
Biebrza – rok po pożarze



Wiosna 2020 – kolejna susza



Wiosna 2020 – kolejna susza



Wiosna 2020 – kolejna susza



Powierzchnia objęta pożarem
19-26 kwietnia 2020 

Powierzchnia pożaru 5 526 ha 

- 4 580 ha w granicach Parku
- 946 ha otuliny (enklawa Lasu Wroceńskiego)

– w tym 1 127 ha lasów 

Pożar rozpoczął się 19 kwietnia 2020 ok. 19 00
Pożarzysko odebrano 26 kwietnia 2020 g.17 00



Zasięg pożaru – 19-26 kwietnia 2020 



Struktura własności a pożar – 19-26 kwietnia 
2020  Struktura własności

3.305 ha Skarb Państwa
2.221 ha grunty prywatne



Pożar – zaangażowanie służb
W działaniach gaśniczych udział brało:
- 370 zastępów Jednostek Ochrony 

Pożarowej - ok. 1085 strażaków PSP 
i OSP, 

- ok. 350 strażaków dziennie w akcji

Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu i 
Krakowie; Kompania Gaśniczą „WARMIA”
i „HEWELIUSZ”
Batalionowy Samochód Dowodzenia i 
Łączności z KW PSP Poznań;
Zespół operatorów z Dronem z KW PSP 
Olsztyn; 2 Amfibie ARGO 8x8 z 
województw: łódzkiego i małopolskiego.



Pożar –służby wspomagające

WSPARCIE SIŁ ZBROJNYCH RP

- 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej 
(działania gaśnicze, wsparcie dronem FLY 
EYE)
- XV Batalionu Saperów w Orzyszu 
przeprawa mostowa przez rzekę Biebrzę. 



Pożar –służby wspomagające

Służby współdziałające: m.in. Wojsko 
Polskie (WOT, saperzy), Podlaska Straż 
Graniczna, Policja, pogotowie ratunkowe, 
Administracja Lasów Państwowych, 
Służba Biebrzańskiego PN, służby cywilne 
wojewody podlaskiego i marszałka, służby 
cywilne Gminy Goniądz i Sztabin.

Akcję wspierała społeczność lokalna i 
wolontariusze z różnych stron Polski

ŁĄCZNIE ok. 1540 osób Straży Pożarnej i 
innych służb; 11 300 godzin pracy



Pożar –zaangażowanie środków



Pożar –zaangażowanie środków



Pożar –akcja lotnicza

Działania gaśnicze były wspierane przez gaśnicze 
statki powietrzne Lasów Państwowych:
– 6 samolotów patrolowo - gaśniczych M 18B 

Dromader (RDLP w Białymstoku, Lublinie 
Olsztynie)
- 2 śmigłowce ze zbiornikami BAMBI BUCKET 
airbus AS350 (eurocopter) z RDLP w Katowicach,
śmigłowiec Bell-206 z RDLP w Toruniu.

ŁĄCZNIE: 
193 godziny lotów, 989 zrzutów wody, 870 000 
litrów wody



Pożar –akcja lotnicza



Pożar –akcja lotnicza - koordynacja

Do koordynacji działań z powietrza oraz 
naprowadzania samolotów gaśniczych LP na 
wskazane miejsca zrzutów wody wsparcie 
stanowiły śmigłowce:
- Policji S-70i Black Hawk i Bell 206B-III
- Straży Granicznej PZL Kania 

Z ziemi działania statków powietrznych LP 
koordynowały lekkie samochody patrolowo-
gaśnicze z Nadleśnictw: Augustów, Rajgród i 
Knyszyn. 



Pożar – logistyka

Zaangażowanie samorządu: 
Gmina Goniądz, Gmina Sztabin, Urząd 
Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, 
Starostwa Powiatowe 

Duże zaangażowanie i wsparcie firm, 
instytucji i osób prywatnych w dostarczaniu 
żywności, napojów. Dalsza dyspozycja z
jednostek OSP m. in. w Goniądzu

Zaangażowanie Harcerzy i wolontariuszy w 
pomoc przy dystrybucji żywności



Pożar – logistyka

Paliwo dostarczył PKN ORLEN
Na potrzeby prowadzenia akcji od dnia 
23.04.2020r., zorganizowano zastępczą 
stację paliw w Goniądzu. 

Dostarczono 6 tys. litrów benzyny 
bezołowiowej i 12 tys. litrów oleju 
napędowego. 



Czy wszystko spłonęło?



Pożar – skutki przyrodnicze
Natychmiast po pożarze Biebrzański Park 
Narodowy przystąpił do szacunkowej 
inwentaryzacji szkód i oceny skutków pożaru

Rozpoczęto 5 letni program badawczy pt. „Biebrza 
po pożarze” badający wpływ pożaru na siedliska, 
roślinność, grzyby i wybrane grupy zwierząt 
realizowany przez Instytut Badawczy Leśnictwa w 
Sękocinie.

Badania, na wniosek Parku, finansowane są ze 
środków funduszu leśnego Lasów Państwowych



Pożar – skutki przyrodnicze
Siedliska z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej 
łączna powierzchnia 96 ha, w tym w Parku ok. 13 
ha niewielkich płatów siedlisk niżej wymienionych:
- mozaika siedlisk 2330 Wydmy śródlądowe z 
murawami napiaskowymi - 0,38 ha
- 6120* Ciepłolubne śródlądowe murawy 
napiaskowe- 1,78 ha
- 6410 Zmiennowilgotne łąki trześlicowe Molinion –
3,75 ha
- 6440  Łąki selernicowe Cnidion dubii - 6,93 ha
- 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o 
charakterze młak, turzycowisk i mechowisk – 0,91 
ha



Pożar – skutki przyrodnicze

Pożar objął zasięgiem siedliska występowania 
gatunków roślin z zał. II Dyrektywy Siedliskowej:
- leniec bezpodkwiatkowy (2 stanowiska) 
- sasanka otwarta (2 stanowiska).



Pożar – skutki przyrodnicze
Zbiorowiska roślinne:
• Poza olsami i brzezinami wskutek pożaru 
obumarła większość drzew i krzewów, wkrótce 
po pożarze odnowiły się wegetatywnie;
• stopień pokrycia roślinności runa po pożarze 
był istotnie mniejszy niż obserwowany na 
powierzchniach przed pożarem;
• negatywny skutek pożaru zaobserwowano w 
przypadku warstwy mszaków, których 
przeciętne pokrycie i liczba gatunków były 
niższe niż przed pożarem. Jednocześnie 
pojawiły się gatunki mszaków, które preferują 
pożarzyska



Pożar – skutki przyrodnicze

Zbiorowiska roślinne:
• po pożarze nastąpił istotny spadek wilgotności 
gleb, przy jednoczesnym wzroście żyzności i 
kwasowości; 
• drzewostany olszowe i brzozowe objęte 
pożarem zostały w różnym stopniu uszkodzone, 
ale tylko nieliczne drzewa zamarły w pierwszym 
roku po zaburzeniu. Uszkodzenia obejmowały 
pnie drzew oraz systemy korzeniowe.



Pożar – skutki przyrodnicze

Bezkręgowce
Badano także wpływ pożaru na bezkręgowce, 
a konkretnie na chrząszcze i mrówki. Jednak 
jest jeszcze za wcześnie na wyciąganie 
wniosków, materiał jest analizowany. Warto 
pokreślić, że specjaliści entomolodzy 
stwierdzili szereg interesujących gatunków, a 
także gatunki niewykazywane z Polski od 
kilkudziesięciu lat np. Leptularia nigiripes.
To także wynik niewielkiego stanu poznania 
tej grupy zwierząt w dolinie Biebrzy. 

Źródło: https://baza.biomap.pl/pl/taxon/species-lepturalia_nigripes



Pożar – skutki przyrodnicze
Drobne ssaki
- miesiąc po wystąpieniu zaburzenia spalone 

turzycowisko praktycznie pozbawione było 
drobnych ssaków, zaczęły się one pojawiać 
dopiero w czerwcu (dwa miesiące po 
pożarze)

- kolejno pożarzysko zaczęły kolonizować 
gryzonie z rodziny myszowatych: mysz 
zaroślowa, mysz wielkooka leśna i mysz polna

- nornik północny, charakterystyczny gryzoń 
torfowisk niskich, zaczął kolonizować obszar 
pożarzyska w lipcu. 



Pożar – skutki przyrodnicze
Ptaki
W wyniku pożaru zniszczeniu uległy miejsca  
lęgów oraz gniazda znajdujące na obszarze 
objętym pożarem

Straty w lęgach poniosły m.in. żuraw, uszatka 
błotna oraz ptaki siewkowe, takie jak: czajka, 
rycyk, kszyk i krwawodziób

Spalona została powierzchnia kilku tokowisk 
dubelta i cietrzewia oraz siedliska wodniczki



Pożar – skutki przyrodnicze
Ptaki
W pierwszym okresie po wystąpieniu pożaru, 
aktywność skrzydlatych drapieżników (m.in. 
krukowatych, ptaków szponiastych, bocianów 
białych i czarnych, sów) była wyższa na 
powierzchniach objętych tym zaburzeniem, co 
prawdopodobnie wynikało z większej 
dostępności pożywienia w postaci szczątków 
zwierząt. Zjawisko to zanikało wraz z upływem 
czasu i jesienią nie było już widocznych różnic 
między powierzchniami spalonymi i tymi, które 
nie uległy pożarowi.



Pożar – skutki przyrodnicze
Ptaki
Istotnie różnice zaobserwowano również w 
składzie ptaków lęgowych. Na spalonej 
powierzchni zmienił się on wyraźnie. Można, 
wyróżnić dwie grupy ptaków: 
„zwycięzców” – skowronek, słowik szary, 
piecuszek, kukułka, trznadel - wyraźnie 
zwiększyły liczebność w stosunku do pozostałych 
i „przegranych” – gatunki, których liczebność się 
zmniejszyła, bądź wycofały się całkowicie -
wodniczka (ten gatunek wycofał się tuż po 
pożarze całkowicie), świerszczak, kszyk, gąsiorek, 
potrzos, jarzębatka, pokląskwa, dziwonia. 



Pożar – skutki przyrodnicze
Ptaki
zauważyć trzeba, że oczekujemy, że wraz z 
regeneracją roślinności sytuacja zacznie 
powracać do normy i „przegrani” znów 
powrócą do lęgów na tym obszarze. Dało się 
to zaobserwować już w zeszłym roku, kiedy 
w czasie drugich lęgów (koniec czerwca, 
lipiec) zaczęły się pojawiać pierwsze 
wodniczki.

Na terenie po pożarze obserwowane są 
nadal cietrzewie.



Pożar – skutki przyrodnicze



Pożar – skutki przyrodnicze



Pożar – skutki przyrodnicze



Pożar – co dalej?

W wyniku postępujących zmian klimatycznych, 
corocznych susz i ekstremalnych zjawisk 
pogodowych celu zabezpieczenia pożarowego 
Biebrzańskiego Parku Narodowego 
przystąpiono do realizacji badania naukowego 
pt. „Opracowanie metody oceny zagrożenia 
pożarowego ekosystemów nieleśnych oraz 
zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego 
BbPN”
Etap I zrealizowano w 2020, etap II planuje się 
na 2021 – działanie finansowane jest z 
funduszu leśnego Lasów Państwowych



Pożar – co dalej?

Biebrzański Park Narodowy złożył wniosek do 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie o 
dofinansowanie przedsięwzięcia pt. „Budowa 
systemu przeciwdziałania powstaniu i 
rozprzestrzenianiu się pożarów w 
Biebrzańskim Parku Narodowym”, mającego 
na celu sfinansowanie zakupu sprzętu i 
wyposażenia służącego do prowadzenia działań 
prewencyjnych i akcji gaśniczych, 
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się żywiołu 
oraz usuwania jego skutków. Kwota wniosku to 
4.999.567,00 zł, 



Pożar – co dalej?

- Podpisano stosowne porozumienia z RDLP w 
sprawie wykorzystania samolotów i śmigłowców do 
akcji gaśniczej na terenie Biebrzańskiego Parku 
Narodowego,
- Trwa ciągła współpraca z jednostkami Państwowej 
Straży Pożarnej, Wojskami Obrony Terytorialnej, 
Policją, Marszałkiem Województwa Podlaskiego, 
Wojewodą Podlaskim, przedstawicielami jednostek 
samorządu terytorialnego i administracji 
państwowej celem ochrony i zabezpieczenia 
obszaru Biebrzańskiego Parku Narodowego na 
wypadek pożarów.



Podziękowania
W trakcie pożaru trwała społeczna zbiórka 
„Darowizna – pożar 2020”
Łącznie zebrano kwotę 3.547.660,18 zł, a pomysł 
wsparło 37.923 darczyńców (93,50 zł na jednego).

Całość kwoty darowizny została przeznaczona na 
wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych
(89 OSP, w tym z 77 OSP którzy brali udział w 
gaszeniu pożaru w dniach 20-26 kwietnia 2020 roku, 
a także do 12 OSP które nie brały udziału w tej akcji, 
ale które były i będą w gotowości i doposażą swoje 
jednostki systemowo w sprzęt, który będzie im 
niezbędny do dalszych akcji. 



Podziękowania

Pożar i akcja gaśnicza były trudnym 
przedsięwzięciem, w które 

zaangażowane było bardzo dużo sił i 
środków. Straży Pożarnej, pozostałym 

służbom różnego szczebla, 
samorządowcom wolontariuszom, 

darczyńcom, społeczności lokalnej raz 

jeszcze bardzo dziękujemy za 

wsparcie.



W prezentacji wykorzystano materiały źródłowe pochodzące z KW PSP Białystok, DGLP, Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Zdjęcia: archiwum KW PSP Białystok, archiwum/fb Biebrzańskiego Parku Narodowego (P. Tałałaj, A, Henel, M. Marczakiewicz, 
K. Zub, GiT Kłosowscy, M. Matysiak, R. Mikusek, A. Wiatr, D. Karp)


