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V. GOSPODARKA W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ 

a. W okresie do I wojny światowej 

1409 r. Pierwsze wielkie królewskie polowanie Władysława Jagiełły w 

Puszczy Białowieskiej rozpoczęło się jesienią 1409 r. i przeciągnęło się 

przez caią zimę. Polowano na tury, żubry, niedźwiedzie, łosie, jelenie 

i dziki; wyłaoywano koniki leśne — tarpany na użytek wojska litew- 

skiego. Łowy wielkoksiążęce były najstarszą formą użytkowania puszcz. 

Wiek XV—XVI. W Puszczy Białowieskiej istniała już przypuszczalnie 

w tym okresie ogromna potażarnia. Sprowadzano w tych czasach do 

Puszczy Białowieskiej budników z Mazowsza i Zmudzi, a możliwe ze 

i z Moraw, którzy wyniszczali Puszczę. Osiedlili się oni we wsiach Te- 

remiska, Pohorelce, Budy i Masiewo. 
1551 r. Na sejmie wileńskim prośby szlacheckie do króla Zygmunta 

Augusta o uznanie uprawnień do korzystania z puszcz „(..) aby boja- 

rom, szlachcie i pospolitemu człowieku według dawnego zwyczaju wol- 

no było w puszczach zwierza bić i drzewo na budowanie brać i ryby 

w jeziorach łapać . 

1554 r. Na kolejnym sejmie ponowne petycje szlachty do króla o wcho- 

dy „starodawne” do barci, jezior, jazów i sianożęci. 

1557 r. Wydana została „ustawa na wołoki”, w której m.in. postanowio- 

no sprawdzić „kto za jaką sprawiedliwością i jak wiele służeb ludzie 

mają swe wchody , a taxże „gdzie to będzie z korzyścią oddawać las na 

wykarczowanie osadnikom z wolnością od 5—10 lat”, zastrzeżono jed- 

nak „ostępów i łowów nie tykać . 

1558 r. Sejm piotrkowski polecił „przepisanie” — wszystkich puszcz hos- 

podarskich W.Ks. Litewskiego, czego częściowo dokonał w 1559 r. staro- 

sta mścibogowski Grzegorz Wołowicz. Wśród 38 puszcz opisanych ze 

znajdujących się w owych czasach na ziemiach litewskich wymieniona 
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jest Puszcza Białowieska pod jedną pozycją z Puszczą Bielską. Posiada- 
cze wchodów zostali zobowiązani wówczas do złożenia dowodów praw- 
nych potwierdzających obszary, lokalizacje i rodzaje użytkowania. W 
okolicy Puszczy Białowieskiej Wołowicz zbadał 10 obiektów (majątków 
ziemskich) posiadających wchody. 
1567 r. W „ustawie leśniczej” z 1567 r. zastrzeżono, aby leśniczowie 
„dziegciów, popiołów, smoły i innych towarów leśnych w puszczach ku 
pożytkowi swemu nie sprawowali i nikomu innemu sprawować nie po- 
puszczali”. 
1591 r. Król Zygmunt III w związku z przekroczeniami leśniczego Tro- 
janowskiego stwierdzii: „wiadomo nam, że leśniczy (...) przekraczając 
starodawną granicę, która jest między puszczą Bielską i Białowieska 
nie małą część tej Puszczy Białowieskiej zajmuje i przyłącza do Bielskiej 
i paleniem towarów leśnych bez naszego pozwolenia puszczę te pustoszy”’. 
Z czasem wzrosła eksploatacja puszcz ekonomii grodzieńskiej — przy 
pobieraniu opłat zw. pniewszczyzną. 
1636—1640 r. Sporządzona „ordynacja” przez łowczego W.Ks. Litewskie- 
go Piotra Dołmata Isajkowskiego zawiera wyczerpujący wykaz wcho- 
dów. Rewizje Puszczy Białowieskiej z lat 1680 i 1703 powtarzają w tym 
zakresie ordynację z 1639 r. Prawie wszystkie wchody zgrupowane były 
od strony południowej i po'rvaniowo-zachadniej Puszczy Białowieskiej. 
1641 r. Ordynacja puszcz królewskich wydana w okresie panowania Wła- 
dysława IV wprowadziła ścisłą ochronę puszcz koronnych, a szczególnie 
Puszczy Białowieskiej. Wjazd do Puszczy był możliwy tylko za pisemnym 
zezwclenieam krela. Użytzowanie Puczczy wyraaga.o rownież takiej ior- 

my zezwo'eaią. 
И е\ ХУ. Użytkowanie Puszczy Bialewieskiej rozszerza się na eksploa- 
tacje las. obeimujeca takze wyrób sortymentów arzewnych przeznaczo- 

nych ma handel. 
1/6) т. Ansvyst IT skiecował do Prerczy Biaiowieskiej, Sokólskiej i No- 
wooworskie} genecialca koraisia ao 2occenia sprewy wehodow. Molejną 
komisię w ie} cprowie ssievowero w i712 r. Wyn'ki Gziałania obu ko- 

misii bvly osran'crone z powodu utrudniania przez wstępników udoku- 
mentowania ich .niaw Go 
1705 r. August 

wenoedów 
ii ponownie wprowadza do Puszczy dawne tradycje ło- 

wów królewskich. Likwiduje on wtedy założone w połowie Ż2VII w. rud- 

nie (fabryki żelaza), wyiwornie potażu i smoły. Z tym wiązało się usu- 

nięcie z Puszczy wielu iudzi, którzy wybijali zwierzynę jako kłusownicy. 

Straż łowiecką zwiększono do i5Q osób. 

1752 s. W Puszczy Bia'owieskiej odky!o się jedno z reprezentacyjnych 
* Tr” I 

polowań przy udriae króla Auevtsta Il i kiclowej. Na pamiątkę tego 
polowania wzniesiono w Bia'owieży oteuisk z piaskowca z wymienieniem 

nazwisi: osób osecnycn na polowaniu i ilości ubitej zwieizyny. 

1755—1789 r. Prowadzenie przez A. Tyzenhauza akcji zmierzającej do 
wyrugowania z Fuszczy wsiępnixów. 
1761 ». Vo wstąpieniu ra tron Stanisiawa Avgusta „sekretarz iowiectwa 
JIŚ.M. Godirvyd Hemvis Harnak opracowal memoial w sprawie pod- 
niesienia adochcdowasei iesn.ciwa sikiadaiacy się z 8 części: o pomnożeniu 

wpływuw. o konse'wacii puszczy i o oravnacji łowiectwa. Projekty Нах- 

nasa zostaly w pewuym stopnia zrealizowane gdy gospodarkę ekonomia- 
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mi przejął „jeneralny administrator dóbr J.K.Mci.” Antoni Tyzenhauz. 
Wtedy skarb ekonomiczny przejawił wiele inicjaiywy w zakresie samo- 
dzielnego prowadzenia robót leśnych i soeławu. 
1764 r. System sprzedaży drewna w AVF i XVIII w. z pobieraniem 
„pniewszczyzny zostal skrytykowauv przez Harnaka, który dażąc do 
zwiększenia dochodów skarbowych sadził, że najlepiej będzie вау „(...) 
sam skarb handel ten na sie przejmie i prowedzić zechce, wypuszczając 
cembrowinę, belki, maszty, bale dębowe etc. co zwierzchności łowieckiej 
będzie zleco'e”. 
1167 г. W 1767 r. z leśnictwa białowieskieco wpiynęło 20303 zł poleś-. 
nego, tj. opłaty do skarbu ekonomicznego za prawo pozyskiwania drewna 
opałowego i mniejszych sortymentów drewna użytkowego przez bpodda- 
nych (chłopów, Żydów). Opłaty te w okresie dzialałaości Harnaka wy- 
nosiły „szostaków 8 lub 10 od Копа”. 

1781 r. Roczny dochód z kwatery białowieskiej wynosił 10 252 zł i z kwa- 
tery jamnetskiej 9760 zł, należących wowczas ao lea etwa nrzeskieco. 
1789 r. W uniwersale „Komisji Nzplitej Skarbu W.Ks. Lit.” m. in. 

stwierdzono: ,.(...) w miejscach gdzie mato lasów komisja zniszczenia tych 
dozwolić nie pędzie mocaa (...) i owszen w miejscach tych edzie lasów 
nie — masz zasiać te i rtrzymać poeci (...) dła zupeireso dotedzecia do- 

chodu z handlu (...) tudzież najlepszej lasów oszczędności (...) rozmnoże- 
nia i zasiewania onych komisja obmyślić środzi nie zaniedba . 

1795 r. Bezpośrednio po rozbicracha Polski pcczęry napływać do rządu 
rosyjskieso podania ćwczesnej elitv społeczeństwa upadiego państwa na 
czele z Radziwiłłami o prawa wchodowe do Puszczy, których pozbawii 
ich Tyzenhauz. Rząd rosyjski po niedługim okresie tolerancji uznał 7a 
słuszną zasadę wypowiedzianą w „planie urządzenia Puszczy” przez 

głównego namiestnika ekonomii brzeskiej S£zczepanowskiego uważającego 
za niedorzeczność aby ..prywatni obywatele mieli spółkę ze skarbera ino- 

narchicznym . 

1796/98 r. W .1796 r. w 13 strażach Puszczy Białowieskiej miały być 

632 barcie z pszczołami i 6601 barci pustych. W „dochodach niestałych” 

z leśnictwa białowieskiego i rudzkiego w r. 1797/98 wymieniono pozycie 

1435 zł „za pszczoły . 

1802 r. Zainteresowanie cesarza Aleksandra I żubrami wyraziło się w 

reskrypcie z 10 TA 1302 r, w którym zostali do Puszczy „przypisani: 

chłopi wsi Czwirki (Cwirki), Panasiuki, Kamienaniki 1 Myzinary Pauckie 

„dla ochrony” żubrów „przed wybijaniem, straszeniem i dla wyżywie- 

nia”. Zamiast Myzinary P. przypisano następnie wsie Kawaczkin i Ro- 

szkówkę. 

1811 r. Życie Puszczy zakłócone zostało ogromnym pożarem leśnym w 

północno-wschodniej jej części trwającym przeszło 4 miesiące. | 

1821 i 1823 r. Na zlecenie rządu rosyjskiego b. główny nadleśnvy lasów 

rządowych Królestwa Polskiego J. Brincken odwiedził Puszczę i krytycz- 

nie ocenił przeszłą w niej gospodarkę. 

1834 r. Wybuchł ponownie pożar w Puszczy, który zniszczył 874 ha lasu. 

1838 r. Zmieniony został obowiązujący zakaz wyrębów w Puszczy, gdy 

Urząd Morski po wyczerpaniu zapasów drzewostanów drewna przydatne- 

go do budownictwa okrętowego w guberniach nadwołżańskich zaintere- 
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sował się Puszczą Białowieską. Wyręby wstrzymane w latach dwudzies- 
tych wznowiono ze wzmożoną energią. 
1849 r. Po nowych próbach pozyskiwania drewna okrętowego w Puszczy 
Białowieskiej zaniechano wyrębów do tych celów — w związku z trud- 
nościami wywozu drewna. | 
1862—1863 r. Pozwolono na sprzedaż drewna z rosnących zapasów, a póź- 
niej wstrzymano sprzedaż (z wyjątkiem sprzedaży obowiazkowych) uza- 
sadniając zakaz koniecznością ochrony żubrów. | 
1576 r. W wyniku narady komisji specjalistów skierowanych do Puszczy 
Białowieskiej przez Ministerstwo Dóbr Państwowych, m.in. zdecydowano 
zwiększyć kolej rębu dla sosny ze 180 do 225 lat, a ala pozostałych ga- 
tunków z 90 do 180 lat i zalecoho prowadzenie gospodarki w: Puszczy” 
z uwzględnieniem zachowania spokoju dla żyjących w Puszczy żubrów. 

Średnio rocznie (w latach 1862—1871) realizowano na miejscowe po- 
trzeby po ok. 10 tys. sztuk kłód, ok.'13 tys. żerdzi i kołów oraz ok.; 
28 tys. m? opału, tj. ok. dwukrotnie więcej niż średnio rocznie w okresie 
poprzednich 17 lat (1845—1861). | 
1877 r. Wobec niezatwierdzenia przez. Ministerstwo propozycji specjalis- 
tów z urządzania lasu dotyczących wyrębu posuszu w Puszczy — Gro- 
dzieński Zarząd Majątków Państwowych wystąpił w 1877 r. o zezwolenie 
na eksploatację zewnętrznych części Puszczy, w których nie było miejsc 

wypasu żubrów. Zezwolenie to otrzymano. W tym samym roku przystą- 

piono do sporządzenia planu użytkowania w części Puszczy bez żubrów 
na powierzchni 49891 ha. 

1871—1884 r. W 14-leciu tym z ocechowanego w 1877 r. posuszu drzew 

przeszłorębnych wyrąbano lub sprzedano 125557 sosen i 17323 dębów 
i jesionów. Ponadto zrealizowano za gotówkę lub wydano bezpłatnie 

z leżaniny: 99 138 kłód, 94930 żerdzi i 295 934 m opału. Coroczna sprze- 

daż na miejscowe potrzeby była mniejsza niż w poprzednim okresie. 

Średni globalny roczny dochód z Puszczy wynosił 48599 rubli, wy- 
datki 16376 rubli i czysty dochód 32 223 ruble, tj. 65% średniego global- 

nego dochodu. 

1884 r. Zgodnie z postanowieniem rady komisyjnej z lipca 1884 r. kolej 

rębu przyjęto dla sosny, dębu i jesionu na 200 lat, a dla pozostałych 
gatunków na 100 lat — z zaleceniem zakładania po jednym zrębie na 

każde 6 oadziałów. 

1885 r. Od tego roku stosowano bardziej natężoną eksploatację drzewo- 
stanów w Puszczy. 

1887 г. Dochód z Puszczy w 1887 r. wyniósł 142 967 rubli, a w 1888 r. — 
188967 rubli, tj. po 2,02 ruble średnio z 1 ha gruntów użytkowanych 

(93 430 ha). | 
1888 r. Po przekazaniu Puszczy z zarządu państwowego do zarządu do- 
men cesarskich Departamentu Dóbr Apanażowych w 1889 r. delegowano 
do Puszczy dwie drużyny urządzeniowe, zlecając przygotowanie do po- 
nownego urządzenia lasu w Puszczy. Założono wówczas 678 powierzchni 
próbnych na łącznej powierzchni 323 ha (dane wykorzystano z 643 po- 
wierzchni próbnych). | | | | 
1888/1889 r. Sprzedano obywatelowi niemieckiemu Szulcowi 688 ha (630 
dziesięcin) lasu. | 
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1889 r. Łączny zapas drzewostanów Puszczy określono na 28,8 mln m3, 
w tym zapas drzewostanów rębnych 20,7 mln m3 (72%). Średni zapas 
grubizny liczonej powyżej 8,88 cm (2 werszki) wynosił 351 m? na 1 ha. 
Najwyższy zapas okazał się w borach ze świerkiem, gdzie wynosił 424 m? 
nal ha. a; о „e a 

1891 r. Wyznaczono do wyrębu w ciągu 2 lat 70,8 tys. m$ masy drzew- 
nej na powierzchni 8881 ha, w tym 28,9 tys. m? sosny. 
1890/91—1836/97 W okresie tym sprzedano 2341826 m$ drewna za 
1467092 ruble, tj. średnio rocznie 334547 m? drewna za 209585 rubli. 
Po wstrzymaniu sprzedaży rosnących drzewostanów, w ciągu następnych 
5 lat sprzedawano średnio rocznie po 113105 m? drewna, za co otrzy- 

mywano 65 407 rubli rocznie. Średnio z 1 ha pozyskiwano 0,92 m* drew- 
na z martwych lub usychających drzew, otrzymując za nie średnio po 

75 kopiejek z 1 ha. Te niewielkie stosunkowo rozmiary pozyskania 

drewna i nieznaczne wpływy ze sprzedaży wynikały z łowieckiego cha- 
rakteru jaki nadano Puszczy. 

Wpływy natomiast za wypasy bydła, np. w 1900 r. wyniosły 6943 ru- 
ble, w 1901 r. — 6149 rubli i w 1902 r. — 5909 rubli. 

1891 r. Zbudowano tartak w uroczysku Hajnowszczyzna za 10858 rubli, 

a po jego zniszczeniu przez pożar w 1893 r. zbudowano nowy 4-trakowy 

tartak przy stacji kolejowej Strabla za sumę 188 676 rubli. 

1891—1892 r. W tych latach dokonano wyprostowania koryta rzeki Na- 
rewki, począwszy od oddziału 505 do granicy Puszczy w oddziale 80, na 

przestrzeni 32 km i kanalizacji jej dopływu Lutowni od oddziału 119 na 

przestrzeni 16 km i rzeki Hwoźnej począwszy od oddziału 324 na prze- 

strzeni 11,7 km. Koszty tych robót wyniosły 35551 rubli przy bezpłat- 

nym przydziale drewna. 

1894 r. Zbudowańo kolej z Bielska do stacji Hajnówka (30 km), przed 

przyjazdem cesarza do Białowieży na polowanie i dalszy jej ciąg do wsi 

Białowieża (22,4 km) w 1897 r., przed następnym cesarskim polowaniem. 

1897 r. Cesarz wyraził w czasie polowania życzenie, aby zarząd Puszczy 

nie zmierzał do osiągnięcia najwyższego dochodu, lecz aby troszczył się 

wyłącznie o zachowanie typowego charakteru Puszczy. Cięcia w Puszczy 

zostały wtedy całkowicie wstrzymane. Uprzątnięciu podlegała tylko le- 

żanina i stary posusz z opadłą korą z powierzchni 80 oddziałów, a w 

1901 r. powierzchnię tę określono na 1/6 część obszaru Puszczy z wpro- 

wadzeniem czyszczeń gęstych młodników iglastych. 

IKoniec XIX w. Zarząd miejscowy Puszczy Białowieskiej podjął niektóre 

środki w kierunku naturalnego odnowienia i przygotowania gleby dla 

przyszłego sztucznego odnowienia. | 

1903 r. Zatwierdzono projekt zarządu Puszczy wyrębu posuszu na 1/6 po- 

wierzchni Puszczy, sosen z uschniętymi wierzchołkami i przeszłorębnych 

świerków o pierśnicy. powyżej 49 cm. 

1906—1912 r. Przeprowadzono w Puszczy ponowne urządzenie lasu. 

1914 r. Stan grubej zwierzyny w Puszczy: żubrów — 785, łosi — 58, 

jeleni — 6800, danieli — 1488, saren — 4966, dzików — 2320 szt. 

47



b. Gospodarka w Puszczy między I a II wojną światową 

1915—1918 r. W okresie od sierpnia 1915 r. do grudnia 1918 r. w czasie 
znajdowania się Puszczy pod niemieckim okupacyjnym zarządem wojsko- 
wym wycięto wielkimi połaciami 6500 ha drzewostanów, a na obszarze 
całej Puszczy wybrano i wycięto najlepsze drzewa o łącznej masie ok. 
2,6 min m? grubizny. 
1915 r. 15 IX 1915 r. Niemcy w intencji ochrony żubra wydali ochronne 
zarządzenie łowieckie dla Puszczy, sprowadzając straż leśną z Bawarii, 
która miała chronić zwierzynę przed kłusownictwem. . 

1915—-1918 r. W ciągu pierwszych 20 miesięcy okupacji Puszczy Niemcy 
wybudowaji tartaki w Hajnówce — 10-trakowy, w Czerlance — 3-tra- 
kowy, w Gródku — 4-trakowy, w Stoczku — 4-trakowy, w Nowym Moś- 
cie — 2-trasowy, w Małej Narewce — 1-trakowy. Ponadto w Hajnówce 
uruchomicno fabrykę wełny drzewnej, stolarnię mechaniczną, fabrykę 

domów sizładanych. Niemiecka firma Scharing wybudowała również w 
Hajnówce wielką iabrykę suchej destylacji drewna (największą w £Euro- 
pie). o 128 retortach stojących i zdolności przetwórczej 300 tys. mp drew- 

na liściastego rocznie. 

1920 r. Puszcza Białowieska dotknięta została klęską korników. 

1924 r. 24 TV 1924 r. zawarto z firmą angielską „The Century European 

Timber Corporation” umowę, na podstawie której firma ta w ciągu 20 lat 

miala eksploatować Puszczę Białowieską oraz Duksztańskie lasy pań- 

stwowe w okolicy Grodna i Słonima. 29 V 1929 r. Ministerstwo Rolnio- 

twa rozwiązało jednostronnie umowę z firmą, wypłacając jej duże od- 

szkodowanie. Do zerwania umowy firma ta pozyskała 2.5 min m$ drewna. 
1929—1930 r. Dawny rosyjski podział powierzchniowy dzielący główny 

kompleks Puszczy Bialowieskieji na 924 oddziały o bokach równych 

1 wiorście (1066,8 m) został uzupeiniony przez pszeciecie na Krzyz no- 

wymi liniami. 

Zapas rzeczywisty drzewostanów Puszczy na podstawie delinitywne- 

go urządzenia lasu określono na 16217 tys ta, a na 1 ha — 187 m. 

Przyrost przeciętny olzreślono na 2,25 m? z 1 ha, a pozyskanie na 4,20 m” 

drewna. | | 

1930 r. Udostępniono zwiedzającym zbiory utworzonego Muzeum Frzy- 

rodniczo-Lesnego. 

1932 г. W ccenie ruchu strajkowego w Polsce w końcu 19382 г. Biuro 

Polityczne KC KPP wymienia również strajk robotników leśnycn w 
Puszczy Białowieskiej. 

1932—1933 r. Powszechny strajk robotników leśnych w Puszczy Biaio- 
wieskiej na przełomie lat 1932—1933 zaliczony jest do najbardziej dłu- 
gotrwałych epizodów walxi klasowej na Bia!łostocczyźnie. (Łączna liczba 
robotników zatrudnionych w Puszczy wynosiła wówczas ok. 6000 osób). 

17 XII 1932 r. 97 delegatów chłopów małorolnych, którzy zebrali się 
w Białowieży, wyłoniło Ogólnopuszczański Centralny Komitet Strajko- 
wy z siedzibą w Białowieży. 

1939 r. Stan zwierzyny w Puszczy w 1939 r.: żubrów — 16, łosi — 9, 
jeleni — 1700, saren — 2938, dzików — 1900 sztuk. 

48



c. Gospodarka w Puszczy w Polsce Ludowej 

1949 r. Zapas grubizny drzewostanów w polskiej części Puszczy w 1949 r. 
określono na 9,5 mln m w 1958 г. — 10,2 mln m? i w 1968 r. — 11,3 
mln m3. (Zapas drzewostanów w całej Puszczy w 1890 r. wynosił — 
22,8 mln m, w 1916 r. — 32,6 mln m$ i w 1931 r. — 16,2 mln m3). 
1958 r. Wieki rębności przyjęte w planie urządzenia gospodarstwa leś- 
nego: sosna -— 120 lat, dąb — 160-—200 1., świerk — 100—120 1., jesion 
— 120—140 1., grab — 80—100 1., brzoza — 80 1., osika — 80 1. 
1948/49—1957/58 r. Przeciętne roczne pozyskanie grubizny drewna wy- 
nosiło 189 tys. m? (użytki rębne, przedrębne i przygodne), tj. 114% 
w stosunku do etatu. 

1958/59—1967/68 r. W ramach prac urządzeniowych poprzedzających ten 
okres lasy Puszczy podzielono na ochronne (grupa I) i gospodarcze (gru- 
pa II), z wyodrębnieniem ponadto lasów rezerwatowych i ostoi rzadkiej 
zwierzyny. 

Etat wyliczony z dwóch ostatnich klas wieku drzewostanów Puszczy 
na to 10-lecie określono na 1218852 m». Faktycznie w 10-leciu tym po- 
zyskano 1 738 376 m* drewna (grubizny). 

W okresie tym odnowiono lub zalesiono łącznie 3831,35 Ба. 

1975 r. W zarządzeniu Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 30 I 

1975 r. określono „Podstawowe zasady prowadzenia gospodarstwa leś- 

nego na terenach Puszczy Białowieskiej”. Przyjęto wieki rębności: dla 

sosny — 140 1., świerka — 120—140 1., dębu 160—200 1. 1 240 1., jesionu 

— 140 1. na siedliskach olsu i 180 1. na grondach niskich i olsach jesio- 

nowych. Etat według stanu na 1 X 1968 r. określono na 241 574 m” gru- 

bizny netto rocznie, a po przeliczeniach według „zasad” na 192 083 m3. 

1975—1978 r. Pozyskanie drewna (grubizny) w 1975 r. wynosiło 217,5 

tys. m$, w 1976 r. — 202,7 tys. m, w 1977 r. — 203,8 tys. m i w 1978 r. 

— 191,0 tys. m%. Odnowienia i zalesienia w 1978 r. wyniosły 430 ha. 

1975 r. Stan zwierzyny w calej Puszczy: żubry — 335 (240 i 90) », łosie 

— 175 (31 i 144), jelenie — 2880 (760 i 2120), sarny — 1380 (500 i 880), 

dziki — 2295 (760 i 1535) sztuk. 

1978 r. Liczba robotników stałych w Puszczy wynosiła 274, pracowników 

umysłowych 232. Średnia płaca miesięczna w tym roku wynosiła: ro- 

botników 4324 zł, a pracowników umysłowych od 3810 zł (w nadleśnic- 

twie Hajnówka) do 4029 zł (w nadleśnictwie Białowieża). 

1980 r. Przemysł puszczański zlokalizowany w Hajnówce składa się z: 

Hajnowskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego, Przedsiębiorstwa 

Suchej Destylacji Drewna, Zakładu Przemysłu Maszynowego Leśnictwa, 

Zakładu Produkcji Leśnej ,,Las'”, Zakładu Produkcji Prefabrykatów dla 

Budownictwa i ponadto Zakładu Mleczarskiego. 

1 Pierwsza liczba w nawiasie oznacza stan zwierzyny w polskiej części, a druga 

w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. 
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VI. ZUBR W PUSZCZY BIALOWIESKIEJ 

Wiek XVI. Od poczatku XVI w. wprowadzono ochrone zubra. (Na ubicie 
zubra wymagano zezwolenia krolewskiego.) 
Wiek XIX. Od poczatku XIX w. wprowadzono zasade prawie corocznego 
sprawdzania stanu liczebnego żubrów w Białowieży. W 1821 r. znajdo- 
wały się w Puszczy 722 żubry, w 1857 r. — 1898, w 1899 r. — 380, 
w 1901 r. — 747. 
1919 r. W Puszczy Białowieskiej pozostało na początku 1919 r. przy ży- 
ciu 9 żubrów. 19 II 1919 r. ostatni żubr został zabity przez kłusownika. 
1925 r. Powstanie w Berlinie (z inicjatywy J. Sztolemana) Międzynaro- 
dowego Towarzystwa Ochrony Żubra, które zajęło się rejestracją pozo- 
stałych na Świecie żubrów w ogrodach zoologicznych i ustaliło zasady 
ich hodowli. 

Według stanu na 1 I 1925 r. było na świecie 66 żubrów w 7 pań- 
stwach. (Romanow W.S. (1965) podaje, że do 1926 r. na świecie pozostały 
tylko 52 żubry.) W Polsce znajdowało się wówczas 6 żubrów (w Pszczy- 
nie i w ogrodzie zoologicznym w Poznaniu). 
1929 r. Ogród zoologiczny w Warszawie zakupił 3 żubry i 4 żubrobizony 
w niemieckich i szwedzkich ośrodkach hodowlanych. W jesieni 1929 r. 
przywieziono pierwszą parę żubrów czystej krwi do Białowieży (,Borus- 
se” i „Biserta ) i umieszczono w rezerwacie (w oddziale 420 nadleśnictwa 
Zwierzyniec), zapoczątkowując regeneracyjną hodowlę tych zwierząt w 
Puszczy Białowieskiej. 
1939 r. W Zwierzyńcu w Białowieży w końcu sierpnia 1939 r. znajdowało 
się 16 żubrów. 
1944 r. Po zakończeniu działań wojennych pozostało w Puszczy 17 żu- 
brów. 
1947 r. Od 1947 r. wydawane są w Polsce „Księgi rodowodowe żubrów”, 
do 1973 r. w Białowieży, a następnie w Warszawie. 
1952 r. Zapoczątkowano wolnościową hodowlę żubrów w Puszczy Biało- 
wieskiej. (Wypuszczono początkowo do Puszczy 2 byki, a w 1953 r. 1 kro- 
wę z cielęciem i 1 jałówkę. W latach 1955—1966 wypuszczono do Pusz- 

czy jeszcze 35 żubrów.) 
1978 r. Stado wolnościowe żubrów w końcu 1978 r. składało się z 219 

sztuk (byków 12, krów 16, młodych jednorocznych 68, cieląt 123). W koń- 
cu 1979 r. stado to liczyło 230 sztuk, a w końcu 1980 r. 242. W końcu 
1979 r. było w Polsce 567 żubrów (białowieskich 459 i białowiesko-kau- 
kaskich 108). W latach 1946—1980 wywieziono z Polski do innych kra- 
jów 209 zarodowych żubrów. 

VII. BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY 

1921 r. Decyzją Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z 29 ХИ 

1921 r. uznano celowość utworzenia rezerwatu w Puszczy Białowieskiej. 

Jako rezerwat ścisły uznano oddziały: 258, 288, 289, 319, 344. 

1923 r. Utworzenie nadleśnictwa Rezerwat, którego kierownictwo objął 

Józef Paczoski. 
1921 r. W 1921 r. utworzono rezerwat tzw. przyszosowy, zmodyfikowany 
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w 1925 r. — po obu stronach szosy przecinającej Puszczę z Białowieży 
do Hajnówki o łącznej powierzchni 1566 ha (o szerokości po 500 m z każ- 
dej strony szosy) i taki rezerwat wzdłuż szosy do Prużan utworzony w 
1931 r., po 160 m z każdej strony szosy, o łącznej powierzchni 337,59 ha. 
1928 r. Jan Jerzy Karpiński obejmuje kierownictwo nadleśnictwa Re- 
zerwat. 
1532 r. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z 4 VIII 1932 r. (M.P. nr 183, 
poz. 219) o utworzeniu z nadleśnictwa Rezerwat „Parku Narodowego 
w Białowieży” o pow. 4693,24 ha. 
1947 r. Rozporządzenie Rady Ministrów PRL z 21 XI 1947 r. o utwo- 
rzeniu Białowieskiego Parku Narodowego (Dz.U. nr 74, poz. 469) jako 
rezerwatu ścisłego na obszarze 4716 ha. . 

Granice Parku stanowią: od zachodu rzeka Narewka, od pn. rzeka 
Fiwoźna, od wschodu granica z BSRR, od południa Polana Białowieska. 
Poza tym obszarem w skład Parku weszły: rezerwat żubrów i rezerwat 
tarpanów oraz osada Zwierzyniec o pow. ok. 15 ha i Park Pałacowy 
o pow. 50,01 ha. 

lasy, gleba, wody płynące i stojące oraz rośliny i zwierzęta na ob- 
szarze Parku podlegają ochronie ścisłej. 
1969 r. Jako rezerwat częściowy o pow. 1356,91 ha (wydzielony już 
w okresie międzywojennym) uznano pas lasu przylegającego do szosy łą- 
zącej Białowieżę z Hajnówką, o szerokości po 500 m z każdej strony 

szosy (M.P. nr 16, poz. 128 z 1969 r.). 

VII. BADANIA W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ 

1781 r. Praca J.E. Giliberta „Indigatores naturae in Lituania (...)” zawie- 
ra pewne wiadomości o florze Puszczy Białowieskiej. 

1822, 1823, 1826 r. W 1822 r. rozpoczął badania Puszczy Białowieskiej 
S.B. Gorski (1802—1864), uczeń J.F. Woliganga, profesora Uniwersytetu 
"Wileńskiego, organizatora zespołowych badań florystycznych. S.B. Gorski 
badania w Puszczy prowadził na podstawie „Instrukcji w celu botanicz- 
nym do Puszczy Białowieskiej”, opracowanej przez J.F. Wolfganga. W 

1823 r. Gorski przebywał w Puszczy przez 2 tygodnie, a w 1826 r. 
przez 10 tygodni. 
1887, 1888 r. Próby zapoznania się z florą Puszczy Białowieskiej podjęte 
zostały przez botaników F. Błońskiego, K. Drymmera i A. Ejsmonda 
w 1887 r. oraz w Puszczy Ladzkiej 1 Swisłockiej przez F. Błońskiego 
i K. Drymmera w 1888 r. 

1921 r. Od czasu utworzenia rezerwatu w Puszczy Białowieskiej (prze- 
kształconego w 1932 r. w Park Narodowy) rozwija się tu trwała działal- 
ność badawcza. Prace badawcze w nadleśnictwie Rezerwat rozpoczął 
J. Paczoski, a rozwijał J.J. Karpiński w powiązaniu z Zakładem Doświad- 
czalnym Lasów Państwowych (przekształconym w 1931 r. w Instytut 
Badawczy Lasów Państwowych w Warszawie), kierowanym przez 

J. Hausbrandta i jego zastępcę J. Kostyrkę. 

1945 r. Utworzono w Białowieży filię Instytutu Badawczego Leśnictwa, 
której podlegał Białowieski Park Narodowy. 
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1952 Filia IBL przekształcona na Zakład Badania Lasów Pierwotnych, 
następnie na Pracownię Ochrony Przyrody, a w 1979 r. na Zakład Och- 
rony Przyrody IBL. 
1949—1952 r. W tych latach czynna była w Białowieży Stacja Ekologii 
Roślin IBL, którą w 1952 r. przekształcono w Stację Geobotaniczną pod- 
legającą w latach 1952—1962 Polskiej Akademii Nauk, a następnie włą- 
czona została do Uniwersytetu Warszawskiego (do 1967 r. do Pracowni 
Fitosocjologii Leśnej UW, a później do Instytutu Botaniki UW). 
1972 r. Białowieska Stacja Geobotaniczna i Zakład Fitosocjologii i Eko- 
logii Roślin UW wydają od 1972 r. Biuletyn Fitosocjologiczny ,„Phyto- 
coenosis . Badania Stacji Geobotanicznej włączone zostały do prac Mię- 
dzynarodowego Programu Biologicznego. 
1954 r. W 1954 r. utworzony został w Białowieży Zakład Badania Ssa- 
ków PAN, który wydaje czasopismo „Acta Theriologica” (przejął jego 
wydawanie w 1958 r. od Instytutu Zoologii PAN, gdzie ukazywało się 
od 1954 r.). 
1965 r. Wyodrębniono w Puszczy Białowieskiej „Leśnictwo Ekspery- 
mentalne . 

Puszcza Białowieska jest unikalnym — może nawet w skali świa- 
towej — kompleksem leśnym. Opisana przez uczonych i artystów prze- 
trwała dotychczas i powinna w dalszym ciągu istnieć nie tylko jako 
naukowe i dydaktyczne laboratorium przyrodnicze i obiekt gospodar- 
czy, ale jako źródło piękna, a także jako muzeum historyczne. W tym 
celu konieczne jest wprowadzenie w życie specjalnego statusu ochron- 
nego Puszczy. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 8 grudnia 1982 r.


