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JERZY GUTOWSKI i KRZYSZTOF WOŁK 

_Rozległość niewiedzy 
o faunie Puszczy Białowieskiej 

Органиченность знаний о фауне Беловежской Пущи 

Extent of ignorance about the fauna of the Białowieża Primeval Forest 

p'szcza Białowieska, jedyny w środkowej Europie niżowy tak dobrze 

zachowany naturalny kompleks leśny, była od dawna obiektem róż- 

norakich badań naukowych. Liczba publikacji naukowych opartych na 

wynikach badań wykonanych na terenie Puszczy wynosi około 1600. Po- 

dejmowane były też próby oceny stanu wiedzy o przyrodzie Puszczy oraz 

podsumowania dotychczasowych wyników i osiągnięć (1, 3, 4). Potrzebna 

jest jednak próba zarysowania braków w badaniach Puszczy, które naj- 

bardziej jaskrawo przejawiają się na przykładzie fauny. Uważamy za. 

, konieczne zdawanie sobie sprawy przynajmniej z istnienia obszarów nie- 

wiedzy i przykładowych jej zakresów bezspornie niedopuszczalnych 

w unikalnym obiekcie poddawanym gospodarczym zabiegom. Istnieje 

pewne minimum wiedzy, którego osiągnięcie umożliwia działalność go- 

spodarczą nie powodującą nieprzewidzianych szkodliwych skutków. Za 

takie minimum można uważać: 
- a) ustalenie listy występujących gatunków zwierząt z zarysowaniem 

wybiórczości środowiskowej, a dla rzadszych określenie środowisk nie- 

odzownych dla ich bytu, | 
b) dla gatunków mających istotne znaczenie w badaniach zoogeogra- 

ficznych poznanie ich rozsiedlenia w sąsiedztwie Puszcy, celem należytej 

interpretacji ich obecności w tym kompleksie, 

ć) określenie wpływu na Puszczę gatunków gospodarczo ważnych 

(szkodniki, zwierzyna łowna). 

Do wymienionego minimum wiedzy przymierzmy dotychczasowe re- 

zultaty badań ssaków, ptaków i owadów — elementów fauny w Puszczy 
Białowieskiej stosunkowo intensywnie badanych. Nad ssakami od 25 lat 

pracuje w Białowieży najsilniejszy krajowy zespół teriologów w Zakła- 

dzie Badania Ssaków PAN z kilkunastoma osobami o wiedzy i doświad- 

czeniu upoważniającymi do nazwania ich ekspertami w swych dzie- 

dzinach. | 
Ptaki szerzej są badane dopiero od 5 lat przez zespół starający się 

współpracować — 3 osoby z IBL, 5 osób z Muzeum Przyrodniczego Uni- 

wersytetu Wrocławskiego i 2 amatorów, stanowi to w sumie 10 osób 

intensywnie badających ornitofaunę. 
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Badania owadów sięgają niemal początku bieżącego wieku. Najinten- 
sywniej były prowadzone w latach powojennych, kiedy to z inicjatywy 
prof. Karpińskiego udział w nich brali nie tylko miejscowi, ale 
i entomolodzy z wieMi innych ośrodków naukowych Polski. Obecnie kon- 
tynuuje się badania nad niektórymi grupami owadów. Z uwagi na wielką 
liczebność świata owadziego, przekraczającą liczbę wszystkich gatunków 
zwierząt innych grup razem wziętych, dotychczasowe wyniki badań są - 

_ niewspółmiernie niskie w stosunku do wymaganych. 
W nawiązaniu do list gatunków wiadomo, że nie wykryto wszystkich 

gatunków puszczańskich ssaków. Główne braki dotyczą nietoperzy, ale . 
i inne grupy są niewystarczająco zbadane, skoro w ostatnich latach aż 
trzy gatunki w polskiej części Puszczy znaleziono przypadkowo: zająca 
bielaka, mysz zaroślową i orzesznicę. O wybiórczości środowiskowej ga- 
tunków niewiele wiadomo, o około połowie gatunków brak konkrętnych 
danych z tego zakresu. Dotychczas badania wykonywano na znikomej 
części powierzchni Puszczy, ograniczaąjc się głównie do terenu Biało- 
wieskiego Parku Narodowęgo. , 

Lista gatunków ptaków stwierdzonych w Puszczy Białowieskiej zo- 
stała opracowana na podstawie rozproszonych danych literaturowych. 
Aktualnie uzupełnienia faunistyczne czyni się w minimalnym zakresie, 
gdyż obecna ekipa ornitologów zajmuje się problemami ekologicznymi 
w wybranych typach drzewostanów. O wielu gatunkach rzadkich nie 
wiadomo, czy są stale lęgowymi w Puszczy, gnieżdżenie się niektórych 
wymaga potwierdzenia. O wybiórczości środowiskowej ptaków zgroma- 
dzono ostatnio wiele danych, ale tylko odnośnie do gatunków typowo 
leśnych. Natomiast o wielu gatunkach charakterystycznych dla całości 
tego szczególnego kompleksu leśnego brakuje takich wiadomości lub są 
one bardzo fragmentaryczne. | 

Owady w aspekcie punktu „a” poznane są najsłabiej. Znamienny jest 
fakt, że jakiejkolwiek grupie systematycznej nie poświęcić by więcej © 
uwagi, w efekcie znajduje się nowe dla Puszczy, regionu czy Polski ga- _ 
tunki, a nierzadko i nieznane nauce. Przykładów takich dostarczają 
liczne publikacje donoszące o odkryciach będących często nawet dziełem 
przypadku, co jest zrozumiałe gdy uzmysłowimy sobie bogactwo fauny 
owadziej Puszczy Białowieskiej oraz znikomy jeszcze stopień jej po- 
znania. Analiza porównawcza Puszczy Białowieskiej z innymi regionami 
w zakresie grup systematycznych lepiej zbadanych (np. korniki i k06z- 
kowate) wykazuje, że w Puszczy bogactwo gatunków jest zdecydowanie 
większe. Opierając się na tej prawidłowości można uzmysłowić sobie jak 
wiele jest jeszcze do zrobienia. Na badaczy czekają skoczogonki (Collem- 
bola), z której to grupy znanych jest tu zaledwie 19 gatunków na 251 
stwierdzonych dotąd w Polsce.. Zupełnie brak danych o widelnicach 
(Plecoptera) — grupie zawierającej 48 krajowych gatunków, o jętkach 
(Ephemeroptera) — są wzmianki tylko o 4 gatunkach na ponad 60 w 
naszej faunie. Niewiele lepiej przedstawia się sytuacja poznania chru- 
ścików (Trichoptera) — 43 gatunki na ok. 240 znanych z Polski, nie- 
których grup pluskwiaków równoskrzydłych (Homoptera), np. mszyć 
(Aphidoidea), z których wykazano zaledwie 29 gatunków na ok. 600 
znanych z kraju, chrząszczy (Coleoptera) — przykładowo z rodziny ku-- 
sakowatych (Staphylinidae) liczącej w Polsce ok. 1000 gatunków wyka” 
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zano z Puszczy mniej niż 100! Podobnie jest też z niektórymi rodzinami 
motyli tzw. nocnych oraz muchówek, błonkówek (np. zupełnie brak wia- 
domości o galasówkowatych (Cynipoidea) — grupie liczącej w Polsce 
ok. 350 gatunków). Przykłady można by jeszcze mnożyć oraz wymie- 
niać grupy o których zupełnie brak wiadomości. 

_ Dla zilustrowania zdumiewających efektów nawet krótkotrwałych 
badań posłużymy się przykładem rosyjskiego badacza D. R. Kasparja- 
na (2), który w radzieckiej części Puszczy łowiąc czerpakiem przez 9 
dni złapał 25 gatunków z należącej do gąsieniczników podrodziny Try- 
phoninae, wśród których 21 było nowymi dla Białorusi, a 9 dla fauny 
ZSRR. Ponadto na bazie tego materiału wymieniony autor opisuje też 
nieznanego dotąd samca Polyblastus cothurnatus Grav. oraz czyni inne 
cenne taksonomiczne spostrzeżenia. | 

Określenie środowisk nieodzownych dla bytu każdego rzadkiego ga- 
tunku jest sprawą konieczną w obiekcie mającym zachować wszystkie 
składniki swojej fauny. Próby takie były podejmowane tylko sporadycz- 
nie, wnioski obecnie rysowane przez zespół ornitologów są wynikiem 
pierwszych tak szeroko zakrojonych badań tego problemu w historii 
Puszczy. Dotychczas nawet tworząc sieć rezerwatów w zagospodarowanej 
części Puszczy nie przeprowadzono na ich terenie zoologicznych eksper- 
tyz. Co do wybiórczości środowiskowej owadów, znana jest ona jedynie 
dla nielicznych gatunków i to raczej intuicyjnie, bez badawczych do- 
wodów. 

Znaczenie i osobliwość Puszczy Białowieskiej polegają także na jej ge- 
ograficznym położeniu. Tutejsze dane mają wielką wartość dla zoo- 
geografii Europy. Dla prawidłowej interpretacji bezsprzecznie koniecz- 
na jest znajomość nie tylko konkretnego stanowiska danego gatunku, 
ale i najbliższych sąsiednich, zatem potrzebne są też wiadomości z tere- 
nów przyległych do Puszczy Białowieskiej. Ograniczony zasób tych da- 
nych pokazujemy na dwu przykładach: dzięcioła trójpalczastego i zająca 
bielaka. Oba te gatunki zasiedlają Puszczę Augustowską, a na niżu gra- 
niczne ich stanowiska południowe są w Puszczy Białowieskiej. Jednak 
nie wiadomo, czy żyją one gdzieś między tymi puszczami, zatem czy 
białowieskie stanowiska są naprawdę krańcowe, czy też oderwane od 
areału — dysjunktywne? A może te zwierzęta żyją też. jeszcze dalej na 
południe — w lasach np. okolic Mielnika? Sięgając do przykładów ento- 
mologicznych znajdziemy jeszcze kłopotliwsze — białowieskie stanowi- 
ska od areałów niektórych gatunków dzielą tysiące kilometrów. 

Fauna Puszczy jest niestabilna nie tylko na skutek zmian struktury 
drzewostanów, same jej elementy też zachowują się dynamicznie. W cią- 

. gu kilku lat intensywniejszego badania ornitofauny wykazano zagnie- 
żdżenie się w naszej części Puszczy dwu nowych gatunków ptaków, ale 
terytorialny i siedliskowy zakres tego osiedlenia jest nieznany. W ostat- 
nich dziesięcioleciach przybyło Puszczy 5 gatunków łownych ssaków. 
Odradzanie się pogłowia łosia i bobra nie jest naukowo śledzone, w re- 
stytucji żubra dominują metody „hodowli udomowionej” nad ekologicz- 
nymi. Wkroczenie do Puszczy piżmaka i jenota zupełnie nie było badane 
i nie jest znane aktualne ich występowanie, nie mówiąc już o ich bio- 
cenotycznej roli. | s 

Przechodzimy więc do ostatniego punktu — potrzebnego minimum 
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wiedzy o gatunkach ważnych gospodarczó. Główne gatunki łownych 
ssaków są badane jedynie w zakresie najprostszej ewidencji liczebno- 
Sci i analizy odstrzałów. Nieznane są pojemności łowisk, relacje wzglę- 
dem odnowienia lasu, przyczyny i zakresy fluktuacji pogłowia, przyczy- 
ny spadku jakości. Zwierzętami futerkowymi nikt się nie interesuje, 
a ogólnie cały bogaty zestaw drapieżników nigdy nie był badany, chociaż 
jest on cechą znamienną Puszczy Białowieskiej. Najznamienitszy łowny 
ptak — głuszec na naszych oczach szybko ginie i nie podjęto żadnych 
badań tego problemu, nawet nie można określić przyczyn zanikania ga- 
tunku i oczywiście nie ma żadnej szansy ratunkowego działania, racjo- 
nalnych zabiegów. 

Wiele gatunków owadów uważanych w innych rejonach Polski za 
szkodniki lasów tutaj na szczęście nie ma większego znaczenia, dotyczy 
to zwłaszcza tzw. szkodników pierwotnych. Stąd też brak szerszych 
badań w tym zakresie nie jest odczuwalny. Natomiast przejawiające bar- 
dziej ożywioną działalność kambio- i ksylofagi, szczególnie kornik dru- 
karz, otoczone były większym zainteresowaniem badaczy. Dla gospodarki 
leśnej jednak potrzebne są też badania zwierząt istotnie związanych 
z funkcjonowaniem lasu, chociaż często nie mających nań bezpośrednie- 
go wpływu. Nie badano w Puszczy rośliniarek (Symphyta), niektórych 
grup pasożytniczych błonkówek (Braconidae, Proctotrupidae), o ble- 
skotkach (zbadano tylko grądy), gasienicznikowatych i żądłówkach są 
tylko firagmentaryczne dane. Prawie zupełnie brak wiadomości o tak 
ważnej ekologicznie grupie jak owady glebowe. Nadmienić należy, że 
gleba — jako środowisko — jest szczególnie słabo poznana także w za- 
kresie innych, nie omawianych tutaj grup zwierzęcych (nicienie, roz- 
tocze). 

Z tych rozważań jasno wynika, że mało jeszcze wiemy o faunie 
Puszczy Białowieskiej. Nasuwa się pytanie, co wobec tego robią liczne 
rzesze naukowców, że stan wiedzy o Puszczy jest tak niski. Otóż wy- 
daje się, iż z powodu często różnych od przedstawionych tutaj racji po- 
znawczych zainteresowanych instytucji i osób badania idą w wielu, nie- 
rzadko oderwanych, kierunkach. Działalność na tym polu jest w zna- 
cznym stopniu przypadkowa, spontaniczna, ulegająca pewnym modom. 
Na wielu obszarach Europy badania faunistyczno-inwentaryzacyjne wy- 
konano już od dawna, wschodni skraj Polski pod tym względem jest 
jeszcze bardzo słabo poznany. Moda preferuje nowatorstwo. Ośrodki 
naukowe nie chcą się zajmować tematami, które powinny być wykonane 
już kilkadziesiąt lat temu. Z drugiej zaś strony nie sposób realizować 
nowoczesnych tematów bez tamtych fundamentalnych danych. 

Trzeba pamiętać, że Puszcza, to nie tylko Białowieski Park Narodo- 
wy — obiekt o ograniczonej ingerencji człowieka, ale także i przede 
wszystkim olbrzymia powierzchnia lasów użytkowanych gospodarczo, 
gdzie zmiany następują gwałtownie i nieoczekiwanie. Omówiliśmy tylko | 
minimalny obszar podstawowej wiedzy, a jak daleka droga do pozna- 
nia organizacji biocenoz, funkcjonowania ekosystemów? 

Z Zakładu Ochrony Przyrody IBL 
| w Bialowiezy
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Краткое - содержание 

На примере млекопитающихся, птиц и насекомых исследуемых в Беловежской 

’ пуще расомотрены недостатки в научной экоплоращии этого лесного комплекса. 

` Показано, что в этом ценном для науки объекте поддерженном хозяйственным 

мероприятиям, имеются югромные недостатки в области основных знаний о боль- 

шинстве видов животных, а много важных групи юрганизмов ещё ковершенно не 

исследовано. Названные недостатки серьезно затрудняют или вообще не дают 

возмюжности ведения экологических исследований, стремящихся к выяснению функ- 

Ционирования экосистем. 
\ 

Summary 

The extent of gaps in the scientific exploration of the Białowieża Primeval 

Forest was discussed on an example of mammals, birds and insects studied in 

. this forest tract. It was indicated that there are enormous вБарз in the funda- 

mental knowledge of most animal species, while numerous important groups of 

 organisms were not yet studied at all in this valuable for science object subjected 

'to economic activities. The gaps mentioned seriously impede or outright preclude 

carrying out ecological research aimed at the understanding of ecosystem func- 

tioning.


