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Abstract. In the Polish-Byelorussian borderland the last fragment of primeval lowland deciduous and mixed forests 

is preserved. A dense forest complex of Bialowieza Forest is an exceptional place in the scale of Europe in every 

aspect. Even though its natural resources were exploited through last 100 years the broadleaved forests still 

present its unique character. Despite centuries of man’s activity, the Bialowieza Forest has preserved to a 

considerable degree its natural character, which can be a model for rebuilding damaged forests in other parts of the 

world. 

For over 60 years the national border has been dividing the Bialowieza Forest into two parts which differ in their 

protection and managing. The long-term dispute about the protection of all Polish part of the Białowieża Forest still 

cannot be solved. According to many people in Poland this exceptional forest, with its wildlife and landscape 

values, should be seen as a national park as it is in Belarus. 

The study presents current actions recently taken to enlarge Bialowieza National Park to the all area of the Polish 

part of the Bialowieza Forest and describes legal situation of Bialowieza Forest on both sides of the Polish-

Byelorussian border. A calendar of the protection and managing in Bialowieza Forest is a background. 
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Wprowadzenie 
 

Na pograniczu polsko-białoruskim dzięki specyficznemu biegowi dziejów, zachował się ostatni fragment 

pierwotnych nizinnych lasów liściastych i mieszanych, które niegdyś zajmowały obszar od Atlantyku po 
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białoruskim na przykładzie Puszczy Białowieskiej. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXVI. 
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Ural. Zwarty masyw leśny jaki tworzy Puszcza Białowieska to w skali Europy miejsce wyjątkowe pod 

każdym względem. Choć jej przyrodnicze zasoby w ciągu ostatnich 100 lat eksploatacji wyraźnie się 

skurczyły, to jednak część białowieskich borów i grądów zachowała prawdziwie puszczański charakter, 

dzięki którym Puszcza ciągle trwa i żyje w rytmie zmieniających się pór roku. Skomplikowana struktura 

przestrzenna zbiorowisk oraz wielopiętrowość lasu decydują o wyjątkowym bogactwie i różnorodności 

środowisk w Puszczy, czego wyrazem jest niespotykana gdzie indziej obfitość form życiowych – flory i 

fauny. A jest owa różnorodność wprost niebywała. Flora Puszczy liczy około 1100 gatunków roślin 

naczyniowych, ponad 3000 gatunków grzybów (w tym prawie 430 to grzyby kapeluszowe), około 350 

gatunków porostów i prawie 250 gatunków mchów. Świat zwierząt reprezentowany jest przez około 

12 000 gatunków – w większości bezkręgowce (owady i inne stawonogi). Spośród 58 gatunków ssaków 

odnotowanych w Puszczy, spotkać tu można zarówno najmniejszego ssaka Polski – ważącą zaledwie 4 

gramy ryjówkę malutką, jak i największego ssaka Europy – żubra, osiągającego ciężar niemal 1 tony. W 

Puszczy odnotowano ok. 250 gatunków ptaków, z czego 109 to ptaki typowo leśne (Okołów 2000, 

Walencik 2001). 

Od ponad 60 lat Puszcza Białowieska jest podzielona granicą państwową, co sprawia, że w obu jej 

częściach obowiązują różne zasady ochrony i gospodarowania. Zdaniem wielu osób, obszar o tak 

wyjątkowych walorach, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości, w pełni zasługuje na 

objęcie ochroną w postaci parku narodowego, tak jak to ma miejsce na Białorusi.  Wieloletni spór o 

ochronę Puszczy Białowieskiej ciągle nie może doczekać się ostatecznego rozwiązania. Pomimo 

licznych deklaracji składanych przez osoby odpowiedzialne za ochronę przyrody w Polsce, eksploatacja 

Puszczy Białowieskiej trwa nadal, a jej bezcenne, przyrodnicze i kulturowe wartości giną bezpowrotnie. 

W tym roku przypada 600-lecie objęcia ochroną Puszczy Białowieskiej. Wydaje się, że jest to doskonała 

okazja do podjęcia kolejnych rozmów na temat przyszłości Puszczy Białowieskiej. Jednak czy kolejna 

próba objęcia ochroną całej polskiej części Puszczy może zakończyć się sukcesem? Jaki jest wpływ 

czynników społecznych, ekonomicznych, politycznych i prawnych na perspektywy powiększenia 

Białowieskiego Parku Narodowego (BPN)? Czy niewątpliwe korzyści przyrodnicze pozwolą 

przezwyciężyć opór różnorodnych grup nacisku? 

Celem niniejszego opracowania jest próba udzielenia odpowiedzi na tak postawione pytania, które 

pojawiają się od lat przy okazji różnorodnych przedsięwzięć i akcji związanych z Puszczą Białowieską. 

Jednym ze sposobów poszukiwania wiarygodnej na nie odpowiedzi jest prześledzenie historii 

eksploatacji i ochrony Puszczy jako zwartego, jednakowo traktowanego organizmu (do II wojny 

światowej) oraz odmienności tych działań (w tym różnic prawnych) po obu stronach – nienaturalnie, 

lecz skutecznie dzielącej Puszczę – granicy państwowej. Ogromna liczba opracowań i doniesień 

prasowych dotyczących poszerzenia granic BPN pozwala krok po kroku zrekonstruować przebieg 

konfliktu, który jest szeroko komentowany nie tylko w Polsce, ale również poza granicami naszego 

kraju. Casus BPN może być ważnym sprawdzianem dla osób odpowiedzialnych za ochronę przyrody w 

Polsce, zwłaszcza przed podjęciem rozmów z samorządami gmin położonych w obrębie 

projektowanych parków narodowych (Turnickiego, Mazurskiego i Jurajskiego). Nabyte doświadczenia 

ułatwią uniknięcie błędów, których nie ustrzeżono się w trakcie dyskusji na nowym kształtem granic i 

przyszłością BPN. 
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Charakterystyka obszaru badań 

 

Obecnie Puszcza Białowieska (razem ze Świsłocką oraz Ladzką) tworzy zwarty masyw leśny o 

obszarze 150 tys. ha (ryc.1.). Część zachodnia, znajdująca się w Polsce, zajmuje 62,5 tys. ha; część 

wschodnia – Białoruska – 87,5 tys. ha (Kossak 2001). 

Puszcza Białowieska leży w pasie Nizin Zachodnio-Rosyjskich, w obrębie podprowincji Wysoczyzny 

Podlasko-Białoruskiej. Obszar Puszczy Białowieskiej stanowi fragment staroglacjalnej wysoczyzny 

morenowej stadiału mazowiecko-podlaskiego, powstałej w wyniku rozpadu i wytopienia się lądolodu 

środkowopolskiego. Rzeźba terenu jest mało zróżnicowana. Przeważają obszary płaskie lub 

nieznacznie nachylone. Jedynie w kilku miejscach zaznaczają się niewielkie wzniesienia. Pomimo tego 

na niezbyt dużym terenie wyróżniono wiele form geomorfologicznych: płasko-faliste równiny moreny 

dennej, faliste równiny moreny ablacyjnej, równiny sandrowe, płaskie doliny rzek i strumieni leśnych, 

niecki wytopiskowe i ostańce denudacyjne (Kwiatkowski, Stepaniuk 2008). Klimat Puszczy Białowieskiej 

jest określany jest jako umiarkowanie kontynentalny, chłodny, z wpływami atlantyckimi. Średnia 

temperatura roczna wynosi 6,8°C. Średnia ilość opadów rocznych przekracza 640 mm, z czego 

większość z nich przypada na okres letni. Zima jest długa, a trwała pokrywa śnieżna utrzymuje się 

przez 92 dni (zdarzają się zimy bezśnieżne). Okres wegetacyjny jest krótki; wynosi 205 dni (Moroz-

Keczyńska, Keczyński 2008). 

Sieć rzeczna Puszczy Białowieskiej jest słabo rozwinięta. Dobrze wykształcone doliny rzeczne 

posiadają jedynie Narew oraz Narewka z dopływami Łutownią i Hwoźną, a na południu Puszczy rzeka 

Leśna z Pereblem i Przewłoką. 

 

 
 

Ryc. 1. Położenie i wielkość Puszczy Białowieskiej (wg J. B. Falińskiego 1968, z uzupełnieniami) 

Fig. 1. The location and the size of the Białowieża Forest (after J. B. Faliński 1968, changed) 



Kozieł M. 

274 

 

W Puszczy Białowieskiej lub w jej sąsiedztwie brak naturalnych zbiorników wodnych poza 

zawodnionymi meandrami rzecznymi i małymi oczkami wodnymi. Istnieją sztuczne zbiorniki wodne w 

Topile powstałe poprzez spiętrzenie rzek Perebel oraz Stawy Pałacowe na rzece Narewka w 

Białowieży. Na północ od granicy Puszczy Białowieskiej powstał w latach 80-tych duży sztuczny 

zbiornik wodny – Siemianówka. Wzdłuż wschodniej granicy Puszczy Białowieskiej przebiega europejski 

dział wodny pomiędzy zlewiskiem Morza Czarnego i Bałtyku (Kwiatkowski, Stepaniuk 2008). 

Położenie Puszczy Białowieskiej sprawia, że jest to obszar przejściowy, o czym świadczy obecność 

zarówno licznych gatunków borealnych, charakterystycznych dla głębi kontynentu Eurazji i jego 

północnej części, jak też najdalej na wschód wysuniętych stanowisk gatunków atlantyckich. W lasach 

Puszczy Białowieskiej wyróżniono ponad 20 zbiorowisk leśnych i zaroślowych. W grupie czynników 

warunkujących rozmieszczenie przestrzenne zbiorowisk leśnych, wiodące znaczenie ma rodzaj utworu 

geologicznego, a zwłaszcza jego zasobność w składniki pokarmowe oraz rzeźba terenu, która w 

połączeniu z właściwościami hydrogeologicznymi skał decyduje o dynamice, sposobie krążenia wody i 

stopniu uwilgotnienia siedlisk leśnych (Kwiatkowski 1994, 1996). Charakterystyczną cechą Puszczy 

Białowieskiej jest dobrze zachowana, naturalna toposekwencja zespołów leśnych. W Puszczy, pełnej 

meandrujących strumieni i rzek, zbiorowiska roślinne układają się w charakterystyczne strefy leżące 

równolegle po obu stronach cieków. W bezpośrednim sąsiedztwie płynącej wody rośnie łęg, a im dalej 

od niej i wyżej kolejno: grąd, bór mieszany, bór sosnowy itd. (Falińska 1999). 

Najbardziej typowym zespołem leśnym Puszczy Białowieskiej jest grąd, który budują dąb i lipa, z 

domieszką świerku i klonu, zaś niższe piętro – grab i młode lipy. Tereny okresowo zalewane wodą są 

porośnięte olsami (z wodą stagnującą) lub łęgami (w dolinach rzecznych, z przepływową wodą). Olsza 

czarna z domieszką świerku, brzozy omszonej i jarzębiny tworzy drzewostany olsów. Lasy łęgowe 

budują jesiony, olsze, wiązy i czeremchy. Na suchych, piaszczystych glebach rosną bory sosnowe i 

sosnowo-świerkowe. W ich skład, poza gatunkami iglastymi, wchodzą brzozy i osiki, a dno lasu jest 

pokryte grubą warstwą mchów, paproci i krzewinek (Więcko 1984). 

 

Dlaczego Puszcza Białowieska przetrwała? 

 

Dlaczego z ogromnego lasu, który pokrywał niemal cały kontynent europejski tylko Puszcza 

Białowieska przetrwała do dziś? Było to możliwe dzięki celowej, prowadzonej konsekwentnie od czasów 

Jagiellonów aż do I wojny światowej, a zatem ponad 500 lat, ochronie. Nigdzie indziej na świecie nie 

chroniono lasu tak długo i tak skutecznie. Puszcza była chlubą władców Litwy, Polski oraz Rosji. To 

dzięki ich rozkazom była strzeżona, nie kolonizowano jej, nie karczowano pod osady (Gutowski et al. 

2000). 

Specjalny status Puszczy Białowieskiej, jako lasu i łowiska królów Polski udokumentowany jest od 

początku XV wieku. Przez kilka kolejnych stuleci był potwierdzany i umacniany przez władców 

Rzeczypospolitej poprzez odbywane w niej łowy, (np. Władysław Jagiełło w 1409, Zygmunt August w 

1526, August III Sas w 1752, Stanisław August Poniatowski w 1784 roku) i budowę rezydencji 

myśliwskich, edycje aktów prawnych dotyczące wytyczania granic Puszczy (najstarszy zachowany z 

1559 roku), oraz wydawanie „ordynacji” – specjalnych ustaw porządkujących zasady ochrony i 

udostępnienia Puszczy i regulujących powinności jej służb ochronnych (najstarsza zachowana z 1639 

roku) (Samojlik 2005). 
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Już w XVI w. istniały na terenie Puszczy Białowieskiej dobrze zorganizowane służby leśne. Status 

społeczny tych służb był wyższy niż okolicznych chłopów, a ich stanowisko było dziedziczne i wiązało 

się różnymi przywilejami oraz nadaniem ziemi. Głównym obowiązkiem służb była troska o żubry i inne 

duże zwierzęta łowne, organizacja królewskich polowań oraz kontrola dostępu do zasobów leśnych. 

System ochrony Puszczy, wielokrotnie w ciągu wieków reformowany, rozrósł się w końcu XVIII wieku 

do około 300 strażników, strzelców i osoczników. Stanowił skuteczną ochronę przez kolonizacją i 

nadmierną eksploatacją Puszczy (Hedemann 1939, Wiśniewski 1968, Jaroszewicz 2004). 

Po III rozbiorze Polski Puszcza Białowieska znalazła się w granicach Imperium Rosyjskiego. 

Dotychczasowy system ochrony uległ stopniowej likwidacji. W 1888 roku Puszcza weszła w skład 

carskich dóbr stołowych i stała się terenem licznych polowań cara i jego dworu (np. Aleksander III i 

Mikołaj II). Wprowadzone w tym czasie „nowoczesne” zasady gospodarki łowieckiej zakładały tępienie 

drapieżników i ochronę zwierząt kopytnych (dokarmianie w okresie zimowym). Mimo formalnej ochrony 

presja człowieka na Puszczę wzmogła się. Zwiększyła się liczba zwierząt domowych wypasanych w 

lasach, okresowo nasiliła się eksploatacja drewna, stale rosła liczba osad wewnątrz masywu leśnego 

(Wiśniewski 1968, Jaroszewicz 2004). 

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, prezydent Ignacy Mościcki odnowił królewską tradycję i w 

latach 1930-1938 urządził wiele polowań reprezentacyjnych. 

Niemal w nienaruszonej formie Puszcza Białowieska przetrwała do początków XX w. Dopiero wówczas 

zaczęto ją „okrajać”, a nawet – decyzją Stalina – dzielić. W 1944 r. przez rozległy masyw leśny 

przeprowadzono granicę państwową między Polską i Związkiem Radzieckim (obecnie Białorusią). 

Rabunkowa eksploatacja drewna podczas I wojny światowej oraz okupacji sowieckiej (1939-1941), 

umowa rządowa II RP z angielską spółką The European Century Timber Corporation (1924-1929) na 

eksploatację Puszczy, a przede wszystkim trwająca od 1921 roku gospodarka leśna pod zarządem 

Lasów Państwowych spowodowały wycięcie w Puszczy Białowieskiej ponad 29 mln m³ drewna z 

pierwotnych, niesadzonych ręką człowieka lasów. Po II wojnie światowej polska część Puszczy 

poniosła ogromne straty. Lasy Państwowe kontynuowały wyręby lasów, które w latach: 1950-1975, 

1978-1981, 1983-1989 przybrały charakter rabunkowy. Na miejscu wyciętych lasów pojawiły się 

monokultury drzew leśnych (w przeważającej mierze sosna i świerk, w ostatnich dziesięcioleciach także 

dąb), co powodowało szybką zamianę Puszczy w typowy las gospodarczy (Kossak 2001). 

 

Walory kulturowe Puszczy Białowieskiej 

 

Puszcza Białowieska położona na styku kultur różnych narodów – Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy i 

Rosji – jest wielkim dziedzictwem kulturowym całej Europy. Od stuleci żyją tu obok siebie różne 

narodowości, tworząc specyficzny i niepowtarzalny klimat kulturowy. Występuje tu obok siebie 

osadnictwo: polskie, białoruskie oraz ukraińskie. W XIX w. na tym terenie pojawiło się osadnictwo 

żydowskie, niemieckie, a także rosyjskie. Mamy tu pełną reprezentację budownictwa sakralnego, a 

zachowane zabytki sakralne, są potwierdzeniem złożonego obrazu stosunków wyznaniowych. 

Dokumenty historyczne potwierdzają lokowanie w Puszczy Białowieskiej i na jej obrzeżach świątyń 

różnych wyzwań: unitów, katolików, prawosławnych, ewangelików, baptystów oraz wyznawców religii 

żydowskiej. Do zachowanego dziedzictwa należy zaliczyć stare, nieczynne cmentarze, na których 



Kozieł M. 

276 

 

zachowały się ciosane w kamieniu nagrobki lub stare drewniane krzyże (Moroz-Keczyńska, Keczyński 

2008). 

Prowadzone w Puszczy Białowieskiej badania etnograficzne potwierdzają współobecność obiektów 

wielokulturowych, które zaznaczają się w architekturze, jak i innych wytworach kultury materialnej i 

duchowej. Przejawem kultury ludowej w krajobrazie Puszczy Białowieskiej jest budownictwo drewniane. 

Domy wykonane z grubych bali, wyciosanych z pni drzew, kładzionych krzyżowo, są cennym 

elementem starego, tradycyjnego budownictwa regionu. Ostatnie zachowane drewniane chałupy z 

początków XX wieku kryte strzechą można podziwiać w dwóch skansenach: w Białowieży (Zespół 

Budownictwa Drewnianego Rusinów Podlasia) i w Budach (Łapińska 2003). Istotnym elementem 

drewnianej architektury jest zdobnictwo, które zaczęło się rozwijać na przełomie XIX i XX wieku. Z tego 

okresu pochodzą bogato zdobione drzwi i okiennice, ażurowe ganki, ozdoby i dekoracyjna szalówka 

(Gaweł 2003). 

Puszcza Białowieska słynie z twórczości ludowej łączącej zarówno wartości estetyczne jak i użyteczne. 

Z drewna, słomy, łyka lipowego, kory dębowej i brzozowej powstają kubły, kosze, maty słomiane, figurki 

oraz wiele innych wyrobów, które mają szerokie zastosowanie w życiu codziennym (Iwaniuk 1996). 

 

Status ochrony Puszczy Białowieskiej 

 

Dzisiejszy status i sposób zarządzania Puszczą Białowieską wywodzi się z wydarzeń politycznych, 

które miały miejsce na początku XX wieku. Pierwsza wojna światowa zakończyła 120-letni okres 

panowania rosyjskiego na tym terenie. Kilka lat okupacji niemieckiej, a następnie chaos, jaki zapanował 

po rewolucji bolszewickiej oraz wojnie polsko-radzieckiej doprowadziły do całkowitego wytępienia 

ostatniej w świecie wolno-żyjącej populacji żubrów nizinnych (Jaroszewicz 2004). Pierwszy pisemnie 

udokumentowany projekt ochrony Puszczy Białowieskiej został przygotowany przez Niemców w czasie 

I wojny światowej. Projekt ów zakładał powstanie tzw. „parku natury” na wzór istniejących już w Europie 

parków narodowych. Do ochrony rezerwatowej wytypowano teren najmniej przekształcony przez 

człowieka, o wyraźnie zarysowanych granicach: od wschodu droga Browska, od północy rzeka 

Hwoźna, od zachodu rzeka Narewka, od południa Polana Białowieska (Moroz-Keczyńska, Keczyński 

2008). Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rozpoczęto starania o objęcie najcenniejszego 

fragmentu Puszczy szczególną ochroną. W 1919 roku przybyła do Białowieży pierwsza ekspedycja 

polskich przyrodników, która potwierdziła informacje o tym, że w Puszczy nie ma już żubrów, ale 

również zwróciła uwagę na dobry stan zachowania zbiorowisk leśnych (Pucek 2004). Celem drugiej 

wyprawy było wytypowanie obszarów, które miały być przeznaczone do ochrony rezerwatowej. W 1920 

roku prof. Władysław Szafer przedstawił „Plan utworzenia rezerwatu leśnego w Puszczy Białowieskiej”. 

W uzasadnieniu do planu czytamy: „(…) jest terenem leśnym nieomal nietkniętym ręką ludzką, 

wystarczająco duży, odznacza się wielką rozmaitością typów leśnych, a zatem dużą zmiennością w 

fizjonomii, granice są z trzech stron wybitnie zaznaczone, jest to obszar łatwo dostępny dla uczonych 

zarówno, jak i dla wycieczek naukowych. Przez swe położenie jest to obszar Puszczy cichy, 

gwarantujący spokój zwierzynie” (Moroz-Keczyńska, Keczyński 2008). W 1921 roku wydane zostało 

rozporządzenie, na mocy którego w samym sercu Puszczy Białowieskiej powołano Leśnictwo 

„Rezerwat”, po 4 latach przemianowane na nadleśnictwo, a następnie – w 1932 roku – przekształcone 

w „Park Narodowy w Białowieży”. W 1947 roku Park restytuowano, nadając mu obecną nazwę. 
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Podstawą prawną była ustawa o ochronie przyrody z dnia 10 marca 1934 roku. Obszar Puszczy 

znajdujący się po stronie białoruskiej, od zakończenia II wojny światowej, jest chroniony w całości, jako 

Państwowy Park Narodowy. Początkowo nadano jej status zakaznika, najwyższej formy ochrony w 

byłym Związku Radzieckim (w przybliżeniu odpowiada polskiemu pojęciu „obszar czynnej ochrony 

ścisłej”). W 1956 roku zakaznik został przekształcony na Gospodarstwo Rezerwatowo-Łowieckie 

„Белoвежская пуща” z nadrzędnym celem gospodarki łowieckiej i organizacji polowań. Nowo 

wprowadzone zasady zarządzania zezwalały na usuwanie z lasu martwych drzew, podtrzymano 

jednocześnie zakaz wycinania drzew żywych. W 1992 roku niepodległa Republika Białorusi uznała cały 

obszar Puszczy w swych granicach za Państwowy Park Narodowy „Белавежская пушча”. Park wraz z 

przedpolem zajmuje obszar ponad 1650 km2, z czego około 900 km2 stanowią drzewostany 

puszczańskie. Zasady ochrony białoruskiego Parku dopuszczają możliwość wykonywania cięć 

sanitarnych, organizacji polowań (w tym na żubry) oraz tępienie drapieżników – wilków (Jaroszewicz 

2004). 

Niezwykłe walory przyrodnicze oraz kulturowe Puszczy Białowieskiej zostały docenione przez 

społeczność międzynarodową, czego wyrazem jest uznanie BPN przez UNESCO za Światowy 

Rezerwat Biosfery (1977 r.) oraz wpisanie go na Listę Obiektów Światowego Dziedzictwa Ludzkości 

(1979 r.). W 1992 r. tę samą rangę nadano obszarowi ochrony ścisłej w białoruskiej części – tak 

powstał transgraniczny Obiekt Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska/Belovezhskaya Pushcha, 

o łącznej powierzchni blisko 10000 ha. W 1997 r. BPN, jako pierwszy obiekt tego typu w Polsce, 

uzyskał od Rady Europy prestiżowy Dyplom Europy (Jaroszewicz 2004, Moroz-Keczyńska, Keczyński 

2008). 

 

Walka o powiększenie polskiej części Parku Narodowego 

 

Podejmowane w latach 70-tych i 80-tych oddolne, społeczne próby spowolnienia zagłady pierwotnej 

Puszczy przyniosły nikłe efekty: do roku 1980 powołano 10 niewielkich rezerwatów przyrody, 

obejmujących łącznie około 13 km² (2% obszaru zarządzanego przez Lasy Państwowe) oraz 

podniesiono tzw. wiek rębności drzewostanów o 20 lat w porównaniu do innych lasów Polski. W 1986 

roku Puszcza Białowieska wraz z otaczającymi terenami została uznana za Obszar Chronionego 

Krajobrazu o powierzchni ok. 860 km² (Gutowski et al. 2000). 

Dopiero zmiany polityczne, które nastąpiły po 1989 roku, pozwoliły społeczeństwu w większym stopniu 

decydować o losach najcenniejszego skarbu polskiej przyrody. Rozpoczęte na początku lat 90-tych XX 

wieku starania o powiększenie BPN przerodziły się w latach 1995-2000 w ogólnopolską i sięgającą 

daleko poza granice kraju społeczną kampanię na rzecz objęcia całej polskiej części Puszczy 

Białowieskiej statusem parku narodowego. W wyniku nacisków społecznych sytuacja Puszczy 

Białowieskiej powoli ulegała zmianom (Puszcza Białowieska …). 

W grudniu 1994 roku na terenie trzech nadleśnictw: Białowieża, Hajnówka, Browsk utworzono Leśny 

Kompleks Promocyjny „Puszcza Białowieska” (pierwotnie funkcjonowała nazwa Leśny Kompleks 

Promocyjny „Lasy Puszczy Białowieskiej”), który objął swym zasięgiem ponad 52000 ha. Podstawowym 

celem utworzenia LKP „Puszcza Białowieska” było: 

 zachowanie naturalnych warunków środowiska leśnego w całym mezoregionie Puszczy, 
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 zachowanie lub odtworzenie właściwych siedliskom puszczańskich biocenoz leśnych o charakterze 

naturalnym oraz zapewnienie trwałości ekosystemów leśnych i ciągłości wielostronnego wykorzystania 

ich zasobów, 

 stworzenie wzorca do objęcia polityką kompleksowej ochrony i restytucji oraz doskonalenia lasów 

większych kompleksów leśnych o podobnych warunkach geograficzno – przyrodniczych, 

 prowadzenie prac badawczych i doświadczalnictwa leśnego w celu wyciągnięcia wniosków 

dotyczących możliwości i warunków upowszechniania zasad ekorozwoju na całym obszarze Lasów 

Państwowych, 

 prowadzenie szkoleń służby leśnej i edukacji ekologicznej społeczeństwa (Kossak 2001). 

W 1996 roku BPN został powiększony z 47,5 do 105 km². W latach 1995-2003 na obszarze 

zarządzanym przez nadleśnictwa utworzono sieć nowych rezerwatów przyrody (pokrywających łącznie 

z wcześniejszymi 120 km²) oraz wprowadzono (w 1998 roku) moratorium na wyrąb wszystkich drzew i 

drzewostanów w wieku powyżej 100 lat (moratorium odwołano w 2003 roku). 

W 1998 roku Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa deklaruje wolę rządu 

objęcia całej Puszczy ochroną w parku narodowym w końca 2000 roku. Ogłoszony zostaje „Kontrakt dla 

Puszczy Białowieskiej”. W 1999 roku z budżetu państwa zostaje wydane 20 mln złotych. Otrzymane 

dotacje mają pomóc lokalnym społeczeństwom w transformacji związanej z powiększeniem BPN. 

 

W 2000 roku Minister Środowiska podpisuje projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie objęcia 

ochroną prawną całej Puszczy Białowieskiej i nadania jej statusu parku narodowego. Projekt został 

skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Jednak opór lokalnych władz i samorządów oraz 

pracowników Lasów Państwowych wobec tych planów, a zwłaszcza prowadzona przez te środowiska 

kampania dezinformacji i zastraszania ludności powiatu hajnowskiego skutkami powiększenia parku 

(przedstawianego jako „zamknięcie Puszczy przed ludźmi”), spowodowały wycofanie się Ministerstwa 

Środowiska (MŚ) z planowanego powiększenia BPN. Sprawę powiększenia BPN badała również 

Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, która po wizji lokalnej 

stwierdziła, że: „powiększenie Białowieskiego Parku Narodowego musi się dokonać najszybciej jak tylko 

to możliwe, ale przy akceptacji lokalnych władz samorządowych w sposób, który zagwarantuje, że 

objęcie ochroną całej Puszczy nie spowoduje pogorszenia warunków życia miejscowej ludności” 

(Puszcza Białowieska…). 

W 2000 roku Rada Naukowa BPN przyjęła uchwałą dokument „Zasady funkcjonowania Białowieskiego 

Parku Narodowego powiększonego na cały obszar polskiej części Puszczy Białowieskiej”. Dokument 

ten został przygotowany w celu ułatwienia startu i prawidłowego funkcjonowania tworzonego parku w 

okresie przejściowym, od momentu jego powiększenia do wejścia w życie Planu Ochrony BPN 

(Gutowski et al. 2000). 

 

W ramach „Kontraktu...” wydatkowano z rezerwy budżetowej Państwa środki o łącznej wartości 30 mln 

zł.. Środki te zostały przeznaczone na inwestycje wnioskowane przez gminy (m.in. budowa i 

modernizacja szkół, wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, studni głębinowych), gminne studia 

rozwoju, oraz inwestycje w BPN (m.in. nowe muzeum przyrodnicze). W 2001 roku MŚ wycofało się 

ostatecznie z planów objęcia całej Puszczy parkiem narodowym; podało, że jest to niemożliwe na 

skutek zmiany ustawy o ochronie przyrody i sprzeciwu samorządów lokalnych. Rok później 
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Ministerstwo dodało, że powiększenie Parku na obszar całej polskiej części Puszczy Białowieskiej nie 

jest obecnie możliwe z powodów bardzo trudnej sytuacji budżetu państwa (Puszcza Białowieska…). 

Kolejne lata to okres wielu kampanii społecznych prowadzonych w Polsce i na świecie m.in. przez 

Pracownię na Rzecz Wszystkich Istot, WWF Polska, Towarzystwo Ochrony Krajobrazu Puszczy 

Białowieskiej, których celem jest zebranie jak największego poparcia dla idei powiększenia BPN. 

W lipcu 2006 roku Prezydent RP Lech Kaczyński, w odpowiedzi na bardzo liczne apele obywateli i 

organizacji z kraju i z zagranicy o objęcie Puszczy Białowieskiej ochroną, powołał Zespół Ekspertów do 

przygotowania ustawy regulującej status dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Puszczy 

Białowieskiej. W skład zespołu weszli przedstawiciele różnych środowisk. Jego trzon stanowili 

naukowcy specjalności nauk leśnych i biologicznych, profesorowie prawa i ekonomii, ochrony 

środowiska, architekci, urbaniści, przedstawiciele organizacji pozarządowych, jak również 

przedstawiciele Lasów Państwowych i samorządu terytorialnego. Zadaniem Zespołu było 

wypracowanie rozwiązań przyrodniczo-społecznych, które odpowiadałyby w sposób możliwie najlepszy 

interesom zarówno Puszczy jak ludzi. Założono, że celem jest ochrona Puszczy, rozumiana jako 

umiejętność zachowania i racjonalnego wykorzystania dóbr przyrodniczych, z równoczesną stymulacją 

rozwoju lokalnych społeczności, korzystających z ich bliskości. Efektem pracy Zespołu jest pakiet trzech 

ustaw (projekty): 

 ustawa o utworzeniu Parku Narodowego Puszczy Białowieskiej, 

 ustawa o ustanowieniu „Programu zrównoważonego rozwoju regionu Parku Narodowego Puszczy 

Białowieskiej w latach 2008-2013”, 

 ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody i innych ustaw. 

 

Projekty ustaw zostały zaprezentowane przedstawicielom lokalnych samorządów i Lasów Państwowych 

w październiku 2006 roku w Białymstoku. Prace Zespołu eksperckiego zostały wstrzymane na prośbę 

Kancelarii Prezydenta z powodu „zbliżających się wyborów samorządowych” (www.prezydent.pl). 

 

Na początku 2009 roku Minister Środowiska – prof. Maciej Nowicki ogłosił, że jednym z priorytetów jego 

polityki będzie wciąż nierozwiązana sprawa powiększenia BPN. W tym roku przypada 600-lecie 

ochrony Puszczy Białowieskiej. To zdaniem Ministra doskonała okazja do podjęcia kolejnych rozmów 

na temat powiększenia BPN. Z tej okazji w celu kompleksowej promocji Puszczy, jako „bezcennego 

skarbu polskiej przyrody” MŚ powołało „Partnerstwo dla Puszczy Białowieskiej”. To międzyresortowa 

grupa instytucji i osób, która ma działać na rzecz Puszczy. Celem programu (w tym rozmów ze 

społecznościami gmin Puszczy Białowieskiej) jest poprawa warunków życia ludzi przy równoczesnym 

zachowaniu standardów ochrony przyrody. W obchody jubileuszu zaangażowała się także strona 

białoruska. Ustalono wspólny program obchodów. Białorusini chcą odnowić infrastrukturę turystyczną. 

Zamierzają odnowić hotele, drogi, restauracje, punkty widokowe i wydać na ten cel ponad 60 mln 

dolarów. Ministerstwo Turystyki Białorusi zaplanowało międzynarodową akcję promocyjną pod hasłem 

„Odwiedźmy najstarszy, dziewiczy las w Europie” (www.mos.gov.pl). 

 

Mieszkańcom pomysły MŚ nie podobają się, a ich sprzeciw dodatkowo został podsycony artykułami, 

które ukazały się w lokalnej prasie (Gazeta Wyborcza – Białystok, Gazeta Współczesna) mówiące o 

tym, że BPN zostanie wkrótce powiększony m.in. o obszar zajmowany przez Nadleśnictwo Białowieża. 
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Rada Gminy Białowieża stanowczo powiedziała „nie” planom MŚ – przedstawia swoje racje na łamach 

lokalnej gazety „Głos Białowieży”. Minister Środowiska na spotkaniu z przedstawicielami społeczności 

lokalnych przedstawiał szeroką ofertę wsparcia finansowego (preferencyjne kredyty) i doradczego (filia 

NFOŚiGW w Białowieży), podkreślając konieczność stałych, partnerskich kontaktów, gdyż – jak 

powiedział – „trzeba szukać kompromisu w dążeniach do szerszej ochrony naszego bezcennego 

skarbu przyrody i spełnieniu oczekiwań ludzi, którzy chcą żyć godnie, w dobrych warunkach”. Obecnie 

prowadzone są kolejne rozmowy i konsultacje. Trwa poszukiwanie konsensusu i środków na 

zrealizowanie żądań – inwestycji zgłoszonych przez lokalne władze samorządowe. 

 

Dziś różnymi formami ochrony objętych jest ponad 50% powierzchni polskiej części Puszczy 

Białowieskiej. Istnieje 20 rezerwatów przyrody o powierzchni 3208 ha, 2 ostoje zwierząt chronionych, 94 

strefy ochronne gniazd bociana czarnego i orlika krzykliwego (ryc. 2.). Do krajowego rejestru programu 

zabezpieczenia puli genowej wpisano 401 drzew. Ponad 1100 drzew uznano za pomniki przyrody. Na 

obszarze całej Puszczy Białowieskiej wyznaczono dwie ostoje w ramach Europejskiej Sieci Natura 

2000 na podstawie Dyrektywy Siedliskowej oraz Dyrektywy Ptasiej. Są to: Specjalny Obszar Ochrony 

(SOO) Puszcza Białowieska oraz Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) Puszcza Białowieska. Do chwili 

obecnej nie przygotowano planów ochrony obu ostoi oraz przepisów wykonawczych (www.mos.gov.pl). 

 

 
 

Ryc. 2. Ochrona przyrody w Puszczy Białowieskiej. 1 – rezerwaty ścisłe, 2 – rezerwaty częściowe, 3 – lasy 

gospodarcze (S. Kossak 2001, z uzupełnieniami) 

Fig. 2. Wildlife conservation in Białowieża Forest. 1 – strict reserves, 2 – partial reserves, 3 – timber forests (after 

S. Kossak 2001, changed) 
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Podsumowanie 

 

Ocalałe fragmenty naturalnych lasów, z ich niezrównaną w skali Europy bioróżnorodnością stanowią o 

tym, iż Puszcza Białowieska jest jednym z najcenniejszych – ale też najbardziej zagrożonych dalszą 

degradacją – obiektów przyrodniczych Europy. Gospodarka leśna, nawet z dużymi rygorami 

ochronnymi, z zasady zawsze powoduje zmniejszenie bioróżnorodności. W wyniku blisko 90-letniej 

gospodarki leśnej w Puszczy na znacznym jej obszarze wyginęło lub zmniejszyło liczebność wiele 

gatunków porostów, roślin, bezkręgowców, ptaków i ssaków. Liczniejsze populacje wielu rzadkich 

gatunków (np. wiązu górskiego, czosnku niedźwiedziego, dzięciołów białogrzbietego i trójpalczastego, 

ryjówki białowieskiej) zachowały się już tylko na obszarze BPN. Utworzenie Parku Narodowego 

Puszczy Białowieskiej, obejmującego całą polską część Puszczy, zapewni skuteczną ochronę przyrody 

na przyszłe stulecia, przywróci Puszczy jej historyczną rolę i dawne znaczenie kulturowe, a przede 

wszystkim stworzy szansę na ekonomiczny rozwój regionu i podniesienie poziomu życia jego 

mieszkańców. 

Doświadczenia ostatnich 30 lat pokazuję, że żadna forma ochrony Puszczy Białowieskiej 

zaproponowana przez Lasy Państwowe (zasady gospodarki leśnej wprowadzone w 1975 r., Leśny 

Kompleks Promocyjny „Puszcza Białowieska” powołany w 1994 r. oraz sieć rezerwatów przyrody) nie 

była w stanie spełnić dwóch podstawowych wymogów: zabezpieczyć właściwej ochrony unikalnych 

wartości Puszczy Białowieskiej oraz stymulować rozwoju ekonomicznego regionu w oparciu o te 

wartości (Puszcza Białowieska…). 

Mieszkańcy Puszczy Białowieskiej od lat sprzeciwiają się planom powiększenia BPN. Największe 

obawy wśród nich budzi problem utraty miejsc pracy. Argumenty podnoszone od wielu lat, zwłaszcza 

przez leśników, nie znajdują dziś uzasadnienia. Nadleśnictwa: Białowieża, Hajnówka oraz Browsk w 

ostatnich latach przynoszą straty. Puszcza straciła znaczenie jako źródło surowca na rynek lokalny. 

Miejscowy przemysł oraz przetwórstwo drzewne pozyskuje surowiec głównie z innych źródeł, m.in. z 

lasów okołopuszczańskich (z 25 tys. ha lasów pozyskuje się blisko 55 tys. m³ drewna), Puszczy 

Knyszyńskiej, Lasów Nurzeckich oraz z zagranicy. Gospodarka leśna nie stwarza alternatywnych 

możliwości rozwoju społeczno-ekonomicznego w oparciu o pozaprodukcyjne funkcje Puszczy 

Białowieskiej: turystykę, edukację przyrodniczą i naukę. 

Powiększenie BPN w 1996 roku zaowocowało dynamicznym wzrostem ruchu turystycznego, rozwojem 

infrastruktury związanej z jego obsługą i stworzeniem wielu nowych miejsc pracy. W latach 1996-2005 

liczba turystów odwiedzających Białowieżę wzrosła z 90 do 140 tysięcy osób rocznie (wzrost o 55%). W 

samej miejscowości Białowieża, liczącej około 2000 stałych mieszkańców, powstało ponad 1000 miejsc 

noclegowych, a hotele, gastronomia i kwatery agroturystyczne stworzyły ponad 200 miejsc pracy. Jak 

dotąd ruch turystyczny koncentruje się niemal wyłącznie w gminie Białowieża. Powołanie Parku 

Narodowego Puszczy Białowieskiej obejmującego cały obszar Puszczy prawdopodobnie spowoduje, iż 

wszystkie gminy puszczańskie (Narewka, Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Narew) oraz miasto 

Hajnówka staną się „bramami dla parku” a nie jak dotąd jedynie zapleczem lub drogą tranzytową. 

Możliwe, że „Nowy” Park stanie się wówczas katalizatorem lokalnego i regionalnego rozwoju 

ekonomicznego, przyczyniając się do aktywizacji ekonomicznej lokalnych społeczności, przyciągając 

inwestycje. 
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Obecnie podejmowane są wspólne działania naukowców oraz leśników, których celem jest 

przezwyciężenie niechęci do projektu powiększenia BPN, np. Program LIFE+ „Kraina Żubra”, który nie 

tylko na za zadanie chronić populację największego ssaka Europy, ale także zmieniać świadomość i 

postawę mieszkańców Puszczy Białowieskiej (www.krainazubra.pl). 

Problemy związane z funkcjonowaniem parków narodowych w Polsce, w tym i BPN, choć znane od 

wielu lat, w ostatnim czasie stały się szczególnie widoczne i dotkliwe. Źle skonstruowana ustawa o 

ochronie przyrody sprawia, że potencjał parków narodowych jest w niedostatecznym stopniu 

wykorzystywany. Wśród głównych przyczyn takiego stanu rzeczy wymienia się m.in.: 

 brak jednolitej, ogólnopolskiej struktury reprezentującej i promującej parki narodowe w kraju i za 

granicą oraz wspierającej realizację przez parki celów ochrony przyrody i edukacji przyrodniczej, 

 brak stabilnych źródeł finansowania parków narodowych, 

 zbyt mała samodzielność dyrektorów parków narodowych w zakresie kształtowania struktury 

organizacyjnej parku oraz pozyskiwania i gospodarowania funduszami, 

 brak przejrzystych reguł turystycznego udostępniania parków narodowych i jasno sformułowanych 

możliwości korzystania z ich walorów przez lokalne społeczności, 

 brak aktualnych planów zarządzania. 

Brak kontaktów międzynarodowych na szczeblu ministerstw środowiska Polski i Białorusi wkrótce może 

„zaowocować” utratą zaszczytnego miejsca na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Od wielu lat, 

mimo licznych napomnień, władze polskie i białoruskie nie zrobiły nic lub bardzo niewiele w sprawie 

należytej ochrony Puszczy Białowieskiej. UNESCO wskazuje m.in. na potrzebę stworzenia jednostki 

zarządzającej o takiej samej strukturze po obu stronach granicy tak, aby całą Puszczę Białowieską 

można było traktować jako jeden obiekt podlegający wspólnemu planowaniu i zarządzaniu. W 2007 

roku Rada Europy zawiesiła przyznany 10 lat wcześniej BPN prestiżowy Dyplom Europy, do czasu 

spełnienia dwóch warunków: przygotowania (przynajmniej 10-letniego) planu zarządzania BPN oraz 

objęcia ścisłą ochroną rezerwatową wszystkich starodrzewów na całym obszarze polskiej części 

Puszczy Białowieskiej oraz połączenia ich siecią korytarzy ekologicznych. W uzasadnieniu Rada 

Europy oświadcza: „Chociaż park w pełni zasługuje na to wyróżnienie, władze wszystkich szczebli 

muszą sobie uświadomić, że trzeba przestać komercyjnie wykorzystywać wszelkie chronione 

drzewostany na terenie puszczy”. W obecnych warunkach spełnienie obu warunków wydaje się 

niemożliwe (www.gazeta.pl). 

Problem Puszczy Białowieskiej jest bardzo złożony. Jego rozwiązanie wymaga dobrej woli nie tylko ze 

strony mieszkańców omawianego obszaru, przyrodników, naukowców, ale przede wszystkim ze strony 

polityków tworzących polskie prawo ekologiczne. 

 

Od Autora 

 

Powyższy tekst nie uwzględnia wydarzeń, które miały miejsce w drugiej połowie 2009 i na początku 

2010 roku (artykuł oddano do druku w czerwcu 2009 roku). Podczas obchodów Światowego Dnia 

Ochrony Środowiska w Puszczy Białowieskiej (czerwiec 2009) Minister Środowiska Maciej Nowicki 

ogłosił rozpoczęcie konsultacji Białowieskiego Programu Rozwoju. Celem programu jest powiększenie 

BPN o ok. 20 000 ha (obecnie zajmuje 10 501 ha) oraz wsparcie kwotą ponad 100 mln złotych 

inwestycji proekologicznych w gminach powiatu hajnowskiego. Dla porównania, średni roczny budżet 
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gmin na tym terenie wynosi około 5-8 mln zł. W lipcu została uzgodniona z wszystkimi gminami lista 

projektów. W wrześniu gminy: Białowieża, Hajnówka oraz Narewka nie zaakceptowały proponowanych 

przez MŚ wariantów poszerzenia Parku (warianty 1 i 2). Gminy zgłosiły własne propozycje granic 

poszerzonego parku (zgodziły się na poszerzenie, ale tylko o około 6 tys. ha). Miesiąc później wójtowie, 

burmistrzowie oraz zarząd powiatu hajnowskiego przedstawiły swoje stanowisko dotyczące 

poszerzenia BPN, w którym postulowały o przedstawienie przez MŚ kolejnego wariantu poszerzenia 

granic BPN. W listopadzie miał być przedstawiony przez MŚ wariant 3 poszerzenia BPN, miało też 

odbyć się spotkanie zespołu, w skład którego weszliby przedstawiciele MŚ, BPN, Lasów Państwowych 

oraz gmin. Zespół ten miał określić ostateczny kształt granic parku narodowego. Po odejściu z MŚ 

Macieja Nowickiego rozmowy na temat przyszłości BPN stanęły w martwym punkcie. Nieoficjalnie 

mówiło się nawet o przesunięciu zagwarantowanych funduszy w inne rejony kraju (np. obszar 

planowanego Mazurskiego Parku Narodowego). Wiele wskazywało na to, że i tym razem próba 

rozwiązania sporu trwającego od wielu lat zakończy się niepowodzeniem. Jednak ostatnio (marzec 

2010) MŚ postanowiło reaktywować pomysł powiększenia obszaru BPN. Nowy szef resortu Andrzej 

Kraszewski przesłał do starosty hajnowskiego oraz wójtów gmin: Białowieża, Hajnówka i Narewka 

„wzór porozumienia”, który ma przekonać puszczańskie samorządy do wyrażenia zgody na 

rozszerzenie parku. Obecny Minister zaproponował samorządowcom nową wersję programu, który 

został opatrzony nazwą „Białowieski Program Rozwoju – Nowe Otwarcie”. Samorządowcy twierdzą 

jednak, że nie ma w nim żadnych konkretów, podobnie jak we wcześniejszej propozycji. Nowy program 

ma być realizowany etapami i został skierowany do mniejszej liczby beneficjentów; zmniejszona jest też 

suma środków finansowych. Nieoficjalnie wiadomo, iż ma ich być o połowę mniej, mają też trafić tylko 

do 3 gmin: Białowieża, Narewka i Hajnówka. 

(kwiecień 2010) 
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