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Broszura wydana w ramach projektu „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz
związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną”
realizowanym w ramach Działania 2.4.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.
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O PROJEKCIE
Projekt pn. „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną” realizowany jest przez Stowarzyszenie Uroczysko wspólnie
z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego oraz Nadleśnictwami Czarna Białostocka, Knyszyn i Supraśl.
Celem projektu jest poprawa stanu siedlisk niektórych typów torfowisk
oraz widnych lasów, a także poprawa stanu i wzmocnienie populacji zagrożonych i chronionych prawnie gatunków roślin związanych z tego
typu siedliskami w zachodniej części Ostoi Knyszyńskiej. Zakres projektu obejmuje zabiegi ochrony czynnej zmierzające do poprawy stanu
siedlisk silnie zmienionych w wyniku zachodzących przemian: przesuszonych torfowisk z inicjalnymi, zastępczymi drzewostanami brzozo-

fot. Leniec bezpodkwiatkowy, D. Wołkowycki
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wymi (głównie typu 91D0), widnych lasów mieszanych, w szczególności
dąbrów świetlistych (typu 91I0, jak i ich zbiorowisk zastępczych, w tym
zniekształconych postaci grądów miodownikowych) oraz widnych borów sosnowych i mieszanych na siedliskach świeżych. Zabiegi ochrony
czynnej będą jednocześnie służyły polepszeniu warunków występowania populacji roślin wymienionych w załącznikach II i V do Dyrektywy
Siedliskowej, związanych z tymi siedliskami: dzwonecznika wonnego Adenophora liliifolia (którego jedyne stanowisko w woj. podlaskim
znajduje się w Ostoi Knyszyńskiej), leńca bezpodkwiatkowego Thesium
ebracteum, sasanki otwartej Pulsatilla patens, arniki górskiej Arnica montana, widlicza cyprysowego Diphasiastrum tristachyum, a także innych
zagrożonych wyginięciem gatunków chronionych prawem krajowym.

fot. Konietlica syberyjska, D. Wołkowycki
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PUSZCZA KNYSZYŃSKA
Puszcza Knyszyńska jest położona na obszarze województwa podlaskiego, na styku dwóch mezoregionów – Wysoczyzny Białostockiej
oraz Wzgórz Sokólskich. Od północy, wąskim korytarzem lasu, zbliża
się do doliny Biebrzy i sąsiedniej Puszczy Augustowskiej, a od południa,
w okolicach Michałowa i zbiornika Siemianówka, niemal styka się doliną Narwi i Puszczą Białowieską.
Cechą wyróżniającą Puszczę Knyszyńską na tle otaczających obszarów jest urozmaicona rzeźba przypominająca rejony pojezierne i stosunkowo dobrze zachowane formy polodowcowe takie jak: moreny,
wzgórza i pagórki kemowe, ozy i sandry. Geneza takiego krajobrazu
związana jest z deglacjacją lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego (Warty). Pomimo dużych deniwelacji terenu współcześnie niemal
brakuje tu jezior typowych dla obszarów młodoglacjalnych. Te, które
powstały w wyniku działalności lodowca w większości zanikły i obecnie funkcjonują jako torfowiska lub zmeliorowane łąki. Do dziś jednak
na obszarze Ostoi Knyszyńskiej przetrwały nieliczne naturalne zbiorniki wodne. Jedne z ostatnich jezior zachowanych w zasięgu zlodowacenia środkowopolskiego chronione są w rezerwatach Gorbacz i Wiejki w okolicach Michałowa. Są one otoczone pasem mszarów i płem,
nasuwającym się stopniowo na taflę wody. Inne jeziora wypełniły się
całkowicie torfami dopiero w czasach historycznych, o czym świadczą
nazwy takich uroczysk jak Ślepe Jeziorko. Proces wypłycania się jezior
i ich lądowienia powoli dobiega końca w uroczysku Jurdyga, w obrębie
leśnym Kumiałka.
Ważną cechą Puszczy jest znaczna zasobność w wody powierzchniowe
i podziemne. Sieć hydrograficzną tworzą tu 183 cieki1 (w tym krótkie
dopływy ze źródeł) o łącznej długości ponad 550 km. Do ukształtowania dolin rzecznych obszaru Puszczy Knyszyńskiej przyczyniły się
fot. A. Stachurski
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1P
 od uwagę wzięto sieć rzeczną Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej i jego
otuliny.
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1. Rzeźba terenu i sieć hydrograficzna Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej

w znacznym stopniu wody roztopowe z zamierającego lądolodu. Nieckowate obniżenia, w których znajdowały się lub już się z nich wytopiły,
bryły martwego lodu, były łączone przez doliny rzek lodowcowych. Taki
układ zachował się w sieci współczesnych dolin rzecznych. Pochodną budowy geologicznej jest duży potencjał retencyjny tego obszaru
co przejawia się występowaniem licznych wypływów wód podziemnych
– źródeł i źródlisk. Liczbę obiektów tego typu ocenia się na ponad 430.
Klimat Puszczy Knyszyńskiej ma cechy charakterystyczne dla obszaru północno-wschodniej Polski i cechuje się znacznym kontynentalizmem: charakteryzuje go krótki okres wegetacji, długi okres zalegania
pokrywy śnieżnej, późne wiosenne i wczesne jesienne przymrozki.
Surowe warunki klimatyczne sprawiły, że obszar Puszczy Knyszyńskiej
wyróżnia się występowaniem niżowych, borealnych borów świerkowych i mieszanych, sosnowo-brzozowych lasów bagiennych2, które są
typowe dla terenów położonych na północny wschód od granic Polski.
Ponadto niemal wszystkie naturalne zbiorowiska roślinne na obszarze
tego działu wykształcają się w specyficznych odmianach, którym nadawane są często nazwy „odmiana subborealna” lub „sarmacka”– odnosi się to szczególnie do grądów, borów sosnowych, borów mieszanych
i olsów.

CZY PUSZCZA BYŁA TUTAJ ZAWSZE?
To zależy od punktu widzenia. Jeśli za wyznacznik przyjmiemy długość
naszego życia, a nawet cofniemy się o kilkadziesiąt pokoleń do czasów naszych praprzodków to możemy przyjąć, że tak. Badania dowodzą jednak,
2 L asy tego typu niekiedy określane są jako „subborealne brzeziny bagienne”.
W odniesieniu do ich charakteru w północno-wschodniej Polsce, w odróżnieniu od
zbliżonych ekosystemów, występujących w innych regionach kraju, jest to nazwa
niefortunna. Brzoza zwykle nie dominuje tu wyraźnie w drzwostanie, często niemal
równy udział ma obok niej sosna, a w domieszce stale występuje świerk, a niekiedy
i olcha. O wiele bardziej trafny termin to zatem „sosnowo-brzozowy las bagienny” lub
też „biel”, zaproponowany przez autora opisu naukowego zespołu.
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fot. Wzgórza Świętojańskie, K. Gajda

2. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej na tle kompleksu leśnego Puszczy Knyszyńskiej
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że dopiero u schyłku okresu borealnego, tj. około 6000 lat p.n.e., obszar dorzecza Supraśli nieprzerwanie porastały lasy. Pierwsi łowcy, którzy pojawili
się na terenie dzisiejszej Puszczy, zakładając tu okresowe osady ok. 10000
lat p.n.e., zastali zupełnie inny krajobraz. Pierwotnie, panował tu bardzo
surowy klimat, nie było jeszcze lasu, a zmarzniętą ziemię porastała odporna na chłód roślinność tundrowa, urozmaicona rzadkimi kępami brzóz
i sosen. Podobnie ówczesna fauna była niezwykle uboga, a jedynym dużymi zwierzętami były renifery, które przemieszczały się dolinami dużych
rzek: Narwi, Biebrzy i Supraśli. To właśnie podążając ich śladem łowcy reniferów dotarli na tereny gdzie w przyszłości miała pojawić się znana nam
Puszcza. Stawało się to stopniowo, w miarę upływu czasu, wraz z postępującym ociepleniem klimatu, osamotnione brzozowe kępy i mrozoodporne krzewy były zastępowane przez iglasty las przypominający syberyjską
tajgę. Zaczęły się także pojawiać drzewa liściaste: brzozy, dęby, lipy, itp.
Zmianom tym towarzyszyła również przebudowa i zwiększenie różnorodności zespołów fauny, w lesie warunki do życia znalazły m.in. łosie, jelenie,
sarny. Wahania klimatu spowodowały ponowne wycofywanie się gatunków liściastych, a w puszczy pozostały ostatecznie lasy wybitnie borealne
o charakterze południowej tajgi z dominującymi borami sosnowymi i sosnowo-świerkowymi oraz mozaikowy układ krajobrazu leśno-bagienno-łąkowego.
PUSZCZA KNYSZYŃSKA OBSZAR CHRONIONY
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ODROBINA HISTORII – OD SROGIEJ
TUNDRY DO PODMIEJSKIEJ PUSZCZY
Dzisiejsza Puszcza Knyszyńska jest pozostałością po ogromnym kompleksie leśnym, który jeszcze w XVI wieku rozciągał się od doliny Biebrzy na północy, po dolinę Narwi na południu. Obszar ten był w ciągu
wieków kolonizowany i eksploatowany, podlegał różnym przekształceniom własnościowym i nazewniczym. Na przestrzeni dziejów ścierały
się tu wpływy polskie (mazowieckie), ruskie, litewskie, jaćwieskie, a nawet krzyżackie.
W 1358 roku ten wielki las rozgraniczono pomiędzy polskie Mazowsze a Litwę. Wtedy też po raz pierwszy pojawiła się nazwa rzeki Supraśl (jako Sprząśla). Od tego czasu w dolnym odcinku stanowiła ona
naturalną granicę pomiędzy Koroną Królestwa Polskiego a Wielkim
Księstwem Litewskim. Granica na tym obszarze utrzymała się do ostatniego rozbioru Polski w 1795 roku, kiedy rozpadła się Rzeczpospolita
Obojga Narodów. Na długo zanim do tego doszło, w latach 1469–1476,
opisywany kompleks leśny podzielono na tak zwane puszcze, różniące
się przynależnością państwową i typem własności. Współczesna Puszcza Knyszyńska to pozostałość po kilku historycznych puszczach: Grodzieńskiej3, Knyszyńskiej4, Błudowskiej5 i Wołpiańskiej (Jałowieckiej)6.
Puszcza Knyszyńska była zasiedlana wielokrotnie na przestrzeni dzie3 Największa część współczesnej Puszczy Knyszyńskiej, w jej skład wchodziły tereny na
północ od Supraśli i na wschód od Brzozówki (wtedy Wielkiej Strugi) i Czarnej (wtedy
Małej Sokołdy, Sokołdki).
4 Historyczna Puszcza Knyszyńska (od XVI w.) to obszar rozciągający się na północ od
Supraśli i Narwi oraz na zachód od rzeki Czarna; wraz z zawarciem unii lubelskiej,
w 1569 r., Puszcza Knyszyńska włączona została do Polski, a granica na rzekach
Brzozówce i Czarnej była jednocześnie granicą polsko-litewską.
5 Obejmowała rozległy obszar między Puszczą Grodzieńską a Puszczą Kamieniecką
(Białowieską).
6 XVI - wieczna Puszcza Wołpiańska rozciągała się między Narwią, Narewką, źródłami
Supraśli i Świsłoczą.
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jów. Osady rolnicze na jej peryferiach i we wnętrzu pojawiały się od
okresu neolitu. Obszar ten wyludnił się zapewne w wieku XII, w konsekwencji wyniszczających walk na pograniczu Mazowsza, Jaćwieży, Litwy
i Rusi, a później także Państwa Zakonnego. Ponowna kolonizacja nastąpiła po stabilizacji stosunków polsko-litewskich i ostatecznym rozbiciu Zakonu Krzyżackiego, ale i wówczas Puszcza podlegała przekształceniom antropogenicznym w ograniczonym zakresie. Leżąca na pograniczu polsko-litewskim Puszcza Grodzieńska, stanowiąca największą
część współczesnej Puszczy Knyszyńskiej, zasiedlana była bardzo powoli. Pierwsze wzmianki o intensywnej eksploatacji leśnej pochodzą
z XVI w., kiedy rozpoczęto produkcje smoły, popiołu, dziegciu. Na rzekach i strumieniach budowano spiętrzenia, a przy nich tartaki obrabiające drewno, napędzane przez młyny wodne. Dogodny układ sieci
hydrologicznej Puszczy umożliwiał spław materiału leśnego do Gdańska, a stamtąd do innych europejskich ośrodków handlowych. Wojny,
jakie przetoczyły się przez ten obszar w XVII w. spowodowały ponowne
wyludnienie osad, wsi i miast oraz zarastanie wcześniej wykarczowanych powierzchni. Prawdopodobnie ostateczny zasięg dzisiejszej Puszczy Knyszyńskiej ukształtował się w XVIII wieku. Ponieważ od początku były to tereny łowieckie królów i dygnitarzy polskich oraz książąt
litewskich, głównymi pozyskiwanymi zasobami była zwierzyna łowna
i produkty bartne oraz smolarskie. Przy słabo rozwiniętej sieci osadniczej oraz pozyskaniu drewna w niewielkim zakresie, który umożliwiał
naturalne odnawianie się puszczańskich zasobów, nie było poważnego
zagrożenia dla stanu naturalnego lasu. Do największych przekształceń
w strukturze zbiorowisk roślinnych doszło dopiero w drugiej połowie
XIX w. oraz w czasie Wojen Światowych, zwłaszcza pierwszej z nich.
Po III rozbiorze Polski cała dzisiejsza Puszcza Knyszyńska, na krótko,
weszła w skład Prus Nowowschodnich, aby już w 1807 r. (po pokoju
w Tylży), znaleźć się w granicach Cesarstwa Rosyjskiego. Kiedy w 1915
r. Niemcy zajęli Podlasie rozpoczęła się zmasowana eksploatacja lasów.
Ocenia się, że przez trzy lata (1915 – 1918) wycięto ok. 10 000 ha lasu,
nie dbając o odbudowę drzewostanu. Dodatkowo w 1916 r. rozpoczęto

PUSZCZA KNYSZYŃSKA OBSZAR CHRONIONY

13

budowę leśnej kolejki wąskotorowej, która usprawniała wywóz drewna, a jego przerób miały przyspieszyć powstające tartaki. W czasie II
Wojny Światowej nastąpiła dalsza dewastacja obszaru Puszczy, tym razem największa w okresie okupacji sowieckiej (1939 – 1941).
Po II Wojnie Światowej doszło do całkowitego ujednolicenia Puszczy
pod względem politycznym oraz własnościowym. Zaczęto także po raz
pierwszy używać jednej nazwy dla całego kompleksu leśnego, początkowo była to Puszcza Knyszyńsko-Buksztelska lub Knyszyńsko-Białostocka, ale ostatecznie przyjęła się jako Puszcza Knyszyńska.

PARK KRAJOBRAZOWY
PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ
Utworzony w maju 1988 r. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
(PKPK) im. prof. Witolda Sławińskiego swoimi granicami obejmuje
większą cześć rozległego kompleksu leśnego Puszczy Knyszyńskiej.

fot. Źródlisko, T. Kryjan

Bogactwo zachowanych ekosystemów leśnych i nieleśnych, naturalny
krajobraz ukształtowany w końcowej fazie zlodowacenia środkowopolskiego oraz krajobraz kulturowy dolin rzecznych i polan o tradycyjnym charakterze, stawiają PKPK w ścisłej czołówce obiektów przyrodniczych w skali kraju. Ten drugi, co do wielkości, park krajobrazowy
w Polsce obejmuje obszar lasów i dolin rzecznych o powierzchni 72 860
ha. Utworzona wokół parku otulina – specjalna strefa ochronna, liczy
53 827 ha.
Niemal cały teren Parku oraz większa część otuliny znajduje się w obrębie europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000, którą tworzą: Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja Knyszyńska” (PLH 200006) oraz
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Puszcza Knyszyńska” (PLB 200003).
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej obejmuje swoimi granicami
głównie tereny leśne, zajmujące ok. 85% jego powierzchni. Pozostały
odsetek stanowią łąki, pola uprawne, wody i zabudowania.

fot. Siedziba Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, M. A. Charyton
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fot. Rezerwat Budzisk, archiwum PKPK

fot. Profesor Witold Sławiński, archiwum PKPK

Cechą charakterystyczną obszaru PKPK jest jego subborealny charakter – typowy dla obszarów położonych na północnym wschodzie Europy, wyrażający się zarówno obecnością specyficznych zbiorowisk
roślinnych przywodzących na myśl południową tajgę jak też występowaniem gatunków związanych z zimnym klimatem, tzw. reliktów polodowcowych, takich jak chamedafne północna Chamaedaphne calyculata, wielosił błękitny Polemonium caeruleum czy wierzba lapońska Salix
lapponum.

SZUKAJCIE MNIE NA ŁĄKACH
W SUPRAŚLU

Zadaniem Parku jest ochrona wartości przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych Puszczy Knyszyńskiej. Park prowadzi szeroko zakrojoną działalność informacyjno-edukacyjną i promocyjną zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak też osób dorosłych.
Do zadań Służby Parku należą działania związane z identyfikacją i weryfikacją obiektów cennych przyrodniczo i kulturowo oraz ich monitoring wraz z oceną zagrożeń.
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Pisząc o Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej nie sposób nie
wspomnieć o jego patronie Profesorze Witoldzie Sławińskim. Profesor
do Puszczy Knyszyńskiej trafił dość późno, bo w szóstej dekadzie swego życia. Zafascynowany bogactwem przyrodniczym tego obszaru stał
się jej prawdziwym odkrywcą dla świata nauki i propagatorem objęcia ochroną. Prowadził badania flory i fauny dolin rzecznych Supraśli,
Płoski i Cieliczanki. Był orędownikiem zachowania ich w stanie niezmienionym dla przyszłych pokoleń. Zaniepokojony postępującą degradacją środowiska przyrodniczego wystąpił z nowatorską inicjatywą
utworzenia Rezerwatu Przyrodniczo- Krajobrazowego „Supraśl”, jednak
ówczesne władze, mimo wcześniejszych deklaracji zarzuciły projekt.

PUSZCZA KNYSZYŃSKA OBSZAR CHRONIONY
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Niestety, Profesorowi nie dane było dożyć objęcia ochroną jego ukochanej Puszczy. Zmarł 4 września 1962 r. Pochowany został na supraskim
cmentarzu.
Idee Profesora jednak przetrwały. Walory przyrodniczo-krajobrazowe,
etnograficzne i historyczne Puszczy zostały zauważone i docenione.
Najpierw w 1986 r. wyznaczono Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Knyszyńska, a w 1988 roku powołano Park Krajobrazowy Puszczy
Knyszyńskiej.
Jakim człowiekiem był Profesor Sławiński? Na pewno nietuzinkowym.
Botanik, przyrodnik, podróżnik, geograf, filozof, posiadający rozległą
wiedzę z zakresu historii i sztuki w pełni zasługuje na miano człowieka renesansu. Pracowity, honorowy i bezkompromisowy, a jednocześnie skromny i otwarty, potrafiący zaskarbić sympatię i szacunek.
Z jednej strony charyzmatyczny, budzący respekt wykładowca, zdanie
egzaminu u którego uchodziło za wyjątkowo trudne, z drugiej strony
„Dziadek”, jak z sympatią nazywali go studenci, których, jeśli znaleźli
się w trudnej sytuacji zdarzało mu się wspierać finansowo. Do historii przeszło zdanie „Szukajcie mnie na łąkach w Supraślu” kierowane
do studentów, którym nie udało się zdać egzaminu w pierwszym terminie. W latach 50. i 60. ubiegłego wieku już samo dotarcie z Białegostoku do Supraśla stanowiło sprawdzian motywacji studenta, nie mówiąc
o odszukaniu Profesora i zdaniu egzaminu. Pozostawione przez Profesora Witolda Sławińskiego barwne, niemalże poetyckie opisy przyrody,
świadczą o wielkiej wrażliwości autora, co nie umniejsza ich wartości
naukowej. Warto pamiętać, że to właśnie Profesor, znając dobroczynny
wpływ na zdrowie okolicznych borowin, pierwszy dostrzegł potencjał
Supraśla jako przyszłego uzdrowiska. Z zachowanych informacji dotyczących biografii Profesora wyłania się przede wszystkim obraz naukowca, ale też zasługującego na pamięć i najwyższe uznanie społecznika – wizjonera, który pod względem świadomości potrzeby ochrony
zasobów środowiska naturalnego zdecydowanie wykraczał poza ramy
swojej epoki.
fot. A. Kudlewski
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Nadleśnictwa PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ
Tereny leśne Puszczy Knyszyńskiej administrowane są przez Państwowe
Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”, zarządzane przez 7 Nadleśnictw:
Czarna Białostocka, Dojlidy, Knyszyn, Krynki, Supraśl, Waliły i Żednia.

Nadleśnictwo Czarna Białostocka
Nadleśnictwo Czarna Białostocka położone jest na terenie powiatów:
białostockiego i sokólskiego. Lasy Nadleśnictwa w zdecydowanej większości należą do kompleksu Puszczy Knyszyńskiej i są jednymi z bardziej zróżnicowanych biologicznie i najbardziej zasobnych lasów
w Polsce.
Powierzchnia gruntów Nadleśnictwa wynosi 26 041,61 ha. W jego skład
wchodzą obręby leśne Czarna Białostocka, Kumiałka i Złota Wieś , które podzielone zostały na 18 leśnictw. Przeważają tu siedliska lasowe
z dominacją sosny (38,56 %) i dębu (20,27 %). Dominującymi typami
siedliskowymi lasu w Nadleśnictwie są lasy mieszane świeże (36,03%)
oraz lasy świeże (32,79%). W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Czarna Białostocka znajduje się wiele cennych walorów przyrodniczych.
Ustanowiono tu cztery rezerwaty przyrody: Budzisk, Jesionowe Góry,
Starodrzew Szyndzielski, Taboły. Spośród pozostałych form ochrony
przyrody pozostających w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Czarna
Białostocka należy wymienić: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej,
w skład którego wchodzi 17,1%7 powierzchni Nadleśnictwa, 5 obszarów
Natura 2000, Obszar Chronionego Krajobrazu „ Wzgórza Sokólskie”, 77
pomników przyrody.

przebywania ptaków: orlika krzykliwego Clanga pomarina – 13 stref,
bielika Haliaeetus albicilla – 2 strefy, bociana czarnego Ciconia nigra – 1
strefa, włochatki zwyczajnej Aegolius funereus – 1 strefa8.

Nadleśnictwo Dojlidy
Nadleśnictwo Dojlidy gospodaruje na południowo-zachodnim skraju
Puszczy Knyszyńskiej. Swym zasięgiem terytorialnym obejmuje obszary wokół miasta Białystok, ograniczone od południa i zachodu rzeką
Narew. Nadleśnictwo Dojlidy położone jest w powiecie białostockim
oraz obejmuje miasto na prawach powiatu – Białystok.
Powierzchnia gruntów Nadleśnictwa wynosi 16 147,60 ha. W jego skład
wchodzą obręby leśne Dojlidy i Katrynka, które zostały podzielone
na 16 leśnictw. Obszar Nadleśnictwa Dojlidy leży w dorzeczu Narwi,
na wysoczyźnie wznoszącej się przeciętnie na wysokości 150 – 170 m
n.p.m. Dominującymi typami siedliskowymi są bory mieszane świeże
(52,79 %) i lasy mieszane świeże (25,48%).Teren nadleśnictwa odznacza
się bogactwem flory, wśród której wiele gatunków podlega ochronie
całkowitej lub częściowej. Funkcjonują tu trzy rezerwaty przyrody: Antoniuk, Las Cieliczański, Kulikówka.
W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Dojlidy występują różne formy ochrony przyrody m.in: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej,
w skład którego wchodzi 20,8% powierzchni Nadleśnictwa, 7 obszarów
Natura 2000, Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi”, użytek
ekologiczny „Żurawka”, 35 pomników przyrody. Utworzono także 8 stref
obejmujących ochroną miejsca rozrodu i regularnego przebywania
ptaków: orlika krzykliwego – 3 strefy, bielika – 3 strefy, bociana czarnego – 1 strefa, włochatki zwyczajnej – 1 strefa.

Na terenie Nadleśnictwa Czarna Białostocka utworzono 9 stref ochronnych chronionego porostu granicznika płucnika Lobaria pulmonaria
oraz 17 stref obejmujących ochroną miejsca rozrodu i regularnego
7 Przy obliczaniu powierzchni danego nadleśnictwa pokrywającego się z obszarem PKPK
pod uwagę wzięto całkowity obszar nadleśnictwa oraz obszar PKPK wraz z otuliną.
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8d
 ane dotyczące stref ochronnych w poszczególnych nadleśnictwach opracowano
na podstawie rejestru stref ochrony przyrody RDOŚ w Białymstoku; stan na dzień
01.07.2017.
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Nadleśnictwo Knyszyn
Nadleśnictwo Knyszyn położone jest w powiatach: białostockim, monieckim i zambrowskim. Lasy Nadleśnictwa Knyszyn w dużej części
wchodzą w skład Puszczy Knyszyńskiej. Od północy i zachodu Nadleśnictwo Knyszyn graniczy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym.
Powierzchnia gruntów nadleśnictwa wynosi 12 612,57 ha. W jego skład
wchodzą obręby leśne Knyszyn i Trzcianne, które zostały podzielone
na 13 leśnictw.
Dominującym typem siedliskowym lasu w Nadleśnictwie jest las mieszany świeży (32,31%), następnie bór mieszany świeży (22,32%), bór
świeży(17,49%) i las świeży, którego udział stanowi 7,17 %. Gatunkiem
przeważającym na tym terenie jest sosna zwyczajna (70,97%). Wśród
drzew liściastych największy udział w drzewostanach mają brzoza
(9,72%) i olsza (8,46%).
Bogactwo i zróżnicowanie przyrodnicze regionu wpłynęło na ustanowienie sześciu rezerwatów przyrody na terenie Nadleśnictwa Knyszyn trzy z nich położone są w obrębie Puszczy Knyszyńskiej, są to rezerwaty:
Karczmisko, Krzemianka i Wielki Las. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Knyszyn występują także inne formy ochrony przyrody tj.: Park
Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, w skład którego wchodzi 8,5% powierzchni Nadleśnictwa, 7 Obszarów Natura 2000, Obszar Chronionego
Krajobrazu „Dolina Narwi”, Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina
Biebrzy”, użytek ekologiczny Bagno Tykocin”, obszary Natura 2000, 41
pomników przyrody. Na terenie Nadleśnictwa Knyszyn utworzono 14
stref obejmujących ochroną miejsca rozrodu i regularnego przebywania ptaków: orlika krzykliwego – 7 stref, bielika – 5 stref, bociana czarnego – 1 strefa, puchacza zwyczajnego Bubo bubo – 1 strefa.
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na w obrębie Wzgórz Sokólskich, zaś zachodnia i południowa wchodzi w skład Wysoczyzny Białostockiej. Rzeźba terenu charakteryzuje
się niezwykle zróżnicowanym krajobrazem. Południowo-zachodnia
część Nadleśnictwa obejmuje swym zasięgiem Puszczę Knyszyńską.
Powierzchnia gruntów Nadleśnictwa wynosi 14 842,37 ha i składa się
z jednego obrębu leśnego Krynki, który został podzielony na 11 leśnictw.
Dominujące typy siedliskowe lasu w Nadleśnictwie Krynki to bory mieszane świeże (47,56%) oraz lasy mieszane świeże (37,48%). Głównym
gatunkiem tworzącym drzewostany w Nadleśnictwie Krynki jest sosna,
która panuje na 69,96 % powierzchni leśnej zalesionej. Na dużo mniejszym areale występują drzewostany z panującym świerkiem (10,47 %).
Z drzew liściastych największy udział powierzchniowy ma dąb (8,25%).
Najcenniejsze siedliska przyrodnicze nadleśnictwa objęte zostały
ochroną rezerwatową w Rezerwacie Góra Pieszczana i Rezerwacie Nietupa. Spośród pozostałych form ochrony przyrody pozostających w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Krynki należy wymienić m.in.: Park
Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, w skład którego wchodzi 26,8%
powierzchni Nadleśnictwa, 2 Obszary Natura 2000, Obszar Chronionego Krajobrazu „ Wzgórza Sokólskie”, użytek ekologiczny „Bagno Rudaki”,
użytek ekologiczny „Skrabacinka”, 27 pomników przyrody. Na terenie
Nadleśnictwa Krynki utworzono także 12 stref obejmujących ochroną
miejsca rozrodu i regularnego przebywania ptaków: orlika krzykliwego – 3 strefy bielika – 1 strefa, cietrzewia zwyczajnego Lyrurus tetrix – 5
stref, włochatki zwyczajnej – 3 strefy.

Nadleśnictwo Supraśl

Nadleśnictwo Krynki

Nadleśnictwo Supraśl położone jest w środku kompleksu leśnego Puszczy Knyszyńskiej i swoim zasięgiem obejmuje jego najcenniejsze fragmenty. Pod względem administracyjnym zajmuje obszar powiatu białostockiego i sokólskiego.

Nadleśnictwo Krynki położone jest we wschodniej części Parku, w powiecie sokólskim. Północno-wschodnia część obszaru jest położo-

Powierzchnia gruntów Nadleśnictwa wynosi 17 455,94 ha. W jego skład
wchodzą dwa obręby leśne - Sokółka i Supraśl, które zostały podzielo-
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ne na 11 leśnictw. Na terenie Nadleśnictwa Supraśl występują niemal
wszystkie nizinne typy siedliskowe lasu. Największą powierzchnię zajmują bór mieszany świeży (41,89 %) oraz las mieszany świeży (37,52 %).
W lasach króluje wspaniała, smukła i strzelista sosna supraska – jej
udział powierzchniowy w nadleśnictwie wynosi 77,33%. Najcenniejsze
przyrodniczo fragmenty terenów Nadleśnictwa Supraśl zostały objęte
ochroną częściową lub ścisłą w ramach 11 rezerwatów przyrody (Stare
Biele, Woronicza, Międzyrzecze, Stara Dębina, Jałówka, Krzemienne Góry,
Krasne, Budzisk, Surażkowo, Kozłowy Ług oraz rezerwat ścisły – Bahno
w Borkach). Zasięgiem terytorialnym Nadleśnictwo obejmuje: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, w którego skład wchodzi 73,2% powierzchni Nadleśnictwa, 2 Obszary Natura 2000, Obszar Chronionego
Krajobrazu „Wzgórza Sokólskie”. Znajduje się tu 49 pomników przyrody.
Na terenie Nadleśnictwa Supraśl utworzono także 5 stref ochronnych
chronionego porostu – granicznika płucnika oraz 14 stref obejmujących ochroną miejsca rozrodu i regularnego przebywania ptaków: orlika
krzykliwego – 11 stref, kani rudej Milvus milvus – 1 strefa, włochatki zwyczajnej – 2 strefy.

Nadleśnictwo Waliły
Nadleśnictwo Waliły położone jest we wschodniej części województwa
podlaskiego w powiecie białostockim.
Powierzchnia gruntów Nadleśnictwa wynosi 15 817,16 ha. W jego skład
wchodzi jeden obręb leśny Waliły, który został podzielony na 10 leśnictw. W obszarze nadleśnictwa dominującymi typami siedliskowymi
lasu są bory mieszane świeże (65,10%), bory świeże (12,51%) i lasy mieszane świeże (9,53%). Większość terenu nadleśnictwa porastają drzewostany sosnowe. Tereny zachowane w stanie naturalnym lub mało
zmienionym oraz wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi zostały objęte ochroną rezerwatową. Na terenie Nadleśnictwa znajdują się trzy rezerwaty przyrody: Chomontowszczyzna, Jezioro
Wiejki, Rabinówka.
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W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Waliły znajdują się także: Park
Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w skład, którego wchodzi 26,3%
powierzchni Nadleśnictwa, 2 obszary Natura 2000, 15 pomników przyrody, Obszar Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Sokólskie”. Utworzono
tu 9 stref obejmujących ochroną miejsca rozrodu i regularnego przebywania ptaków: orlika krzykliwego – 5 stref, bielika – 1 strefa, włochatki
zwyczajnej – 3 strefy.

Nadleśnictwo Żednia
Nadleśnictwo Żednia leży w zasięgu województwa podlaskiego, na terenie powiatów: białostockiego i hajnowskiego. Zlokalizowane jest pomiędzy rzeką Supraśl na północy i rzeką Narew na południu. Drzewostany Nadleśnictwa Żednia tworzą w większości cenne pod względem
przyrodniczym lasy Puszczy Knyszyńskiej. Na obszarze zarządzanym
przez Nadleśnictwo zlokalizowane jest jedno z najbardziej okazałych
na Podlasiu pasmo wzniesień - Wzgórza Świętojańskie rozciągające
się na długości 23 km, a wysokości względne dochodzą tu do 70 m.
Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa Żednia wynosi 30 070,78 ha, z czego
powierzchnia leśna i związana z gospodarką leśną wynosi 29 349,88 ha
(stan na 1.01.2009r.) . Najcenniejsze pod względem przyrodniczym obszary zostały objęte ochroną w postaci rezerwatów przyrody: Gorbacz
i Las Cieliczański. Północna część terenów Nadleśnictwa Żednia położona jest w granicach Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej,
w skład którego wchodzi 27,2% powierzchni Nadleśnictwa. W zasięgu
terytorialnym Nadleśnictwa znajdują się także: 4 obszary Natura 2000,
Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi” oraz 25 pomników
przyrody.
Na terenie Nadleśnictwa Żednia utworzono 34 strefy obejmujące ochroną miejsca rozrodu i regularnego przebywania ptaków: orlika krzykliwego – 26 stref, bielika – 2 strefy, bociana czarnego – 2 strefy, włochatki
zwyczajnej – 4 strefy.
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relikty glacjalne stanowią:
brzoza niska Betula humilis, chamedafne północna, wielosił błękitny
Polemonium caeruleum, wierzba lapońska Salix lapponum i in.;

fot. Łoś, M. Kurzawa

PRZYRODA PUSZCZY KNYSZYŃSKIEj
Puszcza Knyszyńska jest obszarem bardzo cennym i zróżnicowanym
przyrodniczo, wciąż odkrywanym. W ostatnich latach, powstaje coraz
więcej prac naukowych i popularno-naukowych traktujących o tym
wyjątkowym obszarze. Badania wskazują, że praktycznie każda gromada świata roślin i zwierząt ma swoich rzadkich, a nawet unikatowych
przedstawicieli w puszczańskich ostępach.
Na poznany, jak dotąd, świat przyrody ożywionej Puszczy Knyszyńskiej
składa się:
Flora:
•8
 43 gatunki roślin naczyniowych (w tym 26 gatunków paprotników),
spośród których 107 gatunków jest zagrożonych wyginięciem w Polsce lub objętych specjalnym statusem prawnym;
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z innych cennych gatunków roślin występują tu m.in.: arnika górska Arnica montana, bagnica torfowa Scheuchzeria palustris, buławnik czerwony Cephalanthera rubra, dzwonecznik wonny Adenophora
liliifolia, dzwonek szerokolistny Campanula latifolia, fiołek torfowy
Viola epipsila, goździk piaskowy Dianthus arenarius, groszki wielkoprzylistkowy Lathyrus pisiformis i wschodniokarpacki L. laevigatus,
gruszyczki Pyrola spp., konietlica syberyjska Trisetum sibiricum, kruszczyki Epipiactis spp., leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum,
lipiennik Loesella Liparis loeselii, listery Listera spp., naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora, orlik pospolity Aquilegia vulgaris, pełnik
europejski Trollius europaeus, podkolany Platanthera spp., pomocnik
baldaszkowaty Chimaphila umbellata, pióropusznik strusi Matteuccia struthiopteris, pszczelnik wąskolistny Dracocephalum ruyschiana,
rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, rzepik szczeciniasty Agrimonia pilosa, sasanka otwarta Pulsatilla patens, stoplamki Dactylorhiza spp., turówka leśna Hierochloë australis, turzyce bagienna Carex
limosa, delikatna C. disperma i życicowa C. loliacea, widłaki Lycopodium
spp., Diphasiastrum spp.
• przynajmniej 156 gatunków mchów Bryophyta, w tym 22 gatunki torfowców Sphagnum;
spośród rzadkich na niżu i ginących gatunków z grupy torfowiskowych reliktów glacjalnych występują tu:
haczykowiec błyszczący Hamatocaulis vernicosus, widłoząb Bergera
Dicranum undulatum blotniszek wełnisty Helodium blandowii, rokiet
Hypnum pratense, mszar nastroszony Paludella squarrosa i błyszcze
włoskowate Tomenthypnum nitens.
• 42 gatunki wątrobowców Marchantiophyta;
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spośród gatunków rzadkich występują tu:
Bazzania trilobata, Jamesoniella autumnalis, Lophozia incisa Anastrophyllum hellerianum, Nowellia curvifolia, Odontoschisma denudatum,
Riccardia sinuata.
Grzyby i porosty (grzyby zlichenizowane):
• ok. 130 gatunków grzybów makroskopowych Fungi;
• 361 gatunków porostów Lichenes:
nowymi dla Polski północno-wschodniej i bardzo rzadkimi taksonami w kraju są: Anisomeridium nyssaegenum, Biatorella ochrophora,
Chromatochlamys muscorum, pakość Leptogium teretiusculum, pawężnica Peltigera membranacea, złotorost Xanthoria ulophyllodes, otwornica Pertusaria alpina, brodaczka Usnea tuberculata;
relikty puszczańskie, stanowiące resztki wcześniejszej bioty, która tu
występowała, egzystujące w izolowanych populacjach w najlepiej zachowanych ekosystemach leśnych Puszczy:
granicznik płucnik Lobaria pulmonaria, mąkla rozłożysta Evernia
divaricata, otocznica lśniąca Pyrenula nitida, pismaczek pęcherzykowaty Opegrapha vermicellifera, puchlinka ząbkowata Thelotrema lepadinum, tarczynka dziurkowana Menegazzia terebrata, trzonecznica
siarkowa Chaenotheca brachypoda.

• 38 gatunków ryb, w tym głowacz białopłetwy Cottus gobio, piskorz Misgurnus fossilis, różanka pospolita Rhodeus sericeus.
• 1
 2 gatunków płazów Amphibia, w tym kumak nizinny Bombina bombina, rzekotka drzewna Hyla arborea, traszka grzebieniasta Triturus
cristatus.
• 5 gatunków gadów Reptilia.
• 223 gatunki ptaków, z czego 157 to gatunki lęgowe; występują tu rzadkie i cenne gatunki takie jak: bielik, bocian czarny, cietrzew zwyczajny,
derkacz Crex crex, dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos, dzięcioł
trójpalczasty Picoides tridactylus, łęczak Tringa glareola, orlik krzykliwy,
pliszka cytrynowa Motacilla citreola, sóweczka zwyczajna Glaucidium passerinum, trzmielojad zwyczajny Pernis apivorus, włochatka zwyczajna.
• 1
 9 gatunków drobnych ssaków Miromammalia, wśród nich koszatka
leśna Dryomys nitedula, orzesznica leszczynowa Muscardinus avellanarius i smużka leśna Sicista betulina.
• 1
 4 gatunków nietoperzy Chiroptera, w tym mopek zachodni Barbastella barbastellus.
• 2
 0 gatunków pozostałych ssaków Mammalia, w tym bóbr Castor fiber,
ryś Lynx lynx, wilk Canis, wydra Lutra lutra lupus i żubr Bison bonasus.

Fauna:
• 5
 50 gatunków chrząszczy, w tym pachnica dębowa Osmoderma eremita, pogrzybnica Mannerheima Oxyporus mannerheimii, zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus.
• 3
 80 gatunków pająków, w tym Drassyllus lutetianus, Macranus excavatus, Philodromus aureolus, Pirata piccolo, pirata uliginosus.
•o
 k. 100 gatunków motyli, w tym: czerwończyk fioletek Lycaena helle,
przeplatka aurinia Euphydryas aurinia, szlaczkoń szafraniec Colias
myrmidone.
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fot. Arnika górska, D. Wołkowycki
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WYBRANE WALORY PRZYRODNICZE
PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ
Poniżej krótko scharakteryzowano wybrane, zasługujące na uwagę walory przyrodnicze.

Sasanka otwarta Pulsatilla patens

fot. Sasanka otwarta, archiwum PKPK

fot. Kruszczyk błotny, D. Wołkowycki
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Sasanka otwarta jest jednym z najwcześniej zakwitających gatunków
flory naszego kraju i jednocześnie jednym z najpiękniejszych zwiastunów wiosny. Zakwita już w marcu, kiedy w runie borów sosnowych
pojawiają się jej piękne niebiesko-fioletowe, szeroko otwarte kwiaty,
od których pochodzi jej nazwa. Okazałe kwiaty sasanki są chętnie zapylane przez owady, głównie pszczołowate. Sama roślina nie jest okazała,
bo dorasta maksymalnie do 20 cm. Ponadto gatunek ten charakteryzuje
wzniesiona i silnie owłosiona łodyga oraz ostro zakończone listki, które również obficie pokrywa srebrzysto-biały meszek. Zawarte w roślinie
substancje mają zarówno właściwości trujące, jak i lecznicze. Mogą one
powodować m.in. podrażnienie i przekrwienie błon śluzowych i skóry.
PUSZCZA KNYSZYŃSKA OBSZAR CHRONIONY
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Sasanka otwarta występuje w widnych lasach oraz na terenach otwartych, na glebach suchych i świeżych, ubogich w składniki mineralne.
W Puszczy Knyszyńskiej spotkać ją można w borach sosnowych oraz na
ich nasłonecznionych obrzeżach. Występuje na około 50 stanowiskach.
Sasanka otwarta jest w Polsce objęta ścisłą ochroną gatunkową oraz
jest chroniona prawem Unii Europejskiej.

doczna w terenie w okresie kwitnienia. Uroku kwiatom dodają ciemnozielone ozdobne liście, o „drabinkowatym”, pierzastym podziale. Jako
roślina miododajna wielosił jest chętnie odwiedzany przez pszczoły.
W medycynie ludowej odwar z wielosiłu stosowany był jako środek wykrztuśny, uspokajający i nasenny.

Sosna zwyczajna Pinus sylvestris
Wielosił błękitny Polemonium coeruleum

fot. Sosna supraska, K. Gajda
fot. Wielosił błękitny, archiwum PKPK

Wielosił błękitny jest wieloletnią rośliną zielną dorastającą nawet
do 1 m wysokości, o dość grubej, wzniesionej i mocno rozgałęzionej
łodydze. Preferuje żyzne i wilgotne gleby w miejscach otwartych lub
częściowo zacienionych – występuje w zaroślach oraz na torfowiskach
niskich. Jest reliktem glacjalnym naszej flory. W Puszczy Knyszyńskiej
spotykany dość często w dolinach rzek.
Wielosił, kwitnący w czerwcu i lipcu, wyróżnia się pięknymi kwiatami
o niebieskiej barwie z kontrastującymi żółto- pomarańczowymi pylnikami skierowanymi ku dołowi. Dzięki intensywnemu ubarwieniu dużego i mocno rozgałęzionego kwiatostanu, roślina jest doskonale wi32
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Spośród puszczańskich drzew w szczególny sposób wyróżnia się sosna.
Powszechnie występująca w Polsce sosna zwyczajna, pod wpływem specyficznych warunków Puszczy Knyszyńskiej w części siedlisk, znacząco
różni się od swoich kuzynek z innych lasów. Strzelista, o prostym, niemal bezsęcznym pniu i wysoko osadzonej, niewielkiej koronie zaliczana jest do ekotypu określanego jako sosna supraska. Bywa też nazywana sosną masztową, gdyż w XVI i XVII w. stanowiła ceniony i poszukiwany na rynkach europejskich materiał, z którego wytwarzano maszty
żaglowców. Pnie sosnowe spławiane Supraślą do Narwi a dalej Wisłą do
Gdańska trafiały do warsztatów szkutniczych nawet w tak odległych
krajach jak Anglia czy Hiszpania. Bardzo dobre właściwości techniczne
PUSZCZA KNYSZYŃSKA OBSZAR CHRONIONY
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drewna sosen supraskich sprawiają, że również obecnie są one cenione
w przemyśle drzewnym.
Sosnę od wieków upodobała sobie miejscowa ludność. Wotywne kapliczki i krzyże umieszczane na pniach nadają drzewom aurę świętości i zapewniają nietykalność. „Święte sosny” odegrały rolę w czasie
Powstania Styczniowego, kiedy to kapliczki pełniły role skrzynek kontaktowych, w których pozostawiano meldunki. W czasach sprzed upowszechnienia się hodowli pszczół w ulach, to zwykle w pniach sosen
drążono (dziano) barcie lub umieszczano na nich kłody bartne. Takie
zrekonstruowane, zasiedlone przez roje leśne pasieki, można spotkać
w Puszczy Knyszyńskiej także obecnie.
W starszych, puszczańskich drzewostanach sosnowych można zaobserwować drzewa z tzw. spałami żywiczarskimi – charakterystycznymi
śladami pozyskiwania żywicy w celach gospodarczych, którego zaniechano na początku lat 90. ubiegłego wieku.
Dominująca w puszczańskich drzewostanach sosna wydzielając olejki
eteryczne, tworzy – w sensie dosłownym – korzystny mikroklimat. Wykazano korzystny wpływ borów sosnowych na osoby cierpiące na choroby układu oddechowego. Dłuższe przebywanie pośród sosen uspokaja i obniża ciśnienie krwi, dostarczając niewątpliwie także wrażeń
natury estetycznej.
Sosna jest gatunkiem o wyjątkowo szerokiej amplitudzie ekologicznej,
zasiedla zarówno siedliska zabagnione, zwłaszcza torfowiska wysokie i przejściowe, jak i skrajnie suche, porastając piaszczyste wydmy.
Z żyźniejszych siedlisk w naturze wypierana jest jednak przez drzewa
liściaste. Sosna jest gatunkiem siedliskotwórczym i „parasolowym” dla
powiązanych wieloma zależnościami roślin, grzybów i zwierząt zasiedlających bory. Bez łagodnej osłony jej koron, przepuszczających wiele
światła i bez modyfikacji środowiska glebowego, kształtowanego przez
grubą, kwaśną ściółkę sosnową, niektóre gatunki nie znajdowałyby
dla siebie dogodnych miejsc występowania. Do takich gatunków ściśle
związanych z borami sosnowymi wśród roślin należą w Puszczy m.in.
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arnika górska, goździk piaskowy, pomocnik baldaszkowaty, sasanka
otwarta, widlicze: cyprysowaty i spłaszczony, widłak goździsty, niektóre
gatunki gruszyczek, a wśród zwierząt m.in. dzięcioł czarny i włochatka.
Widne bory sosnowe przez całe stulecia kształtowane były przez człowieka i dlatego należą do lasów o charakterze kulturowym. Szczególną
rolę odgrywali w tym względzie bartnicy, przypadkowo lub celowo wypalający dno lasów bartnych po to, by kształtować w nich runo pełne
wrzosu i innych roślin, dających pożytek pszczołom. Sosna należy do
tzw. pirofitów, czyli roślin przystosowanych do znoszenia oddziaływań
ognia, a nawet pozytywnie nań reagujących. Przyziemne, krótkotrwałe
pożary nie uszkadzały drzew okrytych grubą korą, a sprzyjały uwalnianiu nasion z szyszek, których łuski rozchylają się pod wpływem wysokiej temperatury. Dawały też siewkom sosny dużo przestrzeni wolnej
od konkurencji, za to bogatej w biogeny, uwolnione ze spalonej ściółki i runa. Bory sosnowe były dawniej czyszczone z posuszu i leżaniny,
zbieranej na opał. Ściółkę wygrabiano, by ocieplać wiejskie chaty, rozściełając ją na strychach i moszcząc „zagaty” wokół zewnętrznych ścian
domów. I pożary, i pozyskiwanie opału oraz ściółki powodowały ubytki
biomasy przede wszystkim z dna lasu, podczas gdy drzewostany pozostawały w niektórych miejscach nienaruszone, dożywając przeszło 300
lat, lub też użytkowane były tylko przerębowo. Dopiero druga połowa
wieku XIX, wraz z wielkoobszarowymi zrębami, przyniosła odwrócenie
tej sytuacji. Wiek XX do zainicjowanych wcześniej zmian w gospodarce leśnej dodał m.in. użyźnianie się borów sosnowych, spowodowane
w sporej mierze przez opad związków azotu z obszarów rolnych. Przeobrażenia te sprawiają, że ekosystemy borów sosnowych bardzo zubożały pod względem przyrodniczym, a zachowanie ich walorów wymaga
dziś aktywnych działań ochronnych.
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Borealna świerczyna bagienna Sphagno girgensohnii-Piceetum

ochroną konserwatorską. Obecnie wszelkie lasy bagienne (oprócz olsów) i łęgowe są chronione jako tzw. siedliska priorytetowe w systemie
Natura 2000. Warto zaznaczyć, że obszarom bagiennym przypada istotna rola w gospodarce i retencji wodnej terenu PKPK.

Lasy grądowe Tilio-Carpinetum

fot. Borealna świerczyna bagienna, D. Wołkowycki

Specyficznym typem lasu, charakterystycznym dla Puszczy Knyszyńskiej, jak i innych puszcz północnego wschodu Polski, jest borealna
świerczyna na torfie. To siedlisko, przywodzące na myśl tajgę południowej części Syberii, zajmuje na terenie Puszczy ogółem powierzchnię ponad 470 ha. Jest to mroczny bór świerkowy wykształcający się
na mezotroficznych torfowiskach zasilanych przez wody spływające
ku dnom dolin rzecznych i zagłębień bezodpływowych. Zróżnicowanie w obrębie tego zbiorowiska spowodowało wyodrębnienie formy
uboższej (podzespół myrtilletosum) oraz żyźniejszej thelypteridetosum,
tzw. świerczyny paprociowej – wyraźnie bogatszej florystycznie. Charakterystyczną cechą świerczyn bagiennych jest bogata warstwa mszysta, w której przeważają mchy torfowce oraz wątrobowce. Świerczyny
tego typu cechuje obecność roślin typowych dla obszarów Europy północnej: gwiazdnicy długolistnej Stellaria longifolia, storczyka – listery
sercowatej Listera cordata, turzycy życicowej Carex loliacea i widłaków
– m.in. widłaka jałowcowatego Lycopodium annotinum. To z Puszczy
Knyszyńskiej pochodzi większość opracowań naukowych dotyczących
świerczyn bagiennych, co przyczyniło się do objęcia znacznej ich części
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fot. Rezerwat Jesionowe Góry, M. Stepaniuk

Grądy to cieniste lasy liściaste z dominacją grabu i dużym udziałem
bylin (m.in. cebulkowych i bulwkowych, tzw. geofitów) w runie, krótkotrwale, ale masowo zakwitających wczesną wiosną, przed pełnym rozwojem liści na drzewach. Lasy grądowe zajmują największą powierzchnię spośród wszystkich siedlisk objętych ochroną w systemie Natura
2000 na terenie Puszczy Knyszyńskiej. Wiąże się to ze znacznym zróżnicowaniem ekologicznym poszczególnych podzespołów grądu, które
mogą zasiedlać prawie wszystkie siedliska o charakterze mezo- i eutroficznym. Najlepiej zachowane grądy występują w środkowej i północnej części Puszczy Knyszyńskiej: w nadleśnictwach Supraśl i Czarna
Białostocka. Zróżnicowanie występujące w obrębie tego siedliska spowodowało wyróżnienie następujących podzespołów:
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Zespół Tilio-Carpinetum melittetosum (=Melitti-Carpinetum) – grąd miodownikowy. Zajmuje duże powierzchnie na grzbietach wyniesionych
form terenu: na wzgórzach morenowych i kemowych. Najbardziej naturalne drzewostany cechuje dominacja grabu ze znaczącym udziałem
dębu i domieszką lipy, sosny i świerka. W podszycie znaczący udział ma
leszczyna. W runie dominują mezotroficzne gatunki grądowe z wyraźnym udziałem gatunków borowych. Cechą wyróżniającą zespół w stosunku do pozostałych grądów jest wyraźny udział gatunków ciepłolubnych: miodownik melisowaty Melittis melissophyllum, kokoryczka wonna
Polygonatum odoratum, klinopodium pospolite Calamintha vulgaris, turzyca pagórkowa Carex montana, dzwonek brzoskwiniolistny Campanula
persicifolia, pierwiosnek lekarski Primula officinalis. Grądy miodownikowe zanikają współcześnie na szeroką skalę, przekształcając się w grądy
typowe, czemu towarzyszy wymieranie gatunków ciepłolubnych.
Zespół Tilio-Carpinetum mercurialetosum – grąd szczyrowy. Grąd szczyrowy stanowi jedną z najciekawszych form występowania tego typu
lasów liściastych. Wśród grądów wysokich zajmuje najmniejszą powierzchnię, lokując się wyspowo na szczytach form pagórkowatych
i wzgórz (najczęściej kemów), zbudowanych z gruboziarnistych utworów zawierających węglan wapnia. Jest to najbardziej eutroficzna (żyzna) postać grądu, czego wyrazem jest wielogatunkowy drzewostan
liściasty: klonowo-lipowy ze znaczącym udziałem jesionu, grabu i sporadycznie wiązu. Cechą wyróżniającą grąd szczyrowy jest bogaty aspekt
wiosennego zakwitania geofitów i wspólna grupa gatunków z grądami wilgotnymi, które zazwyczaj są traktowane jako wskaźniki żyznych
siedlisk wilgotnych np. kostrzewa olbrzymia Festuca gigantea, niecierpek pospolity Impatiens noli tangere, czartawa pospolita Circaea lutetiana, gwiazdnica gajowa Stellaria nemorum, śledziennica skrętolistna
Chrysosplenium alternifolium. Niezwykłe występowanie jesionów (zwykle związanych z wilgotnymi siedliskami dolin rzecznych) na wyniesieniach terenu zostało zauważone już przez pierwszych osadników
w Puszczy i ma swoje odzwierciedlenie w lokalnym nazewnictwie: Jesionowe Góry, Góra Jesionicha.
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Zespół Tilio-Carpinetum typicum – grąd typowy. Bogatsze florystycznie warianty grądu typowego zazębiają się często z opisanym grądem
szczyrowym, zajmując nieco niższe położenie. W drzewostanie dominuje zazwyczaj grab z udziałem świerka, dębu i brzozy, a sporadycznie
także lipy, klonu i osiki. W części środkowej Puszczy (nadl. Czarna Białostocka, obręb Złota Wieś) występują dobrze wykształcone grądy typowe ze starodrzewami brzozowymi lub osikowymi, które świadczą o ich
pochodzeniu z zapustów brzozowo-osikowych.
Zespół Tilio-Carpinetum calamagrostietosum – grąd trzcinnikowy. Jest
to najuboższa postać grądu, gdzie obok dość ubogiego zestawu gatunków właściwych grądom, najsilniej jest wyrażona obecność gatunków
typowych dla borów. Najczęściej w runie są obecne gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea, trzcinnik leśny Calamagrostis arundinacea,
szczawik zajęczy Oxalis acetosella, konwalijka dwulistna Majanthemum
biforium. Na wilgotny charakter siedliska wskazują śmiałek darniowy
Deschampsia caespitosa, tojeść pospolita Lysimachia vulgaris, turzyca
rzadkokłosa Carex remota. W drzewostanie przeważa świerk z udziałem
dębu, brzozy, rzadziej innych gatunków liściastych.
Zespół Tilio-Carpinetum stachyetosum – grąd czyśćcowy. Zajmuje dolne
partie stoków i ich podnóża, najczęściej na granicy z lasami łęgowymi.
W drzewostanie dominuje olsza i jesion z domieszką lipy, grabu i klonu.
Gatunki runa wskazują na eutroficzny i zarazem wilgotny charakter
siedliska. Charakterystyczne jest masowe występowanie geofitów wiosennych. Od grądów wysokich (poza grądem szczyrowym) grąd wilgotny wyróżniają m.in. turzyca rzadkokłosa, śledziennica skrętolistna,
płożymerzyk falisty Mnium undulatum,
Zespół Tilio-Carpinetum circaeaetosum alpinae – grąd murszowy. Jest
to najbardziej wilgotna postać grądu obecna na skraju dolin rzecznych
i obniżeń wytopiskowych zajętych przez siedliska bagienne – olsy
i łęgi. W drzewostanie dominuje świerk i olsza z udziałem jesionu, lipy
i grabu. Runo jest bogate florystycznie – obok gatunków grądowych
duży udział mają gatunki przenikające z łęgów, a nawet z olsów.
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Czerwończyk fioletek Lycaena helle
Czerwończyk fioletek jest niewielkim motylem o rozpiętości skrzydeł
dochodzącej do 25 - 28 mm. Jego nazwa gatunkowa pochodzi od wyraźnego fioletowego połysku występującego na wierzchniej stronie skrzydeł u samca, niekiedy również u samicy. Tylne skrzydło jest czerwonobrunatne z pomarańczowym obrzeżeniem. Na spodzie obu skrzydeł
występują czarne plamki, ograniczone białymi półksiężycami. Gatunek
wydaje dwa pokolenia w ciągu sezonu.

pie. Występuje głównie na terenach nizinnych północno-wschodniej
części Polski. W Puszczy Knyszyńskiej znanych jest 21 stanowisk tego
gatunku.
Szlaczkoń szafraniec w Polsce jest objęty ścisłą ochroną gatunkową
oraz jest chroniony prawem Unii Europejskiej.

Kumak nizinny Bombina bombina

Czerwończyk fioletek związany jest z podmokłymi łąkami w dolinach
rzek oraz torfowiskami niskimi. O jego obecności decyduje rdest wężownik – jedyna roślina żywicielska gąsienic, na której mogą się one
rozwijać i żerować. Bardzo ważna jest również obecność drzew i krzewów stanowiących osłonę przed wiatrem. W Puszczy Knyszyńskiej znanych jest 35 stanowisk tego gatunku.
Czerwończyk fioletek w Polsce jest objęty ścisłą ochroną gatunkową
oraz jest chroniony prawem Unii Europejskiej.

Szlaczkoń szafraniec Colias myrmidone
Szlaczkoń szafraniec jest okazałym motylem dziennym o dużych, intensywnie pomarańczowych skrzydłach. W przypadku tego gatunku występuje silny dymorfizm płciowy. Na zewnętrznym brzegu skrzydeł znajduje się czarna obwódka, która u samicy ozdobiona jest żółtymi plamami.
Z uwagi na ubarwienie jest łatwy do zaobserwowania. Gatunek wydaje
dwa pokolenia w ciągu roku. Motyl ten jest bardzo aktywny w ciągu dnia
- lata szybko i daleko. W poszukiwaniu nektaru potrafi oddalić się nawet
na kilka kilometrów od siedliska lęgowego. Roślinami żywicielskimi gąsienic są różne gatunki szczodrzeńców Chamaecytisus spp.
Ostoją gatunku są środowiska suche i ciepłolubne. Preferuje, suche
śródleśne i przyleśne łąki, polany, wrzosowiska oraz przydroża i przytorza w borach sosnowych. Szczególna wrażliwość na zmiany środowiskowe czyni go jednym z najbardziej zagrożonych gatunków w Euro40
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fot. S. Łupiński

Jest małym i delikatnym płazem przypominającym niewielką, spłaszczoną ropuszkę, którego łatwiej usłyszeć niż dostrzec. Kiedy patrzymy
na niego z góry wygląda dość skromnie. Grzbiet kumaka jest z reguły
mało kontrastowy, najczęściej w odcieniach od popielatego do ciemno–brązowego i występują na nim liczne gruczoły jadowe i śluzowe.
W oczy rzuca się dopiero charakterystycznie zabarwiona brzuszna
strona ciała, która posiada jaskrawo–pomarańczowe, nieregularne
plamy, wyraźnie odróżniające się od ciemnego tła. Jednak żeby ją zobaczyć musimy kumaka przestraszyć, bo dopiero w poczuciu zagrożenia,
przyjmuje on specyficzną pozę, tzw. refleks kumaka, wyginając łukowa-
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to ciało i eksponując to jaskrawe, ostrzegawcze ubarwienie, które ma
odstraszyć potencjalnego napastnika.
W czasie pory godowej można usłyszeć chóralne głosy samców tego gatunku, które najsilniej rozbrzmiewają w godzinach wieczornych, kiedy woda jest najcieplejsza. Są to rytmicznie wydawane dźwięki o nieco
smutnym brzmieniu, dające się porównać do sylaby „kum” lub „uhm”.
Jeśli godujących samców jest dużo to nakładające się głosy, mogą z pewnej odległości przypominać szum wiatru. Miejscami rozrodu, gdzie jednocześnie mamy szansę usłyszeć kumaki, są przeważnie ciepłe i płytkie zbiorniki wodne o bujnej roślinności, pozbawione zanieczyszczeń
- starorzecza, zalewane łąki, stawy rybne, małe jeziorka i oczka wodne,
glinianki, żwirownie czy rowy melioracyjne.
Kumak nizinny jest zwierzęciem ciepłolubnym, silnie przywiązanym
do środowiska wodnego. W odróżnieniu od innych płazów dorosłe kumaki nie wygrzewają się na brzegu zbiornika, lecz cały czas przebywają
w wodzie. Środowisko to opuszczają tylko w poszukiwaniu lądowych
kryjówek do zimowania. W Puszczy Knyszyńskiej występuje na 25 stanowiskach.
Kumak nizinny w Polsce jest objęty ścisłą ochroną gatunkową oraz jest
chroniony prawem Unii Europejskiej.

Traszka grzebieniasta Triturus criststus
Na pierwszy rzut oka przypomina jaszczurkę, jednak w odróżnieniu od
niej, na lądzie kroczy powoli i niezdarnie, wijąc ciałem. Za to w wodzie,
dzięki bocznie spłaszczonemu ogonowi, staje się zwinna i aktywna.
Polska nazwa tego zwierzęcia pochodzi od nieregularnie powcinanego
grzebienia, który ciągnie się po grzbietowej stronie ciała samców w czasie pory godowej, od głowy do końca ciała (z przerwą w miejscu gdzie
zaczyna się ogon). Ów grzebień jest elementem szaty godowej, która ma
zwrócić uwagę samic. Po dostrzeżeniu wybranki, zalotnik rozpoczyna
coś w rodzaju godowego tańca, wygina ciało, trąca samicę pyszczkiem
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fot. S. Łupiński

i macha ogonem. Często też o względy samicy musi rywalizować z innymi samcami.
Traszka grzebieniasta jest naszą najrzadziej spotykaną i największą
traszką. Ma silnie zbudowane, smukłe ciało pokryte szorstką, ziarnistą
skórą. Ubarwiona jest dosyć skromnie – grzbiet i boki ciała są jednolicie ciemne – w odcieniu od popielatego aż po czerń. Kontrastująca
z grzbietem strona brzuszna jest żółta lub pomarańczowa i pokryta
czarnymi plamami, o zmiennym kształcie i liczbie. Charakterystyczną
cechą tego gatunku są czarno-żółto prążkowane palce.
Traszki grzebieniaste, w okresie życia lądowego, zajmują mocno wilgotne środowiska, znajdujące się w pobliżu zbiorników wodnych,
w których odbywał się rozród. Szczególnie ważne dla tego gatunku są
wilgotne lasy liściaste i wszelkiego rodzaju torfowiska. Jednak obecnie traszki grzebieniaste występują na bardzo różnych stanowiskach
będących efektem działalności człowieka, gdzie znajdują się zbiorniki
wodne, takie jak, np. glinianki, doły pożwirowe, rowy melioracyjne, sta-
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wy i rozlewiska, w których mogą się rozmnażać. W czasie życia lądowego traszka grzebieniasta jest aktywna przede wszystkim w nocy. Dzień
spędza zwykle ukryta w schronieniach ziemnych lub pod rozmaitymi
przedmiotami m.in. pod kamieniami, korą w norach gryzoni. W Puszczy Knyszyńskiej występuje na przynajmniej 10 stanowiskach.
Traszka grzebieniasta w Polsce jest objęta ścisłą ochroną gatunkową
oraz jest chroniona prawem Unii Europejskiej.

Derkacz Crex crex

można też znaleźć rzadkie, chronione gatunki, stanowią jego ostoję.
Na skryty tryb życia derkacza zwrócił uwagę Adam Mickiewicz pisząc
w Panu Tadeuszu „…szukać go daremnie, bo on szybuje w trawie jako
szczupak w Niemnie” To bardzo trafne spostrzeżenie – derkacz zdumiewająco sprawnie porusza się wśród gęstej roślinności. Nie bez znaczenia jest również jego ubarwienie. Brunatny wierzch ciała derkacza
pokrywają ciemne, podłużne plamy. Natomiast od spodu jest on szary
i płowy, jedynie brzuch i boki ciała są rdzawo-białawe i pręgowane.
Słuchając nawołującego derkacza ma się wrażenie, że co chwilę odzywa
się z innego miejsca. Efekt potęguje ciągła zmiana ustawienia w stosunku do słuchacza, ponieważ ptak porusza głową i zwraca się w różnych kierunkach. Przyczyną spadku liczebności tego gatunku w Europie jest zanik odpowiednich siedlisk i intensyfikacja rolnictwa, zwłaszcza mechaniczne wykaszanie łąk, powodujące niszczenie lęgów. Warto
w ciepły, majowy wieczór wybrać się na spacer skrajem podmokłych,
nadrzecznych łąk, aby poczuć specyficzny klimat przesycony zapachem traw i ziół, a być może uda się usłyszeć donośny, skrzypiący głos
ich tajemniczego mieszkańca.
Derkacz w Polsce jest objęty ścisłą ochroną gatunkową oraz jest chroniony prawem Unii Europejskiej.

Zimorodek Alcedo atthis
fot. K. Zub

Łacińska nazwa gatunkowa derkacza – Crex crex, doskonale oddaje charakterystyczny głos tego ptaka. Właśnie skrzeczący głos godowy samca: rytmiczy i monotonny, rozlegający się nocą, a w szczycie sezonu lęgowego także
w dzień (od maja do lipca), dostarcza informacji o występowaniu tego niezwykle trudnego do zaobserwowania mieszkańca łąk.
Choć nie jest to gatunek leśny, to właśnie położone w dolinach rzek
Puszczy Knyszyńskiej rozległe, niezbyt intensywnie użytkowane łąki
i pastwiska ze swym bogactwem traw i roślin zielnych, wśród których
44
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Czyste strumienie i rzeki Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej
oraz ich brzegi stanowią środowisko występowania jednego z najbardziej kolorowych polskich ptaków – zimorodka. Pomimo wyjątkowo
efektownego upierzenia, w którym dominuje intensywny błękit przechodzący w turkus, ostro kontrastujący z jaskrawopomarańczowym
spodem ciała, pozostającego w bezruchu ptaka niełatwo zauważyć.
Swoją obecność zdradza jednak dość często przenikliwym, piskliwym
głosem. Najczęściej dostrzeżemy go, kiedy szybkim lotem przemyka
nad lustrem wody, aby ponownie przysiąść w którejś ze swoich czatowni, którymi są najczęściej nisko zwisające nad wodą gałęzie lub koPUSZCZA KNYSZYŃSKA OBSZAR CHRONIONY
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Koszatka leśna Dryomys nitedula

fot. M. Minkiewicz

rzenie drzew, aby z cierpliwością wytrawnego wędkarza oczekiwać na
pojawienie się niewielkiej rybki. Kiedy zimorodek dostrzeże już swoją
ofiarę, błyskawicznie rzuca się w dół i sprawnie nurkuje.
Poza rybami (które zdecydowanie preferuje) w skład jego diety wchodzą też kijanki i wodne bezkręgowce. Gniazdo zimorodki zakładają
w norach, które same wykopują w stromych skarpach brzegowych,
zwykle około pół metra nad lustrem wody, w pionowej skarpie rzeki,
rowu melioracyjnego lub jeziora. Być może widok ptaka wylatującego
nagle „z pod ziemi” przyczynił się do nadania nazwy „ziemiorodek”,
którą później przekształcono. Według innej teorii, nazwa związana
jest z łatwiejszą w zimie obserwacją tych ptaków. Na tle bieli śniegu czy
lodu kolorowy ptak jest bardziej widoczny, co może sprawiać wrażenie
zwiększania się ich liczby właśnie w tym okresie. Zimorodki prowadzą
osiadły tryb życia, o ile nie zmusi ich do wędrówek zamarzanie cieków
wodnych, a tym samym brak dostępności pokarmu, co w ostatnich latach zdarza się rzadko.
Zimorodek w Polsce jest objęty ścisłą ochroną gatunkową oraz jest
chroniony prawem Unii Europejskiej.
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fot. K. Zub

Należy do niewielkich gryzoni z rodziny pilchowatych (popielicowatych) Gliridae o zmiennie ubarwionym grzbiecie – od popielatego do
rudego i białym futerku na brzuchu. To co wyróżnia koszatkę spośród
innych drobnych ssaków, to ciemne obwódki wokół oczu, tworzące
jakby „okulary” i puszysty ogon w odcieniu żółto-szarym. Koszatka
związana jest z większymi kompleksami leśnymi. Preferuje lasy liściaste i mieszane, chociaż może być spotykana też w lasach iglastych, zaś
w górach jej zasięg wkracza w strefę kosodrzewiny.
Uważana za stały element fauny Polski, jest gatunkiem rzadkim i podlegającym ścisłej ochronie. Koszatka prowadzi nadrzewny tryb życia.
Gniazduje w dziuplach, opuszczonych ptasich gniazdach, szczelinach
skalnych, czy budkach dla ptaków, wewnątrz których buduje własne
gniazdo z traw, liści i paproci. Wykazuje aktywność roczną z przerwą na
sen zimowy, trwający w okresie od października do kwietnia. Niestety,
jest to też okres, w którym wiele osobników ginie. Nocą opuszcza swoją kryjówkę w poszukiwaniu smakołyków takich jak owady, jaja i lęgi
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ptasie, chociaż nie pogardzi też jagodami, owocami leśnymi, nasionami, czy rzadziej - zielonymi częściami roślin. Przez Polskę przebiega
północno-zachodnia granica występowania tego gatunku w Europie.
Występowanie koszatki w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej
jest słabo poznane. Ostatnie dane dotyczące tego gatunku pochodzą
z lat 90-tych ubiegłego wieku.
Koszatka w Polsce jest objęta ścisłą ochroną gatunkową oraz jest chroniona prawem Unii Europejskiej.

Żubr Bison bonasus

fot. P. Jucha

Ten ostatni przedstawiciel legendarnej megafauny zamieszkującej plejstoceńską Europę jest największym zwierzęciem lądowym naszego kontynentu. Pomimo znacznych rozmiarów żubr potrafi biec z prędkością
do 40 km/h i bez problemów przeskoczyć szeroki strumień lub niewielki
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płot. Cechą szczególnie charakterystyczną jest dysproporcja pomiędzy potężnym przodem ciała a stosunkowo niewielkim zadem. Masywną głowę
utrzymują silne mięśnie przytwierdzone do wyrostków kolczystych kręgów piersiowych, tworząc tzw. kłąb. Co prawda rogi występują u obu płci,
ale samice można odróżnić od samców po ich mniejszej rozpiętości i silniejszym zagięciu do środka. Płowo-brunatna sierść pokrywająca ciało pozwala doskonale kamuflować się w leśnym środowisku. Na przodzie ciała
widoczne są dłuższe włosy, które przypominają brodę.
W populacjach żubrów istnieją grupy mieszane, w skład których wchodzą krowy, młodzież 2 - 3 letnia, cielęta i okresowo dorosłe byki oraz
grupy samców. Grupy samców są niewielkie i najczęściej liczą 2-3 osobniki, rzadziej 9-10 osobników. Około 60% samców prowadzi samotny
tryb życia. Okres godowy tego gatunku przypada na sierpień i wrzesień.
Samica rodzi zazwyczaj jedno cielę raz na dwa lata.
Pokarm żubrów składa się z roślin zielnych, traw i turzyc oraz z pokarmu pochodzenia drzewiastego (kora, pędy, liście). Większość czasu żubry przeznaczają na żerowanie, które trwa od świtu do zachodu słońca,
a jego intensywność zmienia się w zależności od sezonu. Najbardziej
intensywnie poszukują pokarmu wczesną wiosną, aby szybko uzupełnić niedobory ilościowe i jakościowe pożywienia. Sprzyjają temu pojawiająca się młoda soczysta roślinność i brak dokuczliwych owadów.
Stado nieustannie przemieszcza się w poszukiwaniu pokarmu podążając za doświadczonymi żubrzycami i nigdy nie zalega przez dłuższy
czas w jednym miejscu. Dlatego nawet po przejściu ogromnego stada
uszczerbek roślinności w runie jest mało widoczny. Dzięki takiemu
sposobowi żerowania możliwe jest odnawianie zasobów roślinnych
środowiska. Na początku 2018 r. stado puszczańskich zubrów liczyło
154 osobniki.
Żubr w Polsce jest objęty ścisłą ochroną gatunkową oraz jest chroniony
prawem Unii Europejskiej.
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REZERWATY PRZYRODY
Nazwa

Rok
utw.

Nadl.

Pow.

Rezerwaty zlokalizowane w PKPK to głównie rezerwaty leśne: Budzisk,
Chomontowszczyzna Karczmisko, Krasne, Krzemienne Góry, Stara Dębina, Jesionowe Góry, Góra Pieszczana, Międzyrzecze, Jałówka, Las Cieliczański, Starodrzew Szyndzielski, Wielki Las. Pozostałe – Surażkowo,
Stare Biele, Bahno w Borkach, Kozłowy Ług, Taboły – mają charakter
rezerwatów leśno-torfowiskowych. Rezerwaty Kulikówka oraz Woronicza, jako jedyne na tym obszarze, są rezerwatami florystycznymi. Dla
ochrony prehistorycznej kopalni krzemienia został powołany rezerwat
Krzemianka.
Poza granicami PKPK znajdują się cztery rezerwaty: Gorbacz (nadl. Żednia), Jezioro Wiejki i Rabinowka (nadl. Waliły) oraz Nietupa (nadl. Krynki).
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Typ
rezerwatu

Gorbacz

1966

Żednia

222,72

zachowanie ze względów
torfowiskowy
przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych
torfowisk wysokich,
przejściowych i niskich
wraz z humotroficznym
jeziorem w końcowej fazie
lądowienia i reliktami flory postglacjalnej oraz ostoi
cietrzewia

Budzisk

1970

Czarna
Białostocka,
Supraśl

328,51

zachowanie w naturalnym leśny
stanie fragmentu
Puszczy Knyszyńskiej
ze zbiorowiskami
leśnymi grądowymi
i torfowiskowymi,
łąkowymi i licznymi
źródliskami

Karczmisko

1971

Knyszyn

16,57

zachowanie naturalnych
siedlisk leśnych
charakterystycznych dla
Puszczy Knyszyńskiej

leśny

Jesionowe
Góry

1987

Czarna
Białostocka

376,55

zachowanie fragmentu
Puszczy Knyszyńskiej
z licznymi cennymi
zbiorowiskami
roślinnymi, zachowanymi
przeważnie w stanie
naturalnym

leśny

Kulikówka

1987

Dojlidy

10,88

zachowanie fragmentu
łęgów w Puszczy
Knyszyńskiej z obfitym
stanowiskiem
pióropusznika strusiego

florystyczny

fot. fot. Rezerwat Góra Pieszczana, A. Worowska

W granicach Puszczy Knyszyńskiej powołano 25 rezerwatów przyrody
z czego w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej zlokalizowanych
jest 21 z nich. Najwięcej, bo 11 leży na terenie Nadleśnictwa Supraśl.

Cel ochrony
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Stare Biele

1987

Supraśl

255,65

zachowanie cennych
fragmentów Puszczy
Knyszyńskiej,
obejmujących dobrze
wykształcone zbiorowiska
roślinne z szeregiem
roślin chronionych
i rzadkich oraz
zachowanie kompleksów
bagien i zarastających łąk
będących ostoją zwierząt

leśny

Góra
Pieszczana

1987

Krynki

220,10

zachowanie naturalnych
leśny
drzewostanów świerkowososnowych, stanowiących
fragment Puszczy
Knyszyńskiej

Krzemianka

1987

Knyszyn

230,91

zachowanie fragmentu
Puszczy Knyszyńskiej,
charakteryzującego
się dużym bogactwem
szaty roślinnej, wysokim
stopniem jej naturalności
i urozmaiconą rzeźbą
terenu oraz obszaru
źródliskowego strumienia
o nazwie Krzemianka

leśny

Krzemienne Góry

1987

Supraśl

73,56

zachowanie zbiorowisk
leśnych typowych dla
Puszczy Knyszyńskiej,
występujących na wale
kemowym

leśny

Stara
Dębina

1987

Supraśl

33,68

zachowanie starodrzewu
dębowego występującego
na siedlisku lasu
mieszanego oraz
stanowisk dębu
bezszypułkowego na
północnej granicy jego
zasięgu

leśny

fot. Wierzba lapońska, D. Wołkowycki
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Surażkowo

1987

Supraśl

137,15

zachowanie fragmentu
Puszczy Knyszyńskiej,
obejmującego liczne zbiorowiska leśne o wysokim
stopniu naturalności
ze znacznym udziałem
leśnych zbiorowisk torfowiskowych

torfowiskowy

Woronicza

1989

Supraśl

133,80

zachowanie doliny, strumienia oraz przyległych
wzniesień morenowych
wraz z występującymi tu
licznymi, charakterystycznymi dla tego regionu
zbiorowiskami roślinnymi, jak też chronionych
i rzadkich gatunków
roślin

florystyczny

zachowanie fragmentu
Puszczy Knyszyńskiej
z licznymi źródliskami
i zbiorowiskami roślinnymi, jak też wielu chronionych gatunków roślin

leśny

zachowanie cennego
fragmentu Puszczy Knyszyńskiej obejmującego
charakterystyczne dla jej
obszaru układy geomorfologiczne i wyróżniającego
się bogactwem zbiorowisk
roślinnych

leśny

zachowanie cennego
fragmentu Puszczy Knyszyńskiej obejmującego
dobrze wykształcone
zbiorowiska leśne, głównie z grupy borów i borów
mieszanych

leśny

Międzyrzecze

Jałówka

Krasne

54

1990

1990

1990

Supraśl

Supraśl

Supraśl

249,86

277,03

85,22
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Bahno
w Borkach

1990

Supraśl

286,90

zachowanie cennych,
dobrze wykształconych
zbiorowisk torfowiskowych o charakterze borealnym, odznaczających
się bogactwem flory roślin
naczyniowych i mszaków
oraz występowaniem
dużej liczby gatunków
chronionych

leśny

Las
Cieliczański

1990

Supraśl

370,58

zachowanie fragmentu
Puszczy Knyszyńskiej
z licznymi, cennymi zbiorowiskami leśnymi o charakterze naturalnym,
reprezentowanymi głównie przez grądy z rzadkim
w naszych lasach wiązem
górskim, bory mieszane
i olsy

leśny

Wielki Las

1990

Knyszyn

129,33

zachowanie fragmentu
Puszczy Knyszyńskiej
obejmującego głównie
liczne zbiorowiska leśne
o charakterze borowym
i wysokim stopniu naturalności

leśny

Starodrzew
Szyndzielski

1990

Czarna
Białostocka

79,74

zachowanie fragmentu
Puszczy Knyszyńskiej,
obejmującego starodrzew typu ciepłolubnego lasu sosnowo-świerkowo-dębowego,
charakterystycznego dla
północnej części Puszczy
Knyszyńskiej, odznaczającego się dużym
stopniem naturalności
i występowaniem wielu
gatunków roślin rzadkich i chronionych

leśny
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Nietupa

1996

Krynki

273,73

zachowanie ostoi bobra,
szeregu gatunków ptaków oraz zachowanie
w stanie naturalnym
cennych zbiorowisk
leśnych, głównie zbiorowisk olsów i lasów
mieszanych bagiennych
o wysokim stopniu

inny

Kozłowy
Ług

1997

Supraśl

139,45

zachowanie rozległego
torfowiska, będącego
w początkowym stadium
sukcesji leśnej, odznaczającego się wysokim
stopniem naturalności
oraz występowaniem
wielu gatunków roślin
rzadkich i chronionych

torfowiskowy

Chomontowszczyzna

1999

Waliły

234,42

zachowanie ze względów
naukowych i dydaktycznych fragmentu Puszczy
Knyszyńskiej odznaczającego się wysokim
stopniem naturalności,
stanowiącym ostoję wolnożyjącego stada żubrów

leśny

Taboły

1999

Czarna
Białostocka

302,44

zachowanie boru świerkowego torfowcowego
oraz lasu brzozowo-sosnowego z licznymi gatunkami roślin rzadkich
i chronionych

leśny

Jezioro
Wiejki

2005

Waliły

22,5

zachowanie, ze względów
przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych,
naturalnego jeziora
mezotroficznego, otaczającego je torfowiska oraz
występujących na tym
terenie rzadkich i chronionych gatunków roślin
i zwierząt

wodny

Rabinówka

2005

Waliły

658,57

zachowanie, ze względów
przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych,
ostoi rzadkich i chronionych gatunków awifauny
lęgowej, a w szczególności populacji cietrzewia
na terenie Niecki Gródecko-Michałowskiej

faunistyczny

fot. Pierwiosnek lekarski, D. Wołkowycki
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