Puszcza Bíalowieza írásban és képen
f r t a : Petri János oki. erdőmérnök.
Vadászat.
A z elmondottakból már tudjuk, hogy Puszcza Biatowiezán tulajdonképenf nem az erdőgazdaság, hanem a vadgazdaság játszotta év
századokon keresztül a főszerepet és m i n t ilyen, híres vadászterületet
ismerik világszerte. N o h a láttuk, hogy a vadászat ilyen célkitűzés
mellett homlokegyenest ellenkezik az erdőgazdaság érdekeivel, vala
mint az erdészet romantikájával, röviden foglalkozni szeretnék vele.
Letűnt történelmi nevek és események, amelyek magyar vonat
kozással is bírnak, mindeddig megtartották a. nép emlékezetében
ragyogásukat.
Nagy Lajos halála után a „három tenger mosta ország" koronája
leányára Hedvigre szállott, akit szívbéli kapcsolatok fűztek egy német
uralkodó herceghez, de a nagy örökség érdeke megkívánta, hogy kezé
vel a félvad litván Jagelló Ulászlót ajándékozza meg. E z t az áldozatot
a lengyel nép nem felejtette el és ma is m i n t szentet tiszteli A n j o u
Hedviget, akinek kedvéért férje és annak egész udvara áttért a
keresztény hitre. A z akkori uralkodók udvaruk pompáját főleg vadá
szatokon csillogtatták. E g y ilyen nagy udvari vadászatot rendezett
Jagelló Ulászló Bialowiezán. Ennek emlékét őrzi egy róla elnevezett
tölgyfa. Még ma is ott áll a 600 éves öreg tanú egészségesen a P a r k
Národowy-ban és várja a két testvérnép dicsőséges múltjának fel
támadását.
Báthory Istvánhoz, királyunkhoz is tisztelet és dicsőség emléke
fűzi Lengyelországot, szívesen beszélnek róla, mert tettei népmilliók
nak jelentettek boldogulást. A z erőskezű király ugyancsak előszeretet
tel fúvatta meg a „halalit" ebben a rengetegben. A dombocska, ahol
sátorfája állott, az ő nevét viseli büszkén „Gor Báthorego" (Báthory
hegy.)
A z akkori vadászatok a résztvevőtől megkívánták, hogy egész férfi
legyen. H a véletlenül nem annak bizonyult a vadász, ő lett a vad
helyett a csata vesztese.
A súlypont nem az elejtett vad számában, hanem az értékes tró
feákon és a vad minőségén feküdt, így ha példának vesszük az 1752ben megtartott vadászat feljegyzett eredményét, látjuk, hogy szám
szerint nagyon kevés vadat ejtettek el, mert a krónika mindössze
42 drb bölényről, 13 drb jávorszarvasról, 2 drb őzbakról számol be.
Gímszarvas, vaddisznó nem szerepel a listán, jeléül annak, hogy
kevés ilyen vad volt.

19. ábra. „Borús

a Puszczának

Kapitálisa".

Későbben, orosz éra alatt, a vadászat nemes szenvedélye mészár
lássá fajult. A z udvari vadászatokon az elejtett mennyiséggel akartak
egyes körök érdemeket szerezni. Tervszerűen megritkították a raga
dozó vadakat, hiuzt, f a r k a s t ; az erdő minden részén etetőket, telcitetőket állítottak fel, amiáltal egy nagy vadaskert képét kapta.
A vadállomány megszelídült, elvesztette mozgási kényszerűségét,
az életküzdelem hiánya miatt nem tudott kiszelektálódni, az idegen
területről beszivárgó vérfelfrissítés kevésnek bizonyult, eltűntek a
kapitális bikák, a nagy vadkanok.
Közvetlen a háború előtt 717 drb bölényt, 59 drb jávorszarvast,
6778 drb gímszarvast, 1488 drb dámvadat, 4966 drb őzet, 2225 drb
vaddisznót számláltak. A közölt létszám 1910 előtt még nagyobb volt,
akkor azonban egy-két éves ragály alaposan megtizedelte az" állományt.
A vadászatok izgalma a bölény elejtésében kulminált, évszázadokon át
ez képezte az uralkodók kedvenc vadászzsákmányát.
A mai tökéletes fegyverek mellett már sokat veszített érdekessé
géből az ilyen nagy vadra való törés, akkor, amikor egy szál lándzsá
val közelítették meg e félelmetes állatokat, azt hiszem a legbátrabb
nimród is örült, ha már élettelenül maga előtt látta ezt az izom
hegyet .
Bővebb, magyarázat helyett bemutatom a 19. sz. ábrán „Borúst",
a vadaskert jelenlegi büszkeségét, a kapitális bölénybikát.
Hajdan még fejlettebb példányokkal, dicsekedhetett.a Puszcza,
mert jegyzetek szerint egy alkalommal 11.5 mázsás kolosszus került
terítékre. N e tévesszen meg bennünket ez az idomtalan test, mely lege-
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lészve lomhán mozog, de veszély esetén bámulatos fürgeséggel, ugrás
szerű szökkenésekkel menekül, vagy nekiront az ellenségnek.
Egy kifejlett bölény 3 m hosszú és 1.8 m lapockamagassággai bír.
A bika robusztusabb, állán egy kis szakái látható. Rendszerint csor
dákban élnek, csak szeptemberben a folyatás után vonulnak vissza egy
ideig remete életet élni, azonban a tél kezdetén újra csatlakoznak.
A tehenek az áprilisi elles után 8 napig félrevonulnak a borjúval,
majd annak megerősödésével megtartják a kicsi bemutatóját a
rokonságnak.
H a szabadon tanyáznak, akkor csak minden 3. évben áll be sza
porulat, kisebb vadaskertben minden évben megtörténik ez az örven
detes esemény. A vörösesbarna k i s borjú, ösztönszerűen kíséri el min
denüvé anyját- és ha veszélyt sejt, egészen hozzá lapul.
Egy ilyen kedves családi jelenetet örökít meg a 20. sz. ábra.
Erdélyben még a 18. század második felében pusztult k i a bölény,
azóta Európában csupán Bialowiezán és a K r i m félszigeten dicseked
hetnek vele, m i n t a pusztulástól megmentett természeti ritkasággal.
Bialowiezáról származnak a Tátra alján, Javorinán, herceg
Hohenlohe tulajdonát képező példányok és az egy helyen Felsősziléziában lévők. Erről az állatról nemcsak, hogy egész irodalom keletke
zett, hanem Czerlankán 18&0-ban II. Sándor orosz cár szobrot is állít-'
tátott neki, egy sikerült vadászat után.
A német megszállás első heteiben számuk 121 darabra csökkent,
a megmaradottakat szigorú katonai parancsban vették védelem alá és
így meg is maradtak 1917 év végéig. A megszálló csapatok kivonulása
után részint a vadorzók, részint az 1921-iki bolsewiki invázió teljesen
kiirtotta őket.

21. ábra. „Hóban delelő

bölénycsorda".

E nemes jégkorszakbeli vadat, amely annyira összeforrt a len
gyel szellemmel, nem akarván Bialowiezán nélkülözni, a lengyel kor
mány 1929-ben hozatott a Krimből 4 tehenet és 2 bikát. Azokat be
telepítették mintegy 100 hektár bekerített helyre, a Zwierzyniec-i ím
erdőhivatal területén (lásd az 1. sz. térképet kettős körrel jelezve),
ahol mindenki által megtekinthetők, azóta számuk 14-re szaporo
dott fel.
Télen-nyáron kint tanyáznak a szabadban, egy téli szabadon való
delelést a 21. sz. ábra mutat be.
Nyáron maguk válogatják legelve dús füvekből a jó falatokat,
télen pedig szénával, zabbal etetik őket.
Kedvenc fűfajtájuk a Hierochloma odorata, az ottan közismert
és a bölényről elnevezett „zubrowka" (zubr=bölény), amit a vodky
színesítésére és illatosítására is használnak. Amellett nagyon szere
tik a fagyöngyöt, a fiatal hajtásokat és a rügyeket.
A mocsaras erdő sűrűségével természetes otthont nyújt nekik,
ahol a fejlődési lehetőségük is kitűnő.
A bölény után a jávorszarvas következik, mint a legnemesebb
ós ma már ugyancsak ritka állatfajta. Régebben az egész erdő
komplexum területén szép számmal fordult elő, azonban a túlságo
san elszaporodott szarvas, őz. disznó elől a mocsarakba húzódott,
ahol embertől, állattól zavartalanul élheti utolsó napjait. Még mint
egy 40 drb-ot tartanak nyilván belőlük, a N i k o r főerdőhivatalban.
A vaddisznó, szarvas, őz, dámvad szép számú előfordulása, ma
is ide irányítja az erdőkincstár reprezentatív vadászait, bár amint

22. ábra. „Elejtett

hiúz".

már említettem a mult bűne miatt, a vad minősége nem első
osztályú.
A farkas és hiúz létszámát a többi vad érdekében erősen le
szállították, azonban nem mondható, hogy elfordulásuk ritkaság
lenne.
Amint a 20. ábrán látjuk, csak kerül szerencsés esetben puska
végre hiúz is, ami a többi Európai erdőkben elő nem fordul, a Kár
pátokat kivéve. A prémes állatok közül jelen van a nyest, nyuszt,
vidra és a róka. A vadászat tárgyát képező madarak közül meg
említem a nagyszámban előforduló: siketfajdot, nyirfajdot, császár
madarat, szalonkát, vadlibát és vadkacsát, mindezekből páratlan szép
példányokkal dicsekedhetik ez az erdő.
A különleges madarak közül ott találjuk: a fekete gólyát, a
fehér uhut és a szakálas uhut.

H o g y annyi különleges állatfaj található még itt, az részben a
természet nyújtotta kedvező életfeltételeknek köszönhető, részben a
kincstár szigorú t i l a l m i rendeleteinek.
Reserwát vagy Park-Naroalowy.
A z ember térhódítása és kulturális előrehaladása az őstermészet,
de különösen az erdő rovására ment végbe. H o g y az utókor számára
megmentsék egy-egy érintetlen darabját ősflórájával és faunájával,
törvényben védelmet biztosítottak ezeknek a területeknek. í g y jöttek
létre a „Reservátok", amelyeket a legtöbb helyen nemzeti parkoknak
nyilvánítottak k i és így is neveztek el.
A lengyelek nemzeti parkja, Park-Národowy-ja, a biaíowiezai
Puszczában kapott menhelyet. Benne megszüntettek minden emberi
tevékenységet és azt átengedték a természet zavartalan uralmának.
E z a darab őstermészet megőrzője a diluviális erők működésének,
azok által teremtett geológiai, botanikai és zoológiai viszonyoknak,
amelyek esztétikai és tudományos szempontból megbecsülhetetlen ér
tékkel bírnak.
A biaíowiezai Reservát, a községtől Északra alig V2 km-re fek
szik (lásd az 1. sz. térképet). E n n e k a 4640 hektár területnek Nyuga
ton a Narewka, Északon a Gwósna patak nyújt természetes határt és
védelmet, Délen éa Keleten pedig drótkerítés választja el a határos
mezőgazdasági földektől és szomszédos főerdőhivataloktól.
E g y külön főerdőhivatalt képez és ugyanavval az adminisztrá
ciós apparátussal bír, mint a többi, azonban az erdőtisztek és altisz
tek tevékenysége itt abban nyilvánul a többitől eltérőleg, hogy cemmiféle gazdálkodást nem folytatnak, ellenkezőleg őrködnek annak a
területnek háborítatlansága felett, továbbá ők bonyolítják le a tekin
télyes idegenforgalmat, ők kalauzolják és látják el magyarázattal az
ideérkező idegeneket.
A Nemzeti P a r k talaja ugyanazokat a változatokat tartalmazza,
mint a Puszcza többi része. Megtalálni benne a száraz homoktól a
legkötöttebb, ellaposodott agyagtalajig minden
alakulatot. Ennek
következtében faállománya, flórája és az állatvilága is hasonló. E l 
térés legfeljebb annyiban van, h o g y amíg a többi területeken a múlt
ban is történtek kisebb használatok, ami természetesen meg is lát
szik rajtuk, addig a Reservát még soha nem lett megháborítva. E n 
nek következtében találni i t t olyan egészséges évszázados faóriásokat,
amilyeneket sehol másutt. P l . a 28. isz. ábrán láthatunk egy 48 m
magas, 32 m -es lucfenyőt. I t t találni egy 600 éves, 37.5 m magas
ságú, 1.68 m átmérőjű, 35.25 m köbtartalmú tölgyet a Jagelló töl
gyet. E g y 300 éves, .42 m magasságú 1.58 m átmérőjű, 29.6 m köb
tartalmú hársfát, továbbá egy 400 éves, 37 m magasságú 1.17 m
átmérőjű, 12.65: m köbtartalmú hegyiszilt és még számos ilyen tekin
télyes öreg l e g é n y t . . .
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Emberi beavatkozás itt leg
feljebb abban az esetben törté
nik, ha a szél által kidűtött fa az
úttestre esik, amit az idegenfor
galom érdekében kell járható ál
lapotban tartani, ilyen esetben
onnét csak félrehúzzák. Egyéb
ként még a gombaszedés is tilos.
Itt látjuk a már
megemlített
gleccserekkel levándorolt
Linea
Boreális nevő növénykét és itt
fogják a jelenleg még vadaskert
ben élő bölényeket a jövőben sza
badon bocsátani.
Község
Biaíowieza.
A Puszczának kellős közepén
fekszik az egy utcából álló. 3000
lakosú ősrégi település apró föld
höz lapuló faviskóival, amelynek,
ha 1000 esztendős múltja van és
számítva, hogy a faházak maxi
mális élettartalma 50 év, (elte
kintve tűzvész és háború okozta
rendellenes pusztításoktól) már
akkor is 20-szor épült fel újon
nan, mindig a természet által k i 
jelölt homokgerincen a N a r e w k a
jobbpartján ugyanazon a helyen.
A szájhagyomány alapján nevét
egy litván hercegi kastély fehér
tornyától kapta (biala wieza =
fehér torony).
Hogy ma a n n y i r a közismert
az ország határain túl is, azt nem
a hangos propagandának, hanem
természetadta és ember alkotta
nevezetességeinek
köszönheti.
Előbbieket
már
ismertettem,
utóbbiakat az alábbiakban fogom
felsorolni.
A Warszawaból induló személy
vonatnak közvetlen kocsija van
nevezett községbe. Hajnówkánál
elhagyja a L i d a — W i l n a vonalat
és onnan egy kis szerelvénnyel

$3. ábra. „U8. sz. magas lucfenyő
a Park-Národowyban."

2J . ábra. „A cári vadászkastély".
f

megteszi a 20 k m utat már a Puszcza erdején át, amíg Bialowieza
végállomást el nem éri.
Még nem is olyan régen, egyedül a cári udvar kényelmét szol
gálta a falábakon álló, deszkapadló,? perrón, ma már minden haiandó
részesül abban a szokatlan, de kellemes meglepetésben, hogy a vonat
ból nem kell leszállania, hanem csak kilépnie.
Tekintettel arra, hogy évenkint mintegy 5000 idegen látogatja
meg, szükségesnek bizonyult, hogy minden vonat érkezésénél ott
legyen az egy lovas „dugá"-s orosz fogat ( duga = a ló nyaka felett
:a félköralakú fa szerszám, lásd a 6. sz. képet). E z lengyel részről
nem reklámnak van szánva, hanem a hosszú orosz uralom el nem
tüntethető eredménye . . .
A volt cári megállótól N y u g a t r a 1.5 km-re, tőle Keletre 3 km-re
nyúlik el a falu, amelynek egész élete két focus körül mozog.
A keleti, az az itt székelő, egy parkban fekvő erdőigazgatóság,
amely alá a Puszcza 18 főerdőhivatalán kívül, még 28 külső föerdőhivatal is tartozik. E z biztosítja nemcsak a falunak, hanem az egész
környéknek anyagi jólétét, az itt dolgozó nagyszámú hivatalnoki kar
pedig: színt, mozgást, kultúrát visz a különben primitív falusi életbe.
N y u g a t i focusa a 200 holdas „Park" a benne lévő számos gyö
nyörű épülettel, azok között pedig a legszebbel a volt cári vadász
kastéllyal (lásd a 24. sz. ábrát).
E z a község kulturális gócpontja. Istentiszteletek, ünnepségek,
táncmulatságok, mozielőadások mind i t t folynak le és azokhoz tárva

25. ábra. „Tórészlet

a

Pariiban".

a kapu mindenki előtt. Megemlítésre érdemesnek tartom, hogy amíg
a magánéletben a lengyel legkimondottabban arisztokratikus tulaj
donságokkal bír, addig a nyilvános mulatságokban a legszélsőségesebb
demokrata . . .
A m i az összes szlávoknál hiányzik, a vendégszeretet, az ugyan
olyan mértékben van kifejlődve a lengyeleknél, mint akárcsak a
magyaroknál.
A k i rövid idő alatt meg akarja ismerni Puszcza-Bialowieza
flóráját, az szórakozva, gyönyörű sétaúton megtekinti a 200 f a és
cserje fajtából álló botanikus „Parkot", viszont faunájának komplett
világa, a volt cári vadászkastély múzeumában látható.
Egy bialowiezai kiránduláshoz még hozzátartozik a kajakozás a
Narewka folyón és a „Parkban" lévő pompás tavon. Különösen a
látogatóknak fiatalabb generációja az, amely el nem mulasztja annak
szép emlékével gazdagítani önmagát.
Kora reggeltől késő estig siklanak a karcsú járművek a kristály
tiszta víztükrön.
Egy szép tórészlet a 25. sz. ábrán látható.
A megelégedés nóta alakjában tör magának utat a jókedvű len
gyelekből. Igazuk van, örülniök kell az életnek, hiszen leghőbb vá
gyuk, amit a „Jeste Polska nie zginela"-ban óhajtottak az valóra
vált, minden lengyel büszkén tartja magát egy 33 milliós erős nemzet
hű fiának . . .

