek zbyt powolna 
poprawa działalno�ci w zakresie gospodarki le�nej, maj�cej wpływ na stan �rodowiska 
Puszczy Białowieskiej oraz realizacji zada� ochronnych, przestrzegania unormowa� 
prawnych na obszarach obj�tych ró�nymi formami ochronno�ci i gospodarki łowieckiej, 
prowadzonej przez podmioty obj�te kontrol�.  
Negatywnie natomiast nale�y oceni� brak realizacji, przez Ministerstwo �rodowiska, 
głównego wniosku z poprzedniej kontroli o powołaniu zespołu naukowców i praktyków 
le�ników, który opracowałby kierunki działa� w zakresie prowadzenia jednolitej gospodarki 
le�nej na terenie Puszczy Białowieskiej, jak równie� i to, �e obj�te ochron� obiekty nie maj� 
zatwierdzonych planów ochrony i jednolitych zasad ich sporz�dzania. 
 
2.2. Synteza wyników kontroli. 
 
2.2.1. Badania kontrolne wykazały, �e Białowieski Park Narodowy (BPN) nie posiada 
kompletnej dokumentacji, zwi�zanej ze stanem własno�ciowym i sposobem u�ytkowania 
gruntów, warunkuj�cej dokonanie wpisu do ksi�gi wieczystej obejmuj�cego cało�� (10.517,27 
ha) gruntów Parku. Zaniechanie tego obowi�zku przez 7 lat pozbawiło BPN mo�liwo�ci 
ustanowienia trwałego zarz�du na gruntach Parku. (opis, str. 15 – 16 ). 
 

2.2.2. W ocenie NIK brak planów ochrony rezerwatów powodował, �e w dalszym ci�gu cele 
ochronne poszczególnych powierzchni, obj�tych ochron� rezerwatow�, a tak�e niezb�dne 
czynno�ci gospodarcze i ochronne na terenie rezerwatów, prowadzone przez BPN i 
nadle�nictwa, wykonywane były w oparciu o plany roczne ka�dorazowo uzgadniane z 
Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Białymstoku (opis, str. 16 – 17). 
 

2.2.3. Pozytywnie nale�y oceni� wła�ciwe, zgodne z wymogami prawa, utworzenie strefy 
ochronnej wokół Parku, w której gospodarka le�na prowadzona była zgodnie z zasadami 
post�powania hodowlanego i ochronnego. Negatywnym jednak zjawiskiem było to, i� od 
czasu powi�kszenia Parku, tj. od sierpnia 1996 roku do ko�ca 2004 roku, BPN nie posiadał 
okre�lonych prawnie stref ochrony przyrody (opis, str. 17 i 21). 
 
 

2.2.4. Mimo zalece� ze strony NIK i upływu 10 lat od kontroli przeprowadzonej w 1995 roku, 
Ministerstwo �rodowiska nie opracowało programu bada� naukowych, zabezpieczaj�cych 
realizacj� celów ochronnych kompleksów le�nych. O wynikach bada� prowadzonych przez 
placówki naukowe i zaleceniach wynikaj�cych z tych bada� nie informowano nadle�nictw, na 
terenie, których prowadzono te badania. Tak�e ze strony nadle�nictw brak było inicjatywy do 
nawi�zania �ci�lejszej współpracy z placówkami naukowymi działaj�cymi na terenie Puszczy 
(opis, str. 23 – 24). 
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2.2.5. Negatywnie nale�y oceni� współprac� naukow� pomi�dzy Parkami Narodowymi Polski 
i Białorusi. Mimo podpisanej po raz pierwszy w dniu 4 stycznia 1993 roku umowy o podj�ciu 
stałej współpracy naukowej dopiero w styczniu 2005 roku zawarto dwustronn� umow� 
okre�laj�c� warunki realizacji planu wspólnych bada� naukowych (opis, str. 19 – 20). 
 

2.2.6. Badania kontrolne wykazały, �e BPN nadal nie prowadzi monitoringu ilo�ciowo-
jako�ciowego zagro�onych wygini�ciem gatunków fauny i flory na terenie Puszczy, z 
wyj�tkiem �ubrów, których liczebno�� i stan zdrowotny monitorowany jest od 1952 roku. 
(opis, str. 24 – 25). 
 

2.2.7. W ostatnim dziesi�cioleciu wyst�piły korzystne tendencje z punktu widzenia 
gospodarki le�nej. Wzrosła o 21,7 % zasobno�� masy drewna w drzewostanach Puszczy (opis, 
str.27 – 28). 
 

2.2.8. Z ustale� kontroli wynika, �e nie wdra�ano propozycji przykładowego (modelowego) 
powierzchniowego udziału gatunków drzew panuj�cych odpowiadaj�cego, b�d� zbli�onego 
do składu gatunkowego drzew panuj�cych lasów naturalnych Puszczy Białowieskiej na 
terenie działania nadle�nictw (opis, str. 28 – 29). 
 

2.2.9. Nadal, mimo zalece� NIK, BPN nie okre�lił wska�ników zag�szczenia �ubra w 
powi�zaniu z istniej�c� baz� �erow� zwierz�t kopytnych (opis, str. 33 – 34). 
 

2.2.10. W ocenie NIK, BPN i nadle�nictwa prawidłowo, zgodnie z wymogami hodowli, 
realizowały zadania z zakresu odtwarzania struktury gatunkowej lasu. Wła�ciwie dobierano 
składy gatunkowe sadzonek do siedlisk przeznaczonych do zalesienia (opis, str. 30). 
 

2.2.11. Negatywnie ocenia si� brak opracowania przez placówki naukowe, BPN i 
nadle�nictwa jednolitych i spójnych zasad post�powania ze szkodnikiem drzew, jakim jest 
kornik drukarz i jego wpływu na stan �rodowiska Puszczy Białowieskiej (opis, str. 31 – 33). 
 

2.2.12. Podstawowym ograniczeniem w prawidłowym rozwoju ruchu turystycznego na 
terenie powiatu hajnowskiego i Puszczy Białowieskiej był brak podejmowania przez 
samorz�dy gminne skutecznych działa� dotycz�cych przygotowania mieszka�ców powiatu do 
szerszego wykorzystania walorów Puszczy, a tak�e brak koordynacji działa� w sferze 
turystyki mi�dzy poszczególnymi podmiotami zajmuj�cymi si� obsług� ruchu turystycznego 
oraz niewystarczaj�ce wyeksponowanie atrakcyjnych walorów Puszczy Białowieskiej, 
zbiornika Siemianówka, miejscowo�ci krajobrazowych i podkre�lenia ich indywidualnych 
cech (opis, str. 34 – 36), 
 
2.2.13. NIK negatywnie ocenia nadzór Ministerstwa �rodowiska nad przebiegiem i realizacj� 
tzw. „ Kontraktu dla Puszczy Białowieskiej” i wydatkowaniem 24.263 tys. zł �rodków 
rezerwy celowej bud�etu Pa�stwa (opis, str. 36). 
 

2.3. Wnioski ko�cowe. 
 

Ustalenia kontroli pokazuj�, �e w dalszym ci�gu istnieje pilna konieczno�� 
wypracowania przez Ministerstwo �rodowiska jednolitego i spójnego (z nauk� i praktyk�) 
stanowiska w sprawie koncepcji dotycz�cych ochrony i sposobu gospodarowania w całym 
kompleksie le�nym Puszczy Białowieskiej na poziomie administracji le�nej i Parku,  
z uwzgl�dnieniem wniosków społeczno�ci lokalnej i organizacji pozarz�dowych. 
 
Ponadto, Najwy�sza Izba Kontroli uznaje za konieczne realizacj� nast�puj�cych wniosków 
przez: 
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BPN 
1. Ustanowienie trwałego zarz�du na gruntach b�d�cych w granicach Parku oraz 

prawnych stref ochrony przyrody Parku, a zwłaszcza terenów przej�tych z 
nadle�nictw Białowie�a i Browsk. 

2. Okre�lenie wska�nika zag�szczenia �ubra w powi�zaniu z istniej�c� baz� �erow� i 
liczb� zwierz�t kopytnych. 

BPN i nadle�nictwa: 
1. Opracowanie planów ochrony wszystkich 22 rezerwatów przyrody znajduj�cych 

si� na terenie Puszczy Białowieskiej, 
2. Prowadzenie stałego monitoringu ilo�ciowo - jako�ciowego zagro�onych 

wygini�ciem gatunków fauny i flory wyst�puj�cych na terenie Puszczy 
Białowieskiej. 

Nadle�nictwa: 
1. Opracowanie i wdro�enie do praktyki modelu okre�laj�cego powierzchniowy 

udział gatunkowy drzew panuj�cych odpowiadaj�cy, b�d� zbli�ony do składu 
gatunkowego drzew panuj�cych lasów naturalnych Puszczy Białowieskiej. 

Starostwo i gminy powiatu hajnowskiego: 
1. Skoordynowanie działa� w sferze turystyki mi�dzy poszczególnymi podmiotami 

zajmuj�cymi si� obsług� ruchu turystycznego, zmierzaj�ce do zwi�kszenia 
promocji i informacji turystycznej oraz zmniejszenia zaniedba� w sferze 
komunalnej w miejscowo�ciach turystycznych i o�rodkach obsługi turystycznej.  

 
3. Wa�niejsze ustalenia kontroli. 
3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowania ekonomiczne i 
organizacyjne. 
 

3.1.1. Stan prawny. 
 

Podstawowe zobowi�zania pa�stw w ochronie �rodowiska przed zanieczyszczeniem 
oraz racjonalne wykorzystanie jego zasobów okre�lone zostały w „Zasadzie Nr 21” Deklaracji 
Konwencji Narodów Zjednoczonych, a tak�e Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483), zwanej dalej „Konstytucj� RP”. 
 

„Zgodnie z Kart� Narodów Zjednoczonych i wymienion� wy�ej „Zasad� Nr 21”, 
pa�stwa maj� suwerenne prawo eksploatowania swych własnych zasobów, zgodnie z ich 
własn� polityk� dotycz�c� �rodowiska oraz maj� obowi�zek zapewnienia, aby działalno�� w 
granicach ich jurysdykcji lub nadzoru nie spowodowała szkód w �rodowisku innych pa�stw 
lub na obszarach poza granicami jurysdykcji krajowej”. Było to wielokrotnie potwierdzane 
nast�pnymi rezolucjami Zgromadzenia Ogólnego ONZ (nr 3129 z 1973 r. w sprawie współpracy 
w dziedzinie zasobów dzielonych, nr 3281 proklamuj�cej Kart� Ekonomicznych Praw i  Obowi�zków 
Pa�stw z 1974 r. w akcie ko�cowym KBWE, w Konwencji Genewskiej z 1979 r., Konwencji 
Wiede�skiej z 1995 r. i innych). Podstaw� prawn� ochrony europejskiej flory, fauny i siedlisk 
stanowi�: Dyrektywa 79/409/EWG o ochronie dziko �yj�cych ptaków, zwana Dyrektyw� 
Ptasi�, uchwalona 2 kwietnia 1979 r., a nast�pnie zmodyfikowana dyrektywami 
81/854/EWG, 85/411/EWG, 86/122/EWG, 91/244/EWG i 94/24/\EWG oraz Dyrektywa 
92/43/EWG o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dziko �yj�cej fauny i flory, zwana 
Dyrektyw� Siedliskow�, uchwalona 21 maja 1992 r. i zmieniona dyrektyw� 97/62 EWG. 
 Obie dyrektywy s� uzupełnione przez decyzje Komisji Europejskiej, które odnosz� si� do 
metodycznych i formalnych aspektów wdra�ania koncepcji „NATURA 2000”. Obie tak�e 
zawieraj� zakazy i nakazy niezwi�zane bezpo�rednio z obszarami sieci, ale – szerzej – z 
ochron� dzikiej flory i fauny na kontynencie europejskim.  
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Postanowienia Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej zostały uwzgl�dnione w 
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (Sie� Natura 2000 jest na etapie 
przygotowania i formalnie jeszcze nie funkcjonuje w �adnym z pa�stw UE.).  
  

Zgodnie z art. 5 Konstytucji RP, Rzeczpospolita Polska zapewnia ochron� �rodowiska, 
kieruj�c si� zasad� zrównowa�onego rozwoju. W my�l art. 86 Konstytucji ka�dy obowi�zany 
jest do dbało�ci o stan �rodowiska i ponosi odpowiedzialno�� za spowodowane przez siebie 
jego pogorszenie, na zasadach okre�lonych ustaw�. Obowi�zki władz publicznych w zakresie 
ochrony �rodowiska okre�la art. 74 Konstytucji RP stanowi�cy, �e władze publiczne 
prowadz� polityk� zapewniaj�c� bezpiecze�stwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym 
pokoleniom oraz wspieraj� działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu �rodowiska. 
Ponadto, zgodnie z art. 74 Konstytucji RP, ka�dy ma prawo do informacji o stanie i ochronie 
�rodowiska. 

 
Poj�cie �rodowiska naturalnego i jego ochrona oraz poj�cie zrównowa�onego rozwoju 

zdefiniowane zostały w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony �rodowiska 
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), a zasady prawne dotycz�ce gospodarki le�nej w ustawie z 
dnia 28 wrze�nia 1991 roku o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2000r Nr 56, poz. 679), zwanej 
dalej „ustaw� o lasach”. 
W my�l ustawy Prawo ochrony �rodowiska przedsi�wzi�cia oddziałuj�ce na �rodowisko 
wymagaj� oceny, specjalnego raportu oraz społecznej konsultacji. W sprawach oceny 
oddziaływania na �rodowisko wypowiada si� komisja powołana przy Ministrze �rodowiska 
oraz komisje tworzone w poszczególnych województwach. Zarz�dy województw, powiatów i 
gmin, w celu realizacji polityki ekologicznej pa�stwa, sporz�dzaj� odpowiednio 
wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony �rodowiska, uwzgl�dniaj�c 
wymagania, co do celów i priorytetów ekologicznych, rodzaje i harmonogram działa� 
proekologicznych oraz zapewniaj� niezb�dne �rodki do osi�gni�cia celów. Projekty 
programów ochrony �rodowiska, o których mowa, opiniowane s� przez zarz�d jednostki 
wy�szego szczebla lub ministra wła�ciwego do spraw ochrony �rodowiska. W miastach, w 
których funkcje organów powiatu sprawuj� gminy, programy ochrony �rodowiska maj� 
obejmowa� działania powiatu i gminy. Organy administracji s� zobowi�zane udost�pnia� 
ka�demu, znajduj�ce si� w ich posiadaniu informacje o �rodowisku i jego ochronie. 
Informacje te powinny by� udost�pnione bez zwłoki, nie pó�niej ni� w ci�gu miesi�ca od dnia 
otrzymania wniosku o uzyskanie informacji o �rodowisku. Przed wydaniem decyzji 
dotycz�cej �rodowiska, wymagaj�cych udziału społecze�stwa, organ wła�ciwy do ich 
wydania, wszczynaj�c post�powanie, musi poda� do publicznej wiadomo�ci informacj� o 
zamieszczeniu w publicznie dost�pnym wykazie wniosku o wydanie decyzji oraz 
o mo�liwo�ci składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej 
wiadomo�ci, wskazuj�c jednocze�nie miejsce ich składania. Ponadto organ administracji 
mo�e przeprowadzi� otwart� dla społecze�stwa rozpraw� administracyjn�. Prawo ochrony 
�rodowiska okre�la równie� tryb przeprowadzania post�powania w sprawie oceny 
oddziaływania na �rodowisko. W omawianej ustawie stwierdza si�, i� zasady 
zrównowa�onego rozwoju i ochrony �rodowiska stanowi� podstaw� do sporz�dzania 
i aktualizacji koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju 
województw, planów zagospodarowania przestrzennego województw, studiów uwarunkowa� 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. W prawie ochrony �rodowiska znalazły si� równie� 
odpowiednie przepisy o ograniczeniu korzystania z ruchomo�ci w zwi�zku z ochron� 
zasobów �rodowiska.  
Ochrona �rodowiska nale�y do zada� wszystkich szczebli administracji samorz�dowej i 
rz�dowej. Organami ochrony �rodowiska s�: wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, 
wojewoda, minister wła�ciwy do spraw �rodowiska (art. 376 ustawy prawo ochrony �rodowiska). 
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Istotnym elementem ochrony �rodowiska jest ochrona przyrody, zdefiniowana w art. 2 
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (dalej: „u.o.p.”) z dnia 16 pa�dziernika 1991 r. (t.j. Dz. U. 
Nr 99, poz. 1079 z 2001 r. ze zm.), a po jej uchyleniu, ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku 
(dz. U. Nr 92, poz.880 ze zm.), która okre�la zachowanie, wła�ciwe wykorzystanie oraz 
odnawianie zasobów przyrody i jej składników (art.2 ust.1). Ochrona przyrody ma na celu: 
utrzymanie procesów ekologicznych i stabilno�ci ekosystemów, zachowanie ró�norodno�ci 
biologicznej oraz dziedzictwa geologicznego, zapewnienie ci�gło�ci istnienia gatunków ro�lin 
lub zwierz�t wraz z siedliskami, utrzymywanie lub przywracanie do wła�ciwego stanu 
siedlisk przyrodniczych, a tak�e innych zasobów przyrody i jej składników oraz kształtowanie 
wła�ciwych postaw człowieka wobec przyrody (art.2 ust. 2). Ochrona przyrody i dbało�� o 
ni� jest obowi�zkiem ka�dego obywatela, organów administracji publicznej, a tak�e jednostek 
organizacyjnych oraz osób prawnych i fizycznych, prowadz�cych działalno�� wpływaj�c� na 
przyrod� (art. 3 ustawy z dnia 16 pa�dziernika 1991 roku) bowiem jest ona dziedzictwem i 
bogactwem narodowym (art.4 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku). Organami 
administracji w zakresie ochrony przyrody s� minister wła�ciwy do spraw �rodowiska oraz 
wojewoda (art. 6 ustawy z dnia 16 pa�dziernika 1991 roku), a tak�e dodatkowo, zgodnie z art. 
91 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku, wójt, burmistrz, albo prezydenta miasta jako organy 
w zakresie ochrony przyrody. Jednostki samorz�du terytorialnego nie s� zaliczone do tych 
organów, ale zgodnie z ustawami o samorz�dzie gminnym, powiatowym oraz samorz�dzie 
województwa, ochrona przyrody stanowi jedno z ich zada�.  
 Jedn� z form ochrony przyrody s� parki narodowe. W my�l ustawy park narodowy 
obejmuje obszar chroniony, wyró�niaj�cy si� szczególnymi warto�ciami naukowymi, 
przyrodniczymi, społecznymi, kulturowymi i wychowawczymi, o powierzchni nie mniejszej 
ni� 1000 ha, na którym ochronie podlega cało�� przyrody oraz swoiste cechy krajobrazu. 
Wszelkie działania na terenie parku narodowego podporz�dkowane s� ochronie przyrody i 
maj� pierwsze�stwo przed wszystkimi innymi działaniami (art. 14 ust. 1 i 2 u.o.p.).Park 
narodowy jest udost�pniony do zwiedzania. Za wst�p lub korzystanie z warto�ci przyrody 
parku narodowego, jego urz�dze� mog� by� pobierane opłaty. Zasady udost�pniania parku i 
stawki opłat ustala dyrektor parku narodowego. 
Utworzenie parku narodowego nast�puje w drodze rozporz�dzenia Rady Ministrów, które 
okre�la nazw� parku, obszary wchodz�ce w jego skład i obszary tworz�ce otulin� parku oraz 
ograniczenia i zakazy z katalogu przewidzianego w ustawie o ochronie przyrody (art. 14 ust. 
1, 2, 4, 5, 6, 7 u.o.p.). 
Park narodowy jest pa�stwow� jednostk� bud�etow� (art. 15 u.o.p.), a Minister wła�ciwy do 
spraw �rodowiska powołuje dyrektora parku narodowego po zasi�gni�ciu opinii Pa�stwowej 
Rady Ochrony Przyrody (art.16.ust.2 u.o.p.) 
Statut parku narodowego nadaje Minister wła�ciwy do spraw �rodowiska (art. 14 ust. 8 
u.o.p.). Białowieskiemu Parkowi Narodowemu statut nadał Minister �rodowiska 
rozporz�dzeniem z dnia 2 lipca 2003 r. (Dz. U. 136, poz. 1277). Projekty miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, w cz��ci dotycz�cej parku narodowego i jego 
otuliny, wymagaj� uzgodnienia z dyrektorem parku narodowego (art.14. ust.9 u.o.p.). 
Wokół parku narodowego tworzy si� stref� ochronn�, zwan� otulin�, w której obowi�zuj� 
zasady ochrony �rodowiska zabezpieczaj�ce park narodowy przed szkodliwym 
oddziaływaniem czynników zewn�trznych (art. 14 ust. 4 u.o.p.). W otulinie mo�e by� 
utworzona strefa ochronna zwierzyny. Obszar tej strefy nie podlega wł�czeniu w granice 
obwodów łowieckich. 

 Innym elementem ochrony przyrody s� rezerwaty i parki krajobrazowe oraz obszary 
chronionego krajobrazu. 

 Rezerwat przyrody jest obszarem obejmuj�cym zachowane w stanie naturalnym lub 
mało zmienionym ekosystemy, okre�lone gatunki ro�lin i zwierz�t, elementy przyrody 
nieo�ywionej, maj�ce istotn� warto�� ze wzgl�dów naukowych, przyrodniczych, 
kulturowych b�d� krajobrazowych. Wokół rezerwatu mo�e by� utworzona otulina, 
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zabezpieczaj�ca jego obszar przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewn�trznych 
(art. 23 ust. 1 i 2 u.o.p.). 

Rezerwat przyrody tworzy si� w drodze rozporz�dzenia wojewody. Wojewoda okre�la jego 
nazw�, poło�enie, szczególne cele ochrony, zakazy wła�ciwe dla danego rezerwatu spo�ród 
wymienionych w art. 23 ust. 1. u.o.p.. 

 Park krajobrazowy jest obszarem chronionym ze wzgl�du na warto�ci przyrodnicze, 
historyczne i kulturowe, a celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i 
upowszechnianie tych warto�ci w warunkach zrównowa�onego rozwoju. Grunty rolne, 
le�ne i inne nieruchomo�ci, znajduj�ce si� w granicach parku krajobrazowego, pozostawia 
si� w gospodarczym wykorzystaniu (art.24. ust. 1 i 2 u.o.p.). Utworzenie parku 
krajobrazowego nast�puje w drodze rozporz�dzenia wojewody po uzgodnieniu z 
zainteresowanymi jednostkami samorz�du terytorialnego (art.24.ust.4 u.o.p.). 

 Obszar chronionego krajobrazu jest terenem chronionym ze wzgl�du na 
wyró�niaj�ce si� krajobrazowo tereny o  zró�nicowanych ekosystemach, warto�ciowe w 
szczególno�ci ze wzgl�du na mo�liwo�� zaspakajania potrzeb zwi�zanych z masow� 
turystyk� i wypoczynkiem lub istniej�ce albo odtwarzane korytarze ekologiczne (art. 26 
u.o.p.). 

 Ochrona gatunkowa ro�lin i zwierz�t ma na celu zabezpieczenie dziko 
wyst�puj�cych ro�lin i zwierz�t oraz ich siedlisk, a w szczególno�ci gatunków rzadko 
wyst�puj�cych lub zagro�onych wygini�ciem, jak te� zachowanie ró�norodno�ci 
gatunkowej i genetycznej (art.27 u.o.p.). 

 Pomniki przyrody s� to pojedyncze twory przyrody �ywej i nieo�ywionej lub ich 
skupienia o szczególnej warto�ci naukowej, kulturowej, historyczno-pami�tkowej 
i krajobrazowej oraz odznaczaj�ce si� indywidualnymi cechami, wyró�niaj�cymi je w�ród 
innych tworów, w szczególno�ci s�dziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy 
gatunków rodzimych lub obcych, �ródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy 
narzutowe, jaskinie (art. 28 u.o.p.). Uznanie za pomnik przyrody nast�puje w drodze 
rozporz�dzenia wojewody (art. 32 u.o.p.).  

Plany ochrony parków narodowych, rezerwatów przyrody oraz parków krajobrazowych 
sporz�dza si� na okres 20 lat (art.13.b u.o.p.). 

Wojewoda prowadzi dokumentacj� stanu przyrody, a w szczególno�ci cennych ze 
wzgl�dów naukowych lub rzadko�� wyst�powania tworów przyrody, obszarów 
przyrodniczych i innych składników przyrody oraz rejestr rezerwatów przyrody, parków 
krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu (art.39.ust.2 u.o.p.) 

Park narodowy, rezerwat przyrody i park krajobrazowy mog� uzyska� status o 
znaczeniu mi�dzynarodowym, okre�lony odpowiednimi konwencjami mi�dzynarodowymi 
lub uchwałami organizacji mi�dzynarodowych, a w drodze porozumienia z s�siednimi 
pa�stwami mog� by� wyznaczane przygraniczne obszary cenne przyrodniczo, w celu ich 
wspólnej ochrony (art. 33 u.o.p.). 
 Zasady zachowania, ochrony i powi�kszania zasobów le�nych oraz zasady gospodarki 
le�nej w powi�zaniu z innymi elementami �rodowiska i z gospodark� narodow�, okre�la 
przytoczona wcze�niej „ustawa o lasach”. Lasy Pa�stwowe, jako pa�stwowa jednostka 
organizacyjna nieposiadaj�ca osobowo�ci prawnej, reprezentuj� Skarb Pa�stwa w zakresie 
zarz�dzanego mienia (art. 32 ww. ustawy). 
Trwale zrównowa�on� gospodark� le�n� prowadzi si� wg planu urz�dzenia lasu, lub 
uproszczonego planu urz�dzenia lasu (art. 7.ust.1 ustawy o lasach). 
Gospodarka le�na, w lasach stanowi�cych rezerwaty przyrody oraz wchodz�cych w skład 
parków narodowych, uwzgl�dnia wytyczne okre�lone w przepisach o ochronie przyrody (art. 
7 ust. 2 ww. ustawy) i prowadzona jest wg nast�puj�cych zasad (art.8 tej�e ustawy): 
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1) powszechnej ochrony lasów, 
2) trwało�ci utrzymania lasów, 
3) ci�gło�ci i zrównowa�onego wykorzystania wszystkich funkcji lasów, 
4) powi�kszenia zasobów le�nych. 

Plan urz�dzenia lasu sporz�dzany jest dla lasów b�d�cych w zarz�dzie Lasów 
Pa�stwowych na zlecenie i koszt Lasów Pa�stwowych (art. 21.ust.1. ustawy o lasach) i 
zatwierdzany przez ministra wła�ciwego do spraw �rodowiska (art. 22 ust.1 tej�e ustawy). 

 Według art. 4 ust. 1 „ustawy o lasach”, lasami stanowi�cymi własno�� Skarbu 
Pa�stwa zarz�dza Pa�stwowe Gospodarstwo Le�ne Lasy Pa�stwowe.  
W ramach sprawowanego zarz�du Lasy Pa�stwowe prowadz� gospodark� le�n�, a tak�e 
prowadz� ewidencj� maj�tku Skarbu Pa�stwa i ustalaj� jego warto��. 
Lasy Pa�stwowe (art.32, ust. 1 ww. ustawy) s� pa�stwow� jednostk� organizacyjn� nie 
posiadaj�c� osobowo�ci prawnej i reprezentuj� Skarb Pa�stwa w zakresie zarz�dzanego 
mienia. Prowadz� działalno�� na zasadzie samodzielno�ci finansowej i pokrywaj� koszty 
działalno�ci z własnych przychodów (art. 50 tej�e ustawy). 
Lasami Pa�stwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych 
dyrekcji Lasów Pa�stwowych (art. 33 ustawy o lasach). 
W skład Lasów Pa�stwowych wchodz� nast�puj�ce jednostki organizacyjne (art.32 ust. 2 pkt 
1-3 ustawy o lasach): 

1. Dyrekcja Generalna Lasów Pa�stwowych, 
2. regionalne dyrekcje Lasów Pa�stwowych, 
3. nadle�nictwa. 

Nadle�nictwem kieruje nadle�niczy, który samodzielnie prowadzi gospodark� le�n� w 
nadle�nictwie na podstawie planu urz�dzenia lasu oraz odpowiada za stan lasu.  
 

 Zasady gospodarki łowieckiej okre�la ustawa z dnia 13 pa�dziernika 1995 r. Prawo 
łowieckie (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 ze zm.). 
Łowiectwo jako element ochrony �rodowiska przyrodniczego w rozumieniu ustawy oznacza 
ochron� zwierz�t łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami 
ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, le�nej i rybackiej (art.1). Zwierz�ta 
łowne w stanie wolnym jako dobro ogólnonarodowe, stanowi� własno�� Skarbu Pa�stwa. 
Prawo łowieckie stwierdza, �e w skład obwodów łowieckich nie wchodz�: parki narodowe i 
rezerwaty przyrody, z wyj�tkiem rezerwatów lub ich cz��ci, w których na obszarach 
wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania 
polowania (art. 26. pkt 1).  
 
 Organem kontroli w sprawach ochrony �rodowiska jest Inspekcja Ochrony 
�rodowiska, działaj�ca w oparciu o ustaw� z 20 lipca 1991 roku (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 112, 
poz. 982 ze zm.).  
Nadzór nad higien� �rodowiska sprawuje Pa�stwowa Inspekcja Sanitarna, działaj�ca w 
oparciu o ustaw� z 14 marca 1985 roku (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 ze zm.).  
 

 Działalno�� w zakresie turystyki reguluj� przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2263 ze zm.). Udzielanie, odmowa 
udzielenia, cofni�cie i ograniczenie zakresu zezwolenia na �wiadczenie usług turystycznych 
nale�y do Wojewody (art. 7). Tak�e szkolenie przewodników turystycznych lub pilotów 
wycieczek prowadz� jednostki organizacyjne lub osoby upowa�nione na podstawie decyzji 
administracyjnych wojewody (art. 24). 
 
3.1.2. Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne. 
 

Puszcza Białowieska wyró�nia si� głównie panowaniem lasów li�ciastych i 
mieszanych o zró�nicowanej strukturze wiekowej, warstwowej i gatunkowej. W Puszczy 
wyst�puj� drzewostany pochodzenia naturalnego o nienaruszonym składzie i strukturze w 
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wieku ponad 200 lat, cz��ciowo przeobra�one działalno�ci� gospodarcz� i oddziaływaniem 
zwierzyny łownej, a tak�e drzewostany wtórnego pochodzenia z samosiewu oraz 
ze sztucznego odnowienia. 

W cz��ci białoruskiej cały teren Puszczy (152.242 ha) zarz�dzany jest jednolicie przez 
administracj� Pa�stwowego Narodowego Parku „Białowie�skaja Puszcza”, poło�onego na 
terenie trzech rejonów: Kamienieckiego, Pru�a�skiego i �wisłockiego. Teren Parku 
podzielony jest na 10 le�nictw. Na terenie Parku, w zale�no�ci od stopnia ochronno�ci i stanu 
naturalnego terytorialnych kompleksów przyrodniczych oraz warto�ci naukowych, 
historycznych i estetycznych, a tak�e okre�lonych zada�, wydzielono m.in. 4 strefy 
funkcjonalne: 
� stref� rezerwatu �cisłego, przeznaczon� do zachowania zasobów genetycznych �wiata 

zwierz�t i ro�lin, stworzenia warunków naturalnego rozwoju dla ró�nego rodzaju biocenoz 
i ich kompleksowego poznania, 

� stref� przyrodnicz�, przeznaczon� do bada� w zakresie: odbudowy stanu naturalnego, 
dynamiki rozwoju i trwało�ci naruszonych działalno�ci� gospodarcz� człowieka 
ekosystemów oraz efektywnego zastosowania naukowo uzasadnionych działa� 
przyrodoochronnych,  

� stref� regulowanej rekreacji, przeznaczon� do poznania warto�ci Parku Narodowego, 
organizowania turystyki poznawczej, rekreacji i badania wpływu nasilenia turystyki na 
ekosystemy, 

� stref� gospodarcz�, przeznaczon� do zabezpieczenia funkcjonowania Parku, 
 

W cz��ci polskiej Puszczy, nale��cej administracyjnie do 4 gmin powiatu 
hajnowskiego (Białowie�a, Hajnówka, Narewka i Dubicze Cerkiewne), o ogólnej powierzchni 
63.203 ha, obowi�zuje ró�ny status prawny i organizacyjny poszczególnych kompleksów 
le�nych. Cz��� Puszczy o ogólnej powierzchni 10.517 ha (16,6 %), w tym Obszar Ochrony 
�cisłej o pow. 4.747 ha, Park Pałacowy o pow. 49 ha i O�rodek Hodowli 	ubrów o pow. 274 
ha stanowi samodzieln� jednostk� zarz�dzan� przez Białowieski Park Narodowy (BPN).  
Nadzór nad lasami produkcyjnymi wraz z rezerwatami (obejmuj�cymi dobrze zachowane 
fragmenty Puszczy, które cz��ciowo b�d� w ogóle nie wyst�puj� na terenie BPN) o pow. 52.686 ha 
(83,4 %) sprawuje administracja le�na 3 nadle�nictw: Białowie�y (12.602 ha), Hajnówki 
(19.658 ha) i Browska (20.427 ha).  

Powiat hajnowski na terenie, którego znajduje si� Puszcza Białowieska, zamieszkuje 
49.944 mieszka�ców, co stanowi 4,1 % ludno�ci województwa podlaskiego (1.208 tys. 
mieszka�ców). Centrum powiatu stanowi miasto Hajnówka, b�d�ce głównym o�rodkiem 
administracyjno – społecznym. Do znacz�cych o�rodków nale�� równie�: Czeremcha, 
Kleszczele i Narew, miejscowo�ci, gdzie zlokalizowane s� główne zakłady przemysłowe 
powiatu. Gminy powiatu nale�� do typowo rolniczych, których mieszka�cy w ponad 50 % s� 
w wieku produkcyjnym. Z pracy w rolnictwie utrzymuje si� ponad 80 % mieszka�ców, a 
pozostałe 18 % pracuje w administracji samorz�dowej, jednostkach prowadz�cych 
przetwórstwo drewna i runa le�nego oraz w obsłudze turystycznej. 

 

Ustalenia kontroli NIK, przeprowadzonej w 1995 roku, wskazywały na konieczno�� 
nawi�zania �ci�lejszej współpracy zarz�dów obu cz��ci Puszczy Białowieskiej, w celu 
wypracowania jednolitego i spójnego systemu ochrony i gospodarowania w całym 
kompleksie Puszczy. Zasugerowano tak�e, �e wskazanym byłoby powołanie wspólnego dla 
Puszczy Białowieskiej zespołu naukowców i praktyków le�ników do: 
a) dokonania oceny stanu ochrony szczególnie cennych fragmentów Puszczy i okre�lenia 

potrzeb powołania rezerwatów �cisłych gwarantuj�cych zachowanie unikatowych 
zbiorowisk le�nych, 

b) ustalenia i wdro�enia do praktyki jednakowych metod inwentaryzacji zwierzyny le�nej i 
terminów jej przeprowadzania, 
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c) okre�lenia optymalnego stanu zwierzyny, uwzgl�dniaj�cego istniej�cy potencjał bazy 
�erowej, w celu zmniejszenia strat w uprawach le�nych i młodych drzewostanach oraz 
zachowania szczególnie cennych gatunków lasotwórczych, 

d) dokonania oceny dotychczasowego sposobu gospodarowania w obu cz��ciach Puszczy i 
wdra�ania wyników prac naukowo-badawczych, z okre�leniem ich wpływu na post�p w 
odtworzenie i rozwój Puszczy Białowieskiej oraz sprecyzowania zasad prowadzenia 
gospodarki w lasach obj�tych ochron� i działalno�ci� gospodarcz�. 

 

3.2. Istotne ustalenia kontroli. 
 

3.2.1. Zmiany zachodz�ce w powierzchni i strukturze oraz typach siedliskowych lasu 
Puszczy Białowieskiej. 
 Działalno�� gospodarcza, a zwłaszcza zalesianie terenów mało przydatnych rolnictwu 
oraz przył�czenie do Puszczy Białowieskiej innych przyległych terenów le�nych, zwi�kszyło 
powierzchni� zaliczon� do Puszczy na terenie Polski z 62.025 ha w 1995 roku do 63.203 ha w 
2005 roku (wzrost o 1,9 %). W tym czasie znacznie wi�kszy wzrost powierzchni le�nej 
odnotowano po stronie Białoruskiej cz��ci Puszczy, która wzrosła z 87.363 ha w 1995 roku 
do 152.242 ha w 2005 roku, tj. o 74,3 %.  
W latach 1995 – 2005 wzrosła o 5.170,6 ha, tj. o 96,7 % ogólna powierzchnia BPN.  
 

Zmiany zachodz�ce w powierzchni i strukturze gruntów Puszczy Białowieskiej na przestrzeni 
lat 1995 – 2005 przedstawia tabela nr 1 (str.46). 
 
Zmiany zachodz�ce w strukturze gruntów BPN w 1995 i 2005 roku ilustruj� poni�sze 
wykresy  
 

BPN 1995 rok

2%

95%

2%1%

U�ytki rolne Grunty le�ne Tereny komunikacyjne Tereny ró�ne   

BPN 2005 rok

2% 1%
1%

96%

U�ytki rolne Grunty le�ne Tereny komunikacyjne Tereny ró�ne  
 

Zmiany zachodz�ce w strukturze gruntów nadle�nictw w 1995 i 2005 roku ilustruj� wykresy 
 

Nadle�nictwa 1995 rok

96%

2% 1%1%

U�ytki rolne Grunty le�ne Tereny komunikacyjne Tereny ró�ne

   

Nadle�nictwa 2005 rok

95%

1%
1%3%

U�ytki rolne Grunty le�ne Tereny komunikacyjne Tereny ró�ne

 
 
Wzrost powierzchni BPN o 5.171 ha nast�pił z dniem 28 sierpnia 1996 roku na podstawie 
rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1996 roku w sprawie Białowieskiego Parku 
Narodowego (Dz. U. Nr 93, poz. 424 z dnia 1 sierpnia 1996 r.),m.in. poprzez przej�cie od nadle�nictw 
Browsk (3.773 ha) i Białowie�a (793 ha) cz��ci gruntów Skarbu Pa�stwa, b�d�cych w zarz�dzie tych 
nadle�nictw, a tak�e przej�cia z dniem 1 stycznia 2002 roku od Wojewódzkiego Zarz�du Melioracji i 
Urz�dze� Wodnych wód rzek Narewka i Łutownia na długo�ci 10,3 km, b�d�cych w granicach BPN i 
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0,22 ha gruntów rolnych znajduj�cych si� w granicach Parku od Agencji Własno�ci Rolnej Skarbu 
Pa�stwa (Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach). 
                          

Przeprowadzona przez kontroluj�cych analiza z zakresu kompletno�ci dokumentacji, 
zwi�zanej ze stanem własno�ciowym i sposobem u�ytkowania gruntów wskazała, �e: 
• na dzie� 20 stycznia 2005 roku BPN posiadał rejestr gruntów w układzie gmin i geodezyjnych 

obr�bów ewidencyjnych oraz mapy zasadnicze ewidencyjne w skali 1 : 5000 według stanu na 
dzie� 1 stycznia 2001 roku. Nie posiadano natomiast, wymaganej rozporz�dzeniem Ministra 
Sprawiedliwo�ci z dnia 17 wrze�nia 2001 roku (Dz. U. Nr 102, poz. 1122), decyzji wła�ciwego 
starosty o ustanowieniu trwałego zarz�du na gruntach b�d�cych w granicach Parku, ani te� wpisu 
w ksi�dze wieczystej obejmuj�cego cało�� gruntów Parku, tj. 10517,27 ha, 

• uregulowany stan prawny w nadle�nictwie Hajnówka posiadało 18.704,28 ha gruntów (95,2 % 
gruntów zarz�dzanych przez Nadle�nictwo), Prace zmierzaj�ce do unormowania spraw 
własno�ciowych i zało�enia ksi�g wieczystych dla pozostałych 953,26 ha (4,8 %) gruntów były w 
trakcie załatwiania, a ich zako�czenie przewidywane było na I półrocze 2005 roku, 

• grunty znajduj�ce si� w granicach Nadle�nictwa Białowie�a ewidencjonowane były w rejestrze 
gruntów, prowadzonym do 2004 r. w oparciu o dane z planu urz�dzenia lasu, a od 2004 r. 
aktualizowanego w oparciu o dane mapy numerycznej. Wg danych na dzie� 15 lutego 2005 r. na 
ogóln� liczb� 736 działek pozostaj�cych w zarz�dzie Nadle�nictwa, do rejestru wpisano jedynie 
699 działek gruntu o ł�cznej pow. 12.564,34 ha., 

• według stanu na dzie� 31 grudnia 2004 roku powierzchnia Nadle�nictwa Browsk była 
zaewidencjonowana na 1574 działkach geodezyjnych, obejmuj�cych powierzchni� 20.426,52 ha, z 
tego: stan własno�ciowy był uregulowany poprzez dokonanie wpisów w dziewi�ciu ksi�gach 
wieczystych - odnosz�cych si� do 892 działek (56% wszystkich działek) o ł�cznej powierzchni 
17.249,83 ha, tj. 84,5%. Natomiast w 7 (spo�ród 9) ksi�gach wieczystych zapisy były nieaktualne. 
Dopiero w dniu 22 grudnia 2004 roku Nadle�nictwo zło�yło 3 wnioski do S�du Rejonowego w 
Bielsku Podlaskim o zało�enie ksi�g wieczystych na 224 działki obejmuj�ce ł�cznie 1.224,31 ha, 
zlokalizowane w le�nictwie Lewkowo i Narew. 

 
3.2.2. Utworzenie obszarów chronionych oraz zasady ochrony wydzielonych 
powierzchni Puszczy Białowieskiej. Kompletno�� dokumentacji zwi�zanej z 
opracowaniem planów powierzchni obj�tych ochron�. 
 
Według stanu na dzie� 1 stycznia 2005 roku, cały teren Puszczy (63.203 ha) został obj�ty 
statusem obszaru chronionego krajobrazu, z czego ró�nymi formami ochronno�ci obj�to 
tereny o ogólnej powierzchni 39.288 ha (62,2 %). Na terenie tym znajduj� si�: obszar ochrony 
�cisłej o powierzchni 5.726 ha (9,1 %), ochrony czynnej o powierzchni 4.439 ha (7,0 %), 
ochrony krajobrazu o powierzchni 352 ha (0,6 %), 21 rezerwatów przyrody o powierzchni 
5.118 ha (8,1 %), lasy ochronne zajmuj�ce 
powierzchni� 15.072 ha (23,8 %) oraz utworzony z 
dniem 25 czerwca 2003 roku kolejny rezerwat 
przyrody pod nazw� „Lasy Naturalne Puszczy 

Białowieskiej”, obejmuj�cy obszar lasu o ł�cznej 
powierzchni 8.582 ha (13,6 %). Celem utworzenia tego rezerwatu było zachowanie ze 
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wzgl�dów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych lasów naturalnych i zbli�onych do 
naturalnych, typowych dla Puszczy Białowieskiej ł�gów i olsów oraz siedlisk le�nych z 
dominacj� starych drzewostanów, z du�ym udziałem olszy, d�bu, jesionu, a tak�e licznych 
gatunków rzadkich i chronionych ro�lin zielnych, grzybów i zwierz�t oraz utrzymanie 
procesów ekologicznych i zachowanie ró�norodno�ci biologicznej. 
 

Przeprowadzona w trakcie kontroli NIK analiza zakresu podejmowanych działa�, 
dotycz�cych realizacji celów i zasad ochrony wydzielonych powierzchni Puszczy 
Białowieskiej wykazała, �e: 
• od czasu powi�kszenia Parku (sierpie� 1996 rok) do ko�ca 2004 roku BPN nie posiadał 

okre�lonych prawnie stref ochrony przyrody. St�d te� utworzony w listopadzie 1947 roku 
obszar o powierzchni 4.747 ha, podlegaj�cy ochronie �cisłej, przestał by� prawnie 
chroniony, mimo �e nadal utrzymywano ten status ochronno�ci. Dotyczyło to tak�e 
przej�tych w 1996 roku z nadle�nictw Białowie�a i Browsk ponad 5 tys. ha, na które nie 
posiadano prawnie ustanowionego statusu jakiejkolwiek formy ochrony. Minister 
�rodowiska dopiero na 2005 rok okre�lił obszary obj�te ochron� �cisł� (5.726,10 ha), 
czynn� (4.439,16 ha) oraz krajobrazow� (352,01 ha). Na ustanowienie wymienionych 
kategorii ochrony na terenie Parku, tylko na jeden rok, rzutował brak planu ochrony 
Parku, z uwagi na fakt, �e od 2002 roku projekt tego planu, opracowany kosztem 2,3 mln 
zł na okres 20 lat, nie został dotychczas zatwierdzony przez Ministra �rodowiska, a 
podejmowane przez dyrekcj� Parku działania w celu uzyskania zatwierdzenia planu 
ochrony nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.  
Z informacji uzyskanej od Ministra �rodowiska (M�) wynika m.in., �e „brak 
zatwierdzenia planu ochrony Parku wynikał z konieczno�ci dostosowania jego zapisów do 
wymogów nowej, zmienionej ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody 
oraz opracowania i opublikowania nowego rozporz�dzenia M� w sprawie sporz�dzania 
takich planów (szczegóły str. 43). W ocenie NIK prace zmierzaj�ce do opracowania i 
zatwierdzenia planu ochrony Parku przebiegaj� nadzwyczaj opieszale, bowiem mimo 
opublikowania w dniu 12 maja 2005 roku wymaganego rozporz�dzenia M� w sprawie 
sporz�dzania planów ochrony, plan ochrony Parku nadal nie został zatwierdzony,  

• na 22 rezerwaty przyrody utworzone na terenie nadle�nictw, 12 rezerwatów posiadało 
opracowane plany ochrony, a pozostałe 9, w tym nowoutworzony w 2003 roku rezerwat 
„Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej”, planów takich w ogóle nie posiadało. Plany dla 
12 rezerwatów zostały zatwierdzone w ko�cu lipca 1995 roku, tj. po upływie ponad 3,5 lat 
od daty (1 stycznia 1992 roku) ich opracowania. Z zapisów znajduj�cych si� w decyzjach 
Ministra dotycz�cych zatwierdzenia planów ochrony rezerwatów wynika, �e plany 
ochrony zostały zatwierdzone na okres do 31 grudnia 2011 roku, tj. na 10 lat dłu�ej w 
porównaniu do czasu, na jaki zostały opracowane (31 grudnia 2001 roku), z 
zastrze�eniami znacznie utrudniaj�cymi prawidłowe wykonywanie czynno�ci ochronnych. 

W zwi�zku z powy�szym, mimo zatwierdzonych planów, cele ochronne, a tak�e niezb�dne 
czynno�ci gospodarczo – ochronne na terenie rezerwatów wykonywane były w oparciu o 
plany roczne, ka�dorazowo uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w 
Białymstoku. 
Od maja 1998 roku Główny Konserwator Przyrody wstrzymał do odwołania wszelkie ci�cia 
piel�gnacyjne w drzewostanach b�d�cych w drugiej klasie wieku i starszych (powy�ej 20 lat), 
w rezerwatach przyrody poło�onych na terenie Puszczy Białowieskiej, zarz�dzanych przez 
Nadle�nictwa: Białowie�a, Browsk i Hajnówka. 
Było to korzystne z punktu widzenia ochrony przyrody, jednak w opinii nadle�nictw 
zaniechanie wycinki drzew, wynikaj�ce z tych zakazów powodowało, �e poniosły one straty 
finansowe. Zmniejszenie przewidywanych dochodów, wyliczone tylko przez Nadle�nictwo 
Hajnówka wynosiło ponad 570 tys. zł. 
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3.2.3. Koncepcja tworzenia nowych rezerwatów i obszarów chronionych.  
 
 Najwy�sza Izba Kontroli negatywnie ocenia Ministerstwo �rodowiska za brak 
stanowiska w sprawie koncepcji, cz�sto ze sob� sprzecznych, zgłaszanych przez �rodowiska 
naukowe i organizacje pozarz�dowe dotycz�ce obj�cia ochron� całego terenu Puszczy 
Białowieskiej oraz samorz�dy mieszka�ców i le�ników, którzy s� temu przeciwni. I tak 
przykładowo: 
• Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, zało�one w 1991 roku w celu ochrony 

dziko �yj�cych ptaków i ich siedlisk, zgłosiło propozycje tworzenia ornitologicznych 
rezerwatów przyrody na terenie Puszczy Białowieskiej oraz obj�cie całego jej ternu 
ochron�, w postaci parku narodowego najwy�szej przewidzianej przez polskie prawo 
formy ochrony, 

• Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „Pro Natura”, działaj�ce od 1990 roku na rzecz 
ratowania i odtwarzania zasobów przyrody i b�d�ce m.in. członkiem Koalicji na rzecz 
ochrony Puszczy Białowieskiej, zgłosiło obj�cie parkiem narodowym terenu całej 
Puszczy, 

• Towarzystwo Ochrony Puszczy Białowieskiej, zało�one w 1995 roku, którego celem jest 
zapewnienie skutecznej ochrony całej polskiej cz��ci puszczy, zachowanie warto�ci 
kulturowych jej otoczenia oraz promowanie harmonijnego, proekologicznego rozwoju 
lokalnych społeczno�ci, równie� zgłasza koncepcj� obj�cia parkiem narodowym terenu 
całej Puszczy, wł�czaj�c w to liczne pozarz�dowe organizacje w kraju i zagranic�, 

  
 Negatywne stanowisko, dotycz�ce obj�cia ochron� całej Puszczy Białowieskiej, 
wyraziła miejscowa społeczno�� w stosownych uchwałach: Rady Powiatu Hajnowskiego, 
Rady Miasta Hajnówka oraz rad gminnych: Białowie�a, Hajnówka, Narewka i Dubicze 
Cerkiewne, a tak�e Stowarzyszenie Gmin Puszczy Białowieskiej, funkcjonuj�ce na terenie 
powiatu hajnowskiego i zrzeszaj�ce Rad� Miasta Hajnówka oraz rady 8 gmin (Białowie�y, 
Czeremchy, Czy�, Dubicz Cerkiewnych, Hajnówki, Kleszczel, Narwi i Narewki) – szczegóły str. 39. 
 

 Negatywne stanowisko prezentuj� tak�e le�nicy, którzy w swych opiniach stwierdzaj� 
m.in., �e wprowadzone w 1995 roku i latach kolejnych, zmienione w planach urz�dzenia lasu 
zasady prowadzenia gospodarki le�nej na terenie Puszczy Białowieskiej, mi�dzy innymi 
zast�pienie zr�bów zupełnych – r�bniami zło�onymi lub ci�ciami piel�gnacyjnymi 
popieraj�cymi konkretne gatunki – czyli trzebie�ami selekcyjnymi, w zupełno�ci 
zabezpieczaj� ochron� warto�ci przyrodniczych Puszczy. Przyj�te zasady zmierzaj� do 
zagospodarowania lasów Puszczy tak, aby zostały zachowane ich szczególne walory 
przyrodnicze. 
 

Stanowisko w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej i powi�kszenia Obiektu 
�wiatowego Dziedzictwa zaj�ł tak�e Komitet �wiatowego Dziedzictwa, który realizuj�c swoj� 
27 decyzj� zorganizował poł�czon� Misj� UNESCO/IUCN, wizytuj�c� w dniach 15 – 20 
marca 2004 roku Puszcz� Białowiesk� po obu stronach granicy. Misja uznała, �e integralno�� 
Obiektu w obu krajach nie jest bezpo�rednio zagro�ona przez pozyskanie drewna ani �adne 
inne działania prowadzone na terenie Puszczy. Uznano jednak istnienie wspólnych zagro�e� 
zewn�trznych, które w dłu�szej perspektywie czasowej mog� zagrozi� chronionym w Puszczy 
warto�ciom i jej integralno�ci, jak: globalne ocieplenie, dalekie (ze �ródeł odległych od Puszczy 
Białowieskiej) zanieczyszczenie powietrza, post�puj�ce zmiany re�imu hydrologicznego i 
poziomu wód gruntowych, brak zintegrowanego planowania przestrzennego i zarz�dzania 
lasami wokół Puszczy (szczegóły str. 39 – 40). 

Zdaniem NIK celowym by było (o co wnioskowano ju� w trakcie poprzedniej kontroli) 
obj�cie terenu Puszczy jednolit� form� zarz�dzania, gwarantuj�c� zrównowa�one zarz�dzanie 
kompleksami le�nymi. 
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3.2.4. Działalno�� Rady Naukowej Parku i jej współpraca z Rad� Naukowo – Społeczn� 
Le�nego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Białowieska. 
 
 Według stanu na dzie� 31 grudnia 2004 roku na terenie lasów Puszczy Białowieskiej 
funkcjonowały: Rada Naukowa Parku, jako organ doradczy i opiniodawczy dyrektora Parku 
oraz Rada Naukowo – Społeczna Le�nego Kompleksu Promocyjnego Puszczy Białowieskiej, 
jako organ doradczy i opiniodawczy dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa�stwowych 
(RDLP) w Białymstoku. 
Rada Naukowa Parku, w nowym 25 osobowym składzie, została powołana z dniem 1 
listopada 2000 roku. W skład Rady weszło: 11 osób z instytucji badawczych maj�cych 
siedzib� w Białowie�y, 8 osób z instytucji badawczych maj�cych swoje siedziby poza 
Białowie��, 2 przedstawicieli samorz�dów gmin (Białowie�y i Narewki) na terenie których 
znajduje si� BPN, 1 przedstawiciel Pa�stwowego Parku Narodowego Bieławie�skaja Puszcza 
w Kamieniukach (Republika Białoru�), dyrektor RDLP w Białymstoku i Podlaski 
Wojewódzki Konserwator Przyrody w Białymstoku oraz 1 przedstawiciel organizacji 
pozarz�dowej (Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze).  
Negatywnie nale�y oceni� współprac� Rady Parku z Rad� Le�nego Kompleksu 
Promocyjnego (LKP) Puszcza Białowieska, jak równie� z samorz�dami gminnymi na terenie 
których znajduje si� Puszcza. �wiadczy o tym fakt, �e w latach 2002 – 2004 nie odbyło si� 
ani jedno wspólne posiedzenie Rady Parku z Rad� LKP i tylko jedno posiedzenie (w dniu 13 
kwietnia 2002 roku), na którym omówiono współdziałanie Rady Parku z samorz�dem Gminy 
Białowie�a. W posiedzeniu tym, które miało charakter wył�cznie informacyjny, uczestniczyli 
wprawdzie przedstawiciele rady gminy, lecz Rada Parku ograniczyła si� jedynie do wymiany 
pogl�dów na podstawowe problemy zwi�zane z funkcjonowaniem gminy w zakresie ochrony 
przyrody i �ycia mieszka�ców, bez ustalenia jakichkolwiek zasad współdziałania, jak te� nie 
podj�ła dalszych tego typu spotka�. W swojej działalno�ci Rada Parku ograniczała si� jedynie 
do wysłuchania sprawozda� o problemach wyst�puj�cych na terenie Puszczy i poprzestawała 
na podj�ciu uchwał i okre�leniu zada� do wykonania, których nast�pnie nie kierowano do 
realizacji jakiejkolwiek jednostce naukowej lub organizacyjnej na terenie Parku (szczegóły 
str. 40). 
 
3.2.5. Współpraca Rady Parku i Białowieskiego Parku Narodowego z Republik� 
Białorusi. 
 

NIK negatywnie ocenia współprac� naukow� pomi�dzy Parkami Narodowymi Polski i 
Białorusi. Mimo podpisanej po raz pierwszy w dniu 4 stycznia 1993 roku umowy o podj�ciu 
stałej współpracy naukowej, dopiero w styczniu 2005 roku zawarto dwustronn� umow� 
okre�laj�c� warunki realizacji planu wspólnych bada� naukowych. Spo�ród 6 tematów 
badawczych (obj�tych umow� dwustronn�) przewidzianych do wspólnej realizacji, strona 
polska rozpocz�ła realizacj� zaledwie 3 tematów badawczych. Mimo zapisów umownych 
BPN nadal nie posiada danych o terminie rozpocz�cia realizacji przez stron� białorusk� 
tematu pt. „Ocena przyrostu populacji, �miertelno�ci i stanu zdrowotnego �ubrów w Puszczy 
Białowieskiej”, który po stronie polskiej jest ju� realizowany od 1952 roku. 

 W ocenie NIK nie najlepiej, przebiegała tak�e współpraca Rady Parku i BPN z 
republik� Białorusi. W latach 2000 – 2004 odbyło si� tylko jedno (w dniach 24 i 25 wrze�nia 
2004 roku) wspólne posiedzenie Rady Parku z Rad� Naukowo – Techniczn� Pa�stwowego 
Parku Narodowego „Białowie�skaja Puszcza. Wiod�cym zagadnieniem obrad była 
problematyka zwi�zana z zagospodarowaniem powierzchni pokl�skowych na terenie Parku 
Narodowego po stronie białoruskiej. Członkowie obrad zapoznali si� z rozmiarem szkód 
pohuraganowych oraz stanem drzewostanów zaatakowanych przez kornika drukarza. Na 
posiedzeniu tym ograniczono si� jedynie do wymiany do�wiadcze� i zaprezentowania 
stanowisk w omawianych sprawach. Wniosków ani zalece� z tego spotkania nie 
sformułowano.  
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W dalszym ci�gu mimo zalece� NIK i upływu 10 lat od poprzedniej kontroli, nie powołano 
wspólnego dla Puszczy Białowieskiej zespołu naukowców i praktyków le�ników, który 
opracowałby kierunki działa� administracji le�nej w zakresie prowadzenia gospodarki na 
terenie Puszczy. Nie podpisano tak�e mi�dzynarodowej umowy o współpracy w dziedzinie 
ochrony �rodowiska, a tak�e nie utworzono Rady Koordynacyjnej transgranicznego obszaru 
chronionego w Puszczy Białowieskiej oraz nie podj�to wspólnych działa� w dziedzinie 
ochrony i zrównowa�onego u�ytkowania Puszczy po obu stronach granicy. Wymóg podj�cia 
tych działa� wynikał te� z zalece� Komitetu �wiatowego Dziedzictwa i UNESCO/IUCN 
(szczegóły str. 39 – 40).  
Nie przyniosły oczekiwanych rezultatów podejmowane przez Park działania wynikaj�ce ze 
wskaza� przeprowadzonej w 1995 roku przez Najwy�sz� Izb� Kontroli i Izb� Republiki 
Białoru� równoległej kontroli wpływu działalno�ci gospodarczej na stan �rodowiska w 
Puszczy Białowieskiej. Nie powołano, bowiem wspólnego dla Puszczy Białowieskiej zespołu 
naukowców i praktyków le�ników, w celu wypracowania jednolitego i spójnego systemu 
ochrony i gospodarowania w całym kompleksie Puszczy. Ze stron� białorusk� nie uzgodniono 
sposobu zagospodarowania i ochrony poszczególnych ekosystemów i ich składników, 
jednolitych metod i terminów przeprowadzania inwentaryzacji zwierzyny, sposobu 
zapewniaj�cego skuteczn� ochron� najcenniejszych partii Puszczy. Nie wypracowano tak�e 
zasad jednolitego traktowania poszczególnych gatunków zwierz�t. W wyniku tego ochron� 
gatunkow� obj�ty jest wilk i �ubr tylko w polskiej cz��ci Puszczy. Dotychczas strony nie 
okre�liły tak�e harmonogramu realizacji projektu „Puszcza Nadziei” , którego sfinansowanie 
na kwot� 100 tys. euro potwierdziło w styczniu 2005 roku holenderskie Ministerstwo 
Rolnictwa i Przyrody, w ramach programu PIN – Matra, i nie podzieliły zada� pomi�dzy 
siebie wynikaj�cych z tego projektu, które dotyczyły w szczególno�ci:  
� zaprojektowania w Puszczy Białowieskiej (z uwzgl�dnieniem istniej�cych po obu 

stronach granicy parków narodowych, rezerwatów i korytarzy ekologicznych) jednolitej 
sieci ekologicznej podkre�laj�cej ci�gło�� i jedno�� ekosystemu Puszczy, w tym miejsc 
otwarcia płotu granicznego, w miejscach okre�lonych na podstawie historycznych danych 
o migracjach zwierz�t kopytnych, 

� wypracowania jednolitych zasad gospodarki le�nej i ochrony przyrody w ró�nych strefach 
zagospodarowania/ochrony po obu stronach granicy, z uwzgl�dnieniem potrzeby ochrony 
starodrzewów, zasad odnawiania lasu tylko materiałem rodzimego pochodzenia, 
zapobiegania szkodom w lesie i zarz�dzania populacjami zwierz�t łownych, 

� przygotowania zbiorczego opisu zlewni, na terenie której poło�ona jest Puszcza 
Białowieska, z uwzgl�dnieniem miejsc o naruszonej gospodarce wodnej (tereny 
zmeliorowane, regulacja koryt rzecznych itp.) i okre�lenia miejsc, które powinny by� 
poddane denaturalizacji,  

� opracowania systemu, z podziałem Puszczy Białowieskiej na strefy, stanowi�ce podstaw� 
do zró�nicowania zasad udost�pniania turystycznego po obu stronach granicy, wraz z 
zaprojektowaniem lokalizacji „Centrów Informacji Turystycznej”. 
Podkre�li� przy tym nale�y, �e podczas spotkania ko�cowego misji UNESCO/IUCN w 

sprawie stanu transgraniczego obiektu �wiatowego dziedzictwa „Puszcza Białowieska”, w 
dokumencie ko�cowym podpisanym w dniu 19. marca 2004 roku przez Głównego Inspektora 
Ochrony �rodowiska Rzeczypospolitej Polskiej i Dyrektora Departamentu Przyrodniczych 
Terenów Chronionych i Wykorzystywania Przyrody Urz�du do Spraw Prezydenta Republiki 
Białoru�, strony przyj�ły projekt planu współpracy transgranicznej oraz podkre�liły 
„znaczenie szybszego podpisania mi�dzynarodowej umowy mi�dzy Ministerstwem 
�rodowiska Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Zasobów Naturalnych Ochrony 
�rodowiska Republiki Białoru� o współpracy w dziedzinie ochrony �rodowiska, a tak�e 
celowo�� wł�czenia do niej zapisów przewiduj�cych podj�cie wspólnych działa� w dziedzinie 
ochrony i zrównowa�onego u�ytkowania Puszczy Białowieskiej”. Dotychczas jednak nie 
podpisano mi�dzynarodowej umowy w opisanej sprawie, ani te� nie wdro�ono w �ycie 
konkretnych działa� przewidzianych w projekcie planu współpracy transgranicznej, jak m. in. 
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utworzenie Rady Koordynacyjnej transgranicznego obiektu Puszcza Białowieska. 
Tymczasem zarówno Komitet �wiatowego Dziedzictwa jak i Komitet Ministrów Rady 
Europy wniosły o podpisanie mi�dzynarodowej umowy na poziomie resortów �rodowiska 
Rzeczypospolitej Polski i Republiki Białoru� okre�laj�cej zasady i cele współpracy mi�dzy 
parkami po obu stronach granicy, zapewniaj�ce spójne planowanie i zarz�dzanie w celu 
ochrony starodrzewów i ich naturalnej dynamiki.  
Poza tym BPN nie doprowadził do podpisania ze stron� białorusk� dwustronnej umowy o 
podj�ciu stałej współpracy naukowej, okre�laj�cej warunki realizacji przyj�tego w styczniu 
2005 roku planu 6. wspólnych tematów badawczych.   
 
3.2.6. Prawidłowo�� ustanowienia stref ochronnych dla rezerwatów oraz zasady 
post�powania i gospodarowania w tych strefach. 
 

 Prawidłowo, tj. zgodnie z § 5 rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1996 
roku w sprawie Białowieskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 93,poz.424), ustanowiono 
stref� ochronn�, zwan� otulin�, wokół BPN o ł�cznej powierzchni 3.594 ha. 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
Strefa ochronna Parku 

 

Teren otuliny Parku znajduje si� w zarz�dzie dwóch nadle�nictw: Browsk (1.308 ha) i 
Białowie�y (2.286 ha) i obejmuje wył�cznie lasy zagospodarowane, które w pełni 
zabezpieczaj� ochron� ekosystemów Parku. Stanowi ona swego rodzaju bufor mi�dzy 
Parkiem, a lasami gospodarczymi i jednostkami osadniczymi. Lasy otuliny znajduj� si� w 
granicach gospodarstw specjalnych, w których gospodarka le�na prowadzona jest na 
specjalnych zasadach okre�lonych w planach urz�dzenia lasu, a tak�e przez Ministra Ochrony 
�rodowiska Zasobów Naturalnych i Le�nictwa w „Zasadach post�powania hodowlanego i 
ochronnego... z 1997 roku i Dyrektora Generalnego Lasów Pa�stwowych w decyzji nr 24 z 27 
sierpnia 1996 roku. Według tych zasad na terenach wchodz�cych w skład gospodarstw 
specjalnych: 
• zaprzestano stosowania ci�� zr�bami zupełnymi oraz całkowicie wyeliminowano stosowanie 

ci��kiego sprz�tu le�nego, a wszelkie zabiegi ochronne stosowane s� zgodnie z zasadami 
zrównowa�onego rozwoju, z uwzgl�dnieniem ich wpływu na przylegaj�ce obszary Parku 
Narodowego, 

• na 10 % powierzchni drzewostanów dojrzałych pozostawiano cz��� drzewostanu istniej�cego bez 
jakichkolwiek zabiegów gospodarczych do wieku fizjologicznej staro�ci oraz pozostawiano na 
pniu od 3 do 5 szt. na jeden ha starych drzew do ich biologicznej �mierci i naturalnego rozkładu. 

 
3.2.7. Zagro�enia terenów obj�tych ochron� ze strony aktualnie prowadzonej 
działalno�ci gospodarczej na terenie Puszczy Białowieskiej. 
 
 �rodowisko przyrodnicze powiatu hajnowskiego, w tym równie� Puszczy 
Białowieskiej jest relatywnie czyste. Charakteryzuje si� stosunkowo niewielkim stopniem 
przekształcenia �rodowiska naturalnego, zwi�zanego z działalno�ci� gospodarcz� oraz ilo�ci� 
urz�dze� wytwarzaj�cych elektromagnetyczne promieniowanie niejonizuj�ce szkodliwe dla 
ludzi i �rodowiska. Ustalenia kontroli wykazały, �e nie było przypadków powstania zagro�e� 
dla �rodowiska przyrodniczego ze strony infrastruktury technicznej, funkcjonuj�cej na terenie 



 22 

powiatu hajnowskiego. Niemniej jednak do potencjalnych �ródeł ich powstania, mo�na 
zaliczy�: 
• napowietrzne linie telekomunikacyjne oraz wysokiego i niskiego napi�cia, pod którymi zachodzi 

konieczno�� utrzymywania przecinek; linie te stwarzaj� potencjalne �ródło po�arów i s� 
elementem dysharmonii w naturalnym krajobrazie regionu Puszczy, 

• zanieczyszczenia wód powierzchniowych na skutek odprowadzania niedostatecznie oczyszczonych 
�cieków przemysłowych oraz nieoczyszczonych �cieków socjalno – bytowych z posesji prywatnych 
i osiedli bezpo�rednio do cieków wodnych i rzek przepływaj�cych przez Puszcz� Białowiesk�,  

• obni�anie si� poziomu wód gruntowych oraz brak ochrony zasobów wód powierzchniowych. 
Efektem obni�ania si� poziomu wód s� szybko post�puj�ce procesy zmian glebowych, szczególnie 
w glebach pochodzenia organicznego, upraszczaj�ce ekosystemy bagienne i wilgotne. Najwi�ksze 
zmiany obserwuje si� w murszej�cych torfach niskich, stanowi�cych podło�e zbiorowisk olsów, 
lasów mieszanych bagiennych i ł�gów. Kurczy si� równie� areał ł�k, �ródle�nych bagien, oczek 
wodnych, szuwarowisk, które s� stopniowo opanowywane przez zaro�la wierzb krzaczastych, 
brzezin i olszyn. W zwi�zku z tym, bez podj�cia prób zwi�zanych z magazynowaniem wody w 
okresach jej nadmiaru i działa� zmierzaj�cych do zwi�kszenia retencji na obszarze Puszczy 
Białowieskiej, powierzchnia siedlisk bagiennych i wilgotnych z post�puj�cym si� procesem 
odnawiania b�dzie si� zmniejsza�, 

• wysypiska odpadów stałych nieposiadaj�cych przystosowanego podło�a do gromadzenia 
odpadów, systemu zbierania odcieków i systemu odwadniaj�cego, stanowi�ce potencjalne 
zagro�enie dla �rodowiska naturalnego w postaci ska�enia gleby, wody i powietrza. Zagro�eniem 
jest tak�e zjawisko wyrzucania przez miejscow� ludno�� �mieci w miejscach przypadkowych, tj. 
tworzenie „dzikich” wysypisk, a tak�e wyrzucanie pojedynczych odpadów na terenie lasu przez 
turystów i robotników le�nych, 

• zanieczyszczenia powietrza wynikaj�ce z utrzymuj�cego si� wysokiego (około 40 %) udziału 
kwa�nych deszczy w ogólnej ilo�ci opadów atmosferycznych, przenoszonych z dalszych odległo�ci, 
głównie z południowego zachodu oraz wzrastaj�ce zwi�kszanie si� ilo�ci zanieczyszcze�, 
pochodz�cych z transportu samochodowego (wynik zlikwidowania linii kolejowej Hajnówka – 
Białowie�a), 

• nadzwyczajne zagro�enia �rodowiska wyst�puj�ce na mi�dzynarodowej linii kolejowej Hajnówka 
– Wołkowysk, przebiegaj�cej przez zbiornik wodny Siemianówka, któr� przewo�one s� (z 
Finlandii, krajów Azji, Białorusi i Rosji) cysterny z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, 
stanowi�cymi potencjalne zagro�enie �rodowiska naturalnego zbiornika wodnego oraz doliny 
Narwi. W cysternach kolejowych przewo�one s� znaczne ilo�ci 50 ró�nych rodzajów substancji 
toksycznych, np.: chloru, amoniaku, fluorku glinu, acetonocyjanohydryny.  

 
3.2.8. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom oddziaływania infrastruktury technicznej 
na stan �rodowiska naturalnego Puszczy Białowieskiej.  
 

Według danych z monitoringu zanieczyszczenia wód i zagro�enia bilansu wodnego, 4 
rzeki (Orłówka, Hwo�na, Łutownia, Sirota), przepływaj�ce przez teren Parku, nie posiadaj� 
�ródeł zanieczyszcze�, a do wód rzeki Narewki odprowadzane s� �cieki komunalne z dwóch 
miejscowo�ci: Narewka i Białowie�a. W 1992 roku w Narewce, a jesieni� 1995 roku w 
Białowie�y oddano oczyszczalnie typu mechaniczno – biologiczne, do których przył�czono 
wybudowan� sie� kanalizacyjn�, odprowadzaj�c� wszystkie �cieki z tych miejscowo�ci. W 
wyniku tego stan czysto�ci wód rzeki Narewki poni�ej Białowie�y uległ poprawie. Wody te 
aktualnie zaliczone s� do II klasy czysto�ci. Przed wybudowaniem sieci kanalizacyjnej 
posiadały III klas� czysto�ci.  
 
W celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania infrastruktury technicznej na stan 
�rodowiska naturalnego, w tym tak�e na stan Puszczy Białowieskiej, władze samorz�dowe 
powiatu i gmin podj�ły nast�puj�ce działania: 
• wybudowano kanalizacje sanitarne na obszarach o zwartej zabudowie, maj�ce istotne znaczenie 

dla ochrony ekosystemów Puszczy Białowieskiej oraz rozbudowano istniej�ce oczyszczalnie 
�cieków o urz�dzenia do usuwania miogenów i zmodernizowano oczyszczalni� �cieków w 
Czeremsze w zakresie technologii napowietrzania �cieków. Na koniec 2004 roku na terenie 
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powiatu hajnowskiego funkcjonowało 13 oczyszczalni �cieków. Urz�dzenia techniczne funkcjonuj� 
prawidłowo, o czym �wiadczy jako�� odprowadzonych �cieków, w których zanieczyszczenia nie 
przekraczaj� norm dopuszczalnych oraz jako�� wód powierzchniowych odpowiadaj�cych I i II 
klasie czysto�ci. 
Zmiany zachodz�ce w istniej�cej sieci wodoci�gowej i kanalizacyjnej oraz liczbie 
oczyszczalni �cieków funkcjonuj�cych na terenie gmin powiatu hajnowskiego na 
przestrzeni lat 2003 – 2004 przedstawiono w tabeli nr 3 i 4 (str. 47 – 48). 
 

 

Do ko�ca sierpnia 2003 roku na terenie powiatu funkcjonowało 25 składowisk odpadów, a na 
koniec 2004 roku – 10. W 2003 i 2004 roku, w wyniku dokonanych przegl�dów, zamkni�to 
15 składowisk odpadów niespełniaj�cych wymogów technicznych. Pozostałe 8 (spo�ród 10 
funkcjonuj�cych) składowisk zakwalifikowano do zamkni�cia do ko�ca 2009 roku. Funkcj� 
zlikwidowanych składowisk odpadów ma przej�� nowo projektowany Zakład 
Gospodarowania Odpadami, zlokalizowany w Hajnówce, którego termin budowy w ogóle nie 
został okre�lony.  
 

Badania kontrolne NIK wykazały, �e na terenie Puszczy Białowieskiej, ani te� w jej 
s�siedztwie nie prowadzono działalno�ci gospodarczej, która stwarzałaby du�e zagro�enie dla 
obszarów chronionych. Przez tereny Parku nie przebiegaj� znacz�ce drogi publiczne, mog�ce 
stanowi� �ródło zagro�e� dla stanu �rodowiska, jak te� brak jest lokalizacji obiektów 
zagra�aj�cych �rodowisku Puszczy.  
 
3.2.9. Badania naukowe prowadzone na terenie Puszczy Białowieskiej. Ich przydatno�� 
w działalno�ci Parku i nadle�nictw  
 
 Badania naukowe na terenie Puszczy Białowieskiej prowadzone s� przez BPN i 
zewn�trzne placówki naukowe oraz sporadycznie (1 przypadek w Nadle�nictwie Białowie�a) 
przez nadle�nictwa. Badania naukowe na terenie Parku prowadzi pracownia naukowa BPN (3 
tematy) oraz zewn�trzne placówki naukowe (321 tematów), według zasad przyj�tych uchwał� 
Rady Naukowej Parku z dnia 28 marca 1980 roku, zawartych w opracowaniu pt. „Zasady 
eksploracji naukowej i koordynacji bada� w Białowieskim Parku Narodowym”, które 
zostały znowelizowane uchwał� tej�e Rady w dniu 12 grudnia 1997 roku i wdro�one ze 
zmianami z dniem 1 marca 1998 roku. Badania naukowe na terenie nadle�nictw Browsk, 
Białowie�a i Hajnówka prowadzone s� wył�cznie przez zewn�trzne placówki naukowe po 
uzyskaniu zezwolenia Wojewody Podlaskiego lub zgody Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Pa�stwowych w Białymstoku. 
 
Rodzaje prac naukowo – badawczych prowadzonych na terenie Puszczy Białowieskiej 
przedstawiono w tabeli nr 5 (str. 49). 
 

W latach 2002 – 2004 na terenie BPN realizowano ł�cznie 164 tematy badawcze, w 
tym 155 przez instytucje obce, z których 26 tematów (16,8%) ma charakter wieloletni, 3 
(1,9%) jednoroczny, a 39 tematów (25,2%) charakter ci�gły. Oprócz tego pracownia naukowa 
BPN, ka�dego roku, prowadziła 3 stałe tematy własne. Spo�ród 164 tematów badawczych, 
prowadzonych na terenie Puszczy w okresie ostatnich 10 lat, wyniki 13 (7,9 %) posłu�yły 
BPN do przygotowania w latach 1999 – 2001 projektu planu ochrony na okres 20 lat. Badania 
naukowe, prowadzone na terenie Puszczy Białowieskiej przez słu�by Parku, maj� na celu 
okre�lenie metod i sposobów ochrony przyrody, skuteczno�ci działa� ochronnych oraz 
rozpoznawanie ró�norodno�ci biologicznej. Dane zgromadzone w trakcie prowadzenia bada� 
zostały wykorzystane przy opracowywaniu operatów cz�stkowych planu ochrony tj.: operatu 
ochrony zasobów wodnych, operatu ochrony gatunkowej ro�lin i zwierz�t (ochrony ro�lin 
naczyniowych, mchów i w�trobowców; ochrony grzybów wielkoowocnikowych; ochrony porostów; 
ochrony ssaków; ochrony �ubra; ochrony ptaków; ochrony owadów saproksylicznych; ochrony 
ryjkowcowatych), operatu udost�pniania terenu Parku dla turystyki, nauki i edukacji. 
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Wdro�enie tych opracowa� jeszcze nie nast�piło, gdy� projekt planu ochrony nie został 
zatwierdzony przez Ministra �rodowiska.  
 

W latach 2002 – 2004 na terenie nadle�nictw Browsk, Białowie�a i Hajnówka 
realizowano ł�cznie 191 tematów badawczych, w tym 1 własny, prowadzony przez 
Nadle�nictwo w Białowie�y i 190 przez instytucje obce, głównie przez Polsk� Akademi� 
Nauk – Zakład Badania Ssaków w Białowie�y.  

W trakcie bada� kontrolnych stwierdzono niewielkie wykorzystywanie prac 
naukowych do zastosowa� praktycznych. Generalnie wyniki prac naukowych 
wykorzystywane były jedynie przez Biuro Urz�dze� Lasu i Geodezji Le�nej przy 
opracowaniu planów urz�dzenia lasu oraz Programu Ochrony Przyrody i Warto�ci 
Kulturowych Le�nego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Białowieska. Jednym z 
nielicznych, ci�gle wykorzystywanych w praktyce bada�, jest monitoring zwierzyny łownej. 
Równie� przydatne jest stałe prowadzenie bada�, dotycz�ce poziomu wód gruntowych w 
Puszczy. Bardzo wa�ne s� te� prace zmierzaj�ce do okre�lenia optymalnej dla Puszczy 
wielko�ci stada wolno�ciowego �ubrów. Istotnym i pilnym problemem – wymagaj�cym 
analizy naukowej – jest rosn�ca populacja bobrów. Zwierz�ta te bowiem, w niektórych 
przypadkach, przyczyniaj� si� do obumierania coraz wi�kszych obszarów le�nych, poprzez 
nadmierne spi�trzanie wody. Wyniki bada� naukowych powinny wskazywa� takie kierunki 
gospodarowania w lasach, które byłyby zgodne z ochron� Puszczy Białowieskiej. 
 
3.2.10. Organizacja monitoringu populacji na terenie Parku i rezerwatów. 
 

Dane z monitoringu stanu zdrowotnego lasów, na obszarze Parku nie obj�tym ochron� 
�cisł�, wskazuj� na potencjalne zagro�enie drzew �wierkowych przez kornika drukarza. W 
zwi�zku z tym prowadzona jest na bie��co inwentaryzacja drzew trocinkowych, posuszu oraz 
wywrotów i złomów zgodnie z instrukcj� ochrony lasu. Dodatkowo wykładane s� pułapki 
feromonowe. W oparciu o wyniki z tych danych wykonywane s� nast�pnie zabiegi ochronne: 
usuwanie drzew trocinkowych, posuszu, wywrotów i złomów wraz z korowaniem 
pozyskanego drewna. Kontrole wykonywane przez Zespół Ochrony Lasu w Olsztynie 
potwierdzaj� prawidłowo�� i terminowo�� opisanych rodzajów zabiegów.  

Badania populacji wykazuj�, �e na terenie Puszczy Białowieskiej oprócz �ubra, 
wyst�puje tak�e szereg innych ro�lin, ptaków i zwierz�t zagro�onych wygini�ciem i miejsc 
ich wyst�powania wpisanych do „Polskiej Ksi�gi Ro�lin” oraz „Flory Puszczy 
Białowieskiej”. I tak mi�dzy innymi: 
− do gatunków gin�cych zaliczono Wielosiła bł�kitnego,  
− do gatunków zagro�onych zaliczono: Sasank� otwart�, Wierzb� borówkolistn� i Wierzb� 

lapo�sk�,  
− do gatunków rzadkich zaliczono Barwinka pospolitego, Bluszcz pospolity, Gorczyka 

w�skolistnego, Go�dzika piaskowego, Gr��ela �ółtego, Groszek wschodniocyberyjski, Kosa�ca 
syberyjskiego, Lili� złotogłów, Mieczyka dachówkowatego, Napierstnic� zwyczajn�, Orlika 
pospolitego, Parzydło le�ne, Pełnika europejskiego, Pióropusznika strusiego, Pomocnika 
baldaszkowatego, Rosiczk� okr�głolistn�, Wawrzynka wilczełyko, Widłaka g�dzistego, Widłaka 
jałowcowatego i Widłaka wro�ca. 

 
Puszcza Białowieska jest lasem szczególnym, bowiem w strefie ni�u europejskiego 

jest to jedyny las o charakterze pierwotnym. Ró�norodno�� gatunkowa jest tu wyj�tkowa. 
Odnotowano tu ok. 1070 gatunków ro�lin naczyniowych i ok. 12 tys. gatunków zwierz�t, a 
liczb� gatunków grzybów szacuje si� na 3 – 4 tys. 

Najwa�niejszym rysem i warto�ci� Puszczy Białowieskiej jest jednak nie sama 
ró�norodno�� gatunkowa, ale wyj�tkowo wysoki udział gatunków zwi�zanych z lasami 
pierwotnymi. Niektóre z nich maj� tu jedyne stanowiska w ni�owej strefie lasów Europy, a 
nawet s� to jedyne stanowiska znane na �wiecie. Taki pierwotny charakter lasów daje 
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mo�liwo�� �ledzenia naturalnych procesów, które mog� by� wykorzystywane do ochrony 
przyrody na innych obszarach.  

Jednak w nieznacznym zakresie, jedynie na terenie Nadle�nictwa Hajnówka, podj�to 
działania zmierzaj�ce do odtworzenia populacji zagro�onych gatunków drzew. Wspólnie z 
Zakładem Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Le�nictwa w Białowie�y, prowadzony 
jest bank genów starych drzew oraz gin�cych gatunków le�nych, a tak�e rodowa uprawa 
zachowawcza jodły pospolitej. Zachowawcze plantacje nasienne zakładane s� dla zachowania 
zasobów genowych genetycznie cennych populacji lub pojedynczych drzew. S� one baz� dla 
bada� genetycznych, prac selekcyjnych oraz do produkcji nasion w celu wzbogacenia puli 
genowej lokalnych populacji puszcza�skich.  

We wszystkich rezerwatach i na pozostałym terenie Nadle�nictwa Browsk 
prowadzono monitoring flory ro�lin naczyniowych, polegaj�cy na inwentaryzacji rzadkich i 
chronionych ro�lin naczyniowych, a na terenie rezerwatu Lasy Naturalne Puszczy 
Białowieskiej i na pozostałych terenach le�nych nie obj�tych ochron�, prowadzono 
monitoring porostu „granicznika płucnika”, maj�cy na celu ochron� drzew poro�ni�tych 
tym porostem.  
 
3.2.11. Zakres prowadzonych działa� weterynaryjno-sanitarnych i działa� 
zmierzaj�cych do zachowania gatunków zagro�onych. 

 
Według le�ników na terenie Puszczy 
Białowieskiej wyst�puje, co najmniej 58 
gatunków ssaków, w tym 13 gatunków 
zagro�onych, do których zaliczono: �ubra, 
rysia, łosia, nork� europejsk�, wydr�, 
gronostaja, zaj�ca bielaka, popielicowate, 
łasic�, ryjówki, je�a, kreta i wilka. Wyst�puje 
te� 240 gatunków ptaków, w tym 159 
gatunków ptaków l�gowych. Do gatunków 
chronionych zaliczono m.in.: bociana 

czarnego, orlika krzykliwego, gado�era, dzi�cioła trójpalczastego i białogrzbietego, puchacza, 
sóweczk� i sow� mszarn�. 
 

Negatywnie nale�y oceni� fakt, i� na terenie nadle�nictw, nie prowadzono działa� 
weterynaryjno-sanitarnych zmierzaj�cych do zachowania 
gatunków zagro�onych. Konieczno�ci podj�cia działa� w tym 
zakresie nie okre�lały plany urz�dzania lasów oraz zalecenia 
Głównego i Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Działa� 
w tym zakresie nie podejmowali tak�e powiatowi lekarze 
weterynaryjni. Działania weterynaryjno – sanitarne, 
zmierzaj�ce do zachowania na terenie Puszczy Białowieskiej 
gatunków zagro�onych, prowadzone były wył�cznie przez 
BPN i dotyczyły jedynie �ubra, rysia i wilka.  
 

	ubr jako gatunek jest wpisany do polskiej i �wiatowej 
„Czerwonej Ksi�gi Zwierz�t” pod symbolem „EN 
(Endangered) jako gatunek bardzo wysokiego ryzyka, 
silnie zagro�ony wygini�ciem w kraju ze wzgl�du na mał� 
populacj� (mniej wi�cej na poziomie lub poni�ej populacji 
minimalnej zdolnej do prze�ycia – MVP)”. Zgodnie z 

rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 28 wrze�nia 2004 roku w sprawie gatunków 
dziko wyst�puj�cych zwierz�t obj�tych ochron�, �ubr jako gatunek obj�ty jest ochron� �cisł� i 
wymaga ochrony czynnej (§ 1,ust.1, pkt a). 
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	ubry s� stale monitorowane przez słu�by Parku i współpracuj�cych z nimi pracowników 
wzmiankowanych nadle�nictw oraz Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowie�y.  
 

Pozytywnie natomiast nale�y oceni� wszelkie podejmowane działania zmierzaj�ce do 
zachowania w Puszczy Białowieskiej populacji rysia i wilka w szczególno�ci polegaj�ce na:  
� ochronie miejsc ich rozrodu,  
� zwalczaniu kłusownictwa, 
� skoordynowaniu (Park, nadle�nictwa) działa�, zapewniaj�cych ochron� populacji wilka i 

rysia, z uwagi na to �e tereny, na których te gatunki wyst�puj�, znajduj� si� w zarz�dzie 
Parku i nadle�nictw. 

W 2000 roku Zakład Badania Ssaków PAN rozpocz�ł stały monitoring populacji wilka i 
rysia.  
W wyniku przeprowadzonych tropie�, w sezonie zimowym 2001 ustalono, �e na terenie 
Parku przebywały 3 dorosłe rysie, a wyniki z tropie� przeprowadzonych w sezonie 2003/2004 
wykazały, �e na terenie Parku bytuje 4 dorosłe rysie, w tym 2 samice, które prowadz� ł�cznie 
troje młodych. Poza tym cz��ciowo na terenie Parku oraz nadle�nictwa Białowie�a bytuje 
dorosły samiec. 

Obszar Parku (105 km2) jest zbyt mały, aby 
pomie�ci� jedn� watah� wilków, która wymaga 
areału w granicach 200 do 250 km2. Dane z 
monitoringu z lat 2003 – 2004 wskazuj�, �e 
wataha (9 sztuk), która swym zasi�giem 
obejmuje terytorium tak�e Parku, bytuje równie� 
na terenie nadle�nictwa Browsk. Poza tym na 
terenie Puszczy Białowieskiej stwierdzono 
wyst�powanie jeszcze 2 watahy w liczbie 8 i 3 
sztuk. 

Na szczególne podkre�lenie zasługuje 
fakt, i� w latach 2003 – 2004 w nadle�nictwie 

Browsk prowadzono monitorowanie 2 populacji: bociana czarnego i ptaków drapie�nych 
gniazduj�cych, b�d� bytuj�cych na terenie nadle�nictwa (orlik krzykliwy), oraz bobrów. 

 

Monitoring populacji bociana czarnego oraz ptaków drapie�nych prowadzono na terenie 
całego nadle�nictwa Browsk, w tym tak�e w dwóch rezerwatach (Siemianówka i Lasy Naturalne 
Puszczy Białowieskiej). Głównym celem programu było okre�lenie liczebno�ci populacji 
bociana czarnego. Szczegółowe przedsi�wzi�cia w ramach programu obejmowały: 
inwentaryzacj� (kontrola wszystkich znanych w Nadle�nictwie stanowisk bociana czarnego), 
wyszukiwanie gniazd w obr�bie starych rewirów (ewentualne sporz�dzenie listy stanowisk do 
powołania nowych stref ochronnych) oraz identyfikacj� zagro�e�. Wszystkie stanowiska 
kontrolowano w sezonie dwukrotnie. Wiosn� – na pocz�tku okresu l�gowego, w celu 

potwierdzenia obecno�ci ptaków, okre�lenia kategorii zaj�cia 
rewiru i gniazda, a tak�e latem – pod koniec okresu l�gowego, 
w celu okre�lenia efektu l�gu. W wyniku tych kontroli 
ustalono, �e w latach 2003 – 2004 liczba bociana czarnego 
wzrosła z 6 par z 13 młodymi w 2003 roku do 7 par z 17 
młodymi w 2004 roku, a orlika krzykliwego z 5 par z 10 
młodymi do 9 par z 21 młodymi. W celu dalszego wzrostu 
liczby tych ptaków zabezpieczono miejsca ich gniazdowania 
poprzez ustanowienie stref ochronny �cisłej, o promieniu 200 
m od gniazd i strefy cz��ciowej o promieniu 500 m. 
 
Monitoring bobrów prowadzono na terenie rezerwatu Dolina 
Waliczówki i Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej, a tak�e 

na pozostałych terenach le�nych nie obj�tych ochron�, gdzie wyst�puj� cieki wodne. Ł�cznie 
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naliczono 62 bobry w 2003 roku i 90 w 2004 roku. Wzrost populacji bobrów (z 58 w 2002 roku 
i 62 w 2003 roku do 90 w 2004 roku) wynikał z naturalnego rozmno�enia, któremu sprzyjały 
dobre warunki do rozwoju, a w szczególno�ci stosunkowo g�sta i długa sie� cieków wodnych 
oraz du�y zwarty masyw le�ny, izoluj�cy od niekorzystnych wpływów cywilizacyjnych. 

Wzrost populacji bobrów – zdaniem 
le�ników – nie ma w zasadzie istotnego 
wpływu na wielko�� szkód powodowanych 
przez te zwierz�ta w drzewostanach. 
Szkody te najcz��ciej ograniczaj� si� do 
zniszczenia pojedynczych drzew i niekiedy 
s� zwi�zane z nadmiernym spi�trzeniem 
wody – co mo�e doprowadzi� (w niektórych 
przypadkach) do obumarcia fragmentów 
lasu.  
Działania słu�b le�nych, zmierzaj�ce do 
ewentualnego ograniczenia szkodliwej 

działalno�ci bobrów, s� praktycznie niemo�liwe, z uwagi na obj�cie tych zwierz�t ochron�.  
 
3.2.12. Stan zasobno�ci lasu. Sposób u�ytkowania powierzchni le�nych Puszczy 
Białowieskiej. 
 
 W ocenie NIK, dokonanej w oparciu o dokumentacj� i sprawozdawczo�� sporz�dzan� 
przez jednostki kontrolowane, w latach 2002 – 2004, w porównaniu do 1995 roku, wyst�piły 
korzystne tendencje z punktu widzenia gospodarki le�nej, maj�cej na wzgl�dzie ochronny 
charakter drzewostanu Puszczy Białowieskiej. Na przestrzeni ostatnich dziesi�ciu lat (1995 – 
2004) zwi�kszyła si� o 3.469 tys. m³ (o 21,7 %) zasobno�� masy drewna w drzewostanach z 
15.943 tys. m³ w 1995 roku do 19.412 tys. m³ na koniec 2004 roku. Sposób u�ytkowania 
powierzchni le�nej Puszczy Białowieskiej przedstawiono w tabeli nr 6 (str. 49). 
Zasobno�� na pniu drzewostanów Puszczy Białowieskiej w latach 1995 – 2004 ilustruje 
wykres  
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Przeci�tny wiek drzewostanów Puszczy w latach 1995 – 2004 ilustruje wykres  
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Dane te wskazuj� na zró�nicowany poziom u�ytkowania powierzchni le�nej Puszczy 
Białowieskiej (szczegóły str. 40 – 41). 
 
3.2.13. Zmiany gatunkowe drzewostanów i ich struktura wiekowa 
 

W ostatnich latach �adna z instytucji, zarówno zajmuj�cych si� gospodark� le�n� (z 
wyj�tkiem Biura Urz�dzenia Lasu i Gospodarki Le�nej Oddział w Białymstoku), jak te� naukowych, 
nie dokonywała analizy zachodz�cych zmian w drzewostanach z punktu widzenia gatunków 
panuj�cych i ich struktury. Nie opracowano przykładowego (modelowego) 
powierzchniowego udziału gatunków drzew panuj�cych odpowiadaj�cego, b�d� zbli�onego 
do składu gatunkowego drzew panuj�cych lasów naturalnych Puszczy Białowieskiej. Próba 
opracowania takiego składu gatunków drzew panuj�cych w zbiorowiskach naturalnych 
Puszczy Białowieskiej dokonana została w listopadzie 2003 roku przez Adama Majera z 
Biura Urz�dzenia Lasu Gospodarki Le�nej (BULiGL) Oddział w Białymstoku. Z danych 
zawartych w opracowaniu pt. „Charakterystyka siedlisk drzewostanów w zbiorowiskach 
naturalnych i zniekształconych, proponowany skład gatunkowy odnowie� i faz rozwojowych 
drzewostanów w LKP „Puszcza Białowieska” wynika m.in., �e na terenie Puszczy (w jej 
cz��ci gospodarczej) wyra�nie powinna wzrosn�� rola d�bu, jesionu, lipy, klonu i wi�zu, 
kosztem �wierka, sosny, olszy czarnej, brzozy brodawkowej osiki i grabu. Model ten nie 
znalazł jednak „odbicia” w aktualnych aktach prawnych oraz nie został zatwierdzony do 
przestrzegania i praktycznego stosowania przez administracj� le�n� w decyzjach Generalnej i 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa�stwowych. Cz�stkowe analizy, zachodz�cych zmian według 
gatunków drzewostanów i struktury wiekowej oraz czynników maj�cych wpływ na te zmiany, 
przeprowadzało BULiGL Oddział w Białymstoku raz na 10 lat na podstawie wyników 
inwentaryzacji, sporz�dzanej na potrzeby opracowywanych planów urz�dzenia lasu. Analizy 
te przedstawiane s� jednak wył�cznie w formie tabel, zamieszczanych do planów urz�dzenia 
lasu. Formy pisemne tych analiz, w wi�kszym lub mniejszym zakresie opracowywane s� 
przez nadle�nictwa we własnym zakresie. I tak przykładowo ocena zmian stanu zasobów 
drzewnych i wpływu na nie gospodarki ubiegłego okresu na terenie Nadle�nictwa Hajnówka 
wykazuje wzrost powierzchni starszych klas wieku i zmniejszenie si� klas wieku Ia (do 10 lat) 
wskutek radykalnego ograniczenia ci�� r�bnych. Zmiany w pozostałych klasach wieku 
wynikały z przej�cia drzewostanów do starszych klas wieku. Masa drzewostanów w 
poszczególnych klasach wieku (z wyj�tkiem IIIb-do 50 lat) wzrosła. Nast�pił niewielki wzrost 
udziału sosny i �wierka przy równoczesnym zmniejszeniu udziału d�ba osiki i brzozy. Masa 
gatunków rzeczywistych uległa natomiast wi�kszym zmianom. Widoczny był znaczny spadek 
udziału masy �wierka w wyniku dwóch gradacji korników (1994-1996,2001-2004 r.) oraz 
brzozy i osiki w wyniku prowadzonych ci�� zwi�zanych z przebudow� drzewostanów 
przej�ciowych. Zwi�kszeniu uległa natomiast masa sosny, d�bu i olszy. Generalnie zmiany w 
strukturze zasobów drzewnych w okresie ubiegłego 10 – lecia (lata 1992-2001) nale�y uzna� 
za korzystne z punktu widzenia gospodarki le�nej. 
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Zmiany w strukturze powierzchniowej Puszczy Białowieskiej wg gatunków drzew 
panuj�cych w kolejnych cyklach urz�dzenia lasu przedstawiono w tabeli nr 7 (str. 49). 
 

Struktura powierzchniowa wg gatunków panuj�cych w kolejnych cyklach urz�dzenia lasu
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Wyniki kontroli, oparte o dokumentacj� i sprawozdawczo�� jednostek kontrolnych, 
wykazały, �e na terenie Puszczy zarz�dzanej przez nadle�nictwa struktura powierzchniowa 
gatunków panuj�cych nie uległa wi�kszym zmianom. Najwi�ksze ró�nice w strukturze 
powierzchniowej gatunków panuj�cych, wynikaj�ce z przej�cia od nadle�nictw 5.156 ha 
powierzchni le�nej, wyst�piły na terenie Parku (szczegóły str. 41 – 42).  

Odnotowano tak�e, w porównaniu do 1995 roku, post�puj�ce zwi�kszanie si� wieku 
drzewostanów Puszczy Białowieskiej, wynikaj�ce ze zmniejszania si� udziału powierzchni 
drzewostanów w młodszych klasach wieku, zwłaszcza w klasie Ia i Ib (do 10 i do 20 lat) przy 
jednoczesnym wzro�cie udziału powierzchni drzewostanów klasy VIII i starszej (160 lat i 
wi�cej). W tym czasie brak było tak�e pokolenia w drzewostanach klasy wiekowej IIIb (do 50 
lat) i IVa (do 70 lat) oraz klasy wiekowej VI (do 120 lat) i VII (do 140 lat). 
Zmiany w strukturze powierzchniowej drzewostanów wg klas wieku w Puszczy Białowieskiej 
przedstawiono w tabeli nr 8 (str. 50). 
Według bada� kontrolnych NIK przeprowadzonych w oparciu o sprawozdawczo�� jednostek 
kontrolowanych, w latach 1995 – 2004 zmniejszył si� udział drzewostanów I klasy wieku z 
4,1 % do 0,7 % i II klasy wieku z 8,0 % do 5,7 %, przy jednoczesnym wzro�cie z 12,9 % do 
16,4 % udziału drzewostanów klasy VIII i starszych. Podobnie kształtowała si� struktura klas 
wieku drzewostanów w rezerwacie �cisłym Białowieskiego Parku Narodowego, gdzie w I 
klasie wieku było 0,6 % drzewostanów, w II klasie – 3,5 %, w III klasie – 3,0 %, a do klasy 
VIII i starszych zaliczono 29,8 % drzewostanów. Inaczej kształtowała si� struktura klas wieku 
w drzewostanach, w których gospodark� prowadziły nadle�nictwa, gdzie udział 
drzewostanów w I klasie wieku stanowił 0,7%, w II klasie – 6,2 %, w III klasie – 10,1 %, a do 
klasy VIII i starszych nale�ało 13,7 % drzewostanów.  
Ubytek klas IIIb i IVa jest rezultatem przej�cia drzewostanów do wy�szych klas wieku, w 
wyniku nadmiernego wycinania drzew w trakcie I wojny �wiatowej.  
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              Fragment Puszczy „pocenturowskiej”                             Fragment Puszczy naturalnej 
 

W tym czasie wycinano las du�ymi zr�bami zupełnymi, ł�cznie ok. 5 mln m3 grubizny z 
obszaru ok. 6.500 ha, a tak�e wskutek ci�� realizowanych w latach 1924 – 1928 (1.625 tys m3 
drewna) przez angielsk� spółk� „Century”, dzier�awi�c� cz��� obszaru Puszczy 
Białowieskiej. Obecne drzewostany klas IIIb i IVa powstały w okresie lat 50-60-tych XX 
wieku. W wyniku szkód, wyrz�dzonych przez nadmiern� wówczas ilo�� zwierzyny płowej, 
nie przeszły do klasy wy�szej. Podobnie drzewostany klasy VI i VII (120 – 140 lat), które nie 
mogły powsta� w po��danej ilo�ci równie� ze wzgl�du na totalne niszczenie odnowie� 
naturalnych przez zwierzyn�, w okresie, kiedy Puszcza Białowieska we władaniu carów 
została zamieniona w wielki zwierzyniec. 
 
3.2.14. Produkcja materiału szkółkarskiego. Powierzchnia obj�ta nowymi nasadzeniami. 
Udatno�� upraw oraz ich dostosowanie do siedlisk. 
 
 W ocenie NIK w zadawalaj�cy sposób realizowano na terenie Puszczy zadania z 
zakresu odtwarzania struktury gatunkowej lasu. Z dokumentów przedło�onych kontrolerom 
NIK wynika, �e wła�ciwie dobierano składy gatunkowe sadzonek do siedlisk przeznaczonych 
do zalesienia. Odnowienia i zalesienia były realizowane zgodnie z zasadami hodowlanymi, 
okre�lonymi decyzj� Nr 23 Ministra Ochrony �rodowiska Zasobów Naturalnych i Le�nictwa 
z dnia 9 listopada 1994 roku w sprawie ochrony i zagospodarowania Puszczy Białowieskiej 
oraz zasadami post�powania hodowlanego i ochronnego w ekosystemach LKP „Puszcza 
Białowieska”, zatwierdzonymi w 1997 roku, tj. wył�cznie sadzonkami miejscowego 
pochodzenia, wyprodukowanymi w szkółkach le�nych nadle�nictw. Park nie prowadzi 
własnej szkółki, a potrzebne w latach 2003 - 2004 sadzonki w ilo�ci 17,7 tys. szt., zakupiono 
z Nadle�nictwa Białowie�a i Spółki „HIKORA”, maj�cej swoj� siedzib� na terenie 
Nadle�nictwa Browsk. Podstawow� baz� nasienn� do produkcji sadzonek głównych 
gatunków lasotwórczych stanowi� gospodarcze drzewostany nasienne, a drzewa doborowe i 
wył�czone drzewostany nasienne pozwalaj� na wystarczaj�ce i pełne pozyskanie materiału 
elitarnego w postaci nasion i zrazów niezb�dnych do zakładania plantacji nasiennych i 
plantacyjnych upraw nasiennych. Dokonana w trakcie kontroli NIK analiza dokumentów 
(protokóły z oceny udatno�ci upraw) i sprawozdawczo�ci, znajduj�cej si� w nadle�nictwach, 
wykazała, �e udatno�� upraw była dobra i bardzo dobra. Składy gatunkowe drzewostanów w 
przewa�aj�cej wi�kszo�ci były zgodne z typem siedlisk, a nielicznie wyst�puj�ce przypadki 
niepełnej zgodno�ci składów drzewostanów z typem siedlisk, spowodowane były 
systematycznym niszczeniem odnowie�, zwłaszcza gatunków li�ciastych, przez zwierzyn� 
łown� i �ubry (szczegóły str. 42 – 43). 
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3.2.15. Terminowo�� zatwierdzania planów urz�dzenia lasu. 
 
 Gospodark� le�n� na terenie Puszczy, administrowanej przez nadle�nictwa, 
realizowano, w oparciu o plany urz�dzenia lasu, obejmuj�ce okres 10 – lecia ich realizacji, a 
na terenie zarz�dzanym przez BPN (z uwagi na brak zatwierdzonego planu ochrony) na 
podstawie rocznych wniosków ci��, zawieraj�cych dane z szacunków brakarskich, 
sporz�dzanych w roku poprzednim. 
W latach 2003 – 2004 nadle�nictwa obj�te kontrol� NIK realizowały zadania gospodarcze w 
oparciu o plan obejmuj�cy lata 2002 – 2011, stanowi�cy IV rewizj� urz�dzenia lasu Puszczy 
Białowieskiej. Poprzednie rewizje urz�dzenia lasu obejmowały lata: 1969 – 1978 (I rewizja), 
1979 – 1988 (II rewizja) i 1992 – 2001 (III rewizja). 
Badania kontrolne wykazały, �e plany urz�dzenia lasu w dalszym ci�gu s� sporz�dzane i 
zatwierdzane z opó�nieniem wynosz�cym od 3 do 5 lat ich obowi�zywania (szczegóły str. 
43).  

Zadania w okresach, w których brak było aktualnie zatwierdzonych planów 
urz�dzenia, dotycz�ce wyr�bu drzew, zało�enia upraw le�nych, przebudowy drzewostanów, 
piel�gnowania i ochrony lasu, ustalane były przez nadle�nictwa w oparciu o plany roczne, 
ka�dorazowo uzgadniane z Biurem Urz�dzania Lasu w Białymstoku i zatwierdzane odr�bnie 
przez dyrektora RDLP w Białymstoku. 
 
3.2.16. Pozyskiwanie surowca drzewnego wynikaj�ce z planów urz�dzenia lasu. 
Przeznaczenie pozyskanego drewna. 
 

Prawidłowo, z punktu widzenia trwało�ci Puszczy Białowieskiej, realizowano plany 
pozyskania drewna. Plany urz�dzenia na lata 1995 – 2004 zakładały pozyskanie drewna przez 
nadle�nictwa (BPN nie planował pozyskania drewna) w ł�cznej wysoko�ci 1,5 mln m3. W tym 
czasie nadle�nictwa pozyskały ogółem 993 tys. m3 drewna, co stanowiło 67,8 % wielko�ci 
planowanej. 
Według danych znajduj�cych si� w nadle�nictwach, planowane pozyskanie drewna w latach 
1995 – 2004 przedstawiało si� nast�puj�co: 
� w Nadle�nictwie Hajnówka plan pozyskania drewna w wysoko�ci 413,7 tys. m3 zrealizowano w 

92,9 % pozyskuj�c 384,4 tys. m3 drewna, 
� w Nadle�nictwie Białowie�a plan pozyskania drewna w wysoko�ci 488,7 tys. m3 zrealizowano w 

60,9 % pozyskuj�c 297,4 tys. m3 drewna, 
� w Nadle�nictwie Browsk plan pozyskania drewna w wysoko�ci 562,9 tys. m3 zrealizowano w 55,3 

% pozyskuj�c 311,2 tys. m3 drewna. 
Wielko�� pozyskanego drewna z lasów administrowanych przez poszczególne nadle�nictwa 
w latach 1995 – 2004 przedstawiono w tabeli nr 9 (str. 50 – 51). 
W latach 1995 – 2004 z powierzchni le�nych pozyskano ł�cznie 382,9 tys. m3 grubizny, co 
stanowiło 100,0 % szacunków brakarskich, w tym: 50,4 tys. m3 sortymentów cennych, 113,7 
tys. m3 drewna tartacznego, 195 tys. m3 papierówki i 231,5 tys. m3 drewna opałowego.  

Cenne sortymenty drewna i drewno tartaczne sprzedawano głównie odbiorcom 
krajowym i regionalnym. Odbiorcom krajowym sprzedawano drewno na podstawie rocznych 
dyspozycji wysyłki, przekazywanych Nadle�nictwu przez RDLP w Białymstoku, 
zawieraj�cych wielko�� dostaw drewna i jego cen� jednostkow�. Dyspozycje te sporz�dzano 
w oparciu o wieloletnie umowy Dyrekcji Generalnej Lasów Pa�stwowych, a odbiorcom 
regionalnym na podstawie rocznych dyspozycji wysyłkowych, sporz�dzanych przez RDLP na 
podstawie umów zawieranych przez dyrekcj� w Białymstoku.  
 
3.2.17. Stan fitosanitarny lasu na terenie Puszczy Białowieskiej. Skala uszkodzenia 
drzew �wierkowych przez kornika. 

 
Obserwacje i oceny zagro�e� drzewostanu i zespołów le�nych Puszczy były 

prowadzone według zasad okre�lonych w instrukcji ochrony lasu. Z ocen tych, sporz�dzanych 



 32 

przez pracowników BPN i nadle�nictw wynika, �e szczególne znaczenie miały obserwacje 
poziomu wód gruntowych, a tak�e, z uwagi na znacz�cy udział �wierka w drzewostanach 
Puszczy, obserwacje dotycz�ce wyst�powania kornika drukarza i gatunków jemu 
towarzysz�cych (czterooczak �wierkowiec, rytownik i kornik zrosłoz�bny). 
Obni�enie poziomu wód gruntowych było szczególnie widoczne w siedliskach olsowych i 
było spowodowane wyst�puj�c� susz� w okresach wczesnowiosennych i letnich. Prowadzone 
pomiary wykazały, �e poziom wód gruntowych obni�ył si� o 50 cm (z 60 cm poni�ej poziomu 
terenu [p.p.t] w 1985 roku do �redniorocznego 110 cm p.p.t w 2003 roku), na co w istotny sposób 
rzutowało: wzrost temperatury powietrza i zwi�zana z tym wi�ksza ewapotranspiracja 
(parowanie z powierzchni gruntu) w okresie wegetacyjnym, zmniejszenie ilo�ci dni z 
pokryw� �nie�n�, wi�kszy udział deszczu w opadach zimowych. Skutkowało to corocznym 
wzrostem inwentaryzowanego posuszu jałowego wszystkich głównych gatunków drzew 
le�nych (d�b, jesion, olsza, �wierk, klon), a tak�e niekorzystnymi zmianami w �rodowisku 
przyrodniczym. W latach 2003 – 2004 ilo�� zinwentaryzowanego posuszu jałowego, tylko na 
terenie BPN, wzrosła z 20687 m3 do 24311 m3, tj. o 17,5%. Prawie trzykrotnie zmniejszyła 
si� powierzchnia lasów typu bagiennego, przy jednoczesnym blisko dwukrotnym wzro�cie 
powierzchni lasów typu mieszanego i �wie�ego. Na skutek osuszenia ponad 3 tys. ha terenu 
Puszczy nast�piła wzmo�ona gradacja szkodników wtórnych lasu, a w szczególno�ci kornika 
drukarza – najgro�niejszego szkodnika drzewostanów �wierkowych..  
W latach 2001 – 2004 z tego powodu tylko na terenie Nadle�nictwa Hajnówka usuni�to 
ł�cznie 15.721 szt. drzew trocinowych, których mas� oszacowano na ponad 48 tys. m3, co 
ilustruje zestawienie i wykres. 
 

01, 02 …. itd. s� to oznaczenia poszczególnych le�nictw. 
Dynamik� pojawiania si� drzew trocinowych w latach 2001 – 2004 ilustruje zestawienie i 
wykres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,5; 21,5 –  s� to daty prowadzonych obserwacji w przedziale tygodniowym (14,5 – 14 maja, 21,5 – 21 maja itd.) 
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Do ko�ca 2003 roku pracownicy Zespołu Ochrony Lasu w Olsztynie przeprowadzili ł�cznie 
10 lustracji i ocen stopnia zagro�enia drzewostanów w Puszczy gradacj� kornika. W 
protokółach i notatkach z tych lustracji wielokrotnie wskazywano, �e głównej przyczyny 
nadmiernego wzrostu populacji kornika drukarza nale�y szuka� w nieterminowym 
wyrobieniu osłabionych drzew �wierkowych, co było blokowane nieotrzymaniem w 
odpowiednim czasie zgody na uprz�tni�cie drzew zasiedlonych szkodnikiem. W zwi�zku z 
tym zalecano nadle�nictwom podejmowanie działa� w celu jak najszybszego i terminowego 
usuwania zasiedlonych drzew �wierkowych jako jedyn� skuteczn� metod� zwalczania tego 
szkodnika.  
 
3.2.18. Wpływ bytowania zwierzyny le�nej na stan drzewostanów Puszczy Białowieskiej. 
Redukcja zwierzyny. 
  

Teren Puszczy Białowieskiej jest wył�czony z dzier�awy kołom łowieckim, a 
gospodarka łowiecka prowadzona jest wył�cznie przez Lasy Pa�stwowe.  
Od wrze�nia 1997 roku w gospodarce łowieckiej obowi�zuj� ustalenia „Ramowych Zasad 
Gospodarowania Populacjami Zwierz�t Łownych”. W zgodzie z nimi RDLP w Białymstoku 
sporz�dziła „Wieloletni łowiecki plan hodowlany” na okres od 1 kwietnia 1998 roku do 31 
marca 2007 roku dla rejonu całej Puszczy z podziałem na poszczególne nadle�nictwa, 
stanowi�cego Łowiecki Rejon Hodowlany Nr 7. Plan hodowlany dla rejonu łowieckiego 
uwzgl�dnia cel ekologiczny prowadzenia gospodarki łowieckiej w całej Puszczy i drogi do 
jego osi�gni�cia. Celem tym jest zachowanie naturalnej bioró�norodno�ci zarówno w składzie 
gatunkowym i ilo�ciowym du�ych ssaków drapie�nych i ich potencjalnych ofiar, jak równie� 
ro�lin stanowi�cych pokarm du�ych ro�lino�erców. Za priorytet w gospodarowaniu zwierzyn� 
uznano trwałe zachowanie zasobów i niezakłócony przebieg wszystkich procesów �yciowych 
�rodowiska le�nego. W planie odst�piono od obowi�zku ustalania stanów pojemno�ci łowisk, 
zast�puj�c je docelowymi wska�nikami zag�szczenia zwierzyny grubej w lasach 
zagospodarowanych, przyjmuj�c nast�puj�ce wska�niki: 
• ło� – 1osobnik/1000 ha powierzchni le�nej czyli ok. 45 osobników (w rejonach 

hodowlanych, gdzie ło� jest gatunkiem po��danym, orientacyjne zag�szczenie jego populacji mo�e 
wynosi� 1 - 2 osobniki na 1000 ha), 

• jele� – 28 osobników/ 1000 ha, czyli ok. 1380 szt., 
• sarna – 43 osobniki/ 1000 ha czyli ok. 2153 szt., 
• dzik – 34 osobników/ 1000 ha czyli ok. 1700 szt.. 
Docelowy wska�nik zag�szczenia �ubra jak dot�d nie został okre�lony i obowi�zuj� normy 
ustalone jeszcze w latach 1960 – 1970, tj. 260 szt. ogółem w polskiej cz��ci Puszczy, w tym 
230 szt. na wolno�ci. Projekt „Strategii ochrony �ubrów (Bison bonasus L) w Polsce”, 
opracowany na zlecenie Ministra �rodowiska w 2004 roku (do dnia 30 marca 2006 roku nie 
został zatwierdzony), przewiduje utrzymywanie populacji �ubra na terenie Puszczy na poziomie 
250 – 270 szt.  

Przeprowadzona przez kontrolerów analiza danych zawartych w raportach o stanie 
zwierzyny w Puszczy i protokołach z jej inwentaryzacji wykazała, �e w 2004 roku na terenie 
Puszczy stany pogłowia �ubra i jelenia przekraczały docelowy wska�nik zag�szczenia 
zwierzyny. Stan �ubrów był wi�kszy o 149 szt., a jeleni o 523 szt. (tab. 10 str. 51) Na terenie 
nadle�nictw systematycznie wzrastała populacja �ubrów, jeleni i saren, tj. zwierz�t 
wywieraj�cych negatywny wpływ na jako�� upraw le�nych i młodych drzewostanów. I tak: 
� w Nadle�nictwie Hajnówka w latach 2001 – 2004 stan ilo�ciowy jeleni wzrósł o 88,9 % i był o 156 

szt. wi�kszy w porównaniu do stanu po��danego okre�lonego w planie wieloletnim, a saren 
le�nych o 68,8 %. Z wyja�nienia Nadle�niczego wynika m.in., �e stany po��dane poszczególnych 
gatunków zwierz�t łownych ustalane s� w wieloletnim łowieckim planie hodowlanym na 
podstawie „ramowych wytycznych gospodarowania populacjami zwierzyny”. Wytyczne podaj� 
wska�niki zag�szcze� i w ten sposób jest ustalana docelowa liczebno�� zwierzyny w nadle�nictwie 
i rejonie hodowlanym, 
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� w Nadle�nictwie Browsk stan ilo�ciowy jeleni wzrósł o 10,0 %, przekraczaj�c o 137 szt. docelowy 
wska�nik zag�szczenia tej zwierzyny na terenie nadle�nictwa, 

� w Nadle�nictwie Białowie�a w 2003 roku, stan ilo�ciowy jeleni w porównaniu do 2001 roku 
wzrósł o 90,2 % i saren le�nych o 16,0 %. 

 
Niepełne wykonanie planowanych wielko�ci odstrzału zwierzyny łownej 

spowodowało, �e w 2001 roku na gospodarce łowieckiej nadle�nictwa poniosły straty w 
ogólnej wysoko�ci 2,6 tys. zł. W 2004 roku strat na gospodarce łowieckiej wprawdzie nie 
poniesiono, ale tylko dlatego, �e znacznie ograniczono wydatki, zwłaszcza na 
zagospodarowanie obwodów łowieckich i popraw� bytowania zwierz�t. Wydatki na 
zagospodarowanie obwodów łowieckich zmniejszyły si� o 20 tys. zł (o 39 %) z 51,7 tys. zł w 
2001 roku do 31,6 tys. zł w 2004 roku, a wydatki na popraw� bytu zwierz�t o 8 tys. zł (o 19 
%) z 42,5 tys. zł do 34,5 tys. zł. Zmniejszono tak�e z 63 tys. zł, do 48 tys. zł wysoko�� 
wypłaconych odszkodowa� rolniczych za szkody w uprawach wyrz�dzonych przez zwierzyn� 
le�n�.  
Z wyja�nie� zło�onych przez nadle�niczych wynika m.in., �e niepełne wykonanie planów 
odstrzału zwierzyny wynikało głównie ze wzgl�du na działalno�� drapie�ników, jakimi s� 
wilki i rysie. 

Wysoko�� wpływów uzyskanych z łowiectwa oraz wydatki poniesione na t� 
działalno�� przez nadle�nictwa przedstawiono w tabeli nr 12 (str. 51 – 52). 
 
Dochody z łowiectwa były kalkulowane na podstawie obowi�zuj�cych w danym roku 
cenników polowa� dla my�liwych krajowych i zagranicznych oraz opłaty za zezwolenia, 
ustalanych corocznie przez RDLP na okres 1 kwietnia – 30 marca ka�dego roku oraz w 
oparciu o plan odstrzałów na dany rok.  
 
3.2.19. Stan infrastruktury turystycznej i sposób jej wykorzystania. 
 

W ocenie NIK w ostatnim okresie prawidłowo układała si� współpraca powiatu i gmin w 
zakresie wykorzystania walorów Puszczy Białowieskiej i rozwoju infrastruktury turystycznej, 
czego wyrazem było, mi�dzy innymi podejmowanie przez Starostwo szeregu działa� 
maj�cych na celu wsparcie lokalnych inicjatyw gospodarczych i kulturalnych, realizowanych 
w ramach „Programu dotacji inicjatyw lokalnych – DIL”. Celem tych działa� była pomoc 
przy tworzeniu społecznie konsultowanej strategii działa� dla regionu Puszczy Białowieskiej i 
zapewnienie skutecznej ochrony warto�ci przyrodniczych i wzmocnienie lokalnych 
społeczno�ci oraz dofinansowanie nowych małych i �rednich przedsi�wzi�� komercyjnych o 
istotnym znaczeniu dla rozwoju regionu. Podejmowano tak�e działania maj�ce na celu 
tworzenie atrakcji turystycznych i promuj�ce walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne 
regionu Puszczy Białowieskiej. 
Ponadto Starostwo wspólnie z gminami opracowywało i aktualizowało „Informator 
Turystyczny Regionu Puszczy Białowieskiej”, wydawany przez Centrum Turystyki Regionu 
Puszczy Białowieskiej, działaj�ce w Hajnówce, a tak�e przygotowywało i wydawało, w 
ramach realizowanego projektu „Wiedzie� wi�cej o sobie – wiedzie� wi�cej o regionie – 
komunikacja i promocja w Euroregionie Puszcza Białowieska”: 
− folder „Gospodarka i mo�liwo�ci inwestycyjne” prezentuj�cy walory gospodarcze 

powiatu i gmin wraz z ofert� inwestycyjn� i wykazem firm w ka�dej gminie, 
− przewodnik turystyczny „Co warto zobaczy� w Euroregionie Puszcza Białowieska” 

przedstawiaj�cy zagospodarowanie turystyczne wraz z cał� infrastruktur� w regionie 
Puszczy Białowieskiej, 

− trzyj�zyczne: polsko-angielsko-białoruskie, broszurki promocyjne, które dzi�ki 
jednolitemu układowi graficznemu stanowi� seri� folderów o gminach w Euroregionie 
Puszcza Białowieska. 
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Niemniej jednak w dalszym ci�gu obecny poziom zagospodarowania turystycznego 
powiatu jest niewystarczaj�cy. Brak jest podejmowania przez samorz�dy skutecznych działa� 
dotycz�cych przygotowania mieszka�ców powiatu do szerszego wykorzystania walorów 
Puszczy Białowieskiej. Słaby jest standard obiektów, a tak�e niedostateczne (ilo�ciowo i 
jako�ciowo) zagospodarowanie turystyczne, zwłaszcza dla obsługi form turystyki aktywnej. 
Wyst�puj� zaniedbania w sferze komunalnej miejscowo�ci turystycznych i o�rodków obsługi 
turystycznej, a tak�e niewystarczaj�ca sie� szlaków turystycznych, punktów obsługi i 
obiektów gastronomicznych oraz słaby system promocji i informacji turystycznej. Wyst�puje 
tak�e brak koordynacji działa� w sferze turystyki mi�dzy poszczególnymi podmiotami 
zajmuj�cymi si� obsług� ruchu turystycznego oraz niewystarczaj�ce wyeksponowanie 
atrakcyjnych walorów Puszczy Białowieskiej, zbiornika Siemianówka, miejscowo�ci 
krajobrazowych i podkre�lenia ich indywidualnych cech. Zbyt mała liczba przewodników 
oprowadzaj�cych po Parku posługuj�cych si� j�zykami obcymi, słaba jako�� techniczna dróg 
i ich oznakowanie, niewystarczaj�ca ilo�� postojów samochodowych i brak dostatecznej ilo�ci 
�cie�ek rowerowych mi�dzy Hajnówk� i Białowie�� jest podstawowym ograniczeniem w 
prawidłowym rozwoju ruchu turystycznego. 

W zwi�zku z tym do głównych i pilnych zada� w zakresie rozwoju turystyki nale�y 
zaliczy� m.in.: 
• rozszerzenie współpracy regionalnej i transgranicznej w zakresie rozwoju turystyki w 

regionie, 
• rozszerzenie zakresu atrakcji turystycznych m.in. poprzez rozwój kolejki w�skotorowej i 

powi�kszenie zasi�gu jej kursowania z Hajnówki w okolice Rybak nad Narwi� oraz 
budowa obiektów sportowych i infrastruktury turystycznej, 

• reaktywacja poł�czenia kolejowego z Hajnówki do Białowie�y, 
• poprawa infrastruktury turystycznej, zwi�kszenie ilo�ci obiektów wypoczynkowo-

turystycznych, miejsc parkingowych oraz zwi�kszenie ilo�ci �cie�ek edukacyjnych.  
Podstawowe dane dotycz�ce turystyki na terenie Puszczy Białowieskiej przedstawiono 

w tabeli nr 13 (str. 52). 
 

W 2004 roku, w porównaniu do 2002 roku, wzrosła o ponad 80 km długo�� szlaków 
turystycznych oraz o 54 szt. (o 192,9 %) liczba kwater agroturystycznych i o 273 (o 99,3 %) 
ilo�� miejsc noclegowych. Najwi�kszy przyrost kwater agroturystycznych i ilo�� miejsc 
noclegowych odnotowano w gminie Narew, Czeremcha i Dubicze Cerkiewne. 
Stan infrastruktury turystycznej na terenie powiatu hajnowskiego i Puszczy Białowieskiej 
przedstawiono w tabeli nr 14, str. 52. 
 

Du�e znaczenie dla rozwoju kwater agroturystycznych na terenie powiatu miał 
realizowany Program Dotacji Inicjatyw Lokalnych, realizowany w dwóch fazach. W ramach 
tego programu dofinansowano 38 projektów na ł�czn� kwot� 225.000 zł. Do ju� 
zrealizowanych projektów nale�y zaliczy�: utworzenie 5 gospodarstw agroturystycznych, 
wydanie mapy i folderu przez Stowarzyszenie Agroturystyczne „	ubr” a tak�e utworzenie 
strony internetowej Stowarzyszenia (www.bialowieza.prg.pl). Z funduszu tego projektu 
dofinansowane zostały równie� szkolenia dotycz�ce programu pomocowego Sapard – 
„Ró�nicowanie działalno�ci gospodarczej na obszarach wiejskich”, a tak�e – „Tworzenie 
�ródeł dodatkowego dochodu w gospodarstwach wiejskich”, w których mogli bra� udział 
wła�ciciele gospodarstw agroturystycznych oraz wszyscy, którzy tak� działalno�� chcieli 
podj��. W szkoleniach uczestniczyło ok. 100 osób, głównie zainteresowanych agroturystyk�.  

Według stanu na dzie� 31 grudnia 2004 roku na terenie powiatu hajnowskiego było 
ł�cznie 132 przewodników po Puszczy, zrzeszonych w Oddziałach Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno Krajoznawczego (PTTK) w Białowie�y (113 osób) i Hajnówce (19 osób). 
Przewodnicy anga�owani s� do oprowadzania grup turystycznych, b�d� turystów 
indywidualnych po szlakach turystycznych pieszych i rowerowych na terenie Puszczy i 
powiatu. Na terenie powiatu wyznaczono 12 szlaków turystycznych o ł�cznej długo�ci 222 
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km, 6 szlaków rowerowych o długo�ci 213 km, 1 szlak samochodowy o długo�ci 90 km i 10 
�cie�ek edukacyjnych o ł�cznej długo�ci 46,3 km, w tym 5 w Nadle�nictwie Białowie�a, 2 w 
Nadle�nictwie Browsk i 3 w Nadle�nictwie Hajnówka. Brak było natomiast przewodników, 
którzy mogliby oprowadza� grupy turystyczne na terenie pozostałych gmin powiatu 
hajnowskiego.  
 
3.2.20. Sposób wykorzystania �rodków rezerwy celowej bud�etu Pa�stwa otrzymanych 
w ramach tzw. „Kontraktu dla Puszczy Białowieskiej”. 
 
 W toku kontroli ustalono, �e 9 wrze�nia 1998 roku Minister Ochrony �rodowiska 
Zasobów Naturalnych i Le�nictwa ogłosił utworzenie tzw. „Kontraktu dla Puszczy 
Białowieskiej”, którego celem miał by� rozwój regionu Puszczy Białowieskiej w oparciu o 
zrównowa�one u�ytkowanie jej zasobów naturalnych, poprzez organizacyjne i finansowe 
wsparcie zrównowa�onego rozwoju społeczno – ekonomicznego jej mieszka�ców oraz w 
ko�cowym etapie jego realizacji, obj�cie ochron�, w cało�ci lub etapami, całego terytorium 
Puszczy Białowieskiej. Nadzór nad wykonaniem Kontraktu sprawowany był bezpo�rednio 
przez Ministra, przy współudziale innych resortów: rolnictwa, gospodarki, finansów, 
wojewody białostockiego oraz administracji samorz�dowej.  
�rodki finansowe na realizacj� planowanych przedsi�wzi�� miały pochodzi� z bud�etu 
pa�stwa, �rodków pozabud�etowych, w tym z Narodowego Funduszu Ochrony �rodowiska i 
Gospodarki Wodnej oraz �rodków pochodz�cych z publicznej zbiórki i miały, w swym 
zało�eniu, wspiera� wszelkie działania zgodne z koncepcj� ekorozwoju. 
Kontrakt w swym zało�eniu przewidywał, �e koszty powi�kszenia (i administrowania) 
Białowieskiego Parku Narodowego o trzy nadle�nictwa: Białowie�a, Hajnówka i Browsk 
wynios� około 20 mln zł w pierwszym roku (1999) oraz po około 20 mln zł w latach 
nast�pnych.  
 

Z ustale� kontroli wynika, �e zadania obj�te Kontraktem były finansowane jedynie ze 
�rodków pochodz�cych z bud�etu pa�stwa. W latach 1999 – 2001 na realizacj� tych zada� 
przekazano z rezerwy celowej bud�etu pa�stwa kwot� w ł�cznej wysoko�ci 24.263 tys. zł, w 
tym: 11.122 tys. zł dla BPN 400 tys. zł dla Starostwa Hajnówka i 12.741 tys. zł dla 5 
samorz�dów gminnych (1.770 tys. zł dla Gminy Białowie�a, 2.405 tys. zł dla Gminy Hajnówka, 
4.910 tys. zł dla Miasta Hajnówka, 1.220 dla Gminy Dubicze Cerkiewne i 2.436 tys. zł dla Gminy 
Narewka). �rodki te wydano jedynie na sfinansowanie wydatków bie��cych i maj�tkowych 
zwi�zanych z realizacj� inwestycji na rzecz ochrony �rodowiska w rejonie Puszczy 
Białowieskiej (szczegóły str. 44 – 45).  
Nie podj�to natomiast próby sfinansowania m.in. przedsi�wzi��, przewidzianych w 
Kontrakcie, zwi�zanych z opracowaniem koncepcji powi�kszenia Parku w cało�ci lub 
etapami, a tak�e przygotowaniem i realizacj� programów szkoleniowych dla ludno�ci 
puszcza�skiej uwzgl�dniaj�cych przyszłe funkcje Puszczy, maj�cych łagodzi� ekonomiczne 
skutki powi�kszenia Białowieskiego Parku Narodowego, a tak�e działa� w zakresie 
zapoznania mieszka�ców z ide� i korzy�ciami zwi�zanymi z powi�kszeniem Parku 
Narodowego. Tym samym nie zrealizowano podstawowego celu, jakim było doprowadzenie 
do obj�cia ochron� całego terenu Puszczy Białowieskiej.  

W�tpliwo�ci NIK budzi tak�e sposób zapotrzebowania i przyznawania �rodków 
finansowych. Stworzony system przyznawania �rodków finansowych powodował swoisty 
koncert �ycze� potrzeb finansowych zgłaszanych przez samorz�dy gminne nie poparty 
faktycznymi potrzebami i mo�liwo�ciami wykorzystania otrzymanych �rodków finansowych. 
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3.2.21. Realizacja wniosków pokontrolnych sformułowanych po kontroli NIK 
przeprowadzonej w 1995 roku.  
 
 W wyniku kontroli NIK przeprowadzonej w dniach od 20 czerwca do 15 wrze�nia 
1995 roku, dotycz�cej wpływu działalno�ci gospodarczej i inwestycyjnej na stan �rodowiska 
Puszczy Białowieskiej, sformułowano ogółem 56 wniosków pokontrolnych zmierzaj�cych do 
usuni�cia nieprawidłowo�ci stwierdzonych podczas kontroli, w tym 51 wniosków 
krótkoterminowych i 5 wniosków o charakterze długofalowym. Wnioski pokontrolne 
dotyczyły przede wszystkim:  
a) w nadle�nictwach: 
� zaktualizowania planów urz�dzenia gospodarstwa le�nego, z uwzgl�dnieniem 

utworzonych rezerwatów przyrody oraz istniej�cych stref ochronnych, a tak�e zasad 
gospodarki w Puszczy Białowieskiej, wynikaj�cych z decyzji Nr 23 Ministra Ochrony 
�rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le�nictwa z dnia 8 listopada 1994 roku, 

� wykorzystania drzewostanów nasiennych i drzew doborowych do pozyskiwania 
nasion i zrazów o szczególnych walorach hodowlanych, 

� przestrzegania zasad hodowli lasu, a zwłaszcza dostosowanie nasadze� gatunków 
lasotwórczych do typów siedliskowych lasu, 

� stworzenia bazy �erowej dla zwierzyny płowej i �ubrów, celem zmniejszenia rozmiaru 
strat w drzewostanach i uprawach le�nych, 

� podj�cia działa� eliminuj�cych przypadki narusze� celów ochrony rezerwatowej, 
� opracowania perspektywicznego planu hodowlanego zwierzyny płowej i �ubra, 

uwzgl�dniaj�cego mo�liwo�ci pokarmowe obwodów łowieckich oraz wyniki bada� 
naukowych z tego zakresu, 

� opracowania wewn�trznej instrukcji okre�laj�cej zasady prowadzenia dokumentacji 
gospodarki łowieckiej z uwzgl�dnieniem gospodarowania ubit� zwierzyn�, ewidencji 
wydanych i wykorzystanych odstrzałów oraz wydatków na łowiectwo, w tym kosztów 
i strat wyrz�dzanych przez zwierzyn�, 

� opracowania i wdro�enia planu szkolenia pracowników, uwzgl�dniaj�cego tematyk� 
bada� naukowych wynikaj�c� z nowych zasad prowadzenia gospodarki na terenie 
Puszczy Białowieskiej, 

b) w gminach: 
� przestrzegania przy lokalizacji i budowie wiejskich wysypisk �mieci wymogów z 

zakresu ochrony �rodowiska, 
� podj�cia działa� zmierzaj�cych do rozwi�zania problemu usuwania 

i unieszkodliwiania �cieków bytowych, 
c) w mie�cie Hajnówka: 
� rozwa�enia mo�liwo�ci przyspieszenia budowy wysypiska �mieci i wylewiska 

zanieczyszcze� płynnych, 
� podj�cia działa� zmierzaj�cych do budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniaj�cej 

doprowadzenie �cieków z terenu całego miasta do oczyszczali komunalnej, 
� podj�cia działa� ograniczaj�cych rozmiar emisji zanieczyszcze� do powietrza 

atmosferycznego. 
 

Ustalenia kontroli NIK wykazały, �e wszystkie wnioski pokontrolne skierowane do 
nadle�nictw, gmin i miasta Hajnówki zostały zrealizowane. I tak m.in. w wyniku realizacji 
tych wniosków:  
• opracowano nowe „Zasady post�powania hodowlanego i ochronnego w Le�nym 

Kompleksie Promocyjnym Puszcza Białowieska”, 
• zobowi�zano nadzór nadle�nictw do przestrzegania obowi�zuj�cego trybu w zakresie 

sporz�dzania szacunków brakarskich oraz wzmocniono kontrol� wewn�trzn� w tym 
zakresie, 
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• usprawniono prace w zakresie pozyskania drewna, korowania pniaków po drzewach 
iglastych oraz prawidłowego wykonywania szlaków zrywkowych w ci�ciach 
przedr�bnych, 

• dostosowano nasadzenia gatunków lasotwórczych do typów siedliskowych lasu, 
• zobowi�zano personel terenowy nadle�nictw do podj�cia działa� eliminuj�cych przypadki 

narusze� celów ochrony rezerwatowej poprzez: 
− zakaz zrywki sprz�tem ci��kim przy braku gł�bokiej pokrywy �nie�nej, 
− zakaz zrywki dłu�yc z terenów ze skupiskiem kurhanów, 

 
4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli. 
 
4.1. Przygotowanie kontroli. 
 

 W procesie kontrolnym zalecono sprawdzi� prawidłowo�� realizacji wniosków 
pokontrolnych i na tym tle rzetelno�� udzielonych odpowiedzi oraz zapozna� si� z wynikami 
kontroli przeprowadzonych przez inne instytucje kontrolne, a szczególnie Ministerstwo 
�rodowiska, Regionaln� Dyrekcj� Lasów Pa�stwowych i Pa�stwow� Inspekcj� Ochrony 
�rodowiska, a tak�e wnioskami wynikaj�cymi z tych kontroli i ich realizacj�. 
Badani kontrolne prowadzono zgodnie z wytycznymi Prezesa NIK z dnia 12 kwietnia 2002 
roku. Opis ka�dej stwierdzonej nieprawidłowo�ci został udokumentowany z jednoczesnym 
podaniem przyczyn oraz powstałych skutków i ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za ten 
stan. Kontrola została przeprowadzona zgodnie ze standardami uj�tymi w „Podr�czniku 
kontrolera”, zatwierdzonego przez Prezesa NIK w dniu 25 czerwca 2003 roku.  
 
4.2. Post�powanie kontrolne. 
 

 Po zako�czeniu czynno�ci kontrolnych, kierownikom wszystkich 10 jednostek 
kontrolowanych przekazane zostały protokóły kontroli, podpisane przez nich bez zastrze�e�. 
W wyniku kontroli stwierdzono m.in., �e w umowach na sprzeda� drewna, sporz�dzonych 
przez Nadle�nictwo Hajnówka brak było zapisów zabezpieczaj�cych interes skarbu Pa�stwa 
w przypadku powstawania nale�no�ci wymagalnych. W wyniku tego na koniec 2004 roku 
nale�no�ci wymagalne wynosiły 844 tys. zł, z czego 654 tys. zł stanowiły nale�no�ci 
wymagalne powstałe głównie w latach 2000 – 2002. W pozostałych nadle�nictwach i BPN 
nieprawidłowo�ci w tym zakresie nie stwierdzono. 
Na podstawie ustale� zawartych w protokółach kontroli skierowano 10 wyst�pie� 
pokontrolnych, w których zawarto 49 wniosków zmierzaj�cych do usuni�cia 
nieprawidłowo�ci stwierdzonych podczas kontroli. 
Z uzyskanych odpowiedzi wynika, �e wszystkie wnioski pokontrolne zostały zrealizowane. 
Efektem finansowym kontroli było wyegzekwowanie, przez Nadle�nictwo Hajnówka, 
nale�no�ci wymagalnych w ł�cznej kwocie 258 tys. zł, tj. 39,5 % tych nale�no�ci.  
 

5. Zał�czniki. 
 

5.1. Wykaz skontrolowanych jednostek organizacyjnych. 
 

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej 
1 Białowieski Park Narodowy w Białowie�y 
2 Nadle�nictwo Hajnówka w Hajnówce  
3 Nadle�nictwo Białowie�a w Białowie�y 
4 Nadle�nictwo Browsk w Gruszkach 
5 Starostwo Powiatowe w Hajnówce 
6 Urz�d Miasta Hajnówka 
7 Urz�d Gminy Hajnówka 
8 Urz�d Gminy w Białowie�y 
9 Urz�d Gminy Narewka  

10 Urz�d Gminy w Dubiczach Cerkiewnych 
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5.2. Informacje uzupełniaj�ce wynikaj�ce z protokółów kontroli. 
 
5.2.1. Stanowisko miejscowej społeczno�ci w sprawie obj�cia ochron� całej powierzchni 
Puszczy Białowieskiej. 
 
 Z zapisów zawartych w uchwale Rady Powiatu Hajnowskiego wynika, �e Rada na 
swym posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2004 roku stanowczo zaprotestowała przeciwko 
wszcz�ciu przez Ministerstwo �rodowiska procesu legislacyjnego nad rozporz�dzeniem Rady 
Ministrów w sprawie poszerzenia z dniem 01.01.2001 roku Białowieskiego Parku 
Narodowego na teren całej Puszczy Białowieskiej. W uchwale Rady podkre�lono m.in., �e …. 
„samorz�dy powiatu hajnowskiego wielokrotnie wyra�ały wol� konstruktywnej współpracy w zakresie 
wypracowania optymalnych zasad ochrony i zarz�dzania Puszcz� Białowiesk� uwzgl�dniaj�cych 
interesy lokalnych społeczno�ci”, a tak�e, �e …. „oczekujemy podj�cia powa�nych rozmów 
prowadz�cych do zawarcia rzeczywistego kontraktu dla Puszczy Białowieskiej, w którym zasada 
zrównowa�onego rozwoju nie byłaby tylko sloganem wykorzystywanym przez zwolenników 
poszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego za wszelk� cen�.”  
Stowarzyszenie Gmin Puszczy Białowieskiej w swoim stanowisku z dnia 12 stycznia 2000 
roku podkre�liło, �e jako zbiorowo reprezentuj�ce samorz�dowe władze lokalne w regionie 
Puszczy Białowieskiej, nie było proszone o zaj�cie stanowiska w sprawie zarz�dzania 
obszarem całej Puszczy. Zaskoczone wi�c jest tre�ci� projektu rozporz�dzenia w sprawie 
poszerzenia BPN na teren całej Puszczy. 
 
5.2.2. Stanowisko Komitetu �wiatowego Dziedzictwa w sprawie ochrony Puszczy 
Białowieskiej i powi�kszenia Obiektu �wiatowego dziedzictwa, jakim jest Puszcza. 
 
 W uchwale podj�tej na 28 sesji, Komitet �wiatowego Dziedzictwa zło�ył obu krajom 
(Polsce i Białorusi) podzi�kowanie za ich wysiłek na polu ochrony przyrody oraz wniósł (NIK 
sformułowała podobny wniosek ju� w 1996 roku) o „utworzenie ciała zarz�dzaj�cego lub wspólnej 
struktury obejmuj�cej swymi kompetencjami cały Obiekt �wiatowego Dziedzictwa po obu stronach 
granicy, aby umo�liwi� spójne planowanie i zarz�dzanie w celu ochrony starodrzewów i ich 
naturalnej dynamiki”. Ponaglił oba kraje „w sprawie wypracowania mo�liwo�ci zmniejszenia 
negatywnego wpływu płotu granicznego na zwierz�ta ro�lino�erne i inne ssaki, w wypadku 
niemo�liwo�ci usuni�cia samego płotu, odpowiednie techniki powinny zosta� zastosowane w celu 
umo�liwienia przemieszczania si� zwierz�t wzdłu� korytarzy migracyjnych”. Ponadto zalecił tak�e 
m.in.: 
• „rozwa�enie mo�liwo�ci powi�kszenia Obiektu �wiatowego Dziedzictwa (po stronie Polskiej przez 

wł�czenie całego terytorium Puszczy i przylegaj�cych rezerwatów przyrody z cennymi 
starodrzewami, na Białorusi przez dodanie przylegaj�cych obszarów ochrony �cisłej i 
powi�kszenie strefy „rdzeniowej” Parku Narodowego)”. W uzasadnieniu tego zalecenia podano, 
�e „powi�kszenie Obiektu powinno polepszy� ochron� ekosystemów przed skutkami globalnego 
ocieplenia oraz innymi wpływami zewn�trznymi”, 

• „stworzenie zarz�du lub innego gremium o podobnym charakterze, wspólnego dla obu krajów, w 
celu zarz�dzania całym Obiektem jako jedno�ci�, z punktu widzenia planowania i zarz�dzania, w 
którym głównymi celami jest ochrona starodrzewów i ich naturalnej dynamiki oraz promocja 
zrównowa�onej turystyki tam, gdzie jest ona mo�liwa”, 

• „d��enie do stopniowego redukowania negatywnego oddziaływania płotu granicznego i samej 
granicy jako bariery ekologicznej, zwłaszcza dla zwierz�t prze�uwaj�cych i innych ssaków, a je�li 
usuni�cie płotu oka�e si� niemo�liwe, nale�y poszukiwa� technik, które umo�liwi� wymian� 
(migracj�) zwierz�t wzdłu� okre�lonych korytarzy”, 

• „zorganizowanie i wspieranie współpracy transgranicznej na poziomie administracji Parków 
Narodowych, administracji innych obszarów chronionych i społeczno�ci lokalnych oraz 
organizacji pozarz�dowych”, 

„wł�czenie mi�dzynarodowych ciał specjalistycznych (takich jak UNESCO i IUCN) i zabezpieczenie 
wsparcia finansowego w przypadku spraw, których rozwi�zanie przekracza mo�liwo�ci Polski i/lub 
Białorusi” 
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5.2.3. Działalno�� Rady Naukowej Parku i jej współpraca z Rad� Naukowo – Społeczn� 
Le�nego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Białowieska. 
Według bada� kontrolnych, Rada Parku, w swojej działalno�ci ograniczała si� jedynie do 
wysłuchania sprawozda� o problemach wyst�puj�cych na terenie Puszczy i poprzestawała na 
podj�ciu uchwał i okre�leniu zadania do wykonania, których nast�pnie nie kierowano do 
realizacji jakiejkolwiek jednostce naukowej lub organizacyjnej na terenie Parku. I tak 
przykładowo: 
� na posiedzeniu Rady Parku w dniu 20 grudnia 2003 roku wiod�cym zagadnieniem obrad było: 

„Wyst�powanie gradacji kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej z punktu widzenia ochrony 
lasu oraz ochrony konserwatorskiej”. Po omówieniu tego tematu Rada upowa�niła prezydium do 
wystosowania pisma do dyrektora Generalnego Lasów Pa�stwowych o „specjalne potraktowanie 
Puszczy Białowieskiej w przygotowywanej aktualnie instrukcji ochrony lasu.(…)w szczególno�ci 
prosimy o zapisy umo�liwiaj�ce nieingerowanie w naturalne procesy we wszelkich 
pozostało�ciach lasów zbli�onych do naturalnych, a wi�c odst�pienie od przewidzianej w 
instrukcji konieczno�ci walki z kornikiem drukarzem i innymi organizmami uwa�anymi w lesie 
gospodarczym za szkodniki”. W zwi�zku z tym prezydium Rady w dniu 24 grudnia 2003 roku 
wystosowało stosowne pismo do dyrektora Generalnego Lasów Pa�stwowych, który w odpowiedzi 
poinformował m. in., �e „instrukcja ochrony lasu opracowywana jest przede wszystkim dla 
potrzeb gospodarki le�nej a nie dla parków narodowych czy rezerwatów przyrody, 

� na posiedzeniu Rady Parku odbytym w dniu 24 marca 2004 roku wiod�cym tematem obrad było: 
„Sprawozdanie z prac badawczych realizowanych w2003 roku oraz „Informacja o projektach 
badawczych zgłoszonych do realizacji w 2004 roku”, 

� na posiedzeniu Rady w dniu 11 grudnia 2004 roku wiod�cymi zagadnieniami obrad było: 
„Zaprezentowanie członkom Rady w terenie (uroczysko Kosy Most) nowego punktu dokarmiania i 
obserwacji �ubrów, wykonanego na terenie Parku ze �rodków otrzymanych od Frankfurckiego 
Towarzystwa Zoologicznego, w ramach programu „�ubr” oraz „Dyskusja nad przyszłym 
modelem ochrony Puszczy Białowieskiej z uwzgl�dnieniem interesów lokalnej społeczno�ci”. Po 
posiedzeniu Rada nie przedstawiła dyrektorowi Parku jakichkolwiek wniosków b�d� zalece�. 

 
5.2.4. Sposób u�ytkowania powierzchni le�nej przez BPN i nadle�nictwa. 
 
 Z ustale� kontroli wynika, �e sposób u�ytkowania powierzchni le�nej w 
nadle�nictwach był zró�nicowany. I tak: 
� w Białowieskim Parku Narodowym w latach 1995 – 2000 przy wzro�cie zasobno�ci na pniu, 

przeci�tny wiek drzewostanów obni�ył si� o 8 lat, z powodu przej�cia z nadle�nictw w 1996 roku 
5.156 ha powierzchni le�nej, w tym 4.728 ha lasu, którego �redni wiek był ni�szy wobec wieku 
drzewostanów Parku. W latach 2000 – 2004, przeci�tny wiek drzewostanów wzrósł o 4 lata, co 
�wiadczyło o braku ich u�ytkowana r�bnego. St�d te� w projekcie planu ochrony Parku nie 
okre�lono wieku r�bno�ci drzewostanów gdy� nie zachodziła taka potrzeba. Na niezmiennym 
poziomie utrzymywał si� przeci�tny przyrost drzewostanów, a tak�e zmniejszono rozmiar ci�� 
sanitarnych, z uwagi na załamanie si� gradacji kornika drukarza. W okresie tym wzrosła o 56 % 
powierzchnia odnowionych luk z uwagi na konieczno�� wykonania odnowie� powierzchni po 
usuni�tych �wierkach opanowanych przez kornika drukarza. Odnowione powierzchnie zalesiono 
głównie d�bem z domieszk� klonu i lipy, a pozostałe luki na siedliskach borowych z dominacj� 
�wierka (w 2000 roku – 3,45 ha, a w 20004 roku – 2,74 ha) pozostawiono do odnowienia 
naturalnego, ograniczaj�c si� do przygotowania gleby pod obsiew. Zrezygnowano tak�e z zalesie� 
powierzchni halizn i płazowin, z uwagi na fakt, �e na terenach tych obserwuje si� proces 
naturalnego odnawiania lasu głównie brzoz� i �wierkiem, 

� w Nadle�nictwie Hajnówka zasobno�� na pniu wzrosła z 4.882 tys. m3 do 5.832 tys. m3, tj. o 950 
tys. m3, co w przeliczeniu na m3/ha daje wzrost o 45 m3/ha. Przeci�tny wiek drzewostanów wzrósł z 
72 do 81 lat (wzrost o 9 lat) jednak przy pozostaj�cym na niezmienionym poziomie przeci�tnych 
przyrostach rocznych, które nieznacznie ró�niły si� w poszczególnych latach. Zmalał natomiast z 
256 do 164 ha (o 92 ha) etat powierzchniowy i z 25 do 11 tys.m3 (o 14 tys.m3) etat masowy w 
u�ytkowaniu r�bnym na skutek całkowitego zaprzestania zr�bów zupełnych, które były 
wykonywane w latach 1992 – 1995, na korzy�� r�bni zło�onych, które pozwalały na zachowanie 
struktury drzewostanu zbli�onego do lasu naturalnego o urozmaiconej strukturze wiekowej i 
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gatunkowej. W badanym okresie na niezmienionym poziomie pozostawał faktyczny wiek r�bno�ci. 
Zmalała natomiast z 161 ha w 1995 roku do 6,42 ha w 2002 roku i do 4,52 ha powierzchnia 
zr�bów zalesiona i z 6 do 1,43 ha powierzchnia halizn i płazowin. Natomiast na skutek przej�cia 
gruntów z PFZ wzrosła o 5,7 ha powierzchnia gruntów przeznaczonych do zalesienia. Wzrosła 
tak�e o 3.890,41 ha (utworzenie nowego rezerwatu przyrody „Lasy Naturalne Puszczy 
Białowieskiej” – 3.849,25 ha oraz zmiana granic rezerwatów istniej�cych wynikaj�ca z pomiarów 
geodezyjnych o ł�cznej pow. 41,16 ha) powierzchnia obj�ta ochron� cz��ciow� i o 573 ha 
powierzchnia obj�ta ochron� krajobrazu (przyj�cie na stan 448 ha terenów le�nych nale��cych do 
jednostki wojskowej w Hajnówce i 125 ha terenów z Agencji Nieruchomo�ci Rolnej), 

w Nadle�nictwie Browsk pomimo przekazania w sierpniu 1996 roku 4.177 ha powierzchni le�nej do 
BPN wzrosła o 3 % zasobno�� masy drewna w drzewostanach z 5.785 tys. m³ do 5.953 tys. m³, tj. o 
170 tys. m³, co w przeliczeniu na m3/ha daje wzrost o 47 m3/ha. Wzrósł tak�e o 0.59 m3/ha przeci�tny 
przyrost masy drewna na 1 ha, co �wiadczy, �e przyrost masy drewna jest wi�kszy ni� jego pozyskanie. 
Zmalał natomiast z 297,2 do 163,6 ha (o 133,6 ha) etat powierzchniowy i z 29,2 do 11,7 tys.m3 (o 17,5 
tys.m3) etat masowy w u�ytkowaniu r�bnym m.in. na skutek całkowitego zaprzestania zr�bów 
zupełnych. 
 
5.2.5. Struktura powierzchniowa gatunków panuj�cych na terenie BPN i nadle�nictw. 
 
 Przeprowadzone przez NIK badania kontrolne wykazały, �e struktura powierzchniowa 
gatunków panuj�cych nie uległa wi�kszym zmianom. I tak w drzewostanach na terenie 
Puszczy Białowieskiej, administrowanej przez: 
� Nadle�nictwo Hajnówka drzewami dominuj�cymi były: sosna i �wierk, których powierzchnia 

stanowiła ponad 50 % ogólnej powierzchni gruntów pokrytych lasem. W 2002 roku, w 
porównaniu do 1995 roku, w strukturze powierzchniowej nast�pił niewielki wzrost udziału sosny 
(z 26,6 % do 27,5 %) i nieco wi�kszy udział (z 25,1 % do 25,5 %) �wierka oraz olchy (z 20,2 % do 
21,2 %), przy jednoczesnym zmniejszeniu si� brzozy (z 11,8 % do 10,3 %) i osiki-lipy (z 1,3 % do 
0,9 %). W ostatnim 10-leciu jest zmniejszenie si� w strukturze powierzchniowej d�bu (z 11,8 % do 
11,5 %) wynikaj�c jednak z innego sposobu zaliczania drzewostanów wg gatunków panuj�cych do 
klas wieku, 

� Nadle�nictwo Białowie�a najwi�ksz� powierzchni� w�ród głównych gatunków lasotwórczych 
zajmuje �wierk (32%), nast�pnie olsza (19%) i sosna (18%), 10% powierzchni zajmuj� d�b i 
brzoza, nast�pnie jesion i grab (po 5%) oraz klon, lipa i osika (2%). Rozkład mi��szo�ci głównych 
gatunków drzew wskazuje równie� na dominacj� �wierka (35% mi��szo�ci wszystkich gatunków). 
Spada w stosunku do zajmowanej powierzchni udział sosny i d�bu (odpowiednio 15 i 8%). 
Wzrasta udział olszy (22%), bez zmian w stosunku do powierzchni pozostaje udział brzozy i 
�wierku, 

� Nadle�nictwo Browk najwi�kszy wzrost powierzchni (o 2,4%) w 2004 roku nast�pił w odniesieniu 
do �wierka oraz (o 1,0%) sosny i (o 0,9%) olchy. Wzrost ten – w przypadku �wierka – wynikał ze 
stosunkowo du�ej naturalnej ekspansji tego gatunku oraz ze skutecznego zwalczania korników, 
�eruj�cych na tych drzewach – co skutkowało popraw� stanu zdrowotnego tych drzew. Natomiast 
wzrost powierzchni sosny i olchy był spowodowany głównie prowadzonymi zalesieniami gruntów 
porolnych oraz w mniejszym stopniu - przej�ciem z Agencji Własno�ci Rolnej Skarbu Pa�stwa 
lasów o dominuj�cym udziale tych gatunków. Niepokoj�cym zjawiskiem wyst�puj�cym w tym 
czasie jest zmniejszenie powierzchni brzozy (o 2,4 %) i d�bu (o 1,0 %). Zmniejszenie powierzchni 
brzozy wynikało z przebudowy drzewostanów polegaj�cej na jej usuwaniu w ramach ci�� r�bni 
gniazdowych i trzebie�y pó�nych. Powierzchnie po r�bniach gniazdowych odnawiano głownie 
d�bem, a w przypadku d�bu - obumieraniem du�ej ilo�ci starych, ponad 200-tu letnich drzew, 
gdzie cz�sto stanowiły wi�kszo�ciowy udział w drzewostanie. Drzewa te – zgodnie z wymogami 
operatu urz�dzeniowego (wprowadzaj�cego zakaz wycinania drzew ponad stuletnich) i decyzj� nr 
24 Dyrektora Generalnego Lasów Pa�stwowych - pozostawiano na gruncie, 

� Białowieski Park Narodowy najwi�kszy udział stanowi sosna - 31,3 % zarówno w 2000 jak i 2004 
roku. Dominuje ona głownie na siedliskach borów, borów mieszanych i lasów mieszanych. 
Drzewostany �wierkowe zajmuj� 18,7 %. �wierk dominuje w drzewostanach na siedliskach od 
borów �wie�ych do lasu wilgotnego w zasadzie od I do IX klasy wieku. Drzewostany �wierkowe s� 
pochodzenia zarówno sztucznego jak równie� naturalnego. D�b jako gatunek panuj�cy zajmuje 
11,2 % powierzchni. Dominuje on głównie na siedliskach lasowych i reprezentuje drzewostany 
młodszych i starszych klas wieku [Ia – III, VI – XII]. Brak jest drzewostanów �rednich klas wieku z 
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dominuj�cym d�bem [w wieku od 50 do 100 lat], jest to wynikiem nadmiernych stanów 
ilo�ciowych zwierzyny płowej i �ubrów w Puszczy w pierwszej połowie XIX wieku. Olsza zajmuje 
22,1 % drzewostanów. Wyst�puje ona na siedliskach podmokłych o du�ym spektrum zasi�gu. 
Reprezentuje wszystkie klasy wieku do VIII wł�cznie, co wi��e si� z wiekiem jej biologicznego 
rozpadu. Pozostałe gatunki zajmuj� ju� mniejsz� powierzchni� drzewostanów i tak klon 0,5 % 
głównie w VI i VII klasie wieku, jesion 6,3% głównie w wieku 100 – 200 lat (od V do X klasy) oraz 
na małych powierzchniach w III i IV klasie wieku. Grab 1,3 % (od I do VIII klasy wieku), w 
wi�kszo�ci w VIII klasie wieku do około 160 lat, brzoza 6,7% w układzie od I do VI klasy wieku, 
osika 1,5 % przewa�nie w III, IV i V klasie wieku cho� spotyka si� równie� drzewostany w VI 
klasie, lipa 0,4 % dominuje w IVb klasie wieku. Pozostałe zmiany w składzie, wieku czy strukturze 
drzewostanów s� wynikiem naturalnych procesów zachodz�cych w ekosystemach le�nych BPN. 
Przemiany składu gatunkowego drzewostanów Parku zachodz� w skutek oddziaływania ró�nych 
czynników. Najwyra�niejsze s� procesy regeneracyjne, które s� konsekwencj� ust�pienia 
czynników destrukcyjnych (presja kopytnych ro�lino�erców, ró�nych form dawnego u�ytkowania 
lasu). Pojawienie si� odnowienia drzew li�ciastych, bezpo�rednio po eliminacji presji zwierzyny, 
mo�na traktowa� jako wyra�n� regeneracj� zespołów le�nych. W ci�gu 37 lat (1953-1991) udział 
powierzchniowy gatunków li�ciastych (d�b, jesion, klon, wi�z, lipa i grab) wzrósł z 40,1% do 
52,9%. Udział grabu gatunku, który jest najbardziej ekspansywny, wzrósł z 10,1 % do 18,1%. D�b 
i klon s� gatunkami, których populacje w warunkach Parku wykazuj� tendencje starzenia si�, na 
co wskazuje: obni�enie si� liczebno�ci osobników, wzrost pola poprzecznego przekroju, struktura 
pier�nic. Lipa i jesion wykazuj� tendencje odnowienia (wzrost liczebno�ci osobników, struktura 
pier�nic).Ust�powanie �wierka z drzewostanów BPN notowane jest od pocz�tku prowadzenia 
obserwacji. W okresie 1953 – 1991 nast�piło zmniejszenie udziału powierzchniowego tego 
gatunku z 26,5% do 16,3%.W ostatnich latach proces ten był szczególnie intensywny i zwi�zany z 
wyst�pieniem gradacji kornika drukarza w latach 1994 – 1997 oraz 2000 – 2004. Na 
jednohektarowej powierzchni badawczej prowadzonej na terenie Obszaru Ochrony �cisłej 
odnotowano zmniejszenie liczby drzew �wierka z 591 sztuk/ha w 1990 roku do 177 sztuk/ha w 
2004 roku i zmniejszenie zasobno�ci tego gatunku z 345 m 3/ha do 82 m 3/ha. Wyst�puj�ce w 
nast�pstwie gradacji kornika drukarza, wielkopowierzchniowe ust�powanie drzewostanów 
�wierkowo – sosnowych na siedliskach boru mieszanego �wie�ego, stworzyło warunki do 
powstania odnowienia sosny. Równie� obserwacje prowadzone w latach 1999 – 2004 na terenie 
Obr�bu Hwo�na wskazuj� na post�puj�cy wzrost areału z odnowieniami naturalnymi sosny, 
�wierka i innych gatunków.  

 

5.2.6. Udatno�� upraw. 
 

 Dokonana w trakcie kontroli ocena udatno�ci upraw m.in. wskazuje, �e: 
� w ostatnich 10 latach na terenie Obr�bu Ochronnego Hwo�na administrowanego przez BPN (do 

1996 roku teren ten nale�ał do Lasów Pa�stwowych) zało�ono ł�cznie 19,65 ha nowych upraw, w 
tym 6,05 ha w latach 1997 – 2004. Ogólna ocena udatno�ci upraw jest dobra i bardzo dobra. 
Tylko skład gatunkowy jednej uprawy (0,65 ha) z 2002 roku (uprawa d�bowa) odbiega od 
po��danego składu gatunkowego dla danego siedliska, a jego udział w całym areale upraw 
stanowi zaledwie 3,31%. Przyczyn� tego stanu było posadzenie w 2002 roku sadzonek d�bu 5 
letniego, który w drugim roku po posadzeniu, z powodu suszy letniej, w znacznym stopniu (w 50%) 
wypadł, a w jego miejsce, w sposób naturalny weszła osika i brzoza. Na uprawie tej w 2005 roku 
zaplanowano wykonanie poprawek, poprzez nasadzenie d�bu i usuni�cie młodych drzewek osiki i 
brzozy, 

� w latach 2002 – 2004 na terenach le�nych administrowanych przez Nadle�nictwo Hajnówka 
zało�ono ł�cznie 135,75 ha nowych upraw, co stanowiło 111,14 % powierzchni planowanej. Na 
ogóln� powierzchni� 235,84 ha upraw i młodników nie przekraczaj�cych 10 lat, na powierzchni 
157,36 ha (66,7 %) skład gatunkowy drzewostanu był zgodny z typem siedlisk, na powierzchni 
66,96 ha (28,4 %) stan gatunkowy drzewostanu był cz��ciowo zgodny z typami siedlisk, a na 
powierzchni 11,52 ha (4,9 %) skład gatunkowy był niezgodny z typami siedlisk. Podstawow� 
przyczyn� niepełnej zgodno�ci składów drzewostanów z charakterem siedlisk było systematyczne 
niszczenie odnowie�, zwłaszcza gatunków li�ciastych przez zwierzyn� łown� i �ubry. Mimo 
wykonywania poprawek i uzupełnie� uprawy w dalszym ci�gu wykazywały cz��ciow� niezgodno�� 
z typem siedlisk, 
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� w latach 2002 – 2004 na terenie Nadle�nictwa Browsk zrealizowano nasadzenia na ł�cznej 
powierzchni 117,4 ha, z tego: odnowienia przeprowadzono na powierzchni 58,79 ha, a zalesienia 
na powierzchni 58,61 ha. W uprawach i młodnikach do 10 lat najwi�ksz� powierzchni� (ł�cznie 
375,66 ha – 69,3%) stanowiły nasadzenia o udatno�ci 0,9 i powy�ej tej wielko�ci, a najmniejsz� 
(11,35 ha – 2,1%) w przedziale 0,5 – 0,6. Najwi�ksz� powierzchni� (372,50ha – 68,7%) stanowiły 
drzewostany o składzie po��danym, odpowiadaj�cym siedlisku (sosna na siedliskach borowych i 
d�b na siedliskach lasowych), a najmniejsz� (41,64 ha – 7,7%) uprawy i młodniki o niepo��danym 
składzie gatunkowym (nadmierny udział grabu, �wierka, osiki i brzozy). Przyczyn� pojawienia si� 
na ww. powierzchni gatunków niepo��danych (niedostosowanych do siedlisk) były: szkody 
spowodowane zgryzaniem przez zwierzyn� p�czków sadzonek i spałowaniem (zdzieraniem) kory 
drzewek na powierzchniach nie grodzonych oraz – w mniejszym stopniu – długimi okresami suszy 
lub przymrozków wiosennych, powoduj�cych zamieranie po��danych, bie��cych przyrostów. W 
miejscach obumarłych nasadze� pojawiały si� (w wyniku naturalnej sukcesji) gatunki nie 
dostosowane do siedlisk – głównie brzoza i �wierk. W zwi�zku z prowadzon� przez nadle�nictwo 
przebudow� drzewostanu polegaj�c� głównie na wycinaniu - w ramach r�bni gniazdowych - 
drzew nie dostosowanych do siedliska i nasadzaniu w to miejsce gatunków po��danych (przede 
wszystkim d�bu), najwi�ksz� powierzchni� zajmuj� uprawy i młodniki na siedliskach lasowych 
(267,5 ha, tj. 49,3%), a nast�pnie borowych (241,7 ha – 44,6%) powstałych głownie w wyniku 
zalesie� gruntów porolnych. 

 
5.2.7. Plany urz�dzenia lasu i terminowo�� ich zatwierdzania. 
 
 Ustalenia kontroli wykazały, �e plany urz�dzenia lasu w dalszym ci�gu s� sporz�dzane 
i zatwierdzane ze znacznymi opó�nieniami. I tak: 
� plan urz�dzenia lasu Nadle�nictwa Hajnówka na okres od 1 stycznia 1992 roku do 31 grudnia 

2001 roku opracowany został dopiero w dniu 28 pa�dziernika 1994 roku (w 34 miesi�cu 
obowi�zywania planu). Zatwierdzenie planu do realizacji przez Ministra Ochrony �rodowiska 
Zasobów Naturalnych i Le�nictwa wraz z jego dostosowaniem do wymogów okre�lonych w 
ustawie o lasach oraz decyzji nr 23 w sprawie ochrony i zagospodarowania Puszczy Białowieskiej 
na lata 1997 – 2001, nast�piło w dniu 16 grudnia 1996 roku, tj. w 5 roku obowi�zywania planu. 
W okresie od 1 stycznia 1992 roku do 31 grudnia 1995 roku Nadle�nictwo nie posiadało 
aktualnego planu urz�dzenia lasu i posługiwało si� danymi z planu wyekspirowanego w 1991 
roku. Plan urz�dzenia na okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2011 roku opracowano w 
dniu 27 grudnia 2002 roku (w 12 miesi�cu obowi�zywania planu). Zatwierdzenie planu przez 
Ministra nast�piło w dniu 10 czerwca 2003 roku, tj. w 2 roku jego obowi�zywania. W okresie od 1 
stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2003 roku nadle�nictwo nie posiadało aktualnego planu i 
posługiwało si� danymi z planu wyekspirowanego w 2001 roku,  

� plan urz�dzenia lasu Nadle�nictwa Browsk obejmuj�cy lata 1992 – 2001 został zatwierdzony 
przez Dyrektora Generalnego Lasów Pa�stwowych dopiero w dniu 4 listopada 1994 roku i 
przekazany do nadle�nictwa w dniu 3 marca 1995 roku, tj. ponad 3 lata od daty (1 stycznia 1992) 
jego obowi�zywania. Aktualny plan urz�dzenia lasu, obejmuj�cy lata 2002 – 2011, został 
zatwierdzony przez Ministra �rodowiska w dniu 10 czerwca 2003 roku, tj. prawie półtora roku od 
daty jego obowi�zywania (1 stycznia 2002 roku). Podobnie z 1,5 rocznym opó�nieniem został 
zatwierdzony obowi�zuj�cy plan urz�dzenia lasu Nadle�nictwa Białowie�a. 

 
5.2.8. Wykorzystanie �rodków rezerwy celowej bud�etu Pa�stwa. 
 
 Z ustale� kontroli wynika, �e �rodki finansowe z rezerwy celowej bud�etu Pa�stwa 
otrzymane w ramach Kontraktu dla Puszczy, zostały wydatkowane w sposób nast�puj�cy: 
• �rodki finansowe w wysoko�ci 11.122 tys. zł otrzymane przez BPN wykorzystane zostały w 

wysoko�ci 11.114 tys. zł na realizacj� 22 przedsi�wzi�� inwestycyjnych i sfinansowanie wydatków 
bie��cych, w tym m.in. na:  
� dofinansowanie prac zwi�zanych z opracowaniem planu ochrony i pakietu promocyjnego 

BPN, 
� opracowanie mapy numerycznej BPN, 
� promocj� „Kontraktu dla Puszczy Białowieskiej”, 

• �rodki finansowe w wysoko�ci 400 tys. zł otrzymane przez Starostwo Hajnówka wykorzystane 
zostały na: 
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� budow� kolektora burzowego w ulicy Waszkiewicza w Białowie�y w wysoko�ci 4.896 zł, 
� modernizacj� systemu grzewczego w Zespole Szkół Ogólnokształc�cych w Hajnówce w 

wysoko�ci 32.883 zł, 
� przebudow� sieci wodno kanalizacyjnej w Zespole Szkół Le�nych w Białowie�y w wysoko�ci 

22.382 zł, 
� modernizacj� systemu grzewczego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce w wysoko�ci 

28.578 zł, 
� modernizacj� spalarni odpadów medycznych i wykonanie instalacji oczyszczaj�cej spaliny w 

Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hajnówce w wysoko�ci 182.039 zł, 
� na modernizacj� systemu grzewczego w budynkach Starostwa Powiatowego w Hajnówce przy 

ul. Parkowej 3 i Piłsudskiego 10 i 10a w wysoko�ci 39.222 zł, 
� adaptacj� budynku przy ul Parkowej 3 w Hajnówce na Centrum Turystyki Regionu Puszczy 

Białowieskiej i Agencji Rozwoju Regionu Puszczy Białowieskiej w wysoko�ci 50.000 zł, 
� modernizacj� systemu grzewczego w Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce w wysoko�ci 

40.000 zł. 
Wydatkowanie �rodków finansowych było zgodne z decyzj� Ministra Finansów Nr BP9-4530-
217/2000 z dnia 31 pa�dziernika 2000 roku i pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 9 listopada 
2000 roku, 

• �rodki finansowe w wysoko�ci 1.770 tys. zł otrzymane przez Urz�d Gminy Białowie�a 
wykorzystane zostały w wysoko�ci 1.470 tys. zł na: 
� opracowanie Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Białowie�a w wysoko�ci 54 tys. zł, 
– budow� sieci wodoci�gowej Pogorzelce-Budy oraz podł�czenia Teremisek do wodoci�gu w 

Białowie�y (845 mb sieci i 47 przył�czy o długo�ci 1.356 mb), których ł�czny koszt wyniósł 
334.822 zł, 

– budow� kanalizacji deszczowej (burzówki) na ul. Zastawa w Białowie�y (305 mb kanału 
deszczowego), której ł�czny koszt wyniósł 101.508 zł, 

– budow� kanalizacji sanitarnej w Białowie�y (638,5 mb kanału grawitacyjnego, 906,5 mb 
kanału tłocznego, 4 przepompownie „Metalchem” i 138 przył�czy o długo�ci 593,5 mb), 
której ł�czny koszt wyniósł 2.137.109,91 zł (w tym kwota 1.033.785,85 zł dotyczyła prac 
zrealizowanych w 1998r.), 

– modernizacj� kotłowni (zmiana systemu opalania) w Szkole Podstawowej w Białowie�y (zakup 
wyposa�enia, kotłów i armatury), której ł�czny koszt wyniósł 357.410,99 zł. 

Z pozostałej kwoty 300 tys. zł przeznaczonej pierwotnie na budow� kanalizacji sanitarnej Wójt 
Gminy zrezygnował z powodu niemo�no�ci spełnienia warunku, aby ł�czna wysoko�� dotacji z 
bud�etu pa�stwa nie przekraczała 50% realizowanej inwestycji, okre�lonego w art. 44 ustawy z 26 
listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorz�du terytorialnego, 

• �rodki finansowe w wysoko�ci 2.405 tys. zł otrzymane przez Urz�d Gminy Hajnówka wykorzystane 
zostały w cało�ci na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dubinach, 
której całkowity koszt realizacji (wraz z dokumentacj� projektow� na sal� gimnastyczn� i budow� 
lokalnej oczyszczalni �cieków) wyniósł 5.286 tys. zł, 

• �rodki finansowe w wysoko�ci 1.220 tys. zł otrzymane przez Urz�d Gminy Dubicze Cerkiewne 
wykorzystane zostały na dofinansowanie: 
� budowy wodoci�gu do miejscowo�ci Starzyna – Bobinka – Górny Bród i Piaski w wysoko�ci 

75 tys. zł, 
�  rozbudowy i modernizacj� Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cierkiewnych (w tym: budow� 

oczyszczalni �cieków i modernizacj� sieci cieplnej – zmiana ogrzewania w�glowego na 
olejowe) w wysoko�ci 1.095 tys. zł, 

� modernizacji kotłowni w O�rodku Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych (zmiana ogrzewania 
w�glowego na olejowe) w wysoko�ci 50 tys. zł, 

• �rodki finansowe w wysoko�ci 2.436 tys. zł otrzymane przez Urz�d Gminy Narewka wykorzystane 
zostały w wysoko�ci 2.101 tys. zł m.in. na: 
� budow� wodoci�gów wiejskich we wsi Bernacki Most i Suszy Borek w wysoko�ci 35 tys. zł, 
� budow� kanalizacji w Narewce w wysoko�ci 70 tys. zł, 
� budow� kanalizacji i oczyszczalni w Lewkowie Nowym w wysoko�ci 982 tys. zł, 
� budow� kanalizacji i oczyszczalni �cieków przy zbiorniku wodnym Siemianówka w wysoko�ci 

154 tys. zł, 
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� modernizacj� kotłowni w Szkole Podstawowej w Lewkowie Starym w wysoko�ci 68 tys. zł, 
� budow� kanalizacji we wsi �winoroje w wysoko�ci 76 tys. zł, 
� budow� kanalizacji i oczyszczalni we wsi Nowa Łuka w wysoko�ci 650 tys. zł, 

zakup kontenerów i samochodu specjalistycznego do zbiórki odpadów w wysoko�ci 25 tys. zł. 
 
5.3. Działania podj�te przez NIK po zako�czeniu kontroli w podmiotach gospodarczych. 
 

Po zako�czeniu czynno�ci kontrolnych, działaj�c w trybie art. 29 pkt.2 lit. f o 
Najwy�szej Izbie Kontroli, zasi�gni�to uzupełniaj�ce informacje w 4 jednostkach 
organizacyjnych, tj. w Ministerstwie �rodowiska, Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa�stwowych 
w Białymstoku, Zakładzie Badania Ssaków PAN w Białowie�y i Zakładzie Lasów 
Naturalnych Instytutu Badawczego Le�nictwa w Białowie�y. 
Z informacji uzyskanej od Tomasza Podgajnika – Ministra �rodowiska, zawartej w pi�mie Nr 
DOPoch-4123-121/05/dp z dnia 2 czerwca 2005 roku wynika m.in., �e: 
• „prace nad opracowaniem planu ochrony Białowieskiego PN na okres 20 lat, prowadzone 

były w oparciu o wymagania Instrukcji ogólnej sporz�dzania planów ochrony parków 
narodowych, sporz�dzonej w wersji trzytomowej i jednotomowej. […] Na jej podstawie 
dyrektor BPN, w porozumieniu z byłym dyrektorem Krajowego Zarz�du Parków 
Narodowych, podj�ł decyzj� o sporz�dzeniu planu ochrony. Decyzja o opracowaniu planu 
została podana do publicznej wiadomo�ci, w tym tak�e o mo�liwo�ci wniesienia uwag do 
zakresu opracowania. W dniu 21 stycznia 2004 roku, BPN przesłał projekt planu do 
konsultacji i zaopiniowania do wszystkich szczebli samorz�dów terytorialnych jako 
realizacj� zapisu art. 13a ust. 3 ustawy z dnia 16 pa�dziernika 1991 roku o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079). Ostatnia wersja projektu planu ochrony 
została przekazana do Departamentu Ochrony Przyrody M� w sierpniu 2004 roku. W 
dniu 1 maja 2004 roku weszła w �ycie nowa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o 
ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), w której wprowadzono wymóg dostosowania 
projektu planu ochrony zgodnie z art. 20 ust. 3 tej ustawy. W tej sytuacji Podsekretarz 
Stanu, Główny Konserwator Przyrody, zawiesił prace nad projektem planu ochrony 
Białowieskiego PN do czasu opracowania i wprowadzenie w �ycie nowego 
rozporz�dzenia M� w sprawie sporz�dzania planów ochrony na podstawie art. 21 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Po opublikowaniu tego rozporz�dzenia 
zostan� podj�te intensywne prace nad dostosowaniem projektu planu ochrony 
Białowieskiego PN do wymaga� tego rozporz�dzenia oraz obecnie obowi�zuj�cej ustawy 
o ochronie przyrody”, 

• „nie było potrzeby, aby Minister �rodowiska zatwierdzał zadania ochronnych na 2004 rok, a 
Wojewoda Podlaski ustanawiał zadania ochronne na lata 2005 – 2007 dla rezerwatów przyrody”. 
Poinformował tak�e, �e plany ochrony dla rezerwatów przyrody s� aktualnie sporz�dzane 
i dostosowywane do wymogów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. 
Nie podał jednak terminu zako�czenia prac nad ich opracowaniem i zatwierdzeniem przez 
Wojewod� Podlaskiego, 

• „w ogóle nie podj�to prac w celu zrealizowania zada� wynikaj�cych ze wskaza� zawartych we 
wniosku NIK dotycz�cego powołania wspólnego dla Puszczy Białowieskiej zespołu naukowców i 
praktyków le�nictwa. Problematyka współpracy obydwu parków narodowych była przedmiotem 
rozmów dwustronnych podczas spotkania Ministra Ochrony �rodowiska, Zasobów Naturalnych i 
Le�nictwa z jego odpowiednikiem ze strony białoruskiej w kwietniu 1999 roku. Konkretnych 
ustale� jednak nie podj�to i dotychczas ze stron� białorusk� nie uzgodniono powołania takiego 
zespołu”, 

• „zagadnienia ochrony Puszczy Białowieskiej były przedmiotem spotkania przedstawicieli resortów 
wła�ciwych dla spraw ochrony przyrody, na zako�czenie misji UNESCO/IUCN w sprawie 
transgranicznego obiektu �wiatowego dziedzictwa „Puszcza Białowieska”, w dniu 19 marca 2004 
roku. Strony „podkre�liły konieczno�� utworzenia Rady Koordynacyjnej transgranicznego obszaru 
chronionego i konieczno�� corocznych systematycznych spotka� przedstawicieli administracji 
parków narodowych, zainteresowanych ministerstw i resortów ka�dej ze stron, a tak�e 
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konieczno�� „szybkiego podpisania umowy mi�dzynarodowej […] reguluj�cej zagadnienia 
ochrony �rodowiska, w tym tak�e ochrony zrównowa�onego u�ytkowania Puszczy Białowieskiej”. 
Do chwili obecnej tego rodzaju umowa nie została jeszcze podpisana. Współpraca bilateralna z 
Republik� Białorusi nale�y do kompetencji Ministra �rodowiska. Na szczeblu Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Pa�stwowych współpraca polegała na wymianie do�wiadcze� w zakresie  walki z 
kornikiem drukarzem oraz rozwi�zywania wspólnych problemów dotycz�cych Puszczy. Ponadto w 
2004 roku Nadle�nictwo Białowie�a sprzedało Białoruskiemu Parkowi Narodowemu 
„Biełowie�skaja Puszcza” 200 tys. szt. sadzonek d�bu, a w maju 2005 roku Nadle�nictwo Bielsk 
sprzedało stronie białoruskiej 50 kg nasion modrzewia i prowadzone były rozmowy w sprawie 
dalszej sprzeda�y d�bu i sosny”. 
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5.4. Szczegółowe tabele i zestawienia liczbowe. 
 
 

Tabela nr 1 – Zmiany zachodz�ce w powierzchni i strukturze gruntów Puszczy Białowieskiej na 
przestrzeni lat 1995 – 2005. 
 

Nadle�nictwa Nadle�nictwa 
BPN  Hajnów 

ka 
Białowie
�a 

Brow 
sk 

Puszcza  
razem BPN  Hajnów 

ka 
Białowie 
�a 

Brow 
sk 

Puszcza 
Razem Wyszczególnienie  

Jedn
os 
tka  

1995 rok 2005 rok 
Powierzchnia 
ogółem, w tym 

ha 5346,4 19084 13395 24200 62025,4 10517 19658 12602 20427 63203 

1. U�ytki rolne ha 255,96 461 82,03 220,96 1019,95 15,31 267,79 141,29 214,1 638,49 
   a) grunty orne ha 99,31 117 50,35 149,58 416,24 12,86 53,5 43,23 105,68 215,27 
   b) ł�ki ha 97,6 297 1,98 16,26 412,84 0,58 0,85 13,09 54,29 68,81 
   c) pastwiska ha 59,05 47 29,7 55,12 190,87 1,87 213,44 70,94 54,13 340,38 
2. Grunty le�ne 
ogółem ha 4860 17557 12873 23211 58500,5 9974,1 18550 12221 19669 60414,5 

    a) grunty le�ne 
zalesione ha 4812,9 17504 12497 22934 57748,4 9548,9 18054 11947 19284 58834,1 

    b) grunty le�ne 
niezalesione 

ha 0 53 97,86 231,64 382,5 28,07 13,54 43,5 375,88 460,99 

    c) grunty le�ne w 
prod. pom. ha 0 0 277,81 6,69 284,5 190,68 0 230,94 6,6 428,22 

    d) zr�by bie��ce ha 0 25 10,72 0 35,72 0 0,01 2,43 0 2,44 
    e) halizny i 
płazowizny ha 47,08 8 19,31 38,08 112,47 206,41 2,76 3,49 2,8 215,46 

3. Grunty 
 zadrzewieniowe i 
zakrzaczone 

ha 19,72 7 0,92 33,46 61,1 1,54 6,83 0,05 1,2 9,62 

4. Wody ha 15,21 36 4,69 3,06 58,96 19,19 27,37 1,35 12,01 59,92 

    a) wody stoj�ce ha 5,9 21 0 0 26,9 5,86 0 0 0,25 6,11 
    b) wody płyn�ce ha 8,02 15 4,69 3,06 30,77 11,76 27,37 1,35 11,76 52,24 

5. U�ytki kopalne ha 0 3 3,54 0 6,54 0 0 0 0 0 
6. Tereny 
 komunikacyjne ha 48,62 374 0,5 252,67 675,79 2,24 213,87 1,73 207,55 425,39 

    a) drogi publiczne ha 0 0 0,5 0,78 1,28 0 0 1,73 0,78 2,51 

    b) drogi le�ne ha 20,13 201 0 251,89 473,02 76,45 213,87 0 206,77 497,09 

7. Tereny ró�ne ha 9,24 818 21,5 479,24 1327,98 15,5 1071 81,68 322,56 1490,75 
    a) grunty pod 
liniami energet. i 
telefon. 

ha 0 22 18,06 31,62 71,68 0 21,15 0,97 0 22,12 

    b) bagna, 
nieu�ytki ha 112,12 595 371,96 447,62 1526,7 446,32 0 129,12 322,56 898 

    c) pozostałe 
 ogółem, w tym: ha 25,61   0 0 25,61 43,1 1049,9 80,71 0 1173,67 

        u�ytki 
ekologiczne 

ha     0 0 0   592,5 80,71 0 673,21 
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Tabela nr 2 – Zmiany zachodz�ce w strukturze powierzchniowej typów siedliskowych lasu 
Puszczy Białowieskiej na przestrzeni ostatnich 10 lat. 

              

Nadle�nictwa Nadle�nictwa BPN  
Hajnówka Białowie�a Browsk 

BPN  
Hajnówka Białowie�a Browsk Wyszczególnienie  

Jed
nos
tka  1995 rok 2005 rok 

Struktura powierzchniowa 
typów siedliskowych lasu % 100 100 100 100 100 100 100 100 

a) Bs bór suchy % 0 0 0 0 0 0 0 0 
b) B�w bór �wie�y % 0 4,5 0,7 10,7 1,7 2,7 0,6 7,1 
c) Bw bór wilgotny % 0,1 1 1,1 2,8 3,6 3,6 1,9 1,4 
d) Bb bór bagienny % 0,5 0,3 0,1 0,7 1,5 0,4 0,2 0,2 
e) BM�w bór mieszany �w. % 4,8 21,8 11,9 18,9 8,1 14,1 13,7 19,5 
f) BMw bór mieszany wilg. % 2,4 2,6 0,9 2,8 4,1 3,8 1,6 3,4 
g) BMb bór mieszany bag. % 1,2 0 0 0,1 1,1 0,1 0,4 0,3 
h) LMw las mieszany wilg. % 8,7 26,1 29,8 16,7 10,1 18,2 19,2 13,8 
i) LM�w las mieszany �w.  % 4,4 4,2 1,9 3,1 6,9 7,6 5 6,1 
j) LMb las mieszany bag. % 8,1 0,8 1,6 0,7 5,3 0,8 1,5 1,2 
k) L�w las �wie�y  % 28,9 10,9 23,9 22,3 18,9 20 25,5 24 
l) LW las wilgotny % 25,8 14 15,4 9,3 24 14,1 16,5 11,3 
ł) Ol ols % 5,2 7,2 2,4 6,3 5,9 5,5 3,7 3,6 
m) Olj ols jesionowy % 9,9 6,6 10,3 5,6 8,8 9,1 10,2 8,1 

 
Tabela Nr 3 – Zmiany zachodz�ce w istniej�cej sieci wodoci�gowej na terenie gmin powiatu 
hajnowskiego, na przestrzeni lat 2003 – 2004. 

   

Lp. Wyszczególnienie  2003 r. 2004 r. 4 : 3   % 
1 2 3 4 5 

Miasto Hajnówka  
1 Długo�� sieci wodoci�gowej  w km 63,04 62,9 99,8 
2 % zwodoci�gowanych budynków 95,22 97,03 101,9 
3 Zu�ycie wody w gospodarstwach domowych ogółem w m3 701.500 679.100 96,8 

Miasto Gmina Kleszczele 
1 Długo�� sieci wodoci�gowej  w km 55,7 55,7 100 
2 % zwodoci�gowanych budynków 98 98 100 
3 Zu�ycie wody w gospodarstwach domowych ogółem w m3 46626 46040 98,7 

Gmina Białowie�a 
1 Długo�� sieci wodoci�gowej  w km 27,6 28,284 102,5 
2 % zwodoci�gowanych budynków 84 84 100 
3 Zu�ycie wody w gospodarstwach domowych ogółem w m3 159972 183622 114,8 

Gmina Czeremcha 
1 Długo�� sieci wodoci�gowej  w km 57,7 57,7 100 
2 % zwodoci�gowanych budynków 81,89 88,17 107,7 
3 Zu�ycie wody w gospodarstwach domowych ogółem w m3 128.500 107.700 83,8 

Gmina Hajnówka 
1 Długo�� sieci wodoci�gowej  w km 100,9 100,9 100 
2 % zwodoci�gowanych budynków 100 100 100 
3 Zu�ycie wody w gospodarstwach domowych ogółem w m3 57600 57600 100 

Gmina Narew  
1 Długo�� sieci wodoci�gowej  w km 72,1 85,1 118 
2 % zwodoci�gowanych budynków 58,68 62,79 107 
3 Zu�ycie wody w gospodarstwach domowych ogółem w m3 58002 55697 96 

Gmina Narewka  
1 Długo�� sieci wodoci�gowej  w km 99,2 106,8 107,7 
2 % zwodoci�gowanych budynków 90,16 92,44 102,5 
3 Zu�ycie wody w gospodarstwach domowych ogółem w m3 8345 10386 124,5 

Gmina Dubicze Cerkiewne 
1 Długo�� sieci wodoci�gowej  w km 69,5 69,5 100 
2 % zwodoci�gowanych budynków 95 96,8 101,9 
3 Zu�ycie wody w gospodarstwach domowych ogółem w m3 60200 57900 96,2 

Gmina Czy�e 
1 Długo�� sieci wodoci�gowej  w km 92,5 99,9 108 
2 % zwodoci�gowanych budynków 77,5 79,1 102,1 
3 Zu�ycie wody w gospodarstwach domowych ogółem w m3 58302 41233 70,7 
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Tabela nr 4 – Zmiany zachodz�ce w istniej�cej sieci kanalizacyjnej i liczbie oczyszczalni �cieków 
funkcjonuj�cych na terenie gmin powiatu hajnowskiego na przestrzeni lat 2003 – 2004. 
       

Lp. Wyszczególnienie  2003 r. 2004 r. 4 : 3 
% 

1 2 3 4 5 
Miasto Hajnówka  

1 Liczba oczyszczalni �cieków komunalnych (szt.) 1 1 100 
2 Długo�� sieci kanalizacyjnej w km 60,9 63,6 104,4 
3 Ilo�� �cieków wymagaj�cych oczyszczenia w m3 649.500  612.900 94,4 
4 % skanalizowanych budynków 80,26 86,04 107,2 

Miasto Gmina Kleszczele 
1 Liczba oczyszczalni �cieków komunalnych (szt.) 2 2 100 
2 Długo�� sieci kanalizacyjnej w km 3,74 5,53 147,9 
3 Ilo�� �cieków wymagaj�cych oczyszczenia w m3 6509,4 11079,6 170,2 
4 % skanalizowanych budynków 13,2 17,2 130,3 

Gmina Białowie�a 
1 Liczba oczyszczalni �cieków komunalnych (szt.) 1 1 100 
2 Długo�� sieci kanalizacyjnej w km 24,1 24,1 100 
3 Ilo�� �cieków wymagaj�cych oczyszczenia w m3 298000 319000 107 
4 % skanalizowanych budynków 80 80 100 

Gmina Czeremcha 
1 Liczba oczyszczalni �cieków komunalnych (szt.) 2 2 100 
2 Długo�� sieci kanalizacyjnej w km 6,2 7,2 116,1 
3 Ilo�� �cieków wymagaj�cych oczyszczenia w m3 91339 68480 75,0 
4 % skanalizowanych budynków 11,03 12,57 114,0 

Gmina Hajnówka 
1 Liczba oczyszczalni �cieków komunalnych (szt.) 1 1 100 
2 Długo�� sieci kanalizacyjnej w km 17,1 17,1 100 
3 Ilo�� �cieków wymagaj�cych oczyszczenia w m3 57600 57600 100 
4 % skanalizowanych budynków 20 20 100 

Gmina Narew  
1 Liczba oczyszczalni �cieków komunalnych (szt.) 2 2 100 
2 Długo�� sieci kanalizacyjnej w km 2,9 2,9 100 
3 Ilo�� �cieków wymagaj�cych oczyszczenia w m3 10200 17000 166,7 
4 % skanalizowanych budynków 3,52 3,52 100 

Gmina Narewka  
1 Liczba oczyszczalni �cieków komunalnych (szt.) 3 3 100 
2 Długo�� sieci kanalizacyjnej w km 27,3 31,19 114,2 
3 Ilo�� �cieków wymagaj�cych oczyszczenia w m3 56000 62000 110,7 
4 % skanalizowanych budynków 26,92 33,6 124,8 

Gmina Dubicze Cerkiewne 
1 Liczba oczyszczalni �cieków komunalnych (szt.) 1 1 100 
2 Długo�� sieci kanalizacyjnej w km 3,2 7,0 218,7 
3 Ilo�� �cieków wymagaj�cych oczyszczenia w m3 23800 23520 98,9 
4 % skanalizowanych budynków 2,8 12,5 446,4 

Gmina Czy�e 
1 Liczba oczyszczalni �cieków komunalnych (szt.) 0 0 0 
2 Długo�� sieci kanalizacyjnej w km 0 0 0 
3 Ilo�� �cieków wymagaj�cych oczyszczenia w m3 34116 33216 97,4 
4 % skanalizowanych budynków 0 0 0 
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Tabela nr 5 – Rodzaje prac naukowo – badawczych prowadzonych na terenie Puszczy 
Białowieskiej. 
            

Puszcza Białowieska 
Liczba realizowanych prac 

naukowo-badawczych Liczba tematów wg dyscyplin naukowych 

Obcych 
placówek 

Lp. Rok 

Liczba 
pracowni

ków 
naukowo 
dydaktyc

znych 
Ogółem Włas 

nych  zleco 
nych 

włas 
nych 

Nakłady 
poniesio 

ne na 
badania 
tys. zł 

Le�na  Zoolo 
giczna 

Bota 
nika 

Golo 
gia, 

geogra
fia 

Ochro 
na  

przyro 
dy 

1 2002 2 107 4 1 98 49 10 42 11 5 11 
2 2003 3 130 4 1 111 13 13 59 14 5 11 
3 2004 4 128 4 2 112 8 16 47 15 6 11 

 
Tabela nr 6 – Sposób u�ytkowania powierzchni le�nej Puszczy Białowieskiej. 
               

BPN  Hajnówka Białowie�a Browsk 
Lata Lata Lata Lata Lp. Wyszczególnienie 

  
Jednost

ka 1995 2000 2004 1995 2002 2004 1995 2000 2004 1995 2002 2004 
1 2 3 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 

U�ytkowanie                            
1. Zasobno�� na pniu tys. m3 1758 3552 3743 4882 5615 5832 3520 3520 3884 5783 5712 5953 
    a) zasobno�� na pniu  m3/ha 365 372 392 278 311 323 281 281 324 257 297 304 

    b) przeci�tny wiek w latach 130 122 126 72 81 81 85 85 90 67 67 b. 
danych 

    c) przeci�tny przyrost 
w roku m3/ha 5,07 5,07 5,07 3,78 3,85 4 5,92 5,92 7,1 3,82 4,41 b. 

danych 
2. Efekt u�ytkowania 
r�bnego 

powierz
. ha       256 164 164 729,4 384 143,5 297,2 163,6 163,6 

1 

    a) wg planu 
urz�dzeniowego tys. m3       25 11 11 203 96 37 29,2 11,7 11,7 

powierz
. ha 

      244 128 145 23,26 23,39 2,62 120,6 31,94 171     b) szacunki brakarskie 
tys. m3       11 9 9 6,8 5,3 3 8,5 2,9 9,8 
powierz

. ha 
      244 128 145 23,26 23,39 2,62 120,6 31,94 171     c) planowane zadania 

(rozmiar u�ytków) 
tys. m3       11 9 9 6,8 5,3 3 8,5 2,9 9,8 
powierz

. ha       228 114 144 7,99 22,54 1,36 35,11 31,94 188,4     d) wykonanie ogółem 
tys. m3       9 8 9 6,6 5 1,5 7,8 3,7 13,8 
powierz

. ha       0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

     - w tym przygodne 
tys. m3       1 2 2 4 1,2 1,2 4,3 2,4 1,9 

Wykonane zr�by i 
odnowienia ha                         

1 Powierzchnia zr�bów ha       161 6,42 4,52 7,99 22,54 1,36 52,83 6,67 44,27 
  Powierzchnia zr�bów 
zalesiona ha       29 0 1,9 16,71 0 0 22,61 6,67 44,27 

2 Powierzchnia halizn i 
płazowin ha 0 206 206 6 0 1,43 0 0 0 38,08 8,64 5,64 

  - w tym zalesiona ha       5 0 0 0 0 0 38,08 1,95 2,84 

2 

3 Powierzchnia do 
zalesienia ha       7 15,27 12,74 0 0 0 0 6,69 2,8 

3 Powierzchnia obj�ta 
ochron� �cisł� ha 4747     0 0 0 112,6 112,6 112,6 0 128,7 366,1 

4 Powierzchnia obj�ta 
ochron� cz��ciow� ha 599     7479 7520 11369 2346 2346 5580 3066 6495 7929 

5 Powierzchnia obj�ta 
ochron� krajobrazu ha       19084 19665 19657 12872 12260 12221 24200 20410 20427 
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Tabela nr 7 – Zmiany w strukturze powierzchniowej Puszczy Białowieskiej według gatunków 
drzew panuj�cych w kolejnych cyklach urz�dzenia lasu. 
                 

BPN  Hajnówka Białowie�a Browsk 
Lata (%) Lata (%) Lata (%) Lata (%) Lp. Gatunek 

1995  2000  2004  1995  2002  2004  1995  2002  2004  1995  2002  2004  
1 Sosna 4,1 20,58 20,58 26,6 27,5 26,9 17,6 19,6 19,24 34,2 34,5 35,2 
2 �wierk 14,1 17,88 17,88 25,1 25,6 26,4 31,68 32,2 31,9 20,5 24,5 22,9 
3 D�b 14,9 16,8 16,8 11,8 11,5 11,6 10,87 12,2 12,27 10,5 9,8 9,5 
4 Jesion – klon 3,5 7,88 7,88 2,4 2,1 2,4 4,77 4,8 5,23 1,5 0,9 0,9 
5 Grab 14,3 10 10 0,8 0,9 1,3 4,61 4,7 5,06 2,5 1,9 1,8 
6 Brzoza 8,6 6,34 6,34 11,8 10,3 9,5 9,42 6,3 5,96 10,5 7,7 8,1 
7 Olcha 33,8 17,42 17,42 20,2 21,2 20,7 19,61 18,6 18,43 19,1 19,8 20 
8 Osika - lipa 6,7 3,82 3,82 1,3 0,9 1,2 1,44 1,6 1,91 1,2 0,9 1,6 

 
Tabela nr 8 – Zmiany w strukturze powierzchniowej drzewostanów według klasy wieku w 
Puszczy Białowieskiej. 
    

BPN Polska Nadle�nictwa 
Lata  Lata  

1995 r. 2000 r. 2004 r. 1995 r. 2002 r. 2004 r. Lp. Klasa wieku  
pow. 
(ha) 

str. 
(%) 

pow. 
(ha) 

str. 
(%) 

pow. 
(ha) 

str. 
(%) 

pow. 
(ha) 

str. 
(%) 

pow. 
(ha) 

str. 
(%) 

pow. 
(ha) 

str. 
(%) 

1 I a (0 - 10 lat) 2,06 0,04 55,16 0,56 55,16 0,56 2342,9 4,46 819,99 1,67 351,66 0,71 
2 I b (11 – 20 lat) 17,76 0,37 142,5 1,46 142,5 1,46 3735,4 7,10 2236 4,55 1885,11 3,83 
3 II a (21 - 30 lat) 25,75 0,53 339,8 3,47 339,8 3,47 4581,4 8,71 3529,1 7,18 3043,96 6,18 
4 II b (31 – 40 lat) 100,1 2,06 298 3,05 298 3,05 3590,6 6,83 4638,3 9,44 4009,93 8,14 
5 III a (41 - 50 lat) 101,7 2,09 295,4 3,02 295,4 3,02 1604,8 3,05 3558,8 7,24 4959,68 10,07 
6 III b (51 – 60 lat) 100,8 2,07 241,1 2,46 241,1 2,46 4990,5 9,49 1885,7 3,84 2077,58 4,22 
7 IV a (61 - 70 lat) 283,2 5,83 565,8 5,78 565,8 5,78 8306,1 15,80 5002,3 10,18 3990,07 8,10 
8 IV b (71 – 80 lat) 281 5,78 641,9 6,56 641,9 6,56 4049,7 7,70 8052,4 16,38 6739,03 13,68 
9 V a (81 - 90 lat) 343,4 7,06 518,6 5,30 518,6 5,30 2033 3,87 4103,9 8,35 5985,13 12,15 

10 V b (91 – 100 lat0 290,8 5,98 498,9 5,10 498,9 5,10 1355,7 2,58 1979,8 4,03 2659,83 5,40 
11 VI (101 - 120 lat) 1375 28,30 1365 13,95 1365 13,95 2930,4 5,57 2303,9 4,69 2449,25 4,97 
12 VII (121 - 140 lat) 620,5 12,77 1703 17,41 1703 17,41 3935,3 7,48 2561,4 5,21 2308,68 4,69 

13 VIII i st.  
(pow. 141 lat) 

1271 26,14 2916 29,80 2916 29,80 6167,6 11,73 6880,5 14,00 6768,64 13,74 

14 K.O. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2732,9 5,20 1598,5 3,25 1776,53 3,61 
15 KDO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 222,85 0,42 0 0,00 262,36 0,53 
16 gr. le�ne nie zales.  47,08 0,97 202,6 2,07 202,6 2,07   0,00   0,00   0,00 

Ogółem 4860 100 9784 100 9784 100 52579 100 49151 100 49267 100 
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Tabela nr 9 – Wielko�� pozyskanego drewna z lasów administrowanych przez poszczególne 
nadle�nictwa w latach 1995 – 2004. 
       

Masa derewna planowana do 
pozyskania tys. m3 

Masa drewna faktycznie 
pozyskana tys. m3 Lata 

U�ytki 
r�bne 

U�ytki 
przedr�bne Razem  U�ytki  

r�bne 
U�ytki  

przedr�bne Razem  

%  
wykona 

nia 

Hajnówka 
1996 25 24 49 8 29,6 37,6 76,7 
1997 24 19 43 5 34,6 39,6 92,1 
1998 24 19 43 8,5 34,3 42,8 99,5 
1999 24 19 43 6,7 39,3 46 107,0 
2000 24 19 43 5,6 41,6 47,2 109,8 
2001 24 19 43 2,2 38,8 41 95,3 
2002 11,3 38,6 49,9 8,1 32,2 40,3 80,8 
2003 11,3 38,6 49,9 8,3 38,6 46,9 94,0 
2004 11,3 38,6 49,9 9 34 43 86,2 

Razem 178,9 234,8 413,7 61,4 323 384,4 92,9 
Białowie�a 

1996 20,3 34 54,3 4,8 24,7 29,5 54,3 
1997 20,3 34 54,3 5,5 25,4 30,9 56,9 
1998 20,3 34 54,3 10,54 27,5 38,04 70,1 
1999 20,3 34 54,3 0,3 28,4 28,7 52,9 
2000 20,3 34 54,3 5,1 24,7 29,8 54,9 
2001 20,3 34 54,3 4,5 23,2 27,7 51,0 
2002 20,3 34 54,3 6,3 25,9 32,2 59,3 
2003 20,3 34 54,3 1,7 38,2 39,9 73,5 
2004 20,3 34 54,3 14,6 26,1 40,7 75,0 

Razem 182,7 306 488,7 53,34 244,1 297,44 60,9 
Browsk 

1996 29,2 27,8 57 0,5 30,3 30,8 54,0 
1997 26 19,8 45,8 1,4 41,7 43,1 94,1 
1998 26 19,8 45,8 0,3 39,4 39,7 86,7 
1999 26 19,8 45,8 4,2 34,6 38,8 84,7 
2000 26 19,8 45,8 4,8 30,1 34,9 76,2 
2001 26 19,8 45,8 0,04 34,1 34,14 74,5 
2002 38,5 53,8 92,3 1,3 25 26,3 28,5 
2003 38,5 53,8 92,3 5,8 12,7 18,5 20,0 
2004 38,5 53,8 92,3 11,4 33,6 45 48,8 

Razem 274,7 288,2 562,9 29,74 281,5 311,24 55,3 
Ogółem 636,3 829 1465,3 144,48 848,6 993,08 67,8 

 
Tabela nr 10 – Szacunkowe stany ilo�ciowe zwierzyny le�nej na terenie Puszczy z 
uwzgl�dnieniem pojemno�ci łowisk oraz docelowych wska�ników zag�szczenia zwierzyny grubej 
w lasach zagospodarowanych. 
          

Lata �ubr ło� jele� sarna dzik ry� wilk 
1991 274 66 1072 1320 1025 7 7 
1995 285 48 1760 1561 776 14 16 

pojemno�� łowisk 230 45 810 755 800  -  - 
2001 349 42 1285 1291 1779 11 64 
2003 351 42 1610 1204 1254 21 84 
2004 379 34 1903 1317 1429 33 90 

docelowy wska�nik 
zag�szczenia 

zwierzyny 
230 45 1380 2153 1700  -  - 
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Tabela nr 11 – Stopie� realizacji planowanych odstrzałów zwierzyny łownej na terenie Puszczy 
Białowieskiej. 
                                (dane w szt.) 

Lata gospodarcze 
2000/2001 2003/2004 Wyszczególnienie  

Plan  Wyk. % Plan  Wyk. % 
Ło� 0 0 0 0 0 0 
Jele�  210 112 53,3 100 34 34,0 
Sarna le�na 39 35 89,7 45 29 64,4 
Dzik  380 312 82,1 260 114 43,8 
Lisy  50 16 32,0 39 24 61,5 
Zaj�ce  15 1 6,7 18 5 27,8 
Kaczki  32 6 18,7 50 20 40,0 
Słonki  20 33 165 35 35 100,0 

 
 
Tabela nr 12 – Wysoko�� wpływów uzyskanych z łowiectwa oraz wydatki poniesione na t� 
działalno�� przez nadle�nictwa 
 
                                 (dane w tys. zł)  

Lata  Wyszczególnienie  
2001 2004 

Wpływy z gospodarki łowieckiej 
ogółem, w tym: 383,2 383,4 

Za odstrzał: 132,1 141 
Jeleni  65,5 40,3 
Saren le�nych  9,5 7,2 
Dzików  38,2 27,9 
Wydatki poniesione na 
łowiectwo ogółem, w tym: 385,8 325,6 

Odszkodowania łowieckie 63,4 48,1 
Zagospodarowanie obwodów 
łowieckich 51,7 31,6 

Poprawa bytu zwierz�t 42,5 34,5 
Dokarmianie zwierzyny 50,1 52,5 
Organizacja polowa� dewizowych 72,8 54,0 

 
Tabela nr 13 – podstawowe dane dotycz�ce ruchu turystycznego na terenie Puszczy 
Białowieskiej. 

    
O�rodek Edukacji 

Le�nej Muzeum Biblioteki 

Rok  

Liczba 
 szlaków  
turystycz 

nych 

Długo��  
szlaków 

turystycz 
nych 
(km) 

Liczba  
turys 
tów 

O�ro 
dek 

hodowli 
�ubra 
(liczba 
turys 
tów) 

Liczba  
zwiedza

j� 
cych 

Warto�� 
zbiorów 

(zł) 

Liczba  
osób  

zwiedza 
j� 

cych 

Warto 
�� zbio 

rów 
(zł) 

Liczba 
pozycji 

Warto�� 
zbioru 

(zł) 

Puszcza Białowieska razem 
2002 28 281,5 99.147 105.083 5.709 100.000 67.940 20.000 12.575 56.000 
2004 34 364,7 114.150 137.134 5.636 100.000 74.249 140.000 13.165 61.000 

BPN 
2002 5 35 2.650 105.083 - - 67.940 20.000 9.350 26.000 
2004 6 35,2 4.150 137.134 - - 74.249 140.000 9.350 26.000 

Nadle�nictwa 
2002 23 246,5 96.497 - 5.709 100.000 - - 3.225 30.000 
2004 28 329,5 110.000 - 5.636 100.000 - - 3.815 35.000 
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Tabela nr 14 – Stan infrastruktury turystycznej na terenie powiatu hajnowskiego i Puszczy 
Białowieskiej. 
                

Lp. Wyszczególnienie  Ilo��  Liczba 
miejsc 

Powiat ogółem 
1 Hotele  5 508 
2 Motele  1 14 
3 Schroniska 2 71 
4 Gospodarstwa agroturystyczne 82 548 
5 Pola namiotowe (campingi) 5 415 

6 Zorganizowane postoje 
samochodów 11 Nie 

okre�lono 

7 Inne (pensjonaty, domy 
wypocz., zajazdy, kluby) 

17 704 

BPN 
1 Dom my�liwski  1 32 
2 Dom wypoczynkowy 1 32 

Nadle�nictwa  
1 Hotele  2 62 
2 Pokoje go�cinne  1 5 
3 Pola namiotowe  1 120 

 

5.5. Wykaz osób, zajmuj�cych kierownicze stanowiska, odpowiedzialnych za 
kontrolowan� działalno��. 
 

Lp. Imi� nazwisko Stanowisko  Okres  
p.o. dyrektora BPN od 11.01. 2003 r. 1 Józef Popiel 
Dyrektor BPN od  

2 Jerzy Ługowoj Nadle�niczy Nadle�nictwa Hajnówka  od 1.03 1997 r. 
3 Wojciech Stanisław Niedzielski Nadle�niczy Nadle�nictwa Białowie�a od 25.05 2001 r. 

Waldemar Sieradzki Nadle�niczy Nadle�nictwa Browsk od 12.02.2001 r. 
do 30.09.2004 r. 4 

Robert Tr�bka Jw. od 1.10.1004 r. 
5 Włodzimierz Pietroczuk Starosta Hajnowski od 1.01.1999 r. 
6 Anatol Ochryciuk Burmistrz Miasta Hajnówka od 29.10 1998 r. 
7 Olga Rygorowicz Wójt Gminy Hajnówka od 19.06.1990 r. 
8 Anna Bajko Wójt Gminy Białowie�a od 27.10.2002 r. 
9 Mikołaj Pawilcz Wójt Gminy Narewka od 15.05.1990 r. 

10 Anatol Pawłowski Wójt Gmint Dubicze Cerkiewne od 27.10.2002 r. 
 
5.6. Wykaz organów, którym przekazano informacj� o wynikach kontroli. 
 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
4. Prezes Rady Ministrów 
5. Minister �rodowiska  
6. Dyrektor Dyrekcji Generalnej Lasów Pa�stwowych 
7. Wojewoda Podlaski 
8. Przewodnicz�cy Sejmiku Województwa Podlaskiego 
9. Marszałek Województwa Podlaskiego 
10. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa�stwowych w Białymstoku 
11. Przewodnicz�cy Rady Powiatu Hajnówka 
12. Starosta Hajnowski 
13. Przewodnicz�cy Rady Miasta Hajnówka 
14. Burmistrz Miasta Hajnówka 
15. Przewodnicz�cy rad gmin Hajnówka, Białowie�a, Narewka, Dubicze Cerkiewne 
16. Wójtowie gmin Hajnówka, Białowie�a, Narewka, Dubicze Cerkiewne 
17. Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego 
18. Nadle�niczowie nadle�nictw: Hajnówka, Białowie�a, Browsk 


