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V

Od  wydawcy

ODDAJEMY w Państwa ręce wierny przekład unikatowego opra-
cowania pt. Nota opisowa o Puszczy Cesarskiej w Białowieży, 

na Litwie, autorstwa leśnika i przyrodnika Juliusza von Brinckena. 
Nota powstała w roku 1826 i jest owocem dwukrotnego pobytu 
autora w Puszczy Białowieskiej. Dzieło to jest swoistą kapsułą cza-
su przenoszącą nas w realia pierwszej połowy XIX wieku. Barwny 
portret Puszczy kreślony ręką człowieka obdarzonego umiejętnością 
wnikliwej obserwacji i ponadprzeciętną, jak na sobie współczesnych, 
wiedzą przyrodniczą, stanowi o jego ogromnej wartości. Sugestywne 
opisy puszczańskiej przyrody oraz zamieszkujących ją ludzi, których 
obyczaje i codzienna egzystencja były tak ściśle związane z otaczają-
cymi ich siedliska lasami, kreślą w naszej wyobraźni obrazy sprzed 
dwóch wieków, kiedy to naturalny rytm przyrody i rządzące nią  
prawa wyznaczały rytm życia w ogóle.  

Niezwykle ciekawe są dywagacje naukowe autora, które ukazu-
ją nam stan ówczesnej wiedzy, tak zasadniczo inny od dzisiejszego. 
Zacięcie naukowe, z jakim autor rozprawia, choćby o trzech (sic!) 
gatunkach niedźwiedzi zamieszkujących Puszczę, jest tego doskona-
łym przykładem. Zapewne niektóre z tych rozważań dziś wywołają 
uśmiech na Państwa twarzach.

Książka zawiera także wiele istotnych informacji dotyczących 
miejscowej ludności i jej zwyczajów, administracji zarządzającej Pusz-
czą, zwierzostanu, a także składu gatunkowego i fizjonomii ówcze-
snych lasów. Z powyższych względów, bez wątpienia, publikacja ta 
poszerzy Państwa wiedzę o Puszczy Białowieskiej. 

W przekładzie zachowano autentyczną, łacińską nomenklaturę 
opisywanych gatunków. Autorowi należy jednak wybaczyć pewne  
błędy merytoryczne, zwłaszcza te dotyczące gatunków występują-
cych w Puszczy. W ramach konsultacji naukowych, opisane powyżej  



przypadki zostały opatrzone krótkim komentarzem wyjaśniającym, 
a gatunki roślin, grzybów i zwierząt, którym Juliusz von Brincken po-
święca szczególną uwagę, zostały wyróżnione kolorem i zamieszczone 
w alfabetycznym indeksie pochodzącym od wydawcy i znajdującym 
się na końcu książki jako dodatek do oryginalnej treści przetłumaczo-
nego dzieła. 

Do lektury należy podejść z dystansem, krytycyzm naukowy lub 
usilne szukanie argumentów na poparcie własnych poglądów, nie 
będą jej dobrym towarzyszem. Jest to przede wszystkim barwny obraz 
ówczesnej Puszczy Białowieskiej, widzianej oczami XIX-wiecznego 
leśnika i przyrodnika, który podjął się opisania tego niezwykłego 
obszaru z wielkim zaangażowaniem, tworząc dzieło niewątpliwie 
wyróżniające się pod wieloma względami na tle jemu współczesnych.
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Gene za  pr zekładu

Szanowny Czytelniku!

K SIĄŻKA niniejsza, starannie wydana, z zachowaniem jej ory-
ginalnego wyglądu i sztuki poligraficznej, jest obszernym 

traktatem o Puszczy Białowieskiej, w szczególności odnoszącym 
się do historii jej zagospodarowania i przemian na przestrzeni 
XVIII i XIX wieku. Można śmiało stwierdzić, że publikacja sama 
w sobie jest dziełem sztuki o walorach zarówno faktograficznych 
i naukowych, jak też estetycznych i kulturotwórczych. Jest to dzieło 
wybitne, gdzie poszukiwacze przygód znajdą dreszcz prawdziwych 
emocji, gdy wyobraźnią zanurzą się w królewskie łowy, z nieco 
drastycznymi opisami polowań na żubry i inne wspaniałe zwierzęta; 
gdzie zainteresowani przyrodą znajdą bogate opisy roślin i zwierząt, 
wraz z ich obopólnym wpływem na siebie i środowisko, w którym 
żyją. Czytelnik zainteresowany historią i kulturą natrafi na szczegóły 
wielu ludzkich poczynań, mających wpływ na dzieje tej wyjątkowej 
Puszczy, która do dziś pozostaje jedną z najbardziej podziwianych na 
świecie. Co więcej, miłośnicy bajek i fantastyki odkryją w tej książce 
opisy porywające, niemal nierealne, podczas gdy racjonalni naukowcy 
i inżynierowie znajdą w niej poważny materiał naukowy w postaci 
przełomowych opisów zarządzania zasobami leśnymi, urządzania 
i użytkowania lasów, a niekiedy też ich dewastacji. Dokładne opisy 
ochrony lasu i ratowania Puszczy, kształtowania populacji i naturalnych 
zasobów, w połączeniu z bogatą przyrodą i unikalnymi warunkami 
ekologicznymi, po raz pierwszy otwierają przed szeroką publicznością 
tajemnice niespotykanej długowieczności i bogactwa gatunkowego 
Puszczy Białowieskiej. 

Geneza tłumaczenia tej książki sięga początku 2015 roku. Pomysł 
taki narodził się podczas mojej dyskusji z profesorem Sową na temat 
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skutecznych sposobów zwalczania gradacji kornika i konsekwencji 
braku aktywnej ochrony lasu w sytuacjach poważnego zagrożenia 
takimi gradacjami. W następstwie tej rozmowy zostałem zaproszony 
wraz z kilkoma kolegami po fachu (dr. Patrickiem Moore’em, prof. 
Johnem Kershawem i prof. Klausem von Gadowem), światłymi 
w dziedzinach ekologii i leśnictwa, do uczestnictwa w badaniach 
związanych z gradacją kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej.  
Była to komisja rzeczoznawców, powołana przez Kancelarię Prezesa 
Rady Ministrów do badania tegoż zagadnienia, której to komisji 
przewodniczył profesor Sowa. Wśród materiałów zgromadzonych 
podczas naszych badań, znalazła się książka napisana przez barona 
Juliusza von Brinckena. Poza jednoznacznym opisem sytuacji kornika 
w ówczesnej Puszczy, który wtedy nie stanowił poważnego zagrożenia, 
książka przyciągała szczególną uwagę swoją rzetelnością, liczebnością 
zawartych faktów i mnogością detali dotyczących Puszczy XIX a nawet 
XVIII wieku.

Jak można oczekiwać, dzieło to było niełatwe w czytaniu 
a jeszcze trudniejsze w tłumaczeniu. Pisane dziewiętnastowieczną 
francuszczyzną, dodatkowo zawierało kolidujące ze sobą informacje, 
oscylujące pomiędzy metaforyczną euforią i zachwytem autora na 
temat „pierwotności” Puszczy, a szczegółowymi opisami świadomego 
nią zarządzania i urządzania lasu, które stosowano tam od wielu 
lat. W miarę czytania okazało się, że na terenie całej Puszczy na 
przemian to wprowadzano, to wycofywano różne systemy ochrony 
przeciwpożarowej oraz systemy użytkowania, zarówno w odniesieniu 
do polowań, jak i użytków drzewnych, włącznie z bezceremonialnymi 
i doszczętnymi wycinkami niektórych gatunków, takich jak na przykład 
cis – gatunek, który w czasach poprzedzających powstanie książki 
występował w Puszczy obficie, jednak dla współczesnych Brinckena 
praktycznie już tam nie istniał. Wszystkie problemy z poprawnym 
zrozumieniem treści dzieła pogłębiał dawny styl, który tradycyjnie 
opierał się na długich, zawiłych zdaniach, pełnych ozdobników, 
wielokrotnie złożonych, „wzbogaconych” dawno zapomnianymi 
słowami, przestarzałymi terminami i nieużywanymi już nazwami 
własnymi, w tym również łacińskimi. Co więcej, wiele terminów 
to prawdziwe lingwistyczne łamigłówki, do rozwiązania których 
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potrzebna jest wiedza językoznawcza i techniczna, i które wymagają 
badań istniejącej białej i szarej literatury z przeszłych i obecnych lat. 
Pomimo tych niedogodności, w tym stylistycznym „gąszczu” trudno 
było nie dostrzec pięknej metafory związanej z samym przedmiotem 
tego dzieła.

Według mojej wiedzy, historia publikacji tej książki jest niejasna 
a nawet owiana tajemnicą. Pierwotnie została przedłożona do publi-
kacji w 1826 roku, w dwóch językach polskim i francuskim. Polska 
wersja nigdy nie przedostała się do sfery publicznej, a francuska ugrzę-
zła w rosyjskiej cenzurze na ponad dwa lata. Jej fragmenty „wyciekły” 
jednak na zewnątrz w nieznanych Brinckenowi okolicznościach, tuż 
po przekazaniu jej carskiej cenzurze. W konsekwencji przetłumaczony 
fragmentarycznie tekst ukazał się na długo przed oficjalną jego pu-
blikacją w wydaniach „Sylwana” i „Gazety Warszawskiej”. Istniejące 
uprzednio tłumaczenia tej pracy, a raczej ogólne studium tekstu Brin-  
ckena na podstawie przetłumaczonych fragmentów, można znaleźć 
w trzech źródłach: „Tygodniku Warszawskim” z 1826 roku, pierw-
szym numerze „Sylwana” z roku 1827 oraz w numerach 3. i 4. z roku 
1828, które cytuje wyżej wzmiankowany „Tygodnik Warszawski”. 

Istnieją jednakże inne późniejsze wydania. Karpiński z 1941 roku 
cytuje „Tygodnik Warszawski” i „Sylwana” oraz zawiera tłumaczenia 
wybranych rozdziałów Noty. Z kolei wydana w 2004 roku książka  
Daszkiewicza, Jędrzejewskiej i Samojlika, zatytułowana Puszcza Biało‑
wieska w pracach przyrodników 1721‑1831, zawiera kompletne tłu-
maczenie wraz z przeglądem wybranych publikacji związanych z tym 
dziełem. W roku 2017 ukazał się niemal kompletny przekład Romana 
Sikory pt. Rozprawa dotycząca lasu cesarskiego w Białowieży. Ostat-
nie wymienione tłumaczenia, choć, w mojej opinii, nie całkiem wierne 
i posiadające wiele uproszczeń i przeinaczeń, są bliższe oryginałowi 
niż pozostałe wymienione uprzednio fragmenty.

Jednakże jestem przekonany, że niniejsze tłumaczenie jest naj-
wierniejszym, kompletnym przekładem, bez uproszczeń, skrótów czy 
jakichkolwiek przeinaczeń oraz z zachowaniem zarówno stylu języka, 
jak i charakterystycznej szaty graficznej. Nie oznacza to oczywiście 
tłumaczenia verbatim, lecz raczej przełożenie tekstu pierwotnego 
dokonane według najwyższych istniejących norm translatorskich.  
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Tak wielką pracę wykonać mogła tłumaczka pokroju Marii Cieszewskiej, 
z ponad 70-letnią praktyką i dorobkiem 150 przetłumaczonych książek, 
wliczając w to jedyny wierny i kompletny przekład Quo Vadis na język 
francuski. Pomocnym i cennym był wkład redaktora naukowego 
tego wydania, dr inż. Katarzyny Marciszewskiej, której znajomość 
taksonomii, nauk leśnych, języka francuskiego oraz determinacja 
w rozstrzyganiu niuansów, pomogły nam uściślić wiele detali.

Zarówno język, jak i styl tej książki, tak charakterystyczne dla 
okresu, w którym powstawała, są dziś raczej staroświeckie, czy wręcz 
archaiczne, a ortografia przestarzała; choć dodać należy, że autorowi 
tekstu pierwotnego zdarzały się również ortograficzne „gafy”. Jednak 
przede wszystkim jest to tekst wybitnie specjalistyczny, choć zarazem 
popularnonaukowy, miejscami nawet beletrystyczny, niemniej 
wymagający zarówno precyzji języka, jak i terminologii w zakresie 
leśnictwa. Czytelnik, który pokona te przeszkody, szybko ulegnie 
urokowi opisów Puszczy, jej wspaniałych, wolnych mieszkańców, 
nieomal ze świata baśni. Fascynujące opisy obyczajów „dzikich” 
zwierząt, poruszające przemyślenia autora, pełne liryki i melancholii, 
naświetlają potęgę odwiecznych praw rządzących przyrodą i odkrywają 
dla nas poezję zawartą w związkach życia i śmierci.

Książka ta jest również bardzo cennym źródłem wiedzy na temat 
historii Puszczy Białowieskiej. Jednakże, korzystając z niej jako źródła, 
czytelnik powinien mieć się na baczności i starać się rozróżnić to, co 
autor dokumentował jako fakty, od tego, co przekazywał czytelnikowi 
jako swoje odczucia w sferze emocjonalnej, poetyckiej i metaforycznej. 
Na przykład, gdy autor pisze o dawnej obfitej liczebności cisów 
w Puszczy, po których pozostały tylko wielkie pnie i korzenie, to 
przedstawia on fakt, który ani nie jest zabarwiony jego emocjami, ani 
też nie jest metaforą*. Z drugiej strony, gdy autor wyraża odczucia 
w rodzaju „ten dziewiczy las nietknięty ręką ludzką,” jest to 
emocjonalny wyraz podziwu dla bogactwa przyrody Puszczy, która 
w porównaniu z sosnowymi plantacjami w Niemczech – skąd Brincken 
pochodził – może rzeczywiście sprawiać wrażenie nietkniętej. 

*  Jest to przedstawienie mierzalnych faktów, które stanowią dane do analiz i materiał 
dowodzący, że niegdyś istniały tu i były użytkowane cisy o wyjątkowo dużych rozmiarach.



W podsumowaniu warto podkreślić, że autor książki baron 
Juliusz von Brincken, był nie tylko wybitnym fachowcem 
w dziedzinie leśnictwa, ale równie wybitnym zarządcą, człowiekiem 
o wyjątkowej wrażliwości i heroicznym wręcz stopniu poświęcenia
dla dobra przyrody. Nie mamy wątpliwości, że jego dzieło spełni
oczekiwania najbardziej wymagającego czytelnika, który znajdzie
w nim wiele udokumentowanych przez autora faktów – chlubnych
i mniej chlubnych, lecz dokumentujących udział człowieka w historii
kształtowania tej zacnej Puszczy. Notatki te, jak i przypisy mojego
autorstwa, zawierają również poprawki niektórych błędów Brinckena,
które pomimo dołożonych starań znalazły się w natłoku informacji
zawartych w tej wspaniałej lekturze.

Oddając tę książkę w ręce Szanownego Czytelnika, życzę wszystkim 
wspaniałej przygody i wielkich emocji podczas odkrywania tajemnic 
Puszczy Białowieskiej naszych przodków.

Pozostaję z szacunkiem. 

Professor Chris J. Cieszewski, PhD
University of Georgia (USA)
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Do
Jego Cesarskiej  

i Królewskiej Mości

Mikołaja I.

Cesarza Wszechrusi ,  

Króla Polski



Najjaśniejszy Panie!

Rozległe obszary leśne, którymi przyroda obdarzyła Cesarstwo 

Rosji, zawierają ogromne bogactwa i mogą przy dobrze 

prowadzonym użytkowaniu nie tylko zaspokoić potrzeby licznych 

poddanych Was zej  Wysokości, ale jeszcze stać się ważnym 

źródłem dochodów dla Państwa.



Mając sposobność zwiedzić kilkakrotnie jedną z najbardziej 

interesujących puszcz Cesarstwa, powziąłem zamysł, by opublikować 

tę Notę Opisową, mając nadzieję, że ta pierwsza próba monografii 

leśnej może w jakimś stopniu przydać się Rosji.

    WasWas zza Wysokośća Wysokość raczy pozwolić mi złożyć u stóp 

Jego  dostojnego Tronu to opracowanie i przyjąć ten skromny hołd  

jako wysiłek zrobiony, by być pożytecznym w zaszczytnej służbie 
Was zej  Wysokości.

Z pokorą pełną szacunku i z oddaniem najbardziej przykładnym  

pozostaję

Najjaśniejszy  Panie!

Jego  Cesarskiej  i  Królewskiej  Mości

najwierniejszy poddany

Brincken

Warszawa,
dn. 29 kwietnia 1826



Przedmowa
Puszcza Białowieska rozpatrywana pod względem jej urządzenia nie 

dodaje do badań obserwatora żadnego nowego odkrycia, ale jej rozległość 
uderzająca, stan jej lasów, który nadaje jej charakter pierwotny, mnogość 
i osobliwość gatunków zwierzyny, która w niej żyje i których na próżno 
by szukać występujących razem w innej puszczy Europy, jak również 
liczne inne osobliwości wywołane ogólnym charakterem kraju, czynią 
z niej puszczę tak wyróżniającą się, jak i interesującą.

Przebyłem i zwiedziłem tę puszczę dwukrotnie z polecenia Rządu 
polskiego i, co się rzadko zdarza, ze specjalnym zezwoleniem Jego
Cesarskiej i Królewskiej Mości  na polowanie.

Już sama okoliczność, że ta puszcza, ledwie znana z nazwy za granicą, 
jest dziś w Europie jedynym miejscem występowania dzikiego byka, wydaje 
mi się czynić ją przedmiotem szczególnego zainteresowania przyrodnika 
i miłośnika polowania. Im bardziej poddawałem się wrażeniu, jakie na 
mnie wywarł widok tego prastarego i malowniczego lasu, tym bardziej 
utwierdzałem się w przekonaniu, że zasługuje on na szczególny opis.

Z taką myślą starałem się rozwinąć w tym oto zarysie wszystko, co 
owa puszcza posiada najbardziej godnego uwagi dla nauki leśnej w całej 
jej rozciągłości, a publikując tę pracę jako esej, pragnąłem uświadomić 
czytelnikowi jakże ważnym byłoby poznać rozległe puszcze Rosji, 
o których istnieją tylko niejasne i cząstkowe pojęcia; będę szczęśliwy, jeśli 
zdołam zwrócić uwagę Rządu na puszczę o walorach najwyższej rangi.

Warszawa, kwiecień 1826

Autor
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Dział Pierwszy

Topografia

L ITWA, która stanowi część wielkiej równiny europejskiej, rozcią-
gającej się od marchii niemieckich aż do podnóża Uralu, należała 

do kraju Sarmatów lub Scytów, krain wzmiankowanych przez auto-
rów greckich i rzymskich pod nazwą nieznanego regionu północy lub 
określających je jako pustynię srogą i nieuprawną, zamieszkałą przez 
dzikie ludy.

Później, gdy geografia i historia rzuciły więcej światła na te regiony 
i ich mieszkańców, Litwę znano już jako terytorium położone między 
Polską a Rosją, rządzone przez niezależnych książąt, który to obszar 
zasłużył sobie na uwagę sąsiadów, tak z powodu areału liczącego ponad 
5000 mil kwadratowych, jak i dzięki swym wojowniczym mieszkańcom.

Ślub jednego z litewskich książąt Władysława Jagiełły z królową 
Polski Jadwigą doprowadził w roku 1380 do unii tego terytorium 
z Polską, ale także do zmiany kultu religijnego jego mieszkańców, którzy 
przeszli z pogaństwa na chrześcijaństwo.

Pod koniec ostatniego wieku Litwa, zmuszona dzielić losy Polski, 
została przyłączona prawie w całości do Cesarstwa Rosyjskiego(1) 
i tworzy dziś gubernie rosyjskie zwane Wileńską, Grodzieńską, 
Mińską, Witebską, Mohylewską, Żytomierską, Kamieniecko-Podolską 
i Kijowską.

(1) W myśl Traktatów z lat 1773, 1783 i 1795.
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Choć wielka część olbrzymich i niedostępnych puszcz, jakie 
pokrywały niegdyś ten kraj(2), została zniszczona i, by zaspokoić 
potrzeby wciąż wzrastającej liczby ludności, przekształcona w pola 
i łąki, to i tak tutejszym mieszkańcom, w liczbie zbyt małej w stosunku 
do powierzchni kraju, nie udało się jeszcze zapanować nad tymi 
wielkimi ostępami. Rozliczne ogromne pozostałości owych dzikich 
puszcz dziś jeszcze na Litwie dają świadectwo dawnej Germanii, 
takiej jaką opisali Cezar i Tacyt; tutaj przyroda pozostawiona sama 
sobie ukazuje się naszym oczom w swej bezwzględnej dzikości, ale też 
w całym swym wigorze.

Jedne z najważniejszych i najokazalszych pozostałości tego 
prastarego lasu widzimy dziś w puszczy Białowieskiej, niegdyś 
dobro prywatne królów Polski, dziś będącej częścią lasów cesarskich 
Guberni Grodzieńskiej.

(2)  Mercator in Atlante min: Miechovius in Sarmat: europ; Herberstein in Comment: rer: 
Moscov: Starovolscius in Polon: i wielu autorów wzmiankuje o wielkości i umiejscowieniu 
głównych puszcz  na Litwie w średniowieczu.
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Rozdział 1.

Poło żenie  geografic zne,  
granice  i  powier zchnia

PO przekroczeniu granicy obecnego Królestwa Polskiego na pół-
nocnym wschodzie, przeprawieniu się przez rzekę Bug w pobliżu 

miasteczka Granne i przebyciu w jeden dzień jakże słabo zalesionego 
terytorium Białostockiego(1), gdzie jak okiem sięgnąć rozciągają się 
ziemie żyzne, dość dobrze pobudowane wioski i starannie uprawiane 
pola, zaskakuje nas widok olbrzymiego lasu, który widzimy po raz 
pierwszy ze szczytu wzgórz wznoszących się nad miastem Orla.

Ten las to puszcza Białowieska, której rozległy obwód na zachodzie 
obejmuje ogromną przestrzeń i znika za horyzontem na północy i na 
południu.

Gdziekolwiek sięgnąć wzrokiem, wszędzie widać tylko niebo 
i puszczę, której tło ciemne i czerniawe osobliwie kontrastuje 
z roztaczającym się przed nią pogodnym krajobrazem.

Zbliżając się do puszczy, docieramy do Haynowszczyzny – osady, 
gdzie znajduje się dawna komora celna i domostwo strażnika. Tu 
przebiegała granica, niegdyś oddzielająca Polskę od Litwy.

Po widniejącym na słupie herbie przedstawiającym rycerza w zbroi 
i dzikiego byka poznajemy, że znaleźliśmy się na terytorium Guberni 
Grodzieńskiej, a w szczególności na terenie Powiatu Prużańskiego.

Olbrzymia puszcza, która zaczyna się w tym miejscu, ciągnie się 
nieprzerwanie na długości 7 mil, przy szerokości 6 i obwodzie 25 mil 
geograficznych. 

(1)  Terytorium Białostocczyzny należało niegdyś do Województwa Podlaskiego; później przy-
padło w podziale Prusom. Na mocy pokoju w Tylży zostało przekazane Rosji. Obecnie 
obszar ten nie został przyłączony do żadnej z guberni Cesarstwa i tworzy oddzielny okręg.
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Według załączonej mapy puszcza ta znajduje się między 
52°29' i 52°51' szerokości geograficznej północnej, między 41°10'  
i 42° długości geograficznej wschodniej, według południka wyspy 
Ferroa.

Puszcza jest ograniczona przez pola i wioski, które ją otaczają 
i jednocześnie oddzielają od innych przylegających doń lasów. Część 
zachodnia, która stykała się z dawną granicą między Polską a Litwą, 
a która później stała się granicą pomiędzy Prusami a Rosją, jest 
zaznaczona słupami, rowami i kopcamib.

Puszcza, zawarta i dobrze oznaczona w granicach powyżej 
wskazanych, należała w największej swej części do majątku królów 
Polski. Później zaś, wkrótce po przyłączeniu litewskich prowincji do 
Cesarstwa Rosyjskiego, Jej Wysokość Cesarzowa Katarzyna II rozdała 
swym dworzanom części lasu, wskutek czego spory obszar puszczy 
stał się własnością prywatną. Aczkolwiek jedna jej część od wieków 
należy do hrabiowskiej rodziny Tyszkiewiczów. Wszystkie te własności 
prywatne są pod każdym względem w podobnym stanie jak ta, która 
obecnie tworzy puszczę Cesarską.

Owa puszcza, o wiele rozleglejsza niż wszystkie inne, zaznaczona 
jest na naszej mapie (Rycina 5) kreską kolorową i będzie głównym 
przedmiotem niniejszej noty.

Puszcza Cesarska jest ograniczona tak rzeką Narwią, oddzielającą 
ją od dóbr hrabiego Tyszkiewicza, jak i prostą linią nakreśloną 
w poprzek lasów, która wyznacza posiadłości innych właścicieli.

Narew i bagna, z których rzeka ta wypływa, służą równocześnie 
za granicę dwóch powiatów c Guberni Grodzieńskiej, mianowicie 
regionu Wołkowyskiego na wschodzie, obejmującego większą część 
lasów prywatnych, i regionu Prużańskiego na zachodzie, obejmującego 
całą puszczę Cesarską z małą częścią majątków prywatnych.

a  Długość geograficzna liczona od południka przechodzącego przez wyspę Ferro (hiszp.  
El Hierro, Isla del Meridiano), zwaną Wyspą Południkową, położoną na 17°39'46" na 
zachód od Greenwich [przyp. wydawcy].

b Dosłownie: „kamieniami granicznymi” [przyp. Chris J. Cieszewski, Ch.J.C.].

c  „Region” może być też tłumaczony jako „powiat”, zależnie od stosowanych wtedy zasad 
[przyp. Ch.J.C].



5
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Wkrótce po rozbiorze tych prowincji Gubernator Grodzieński 
polecił przeprowadzenie pomiaru lasów cesarskich Białowieży. 
Pomierzono obrysy zewnętrzne, a za pomocą kilku znanych punktów 
określono przybliżone położenie obiektów wewnętrznych, takich jak 
rzeki, drogi, osady, etc.

Choć sposób ten nie mógł doprowadzić do dokładnych wyników, to 
jednak mapa sporządzona w dość dużej skali, a którą zweryfikowaliśmy 
w terenie, wykazywała tylko małe nieścisłości, które znikły zupełnie 
na naszej mapie, sporządzonej w skali o wiele mniejszej(2).

Według takiego pomiaru puszcza Cesarska liczy 22,67 mil 
kwadratowych geograficznych; lasy prywatne nie były mierzone tym 
samym sposobem i mamy o ich rozległości tylko niejasne dane, na 
których nie można polegać. Aby usunąć tę wadę, musieliśmy uciec się 
do map ogólnych, co było tym trudniejsze, że topografia tej krainy nie 
jest dostatecznie wyjaśniona. Jakkolwiek poważne byłyby przeszkody, 
które utrudniały nasze badania, nie sądzimy, byśmy się mylili, 
dokonując na naszej mapie oceny, że powierzchnia tej części puszczy 
wynosi 7,51 mil kwadratowych geograficznych. Wziąwszy pod uwagę 
co ustalono, całość puszczy Białowieskiej pokrywa powierzchnię 
ponad 30 mil kwadratowych.

(2)  Siatka geograficzna nakreślona na tej mapie opiera się na mapie Polski opracowa-
nej przez Engelharda. Za punkt stały przyjęto położenie wioski leśnej nazwanej  
Nowosady (41°20' długości geograficznej), a wstawienie pomiaru specjalnego w siatce  
Engelharda ukazuje tylko kilka sekund różnicy.
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Rozdział 2.

Klimat,  wody  i  gleba

ZANIM powiemy o temperaturze w puszczy, rozpatrzmy 
uwarunkowania klimatu w całym kraju.

Szerokość geograficzna, na której jest położona największa część 
Polski i Litwy, nie jest jedynym powodem ostrości i surowości klima-
tu, odróżniającego te regiony od innych krajów Europy. Wiadomo, że 
w Niemczech i Anglii, znajdujących się na tej samej szerokości geogra-
ficznej, warunki klimatyczne są bardzo odmienne i o wiele bardziej 
umiarkowane. Do skutków wynikających z takiego położenia dodać 
należy dwie inne przyczyny, które nigdzie indziej nie mają miejsca na 
kontynencie europejskim: zupełny brak gór i wielkie obszary leśne.

Od wybrzeża Morza Bałtyckiego aż do gór Karpat rozciąga się 
wielka równina sarmacka, z rzadka poprzerywana nielicznymi wzgó-
rzami. Równina ta jest bez przerwy wystawiana na srogość wiatrów 
z północy i północnego wschodu; zanim dojdzie do tego kraju, wiatr 
z północy owiewa regiony pokryte śniegiem i wiecznymi lodami, jak 
również i zimne o każdej porze roku morze; wiatr północno-wschod-
ni, który wieje od pustyń rosyjskich i tatarskich i przechodzi przez 
liczne bagna i lasy, jest tu suchy i mroźny, powoduje w zimie jeszcze 
większe ochłodzenie, niż czyni to zwykle gdzie indziej wiatr z północy.

Również same Karpaty wywierają wpływ w sposób zadziwiający, 
bowiem gdy w krajach słowiańskich po północnej stronie Karpat za-
uważa się zaledwie lekką różnicę temperatur, to po drugiej ich stronie 
już dojrzewają winogrona Węgier i owoce krajów południowych(1).

(1)  To samo zjawisko zachodzi w sposób jeszcze bardziej zadziwiający między Azją północną 
a Azją południową, oddzielonych jedna od drugiej wyżynami znanymi pod nazwą gór 
Himalajów.
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Wielkie obszary leśne, jakie pokrywają często rozległe przestrze-
nie kraju, przyczyniają się w nie mniejszym stopniu do ostrości kli-
matu. Jednakże w ciągu kilku wieków ostrość ta znacznie zmalała. 
Szybki wzrost liczby ludności pociągnął za sobą wyrąb części lasów, 
złagodzenie temperatury i te same zmiany w krajach słowiańskich, 
włącznie z Rosją środkową, jakie zauważa się w Niemczech w porów-
naniu z dawną Germanią.

Średnia temperatura Litwy może być ustalona na poziomie 5,4° 
Réaumura; mieści się zatem między średnią dla Polski wynoszącą 6° 
i średnią temperaturą Rosji europejskiej wynoszącą 4,8°, co wynika ze 
starannych obserwacji zebranych w ciągu ostatnich 80 lat. Choć nie 
ma żadnych pomiarów poczynionych dla samej puszczy, to chyba nie 
pomylimy się znacznie, przyjmując za średnią temperaturę 5°.

Okolice Białowieży mają z północą Niemiec następujące podo-
bieństwa. Wiosna zaczyna się tu późno i trwa krótko; lato rzadko jest 
piękne, często mgliste, czasami burzliwe, czasem zimne, czasem nie-
znośnie upalne; jesień zastępuje częściowo lato, gdyż jest pogodna, 
sucha i ciepła w dzień, ale zimna nocą; zima jest długa i sroga. Więk-
szość zbóż i owoców z Niemiec północnych udaje się w tutejszym kli-
macie, gdy stosuje się przy ich uprawach odpowiednie zabiegi, z tym 
że w Niemczech dochodzą one do pełnej dojrzałości, a tutaj gatunki 
delikatniejsze nie zawsze dojrzewają całkowicie.

Blisko puszczy temperatura jest niższa niż w pewnej od niej od-
ległości, a żniwa odbywają się tu od 8 do 15 dni później. Przeważnie 
różnica ta jest widoczna około wiosny, gdyż o tej porze puszcza jest 
jeszcze pokryta śniegiem; często przejeżdża się jeszcze przez nią sania-
mi, gdy w tym czasie w sąsiednich wsiach wieśniacy przygotowują się 
do orania ziemi, która jest już gotowa na zasiew.

Uwaga tak często wyrażana, że wielkie puszcze, mając znaczny 
wpływ na klimat, wytwarzają wody użyźniające ziemię, jest stosow-
na zwłaszcza w wypadku Białowieży. Niezliczone strumyki tworzą się 
w jej łonie, podczas gdy w okolicznych mniejszych lasach znajdujemy 
jedynie tylko wody błotniste, powolnie wypływające z zalegających 
owe lasy bagnisk.
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Rozpatrywana pod względem jej warunków hydrograficznych, 
puszcza Białowieska należy do wielkiego dorzecza Wisły, a dokładniej 
do dorzeczy Narwi i Bugu. 

Narew, której źródło znajduje się w samej puszczy i od której 
nadano nazwę miasteczku w okręgu białostockim, przyjmuje większość 
puszczańskich rzek, w tym najokazalszą z nich – Narewkę. 

Lsna, po przyjęciu wód rzeki Białej, wpływa do Bugu w pobliżu 
miasteczka Pratulin na granicy Królestwa Polskiego. Narew i Bug, 
łączące się blisko Sierocka, spływają do Wisły przy murach Modlina 
pod nazwą Narew. Obie rzeki są spławne; Narew prawie już od swych 
źródeł. Narewką i Białą statki wpływają do puszczy.

Obszar puszczy jest równiną podobną do całej otaczającej ją 
krainy. To, co mieszkańcy określają jako góra, nie zasługuje na to 
miano; trudno nawet odróżnić w tej jednolitej równinie obniżenia, 
dokąd spływałaby woda.

Gleba puszczy jest bardzo zróżnicowana. Jej głównym elementem 
jest piasek, co w połączeniu z jeziorami rozsianymi po kraju i z innymi 
cechami geognostycznymi wskazuje wyraźnie, że kraina ta była nie-
gdyś jeśli już nie dnem morza, to co najmniej była narażona na wielkie 
i częste powodzie. Przypuszczenie to potwierdza gruboziarnisty żwir, 
który znajduje się prawie wszędzie na głębokości od 10 do 12 stóp. 

W puszczy piasek jest mniej lub bardziej błotnistą gliną, podczas 
gdy poza nią, gdzie atmosfera mocniej rozkłada części wiążące, wystę-
puje w postaci sypkiej. 

W miejscach położonych najniżej, a także wzdłuż rzek, ustawicz-
nie utrzymująca się wilgoć i roślinność wodna wytworzyły ziemię 
czarną, która, choć grząska w wielu miejscach, nie ma nigdzie cha-
rakteru niedostępnego bagna. Istnieje jedno tylko prawdziwe trzęsa-
wisko, znajdujące się w lesie prywatnym. A mokradła, z których wy-
pływa Narew, rozciągają się pokryte krzakami na przestrzeni kilku mil 
w kierunku wschodu, już poza puszczą.

Ogólne zróżnicowanie gleb, to sucha i lekka, to wilgotna i tłusta, 
ma jednakże kilka pośrednich wariantów. Najbardziej uderzające są 
te, które występują w kilku miejscach rozsianych po puszczy, czasem 
o dość dużej rozległości. Są one położone wyżej niż rzeki, ale nie tak 
nisko jak zazwyczaj gleby puszczy. Stopień ich wilgotności szczególnie 
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sprzyja roślinom, które wytwarzają w tych miejscach na znacznej głę-
bokości żyzną ziemię próchnicząa. Ziemia ta jest prawie czarna, tłusta, 
zawsze trochę wilgotna i, gdy ją rozetrzeć w dłoniach, wydziela przy-
jemną woń. Bujna roślinność tych rejonów nadaje im wygląd żyznych 
wysp, prawdziwych oaz pośród morza piasku.

Inne pośrednie warianty są mniej lub bardziej wyraźne w zależno-
ści od mniejszego lub większego obniżenia gruntu.

Nie odejdziemy od najbardziej dokładnej precyzji twierdząc, że 
przynajmniej w puszczy Cesarskiej powierzchnia gleb próchniczych 
ma się do ziem piaszczystych jak 1 do 4. 

Regiony takiej natury rzadko kiedy posiadają bogactwa mineral-
ne i kopalne; gleba i w tej puszczy także wydaje się ich pozbawiona. 
Jedyne zasoby tego rodzaju, które stanowią pierwszą potrzebę dla jej 
mieszkańców, to rudy żelazne, które znajduje się często w Polsce i na 
Litwie, także w tej puszczy. Żółty bursztyn, który z powodzeniem jest 
wydobywany w Prusach, w obecnym Królestwie Polskim, w pobliżu 
Ostrołęki, Łomży i w kilku innych miejscach Litwy, nie został jeszcze 
napotkany w puszczy Białowieskiej, niemniej można by mniemać, że 
badania konsekwentnie prowadzone na tym polu mogłyby wszakże 
doprowadzić do pomyślnych wyników, bowiem, jak czytamy w ra-
porcie Rzączyńskiego (2), w dawnych czasach znajdowano bursztyn u 
brzegów Narwi; podobieństwo wielu obszarów puszczy Cesarskiej do 
rejonów, gdzie obecnie napotyka się bursztyn, czyni to przypuszczenie 
wielce prawdopodobnym.

(2)  Hist: nat: Reg: Pol: pag: 182 – dawny polski przyrodnik, często wymieniany przez Linne‑
usza i Buffona.

a Dosłownie: „roślinną” [przyp. Ch.J.C.].
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Rozdział 3.

Wioski  leśne  i  ich  mies zkańcy

ZE wszystkich zamieszkałych miejsc mających jakiś związek 
z puszczą Białowieską i znajdujących się zarówno w jej obrębie, 

jak i dookoła jej granic, wioska Białowieża, która może uchodzić 
za główną osadę tego leśnego terytorium, zasługuje na to, by być 
wymienioną w pierwszym rzędzie.

Położona w sercu puszczy Cesarskiej, wioska ta jest pierwszą pola-
ną, jaką ujrzy się po trwającej pół dnia podróży w ciemnych kniejach. 

Znad brzegów Narewki, wijącej się w cieniu wierzb i olch, wyła-
nia się wzgórze panujące nad wioską i okolicznymi polami. August III 
król Polski i elektor saski polecił zbudować na owym wzgórzu dom 
myśliwski, do którego jego następca Stanisław August dodał dwa pa-
wilony. Choć zbudowany jedynie z drewna, dom wyposażono w urzą-
dzeniu wnętrza we wszystkie wygody, jakich mogli pragnąć strudzeni 
myśliwi. Był tam salon dość wysoki, ozdobiony dwoma kominkami 
i otoczony rzędem małych apartamentów. Jeden z nich prowadził na 
płaskowzgórze zarosłe dębami, gdzie można odnaleźć jeszcze szczątki 
ogrodu od dawna niepielęgnowanego, podobnie jak reszta założenia. 
Jest on obecnie opustoszały i bliski kompletnej ruinie. Sam dziedzi-
niec, gdzie dawniej gromadzili się myśliwi, gdzie liczni naganiaczea 
i żarliwa sfora czekali z niecierpliwością na sygnał do ruszenia, już dziś 
nie istnieje; miejsce, które zajmował, zostało oddane pod uprawę i sta-
raniem pracowitego rolnika przekształcone w żyzne pola. 

Dookoła owego wzgórza, wzdłuż brzegów Narewki, rozpościera 
się tu wioska Białowieża, w której zlicza się jeden kościół, 56 chat  

a  Dawniej: pikierzy [przyp. Ch.J.C.].
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wieśniaczych i jedną gospodę. Większość domostw tworzy foremną 
ulicę u podnóża wzniesienia, inne rozproszone tu i tam bezładnie, 
stanowią zdecydowanie mniejszą część wioski. Widok tego krajobrazu 
i domu myśliwskiego zamieszczamy w winiecie tytułu (Rycina 1).

Prócz wioski Białowieża wnętrze puszczy zawiera jeszcze dwie 
nowe osady lub kolonie: Teremiska i Pogorzelce, niezbyt oddalone od 
siebie i dość rozległe, liczące jedynie 20 lub 23 chaty; trzecia zaś Ma‑
sewa znajduje się już na krańcu puszczy.

Na obrzeżach cesarskiej puszczy znajdują się 24 wioski lub sioła, 
które na różny sposób związane są z puszczą i podlegają straży leśnej, 
co skłoniło nas do ujęcia ich na naszej mapie jako przyległości puszczy. 

Wszystkie te wioski i sioła, jak i na Litwie, zbudowane są z drewna; 
ściany wykonane są z nałożonych i z grubsza dopasowanych do siebie 
pni drzew, dachy zaś pokryto deskami lub gontem; sposób budowania 
dowodzi ogromnego bogactwa drewna, jakim dawniej cieszyły się te 
regiony i jakim do dziś niektóre z nich dysponują. 

Spotkamy tu lud tak prosty, jak i osady, które zamieszkuje, tak 
twardy i nieokrzesany jak rozległe puszcze, które go otaczają; lud, 
którego narodowość nawet nie jest określona, znajdując się pomiędzy 
ruską a polską; jest to widoczne zwłaszcza w języku – zgrzebnej mie-
szaninie owych dwóch języków słowiańskich, ale i w religii, określanej 
nazwą obrządku grecko-unickiego.  

Poza tym obyczaje i zwyczaje mieszkańców puszczy Białowieskiej 
mają tyle cech odrębnych, że wydaje się, iż jest jeszcze wśród nich 
ślad dawnego dzikiego ludu, który zamieszkiwał niegdyś ten region, 
który, tak jak ich puszcza, przedstawia jeszcze obecnie obraz dawnej 
Sarmacji.

Obdarzony silną budową, noszący we wszystkich porach roku 
ubiory krótkie(1), wykonane z grubego sukna brunatnego, ciało opa-
sujący szerokim rzemieniem i mający za obuwie chodaki zrobione 
z łyka lipy, lud ten znoszący wszystkie surowości pogody, woli ra-
czej grasować po puszczy, która dostarcza mu miodu, wielu gatunków  

(1)  Warto zaznaczyć, że obecne ubranie Litwinów tego regionu doskonale odpowiada ubio-
rowi dawnych Prusaków, jeszcze z czasów pogańskich. Kronika dawnych i nowych Prus 
z Hartnoch, str. 2010, zachowała bardzo dokładny jego opis.
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dzikich owoców, grzybów i pastwisk dla jego bydła, niż ciężko orać 
ziemię, jak to robią jego sąsiedzi.

Ten rodzaj życia usposabia ich do wszystkich zajęć gospodarki 
leśnej i do polowania, dlatego wybiera się spośród nich myśliwych 
i podwładnych strażników puszczy Cesarskiej.

Pięć wśród wiosek leśnych: Kiwanczyn, Kamieniki, Rozkówka, 
Czwierki i Panaśniki jest wyznaczonych wyłącznie do służby puszczy. 
Ich mieszkańcy muszą rąbać drewno, zbierać siano na utrzymanie 
zwierzyny zimą, naprawiać drogi, uprawiać pola strażników leśnych 
i uczestniczyć w nagankach w razie polowań.

Pańszczyzny innych wiosek z ogółu lennych lasów są oddane 
w dzierżawę wraz z posesjami lub wymienione na czynszb; poza tym 
mieszkańcy mają obowiązek uczestniczyć w nagankach, dla których 
można zwołać do 2000 ludzi. 

Mieszkańcy tych wiosek nie mają żadnego prawa do samej pusz-
czy. Pola, z których się utrzymują, należą do Korony, tak jak otaczająca 
je puszcza. Z łaski rządu skraj puszczy zapewnia im na całej rozcią-
głości obfitość pastwisk i drewno budulcowe i opałowe. Jednakże co 
do pastwisk, nie zezwala się obecnie przekroczyć pewnych limitów; 
zatem nie może być mowy o prawach do użytkowania, które w innych 
lepiej zagospodarowanych regionach ograniczają często prawo wła-
sności i zagospodarowania puszczy.

Zresztą kraj ten zamieszkany wyłącznie przez rolników i słabo 
zaludniony cierpi na brak takiego przemysłu, jaki daje gospodarka 
bardziej rozwinięta, który uczyniłby ten region tak zalesiony teatrem 
postępu i przedsiębiorczości.

Próżno byłoby robić długie wypady po puszczy, aby wypatrzyć 
tu ślady takiej działalności gospodarczej, która by ożywiła bogactwa 
tutejszych lasów; nigdzie nie usłyszy się ani gwaru kuźni lub tartaków, 
ani huku siekier drwali; nigdzie nie widać tu dymu hut, szklarni lub 
węglarni; nawet na najgłówniejszych gościńcach rzadko też można 
spotkać wieśniaków.

b Czynsz – tu: rodzaj opodatkowania [przyp. wydawcy].
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Stosunki, położenie większości wiosek na obrzeżach puszczy, 
ich mała liczba i niewielkie zaludnienie sprawiają, że panuje tu taki 
niezwykły spokój, który nadaje jej charakter puszczy pierwotnej; jest 
w niej także to, co utrzymuje i pozwala rozmnażać się prawie wszystkim 
gatunkom zwierzyny, żyjącej tutaj od czasów najbardziej odległych.
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Podział  i  nazewnictwo

PUSZCZA Cesarska, odróżniona w pierwszym rozdziale od lasów 
należących do różnych właścicieli prywatnych, jest podzielona na 

wyraźne jednostki, co ułatwia jej topografię.
Przedstawimy je tutaj, gdyż w dalszej części będziemy się niekiedy do 

nich odwoływać. Jej sztuczny i główny podział opiera się na strażacha, 
podziale, który istniał już za czasów dawnej Polski, ale który został wykona-
ny z większą dokładnością za pomocą pomiaru, o którym już mówiliśmy.

Puszcza zawiera dwanaście takich straży, oznaczonych alejami 
prostymi, wyciętymi siekierą. Przesieki te mają 24 stopy szerokości 
i często kilka mil długości. W narożnikach każdego skrzyżowania, we 
wszystkich strażach, wkopano słupy podające ich nazwy.

Każda ze straży stanowi rejon nadzorowany przez strażników. 
Rejony te są bardzo rozległe, ale przy ich tworzeniu zadbano, aby 
każdy sięgał jednym ze swoich boków brzegu puszczy, gdzie znajduje 
się odosobniony dom strażnika, należący do Korony.

Wszystkie te straże i domy strażników są zaznaczone na naszej 
mapie: pierwsze cyframi rzymskimi, drugie znakami topograficznymi.

Tablica 1 podaje nazwy Straży i ich powierzchnie w dziesiatynach 
rosyjskichb i w morgach reńskich(1).

(1)  Zauważmy tu, że dziesiatyna zawierająca 3200 sążni kwadratowych odpowiada 5,705 
morgom reńskim ze 180 prętami kwadratowymi; pręt zawiera 12 stóp reńskich; stopa 
dzieli się na 12 cali i zawiera 139,13 linii stopy paryskiej podzielonej na 144,0 tych li-
nii. Usłyszymy jeszcze o tej samej stopie reńskiej, o tych samych prętach i morgach, gdy  
w dalszej części tej noty przywoływać będziemy jakąś miarę.

a  Oryginalna nazwa „straże”, pod nadzorem „strażników”, może być zastąpiona przez „obręby”. 
W tłumaczeniu dosłownym triages to „segregowanie”, a verderies to „zieleńce” [przyp. Ch.J.C.].

b  Dziesięcina, dziesiatyna – dawna miara powierzchni gruntu. Na terenach zaboru rosyjskie-
go, które nie tworzyły Królestwa Kongresowego w XIX i na początku XX wieku urzędo-
wą miarą powierzchni gruntów była dziesiatyna rosyjska [przyp. wydawcy].
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Nr Na zwa Stra ży
Powier zchnia lic zona w

dziesiatynach sążniach
morgach  
reńskich

milach kwadr. 
geograficznych

I. Augustowska 9205 - 52514,528 2,434

II. Narewska 5063 1940 28887,871 1,339

III. Browska 15555 2000 88744,838 4,113

IV. Haynowska 6065 - 34600,828 1,604

V. Leśnianka 7016 1696 40029,303 1,855

VI. Starzyńska 4133 990 23580,530 1,093

VII. Stołpowiska 4932 650 28138,220 1,304

VIII. Krukowska 7886 1470 44992,249 2,086

IX. Okolnicka 9833 1035 56099,110 2,600

X. Świetliczańska 5295 1600 30210,826 1,400

XI. Pobielska 7717 1500 44028,158 2,401

XII. Dziadowłańska 3028 1101 17276,726 0,801

Łąc znie 85732 1191 489103,187 22,670
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Znaczna powierzchnia owych Straży wymaga dodatkowo 
sztucznych podpodziałów w rejonach nadzoru myśliwych lub 
podwładnych strażników, o czym mówiliśmy w poprzednim 
rozdziale; puszcza Cesarska zawiera ich obecnie ponad sto, lecz 
chociaż te podpodziały są w większości przypadków wyznaczone 
drogami, nie mają nic stałego i mogą się zmieniać zależnie od woli 
strażników.

Poza tymi podpodziałami rozliczne rzeki płynące przez puszczę, 
nieznaczne wzniesienia, małe bagienka i przede wszystkim ziemie 
próchnicze, tak wyraźnie kontrastujące roślinnością z jałowymi grun-
tami piaszczystymi, mogą też służyć jako podziały naturalne i punkty 
orientacyjne w rozległej równinie tworzącej puszczę.

Całe połacie, a także pojedyncze miejsca, otrzymały od tutejszych 
mieszkańców różne nazwy odnoszące się do ich charakterystycznych 
cech lub ważnych zdarzeń, które miały tu miejsce.

Wymienimy kilka z nich, nawiązujących do dziejów puszczy.
Istnieje w Straży Browskiej, w obrębie Kletno, odludne miejsce 

zwane Stara Białowieża i niedaleko od niej miejsce nazwane Zam‑
czysko. Jest więcej niż prawdopodobne, że znajdował się tu zamek 
myśliwski królów Polski i że właśnie od zamku tego, mającego bia-
łe wieże, pochodzi nazwa Białowieża, nadana wiosce tu zbudowanej 
i całej puszczy(2). Częste wojny, które przetaczały się przez ten kraj, 
spowodowały zniknięcie ruin tego zamku, ale czasem jeszcze można 
zauważyć, że zamieszkujące ten teren borsuki wyrzucają ze swoich nor 
okruchy murów, a nawet czerepy naczyń.

W Straży Haynowskiej, blisko drogi prowadzącej do Haynowsz-
czyzny i do Białowieży, w odległości mniej więcej jednej mili od pierw-
szego miejsca, wznosi się małe wzgórze zwane Batorową Górą, jako że 
Stefan Batory, król Polski(3), urządził tu niegdyś wielkie polowanie.

Straż Augustowska zawdzięcza swoją nazwę jednemu z dwóch 
królów saksońskich, Augustowi II lub Augustowi III, którzy często 
w puszczy polowali i otaczali ją szczególną protekcją.

(2) Biały blanc, wieża tour.

(3)  Stefan Batory, Książę Siedmiogrodu, obrany królem Polski w roku 1575 i zmarły w roku 
1586, słynął z rzadkich cnót; jego pamięć jest czczona przez wszystkich Polaków.
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Region w pobliżu źródła Jelarki w Straży Browskiej nosi nazwę 
Zwierzyniec królewski, co zdaje się dowodzić, że istniał niegdyś w tym 
miejscu obiekt bardzo podobny. Jednakże, jeśli zwrócić uwagę na 
wielką obfitość zwierzyny, jaka tu się znajduje i od zawsze w puszczy 
się znajdowała, przychodzi na myśl, że mniej był to park prawdziwy, 
a częściej miejsce przechowania rzadkich gatunków zwierzyny złapa-
nej żywcem w okolicach.

Wreszcie w Straży Leśnianka znajduje się duży obręb liczący oko-
ło 15 tysięcy mórg, nazwany Nieznanów (nieznana kraina) dlatego, że 
od dawna nie można było tu wejść z powodu wielkiej ilości obalonych 
drzew, czyniących to miejsce całkowicie niedostępnym.
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W IELKA puszcza, którą próbowaliśmy w zarysie przedstawić,
posiada roślinność (tak jak to już ogólnie ukazaliśmy), na jaką 

i kultura Europy, i w konsekwencji racjonalna gospodarka leśna nie 
wywarły jeszcze najmniejszego wpływu.

Widzi się tam wszędzie rodzime gatunki drzew na właściwych 
sobie gruntach, występujące i rosnące dziko, starzejące się i padające, 
by zrobić miejsce dla swoich potomków. Nadaremnie by szukać 
lasów starannie oczyszczonych siekierą, gęstych nasadzeń lub 
uporządkowanych plantacji, będących gdzie indziej dumą leśnika; na 
próżno zadziwiająca ilość drzew, krzewów i traw oferuje gospodarce 
i technice pożyteczne materiały, a aptekom zdrowe składniki. 

Zaiste, puszcza tak rozległa, ukształtowana surowo przez srogą 
naturę, ma nie tylko wygląd rzadki w Europie, ale jest też szerokim 
polem do interesujących obserwacji. 

Podczas gdy historyk obserwuje tu najniższy stopień cywilizacji, 
na jakim może się znajdować jakiś kraj lub czym by ten kraj się stał, 
gdyby wszyscy go opuścili, leśnik patrzy z zainteresowaniem, jak bez 
pomocy człowieka natura urządza las, jak sieje, pozwala wzrastać, 
niszczy i jak szczątki martwych drzew służą za kolebki dla nowych 
wzrastających pokoleń.

To właśnie na tej scenie leśnik, a mówiąc inaczej – leśny 
ustawodawca, ma sposobność, by badać różne potrzeby i wrodzone 
właściwości drzew i wyciągać z tych obserwacji wnioski wzbogacające 
jego wiedzę.
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W ŚRÓD drzew leśnych rodzajem, którym zajmiemy się w pierw-
szej kolejności, jest sosna (Pinus), umiejscowiona przez naturę 

zarówno na wysokich górach, niemal na granicy strefy roślinnej, jak 
i na równinach piaszczystych i jałowych. Puszcza Białowieska jednak 
zawiera tylko dwa jej gatunki: sosnę pospolitą (P. sylvestris) i świerka 
pospolitego (P. picea, du Roy)a.  

Sosna pospolita jest gatunkiem rodzimym na północy Europy od 
51° do 70° szerokości geograficznej, rośnie głównie na wielkiej równi-
nie sarmackiej i jest jednym z najcenniejszych darów, jakimi przyroda 
obdarzyła te rejony.

Gatunek ten, o małych wymaganiach i równocześnie z nieograni-
czoną rozrzutnością, rozprzestrzenia się po rozległych piaszczystych 
terenach tych równin, które bez niego byłyby pozbawione wszelkiej 
roślinności i zamienione w pustynie jałowe i bezpłodne. Drzewo to wią-
że lotne piaski i utrzymuje je z dala od gruntów uprawnych; ono także 
utrzymuje wilgotność gruntów jałowych, bo rosnąc tam, powoduje 
wypływanie orzeźwiających źródeł; ono wreszcie jest ważną częścią 
naturalnego bogactwa tych krajów, dostarczając mieszkańcom lasów 
potrzebnego im drewna i zaopatrując handel w tarcicę przeznaczo-
ną dla marynarki i tak bardzo poszukiwaną przez cudzoziemców.  
Toteż w puszczy Białowieskiej sosna pospolita zajmuje tę część gruntu, 
gdzie przeważa piasek, część, którą już oszacowaliśmy jako 4/5 całej  
powierzchni.

Świerk ma w regionach północy zupełnie inny charakter niż na po-
łudniu Europy, gdzie drzewo to rośnie jedynie w wysokich górach 

a  Gatunek ten ma kilkadziesiąt synonimów, z których najbardziej znane w Polsce są Picea 
abies (L.) H. Karst i Picea excelsa (Lam.) [przyp. Ch.J.C.].
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i upodobało sobie glebę kamienistą, gliniastą, ubogą w próchnicę; tu 
zaś rośnie na równinie i wybiera wszędzie glebę zimną, wilgotną, 
tłustą i często nawet bagnistą. 

Tam, jeśli kilka świerków znajdzie się przypadkowo, jakby zagu-
bionych na równinie, to odznaczają się one drewnem napęczniałym 
i zmurszałym; tu jest przeciwnie: gleba ta jest mu konieczna, lubi tu ro-
snąć, dożywa w zdrowiu do podeszłego wieku, a jego drewno, choć nie 
zawsze bardzo ścisłe, nie jest też nadzwyczaj porowate. W puszczy Bia‑
łowieskiej świerk rośnie tylko na swoich ulubionych miejscach; drzewo 
to dorasta do znacznej wysokości, wyróżniając się grubością i pięknym 
wzrostem na brzegach rzek, na małych bagnach, a zwłaszcza na glebach 
wilgotnych i bogatych w próchnicę, o czym już wspominaliśmy.

Absolutny brak modrzewia (P. Larix) i jodły (P. Abies, du Roy) w tej 
puszczy jest tym bardziej uderzający, że obydwa gatunki znajdują się 
nie tylko w Polsce w miejscach, gdzie gleba odznacza się tymi samymi 
właściwościami, lecz jeszcze między 60° i 70° szerokości geograficznej 
w guberniach Archangielskiej i Tobolskiej. Możemy być pewni, że mo-
drzew, którego w Polsce widzimy dziś z rzadka w zmieszaniu z sosnami 
pospolitymi, był niegdyś na tym terenie liczniejszy(1); jodłę znajdziemy 
tu jeszcze dość często, gdyż czasami tworzy nawet całe lasy, jednakże 
ani jedno, ani drugie drzewo nie przekracza w Polsce 52. stopnia.

Drzewem godnym uwagi przyrodnika jest cis (Taxus baccata), który 
zaczyna być rzadkością wszędzie, gdyż wyczerpuje się stopniowo z po-
wodu użyteczności jego drewna; było pewnie niegdyś bardzo pospolite 
w Polsce i na Litwie. Nie tylko liczne wsie mają nazwę wywodzącą się 
od słowa cis, ale również w rozległych lasach znajduje się często dobrze 
zachowane pniakib tych drzew, z których można wywnioskować, że 
cisy, do których należały pniaki, były nadzwyczajnego wzrostu i grubo-
ści. Puszcza Białowieska zawiera w swojej glebie próchniczej takie stare 
pnie, lecz stojące cisy są nieliczne i o bardzo miernym wzroście.

(1)  Twierdzenie to poświadcza liczba kościołów i innych budowli wzniesionych z drewna
modrzewiowego, istniejących w Polsce od wielu wieków, gdzie belki modrzewiowe prze- 
trwały w doskonałym stanie, co dowodzi nadzwyczajnej trwałości tego gatunku drewna.

b  Dosłownie: „korzenie”, ale wiek i wzrost można szacować tylko na podstawie pni lub
pniaków, a nie korzeni [przyp. Ch.J.C.].
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Wśród drzew liściastych dwa gatunki dębu pospolite w Europie: dąb 
szypułkowyc (Quercus robur) i dąb bezszypułkowy (Q. petraea) są dość 
rozpowszechnione w puszczy Białowieskiej i liczą imponujące okazy.  

Pierwszy gatunek jest liczniejszy niż drugi. Miejsca dębu to prawie 
zawsze gleba próchnicza niezbyt wilgotna, lecz czasem rośnie on też, 
choć z większą trudnością, na glebach piaszczystych wśród sosen  
pospolitych.

Grab pospolity (Carpinus betulus) rośnie tu w dużo większej 
liczbie i prawie zawsze w bliskości dębów. Drzewo to należy do tego 
kraju, tak jak buk do Niemiec i odróżnia się od okazów rosnących 
w Europie południowej swoją urodą i wysokością.

Całkowity brak buka (Fagus sylvatica) w tej puszczy, gdzie gleba 
nieskończenie zróżnicowana ma cechy odpowiadające temu gatunko-
wi, jest jeszcze jednym dowodem na to, że sama szerokość geograficz-
na nie zawsze wyznacza dokładnie granice zasięgu występowania ro-
ślin. W Polsce, na przykład, gdzie gatunek ten jest rzadki, zauważa się 
jeszcze kilka jego okazów na granicy północnej Królestwa, pod 53°3' 
i pod 51° znajdują się już niewielkie lasy bukowe o powierzchni kilku 
tysięcyd mórg. Na tej samej szerokości geograficznej nie odnajduje się 
już na Litwie żadnego śladu tego gatunku.

Brzoza brodawkowata (Betula alba), drzewo tak pospolite jak 
osobliwe, lubiące wszystkie gleby i oferujące tyle materiałów i walo-
rów użytkowych, rośnie rozproszona po całej puszczy, równie dobrze 
na gruntach najbardziej jałowych, jak na bagnistych; jednakże gleba 
o średnim stopniu wilgotności najbardziej sprzyja jej wegetacji.

Pokrewne jej olsze, a w szczególności olsza czarna (Alnus gluti‑
nosa)e i olsza szara (A. incana)f, rosną tak jak powszechny i liczny 

c  Oryginał zawiera nazwę łacińską dębu szypułkowego, ale po francusku ma nazwę dębu 
bezszypułkowego (tj. Chêne rouvre), która została w tym tłumaczeniu skorygowana na 
podstawie podanej nazwy łacińskiej [przyp. Ch.J.C.].

d  Oryg.: quelques mille, czyli „kilka tysiąc”, quelque mille to „około tysiąca”, a quelques 
milliers to „kilka tysięcy”. To drugie wydaje się bardziej prawdopodobne [przyp. Ch.J.C.].

e  W oryginale autor podaje nazwę francuską Aulne verd, co oznacza „olszę zieloną”, ale 
nazwę łacińską przytacza dla olszy czarnej, której francuska nazwa to: Aulne verne (wg 
Lamarcka i Decandolla „Flore française: ou Descriptions succinctes de toutes les plantes 
qui croissent naturellement en France”, 1805) [przyp. Ch.J.C.].

f  Dosłownie: „olsza biała”, ale polska nazwa tego gatunku to olsza szara [przyp. Ch.J.C.].



23

Rozdział 1. Rośliny leśne

gatunkowo rodzaj wierzb (Salices), tj. wzdłuż rzek, w miejscach nisko 
położonych i na małych bagnach leśnych.

Drzewo prawdziwie rodzime na równinach sarmackich to lipa 
drobnolistna (Tilia parvifolia); znajdywano ją niegdyś w większej 
liczbie niż dzisiaj, choć czasami tworzy całe lasy; swą polską na-
zwę zawdzięcza jej miesiąc lipiec, kiedy to rozwijają się jej pachną-
ce kwiaty. Lipa jest dość pospolita w puszczy Białowieskiej; rośnie 
na glebie próchniczej, osiąga wiek bardzo zaawansowany a także 
ogromny rozmiar.

Lipa szerokolistna (T. grandifolia) jest rzadka nie tylko w tej pusz-
czy, lecz też we wszystkich krainach słowiańskich pod tą szerokością 
geograficzną.

Co do topoli (Populus), to w puszczy rosną trzy gatunki: topola 
czarna (P. nigra), topola biała (P. alba) i osika (P. tremula). Dwie pierw-
sze sąsiadują zazwyczaj z lipą, tzn. na glebach próchniczych i świeżych 
lub trochę tylko wilgotnych, natomiast ostatnia, łatwo rozprzestrze-
niająca się, występuje wszędzie.

Dość pospolite w puszczy są dwa gatunki gruszy (Pyrus), dzika 
jabłoń (P. malus sylvester) i dzika grusza (P. pyraster). 

Czeremcha zwyczajna (Prunus padus) jest tutaj rzadka.
Rosną tu też, lecz w niedużej liczbie: klon (Acer), wiąz (Ulmus) 

i jesion (Fraxinus). W puszczy występują jednakże tylko klon polny  
(A. campestre) i klon jawor (A. pseudoplatanus); klon zwyczajny  
(A. platanoides), wymagający klimatu bardziej umiarkowanego, jest 
całkowicie nieobecny i spotkać go można w Polsce bardzo rzadko.

Wiąz pospolity (U. campestris) i jesion wyniosły (F. excelsior) 
są jedynymi gatunkami w obrębie swoich rodzajów rosnącymi w tej 
puszczy; ostatni jest liczniejszy niż ten pierwszy. Wszystkie wymienio-
ne drzewa zajmują najlepsze gleby próchnicze.

Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia), który upodobał sobie pół-
noc, nie jest jednakże ani na Litwie, ani w puszczy, będącej przedmio-
tem naszych rozważań, tak pospolity, jak mogłoby się nam wydawać.

Wyliczenie drzew puszczy Białowieskiej na tym się kończy; lista 
krzewów będzie nieco dłuższa, niemniej leśnik z Europy bardziej po-
łudniowej na próżno poszukiwać będzie rozlicznych gatunków rosną-
cych w jego lasach, którym klimat północy nie sprzyja.
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Większość krzewów, przynajmniej tych najważniejszych, występu-
je w tej części puszczy, gdzie rosną drzewa liściaste.

Leszczyna pospolita (Corylus avellana) jest jednym z najbardziej 
pospolitych krzewów puszczy, tak jak niektóre gatunki wierzb, że wy-
mienimy Salix caprea, incumbacea, aurita etc.

Znajdujemy trzy gatunki wiciokrzewu (Lonicera), mianowicie:  
L. nigra, L. xylosteum i L. periclymenum.

Rosną tu również trzy gatunki szakłaka (Rhamnus), mianowicie:
R. frangula, R. catharcticus oraz R. alpina. Jednak ten ostatni krzew,
który zauważyliśmy tylko dwa razy w straży Browskiej, jest tu rośliną
niespodziewaną.

Następujące krzewy są tu pospolite: Ligustrum vulg., Cornus 
sanguinea, Prunus spinosa, Berberis vulg., Crataegus oxyacantha, 
Viburnum opulus i V. lantana.

Z różnych gatunków trzmieliny (Evonymus) znajduje się w puszczy, 
poza Evonymus europaeus i latifolius, jeszcze trzmielina brodawko-
wata (E. verrucosus), którą można ujrzeć w południowej Europie tylko 
w wysokich górach, lecz która w Polsce i na Litwie jest bardzo pospolita.

Porzeczka (Ribes) odznacza się gatunkami R. nigrum, R. rubrum 
i R. uvacrispa; bez (Sambucus) liczy gatunki S. nigra i S. racemosa; 
róża zaś: Rosa canina i R. spinosissima. 

Jałowiec zwyczajny (Juniperus com:) występuje tu obficie, wydaje 
się jednak preferować gleby piaszczyste.

W miejscach wilgotnych i bagnistych pojawia się często: Ledum 
palustre, Daphne mezereum i Andromeda polyfolia.

Szereg innych krzewów rośnie na odpowiadających im glebach, 
które często pokrywają swoimi gęstymi gałązkami. Występują tu obfi-
cie Arbutus uva ursi, Spartium scoparium, Empetrum nigrum, Ono-
nis spinosa, Genista tinctoria i germanica, wiele gatunków borówek 
(Vaccinium), na przykład V. myrthillus, V. vitis idaea, V. uliginosum 
i V. oxycoccos; rozliczne Rubus, jak saxatilis, chamaemorus, idaeus 
i fructicosus. 

Dookoła pni drzew płożą się: Hedera helix, Vinca minor i Sola-
num dulcamara; nie brakuje również rośliny pasożytniczejg Viscum 

g  Dosłownie: „pasożytniczej”, ale jemioła jest rośliną półpasożytniczą, ponieważ sama foto-
syntetyzuje, choć pobiera z drzewa soki [przyp. Ch.J.C.].
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album. Wreszcie rozległe połacie puszczy wyścieła wrzos (Erica), 
szczególnie E. vulgaris i E. tetralix.

Flora puszczy Białowieskiej, jeśli chodzi o rośliny krótkotrwałe, 
została dotąd, tak jak sama puszcza, mało zbadana i choć znaczną 
część tych roślin opisał Gilibert (2), sądzimy, że botanik, który odwie-
dzi tę puszczę, dokona w niej jeszcze ciekawych odkryć.

Badania owe jednakże są sprzeczne z celem, jaki sobie wyznaczy-
liśmy, ograniczymy się zatem do wymienienia kilku roślin, które nas 
oczarowały i których nie spodziewaliśmy się tu spotkać.

W tej liczbie znajduje się kilka rzadkich dzwonków (Campanula), 
takich jak C. pyramidalis, C. thyrsoides i C. lilifolia.

Zauważa się tu kilka gatunków przetaczników (Veronica), których 
nie ma w puszczach Królestwa Polskiego, jak V. siberica, V. alpina  
i V. maritima.

Znajduje się też Dracocephalum moldavica, Pedicularis sceptrum 
carolinum, Gentiana amarella, Saxifraga hirculus, Cypripedium 
calceolus, Orchis cuculata, Ophris loeffelii i kilka gatunków Pyrola, 
mało rozpowszechnionych.

Wśród traw obficie rośnie Anthoxatum odoratum, znane ze swojego 
przyjemnego zapachu rozchodzącego się jesienią po całej puszczy.

Liczne gatunki paproci tworzą często całe gaje na obrzeżach 
najgęstszych części lasów i na polanach. Wśród tych paproci występują 
gatunki z rodzaju Equisetum, Ophioglossum vulgatum, Osmunda lu-
naria, Pteris aquilina, Polypodium filix mas, foemina i vulgaris.

Mchy obejmują gatunki z rodzajów: Lycopodium, Sphagnum, 
Phascum, Politrychum, Fontinalis, Bryum, Hypnum, etc.

Wśród glonów odróżnia się między innymi rodzaje: Jungerman-
nia, Morchantia, Riccia i Converva; znaleziono tu również porosty 
Lichen islandicus, caninus i rangiferus.

Wśród grzybów zauważa się rodzaje: Byssus, Tremella, Clavaria 
i Phallus, a na glebie próchnicznej w dość dużych ilościach rosną dwa 
gatunki trufli: Tuber cibarium i T. album.

(2)  Flora Lithuanica inchoata, seu Enumeratio plantarum quas circa Grodnam collegit et de-
terminavit Joh. Eman: Gilibert Doctor et Prof. Grodnae 1781. Autor, dość znany francuski
przyrodnik, pracował z powodzeniem nad przyrodniczą historią Litwy.
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ROZPATRUJĄC glebę puszczy, dzielimy ją, ogólnie rzecz biorąc,
na dwa główne rodzaje: na glebę obfitującą w piasek i na glebę 

bogatą w próchnicę; zarazem typ lasu, zależny od jakości przeważającej 
gleby, charakteryzuje się na piaskach przewagą drzewostanów iglastych 
(z dominacją sosny pospolitej)a, a na glebie próchnicznej przewagą 
drzewostanów liściastych.  

Jeśli uznamy za słuszną proporcję ustaloną poprzednio, że 
gleba piaszczysta obejmuje 4/5 powierzchni puszczy, wyciągniemy 
wniosek, że powierzchnia, gdzie przeważa sosna pospolita, wyniesie 
18,136, a powierzchnia lasów liściastych 4,534 mil kwadratowych 
geograficznych.

W lasach należących do właścicieli prywatnych sosna pospolita 
rośnie w proporcji jeszcze większej. 

Rozpatrzymy najpierw tę część, która obejmuje lasy iglaste, tj. lasy 
z przewagą sosny pospolitej.

Drzewa te ujawniają tu mieszaninę najbardziej zróżnicowaną co 
do położenia, wzrostu, wieku i grubości. Ogromne pnie starych so-
sen rozrzucone są w puszczy tu i ówdzie i grożą bliskim upadkiem; 
drzewa, które prawie przestały rosnąć, są mniej oddalone od siebie; 
te w średnim wieku są bardziej ściśnięte i rosną gęściej; wreszcie naj-
młodsze drzewka pokrywają grunt często pokryty przewróconymi 
i zgniłymi pniami o nieprzyjemnym wyglądzie, ale których rozkład 
daje obfitą żywność otaczającej je młodzieży. 

a  Oryginał zawiera tutaj określenie Pins sauvages, co może być przetłumaczone jako natu-
ralnie odnawiające się (tj. „dzikie”) sosny (Pinus), do których autor zalicza również świerki, 
jodły i modrzewie, lub też jako nazwa własna jednego gatunku, czyli sosny pospolitej (Pi‑
nus sylvestris), którą autor często nazywa Pin sauvage, co dosłownie znaczy „dzika sosna” 
[przyp. Ch.J.C.].
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W miejscach przejściowych, od gleb piaskowych do gleb orga-
nicznych, widzi się sosny czasami pomieszane z dębami, mocarnymi 
świadkami kilku pokoleń drzew iglastych; często ciemna i monotonna 
zieleń sosen jest tonowana białawymi pniami brzozy lub soczystą zie-
lenią osiki, której lekkie nasienie pada wszędzie, gdzie polany zapew-
niają jej sprzyjające schronienie.

W znaczniejszych odstępach jałowiec, wierzba iwa, żarnowiec 
miotłowy, mnóstwo płożących się krzewów, paprocie, trawy i mchy 
tak dobrze zastępują młode sosny, że rzadko kiedy gleba piaszczysta 
jest roślin całkowicie pozbawiona.

Ten prosty z opisu stan lasów jest typowy dla puszczańskich so-
śnin i na przestrzeni kilku mil wykazuje wciąż tę samą jednolitość, 
która w końcu staje się nużąca dla wzroku. 

Niemniej zaskoczeni jesteśmy widokiem w środku tej rozległej 
i zróżnicowanej puszczy kilku rejonów o znacznej powierzchni, które 
w uderzającym kontraście z ogólnym jej charakterem tworzą jednolity 
i zwarty masyw jednowiekowych sosen. Znajdujemy owe rzadkie wy-
jątki w Strażach Leśnianka i Haynowska; obejmują one blisko 2000 
mórg pokrytych sosnami w wieku od 70 do 90 lat. Inne młodsze sosny 
tworzą tu i tam małe skupiska.

Z obserwacji wymieszania drzewostanów znajdujących się w róż-
nych fazach rozwojowych w puszczy, która od wieków była pozosta-
wiona samej sobie, jasno wynika, że przyroda, faworyzując w swym 
naturalnym działaniu wszystkie klasy wieku, sprawia, że lasy odna-
wiają się jedynie powolnie i w sposób mało zauważalny i jeśli czasami 
widuje się takie jednolite masywy, są to wyjątki, które należy przypisać 
przyczynom szczególnym i przypadkowym.

Istotnie, tłumaczy się to też sposobem, jakim przyroda musiała 
tworzyć lasy i jak tworzy je jeszcze dziś na terenach opuszczonych, 
niezakłócanych działaniem człowieka. Pojedyncze drzewo rzuca swo-
je nasienie dookoła i tak rodzi się grupka drzewek; gdy tylko owe 
drzewka mogą się rozmnożyć, poszerzają krąg, który je obejmował, 
a proces takowy, kontynuowany przez drzewa różnych klas wieku 
w różnych okresach, doprowadza do zmieszania klas i nierównomier-
nego rozwoju lasów.
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Jeśli zdarza się czasem, że przyroda tworzy drzewostany regularne 
i tego samego wieku, to przyczyny należy szukać zawsze w gwałtow-
nej destrukcji lasów niejednorodnych. Po pożarach, burzach, po ata-
kach szkodliwych owadów niszczących lasy, widać jak odradza się na 
szczątkach drzew zniszczonych, powalonych lub okaleczonych nowa 
prężna młodzież, której wzrost jest nagły, jednolity i równoczesny.

Ogień atakujący las, który składa się z drzew w różnym wieku, 
pożera głównie klasę młodą i średnią i rani zwykle tylko część starych 
drzew; równocześnie gleba polepsza się przez zmieszanie z popiołem 
i staje się bardzo podatna na nowy zasiew. W latach obfitych pozo-
stałe drzewa równomiernie rozrzucają nasiona na glebę, nowe młode 
drzewka rosną bez przeszkód, a stare znikają wkrótce pośród swego 
licznego potomstwa.

Kiedy burza ogarnia las bogaty w stare drzewa i prawie całkowicie 
pokryty młodymi roślinami, których wzrost został zatrzymany przez 
zbyt gęste górne piętro, wiatr powala głównie stare pnie, które padając, 
druzgoczą większą część drzew klasy średniej, a wkrótce potem widzimy, 
jak wznosi się na tych samych ruinach liczna i jednolita młodzież.

Gdy szkodliwe owady dokonają spustoszenia na znacznej po-
wierzchni puszczy, drzewa zainfekowane wkrótce padają, stając się 
zgnilizną i robiąc miejsce dla młodych sosen, które już pokrywały grunt, 
lub których nasiona sprzyjający wiatr przyniósł tu z sąsiednich lasów. 

Jednakże ten stan jednorodności lasów spowodowany wypadkiem 
nie jest trwały w naturzeb, a to znaczy, że nie przenosi się na następną 
generację. Obumieranie drzew nie następuje w tym samym czasie i do-
tyka poszczególne jednostki tylko w dosyć dużych odstępach czasu. 
Każdy pień, upadając, pozostawia pustkę, która jest wprzód obsiewana 
przez drzewa z najbliższego otoczenia i to jest właśnie przyczyna, która 
przywraca lasom dawne, nieregularne zmieszanie.  

Obserwacje te pokazują w sposób uderzający wpływ sztuki leśni-
ka na działanie przyrody w odnawianiu się lasów. Poprzez regularne 
i długotrwałe stosowanie czyszczeń i trzebieży, cięć obsiewających, 
cięć odsłaniających i uprzątających, leśnik umie stworzyć i utrzymać 

b  Dosłownie: „w leśnej gospodarce przyrody” [przyp. Ch.J.C.].



Rozdział 2.

29

Zmieszanie,  stan i  naturalna  regeneracja  lasów 

jednorodny drzewostan i zwiększać nie tylko rozmiar użytkowania, 
ale również urodę drzew w stopniu najkorzystniejszym.

Tymczasem naśladowanie nieregularnego biegu, jaki stosuje przyro-
da w swoich działaniach, znanego i odrzuconego w nauce leśnej pod 
nazwą rębni ciągłejc, zasługuje w pewnym sensie na to, by je wziąć pod 
uwagę. W urządzaniu lasów nieregularnych zachodzą przypadki, w któ-
rych ten wyrąb, poddany rozsądnym regułom, staje się tak potrzebny, jak 
pożyteczny, co będziemy mieli okazję udowodnić pod koniec tej noty.  

Ta pierwotna puszcza przeczy też panującemu jeszcze w wielu re-
jonach przesądowi, że trudno o lasy rządzące się tylko prawami przy-
rody. Czasami wyrażany jest tam pogląd, że puszcza, której pozwala 
się osiągnąć dojrzałość fizyczną bez jej użytkowania, nieuchronnie 
przemieni się z czasem w pustynię. Przyroda, jak to mieliśmy okazję 
zobaczyć, nigdy nie dokonuje zniszczenia bez odtworzenia; zauważa-
my tylko, że owa reprodukcja jest raz prędka, raz powolna, zależnie 
od okoliczności sprzyjających lub stawiających jej przeszkody. Zawsze 
jednak potwierdza się znana prawda, że las, który jest chroniony od 
ataków swoich największych wrogów, ludzi i stad zwierząt, nigdy nie 
przestanie się odnawiać.

Zanim zakończymy dyskusję o sosnach pospolitych puszczy, niech 
będzie nam wolno podać tu kilka uwag w kwestii, ogólnie rzecz bio-
rąc, za mało uświadamianej, a dotyczącej sposobu obsiewania tego 
gatunku drzew za pomocą cięć i środków ostrożności, jakich owa 
czynność od leśnika wymaga.

Sosna pospolita jest być może jedynym gatunkiem, którego suk-
ces regeneracyjny z trudem tylko daje się ująć w ogólnych regułach. 
Czasami dookoła odosobnionych drzew widać rosnące szerokie koło 
licznych siewek pokrywających ziemię jakby grubym dywanem; albo, 
co często spotyka się w Polsce i na Litwie, dość rozległe pola w środ-
ku puszczy, które gdy tylko przestanie się je uprawiać, pokrywają się 

c  Oryginalna polska nazwa to prawdopodobnie „cięcia roczne (…) w użytkowaniu plą-
drującém” [„Sylwan”, 1836, Tom 12, Nr 1–2, s. 27]. W dosłownym tłumaczeniu „cięcia 
ogrodowe” prawdopodobnie dlatego, że przy tych cięciach, nazwanych w niniejszym tłu-
maczeniu „selekcyjnymi” (np. str. 124), każde drzewo jest rozważane pod względem 
tego, jaką rolę pełni w populacji i jaki wpływ będzie miało jego usunięcie (jak również 
„rębnia ciągła” i „cięcia przerębowe”) [przyp. Ch.J.C.].
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młodymi sosnami i trudno zgoła pojąć, skąd mogły przybyć te młode 
rośliny, gdy tak duża odległość dzieli je od drzew okolicznych lasów. 
Czasem leśnik usiłuje dokonać odnowienia lasu na wykonanych przez 
siebie zrębach; pomimo wszystkich jego zabiegów widzi on, jak ziemia 
pokrywa się roślinami zielnymi, trawami, a nawet lotnym piaskiem. 
I rzeczywiście, jedynie jakość gleby, jej skład i stopień wilgotności 
decydują, w jakim stopniu przyjmą się na niej nasiona sosen, roślin 
zielnych lub traw; to gleba określa właściwy stosunek rozmieszcze-
nia i ilości drzew nasiennych, potrzebnych, aby dokonać w sposób 
pewny i pełny odnowienia zrębu. Niemal każda okolica wymaga pod 
tym względem reguł szczególnych, tak różnych, że teoria nie może ich 
wszystkich ogarnąć, toteż leśnik praktycznym okiem powinien ustalić 
ich właściwe zastosowanie i dostosować je do potrzeb chwili.

Skierujmy teraz naszą uwagę na najmniejszą część puszczy Bia‑
łowieskiej, porośniętą głównie drzewami liściastymi, tworzącymi od-
osobnione połacie wśród rozległych sośnin.

Trudno jest dobrze uchwycić ogólny charakter tych lasów utwo-
rzonych przez różne gatunki drzew i krzewów.

Przeważającymi gatunkami drzew są tu dęby, często ogromnych 
rozmiarów. Lipa rywalizuje tu z dębem pod względem wysokości 
i grubości; jesion, klon i wiąz rosną tu w bardzo małych ilościach; 
świerk, który rośnie pośród owych drzew liściastych, jest zauważalny 
z daleka z powodu wysokich wierzchołków; nigdy nie ma tu sosny, 
która nie wychodzi poza granicę gleby obcych sobie siedlisk. Prze-
strzenie pomiędzy najwyższymi zajęte są przez liczne graby pospolite, 
topole, brzozy, olchy i wierzby, a niezliczona mnogość ich odrośli, 
splątanych z wszelkimi gatunkami rodzimych krzewów, z wysokimi 
trawami i paprociami, wypełnia gęstwiną zieleni przestrzenie pozba-
wione dużych drzew.

Lasy te tworzą zawsze gąszcz tak zwarty, że tylko z trudem można 
je przebyć. Poza przeszkodami, jakimi są rozliczne krzewy, tysiące razy 
zatrzymują nas wielkie pnie powalonych drzew, obrośnięte jeżynami 
i tarniną.

Przy zachowaniu i odnawianiu lasów liściastych przyroda stosu-
je tę samą strategię, którą opisaliśmy przy okazji sosen pospolitych, 
to znaczy, że doprowadza do przemieszania drzew w różnym wieku, 
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a gdy tylko tworzy się wolna przestrzeń po upadku drzewa, zostaje 
ona od razu wypełniona przez młode odrośla, żyjące tam już wcze-
śniej, lecz których wzrost był krępowany i głuszony przez zacieniające 
je duże okazy. Różnorodność gatunków drzew nadaje tym częściom 
puszczy bardziej dziki i niejednorodny charakter, niż ma to miejsce 
w częściach porośniętych sosnami, maskując ponadto korzyści z dzia-
łania samej przyrody.

Obręb zwany Nieznanów w Straży Leśnianka, o którym już 
wspominaliśmy, ma wygląd tak imponujący, jak i przykry z powodu 
ogromnych ilości drzew powalonych, przez co rejon ten jest rzeczy-
wiście niedostępny i, w konsekwencji, nieznany. Należy on także do 
obszaru lasów liściastych, ale wydaje się, że onegdaj zawierał niezwy-
kłą ilość świerków; także sosna pospolita jest tu bardziej dorodna niż 
gdzie indziej. Leżą tam w nieładzie, jak na rozległym polu bitwy, reszt-
ki gigantycznych, powalonych, gnijących drzew, nad którymi wznosi 
się już nowe pokolenie; liczne młode krzewy opierają się, zaczepiają 
i przeplatają z martwymi i pokrytymi mchem gałęziami dębów, topoli, 
lip i świerków i porastają tak na ich ruinach; tu imperium śmierci i im-
perium życia są bliskie sobie, powiązane, przemieszane.

Prawdopodobnie w tym samym czasie znajdowało się w tym rejo-
nie dużo powalonych pni; przeważająca ich część została pewnie prze-
wrócona przez burze, a później inne drzewa padały na te poprzednie. 
Dużo czasu musiało upłynąć, aby tak ogromna ilość drewna mogła 
się rozpaść i rozłożyć, zwłaszcza jeśli upadki dokonywały się w odle-
głych okresach; możliwe, że szereg pokoleń ludzi przeminie, zanim 
przyroda przywróci dawny stan lasów i równowagę potrzebną dla ich 
regeneracji.

Ponadto te odosobnione obszary lasów liściastych ukazują się czę-
sto wśród monotonnych i rozległych sosnowych równin jako obrazy 
niewątpliwie malownicze, od których trudno oderwać oczarowany 
wzrok. Nad grupami drzew i krzewów o żywej zieleni królują wysokie 
korony świerków, które na tej ziemi występują mniej licznie.

Na obrzeżach zaś znajdują się niekiedy naturalne łąki, bogato 
zdobne kwiatami i rozmaitymi trawami, wśród których wiją się stru-
mienie o korytach pokrytych wodorostami i brzegach porośniętych 
olszami i wierzbami, które tworzą nad nimi sklepienie z zieleni.
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NATURALNE powiązania pozycji i zmieszania drzew leśnych
opisane w poprzednim rozdziale, jak też ciągły spokój, 

z którego korzystała stale większa część tej puszczy, wytwarzają 
tu osobliwe prawidła dla wegetacji i wzrostu drzew, toteż należy 
się spodziewać wyników całkiem innych niż te, jakie dają lasy 
wyhodowane i utrzymywane dzięki sztuce leśnika w stanie 
zagęszczenia i jednorodności.

Wszystkie rośliny pobierają swój pokarm z dwóch źródeł, jeden 
atmosferyczny i oleisty jest pochłaniany przez liście, drugi wodny 
i ziemny jest pobierany przez korzenie; od równowagi wynikającej 
z tych dwu soków i z doskonałości ich przetworzenia zależy 
zdrowotność i wigor drzewa.

Im bardziej swobodnie atmosfera i gleba wpływają na drzewo, 
tym bardziej pomyślnie powinno przebiegać jego wzrastanie; lecz nie 
tylko klimat i jakość gleby określają wzrastanie drzew, ich pozycja 
i zmieszanie między sobą decydują o tym w stopniu zasadniczym.

Ogólnym następstwem tego niezwykle ważnego wpływu jest, 
że w warunkach większego zagęszczenia notujemy największą 
liczbę drzew w stosunku do powierzchni gruntu, a w warunkach 
prześwietlenia największą względną masę pojedynczych jednostek; 
jedynie w warunkach zagęszczenia można znaleźć największą masę 
drewna, jaką na jednej mordze grunt jest w stanie wydać, lecz 
drzewa rosnące w zagęszczeniu, ale rozpatrywane osobno, nie 
osiągną nigdy miąższości drzew odosobnionych, rosnących luźno, 
to znaczy rozproszonych w większych czy mniejszych odległościach 
na tej samej powierzchni gruntu tej samej jakości; jednakże nigdy 
zwiększony przyrost tych ostatnich nie będzie mógł skompensować 
masy brakujących drzew.
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Teren całkowicie zalesiony ma jednak jeszcze inny wpływ na przyrost, 
a to z powodu wiekowego i gatunkowego zróżnicowania drzew.

Jeśli drzewa różnią się wiekiem, najstarsze z nich przez swoją gru-
bość i wysokość zajmują powierzchnię gruntu znaczniejszą i przytłaczają 
swymi gałęziami młode; te ostatnie obumierają i nigdy nie będą mieć 
wyglądu ani przyrostu swych wspaniałych sąsiadów.

Jeśli drzewa różnią się gatunkiem, piękniejszy pokrój będą mieć 
zawsze te, które przez strukturę swoich mocnych korzeni i przez spo-
sób pobierania swojego pożywienia są najmniej ograniczane przez 
inne; te będą rosły najszybciej i często też uzyskują przewagę.

To właśnie te uwarunkowania wzrostu i subtelne zróżnicowanie 
czynników środowiskowych charakteryzują największą część puszczy 
Białowieskiej, podobnie jak wszystkie lasy niezagospodarowanea.  

Jej lasy sosnowe, z wyjątkiem kilku części przypadkowo dość jed-
norodnych i gęstych, lecz których mała powierzchnia sprawia, że nie 
mają żadnego znaczenia w porównaniu z resztą puszczy, są przypad-
kiem, w którym grunt jest całkowicie porośnięty drzewami jednego 
gatunku, lecz gdzie wielkie zróżnicowanie wiekowe ma na przyrost 
podobny wpływ, jak pozycja drzewa wolno stojącego lub małe za-
gęszczenie drzewostanu.

Jej lasy liściaste są w większości przypadkiem, gdzie różne gatunki 
drzew o różnych cechach fizycznych rosną w warunkach pewnego 
zagęszczenia, przeszkadzając sobie wzajemnie w mniejszym lub więk-
szym stopniu.

Wobec tych zależności wpływu pozycji drzew na ich przyrost nie 
dziwi, że wiele drzew wolno stojących w oddaleniu wykazuje nadzwy-
czajny wzrost, podczas gdy miąższość całkowita lasów całych rejonów 
pozostaje na poziomie o wiele niższym niż produkcja możliwa w wa-
runkach idealnych.

Aby dać wyobrażenie o wzroście i przyroście drzew rosnących 
w tej puszczy jako odosobnione okazy, podajemy w tablicy wyniki 
pomiarów kilku drzew zaliczanych mniej więcej do najbardziej okaza-
łych, lecz nie stanowiących jednakże rzadkości w puszczy.

a  Dosłownie: „prymitywne” [przyp. Ch.J.C.].
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Aby zmierzyć wysokość drzew, posłużono się dendrometrem; gru-
bość pnia na wysokości 5 stóp nad gruntem została zmierzona rzemie-
niem z podziałką w calach. Aby zmierzyć szerokość 30 ostatnich słojów 
drewna, zrobiono nacięcie na pniu na tej samej wysokości, która słu-
żyła do pomiaru grubości. Wiek drzewa został obliczony na podstawie 
proporcji ostatnich 30 słojów do całej średnicy i przez porównanie 
grubości drzewa mierzonego i już powalonego drzewa tego samego 
gatunku, u którego policzono wszystkie słoje drewna. Później za po-
mocą tablic pomocniczych określono miąższość całej masy, włącznie 
z konarami i gałęziami drzewa takiego, jakim jest obecnie, a za pomocą 
podstawienia innej średnicy – masę drzewa taką, jaka była 30 lat wcze-
śniej, aby z różnicy znaleźć, ile wynosi ostatni przyrost.

W miejscach, gdzie wśród sosen występują drzewa szczególnie 
okazałe przez ich niezwykłe rozmiary, jak na przykład w Straży Le‑
śnianka, znajduje się ich na jednej mordze co najwyżej dwie lub trzy 
sztuki, jedna w sąsiedztwie drugiej, i widać, że w sąsiedztwie tych ko-
losów wzrost innych drzew nie jest tak korzystny ani zagęszczenie tak 
duże, jak tam, gdzie na dwóch lub trzech morgach znajduje się tylko 
jedno z takich wielkich drzew.

Dodając do miąższości rzeczonych drzew, wyróżnionych na jednej 
mordze gruntu, całą miąższość innych młodszych drzew w wieku do 
25 lat, które tu jeszcze rosną, produkt ciągle pozostaje daleki od tego 
stanu pełnego.

Doświadczenie wskazuje, że przykładowo jedna morga odpowied-
niej gleby, porośnięta jednorodnie i całkowicie 120-letnią sosną, może 
dać 10 000 stóp sześciennych; założywszy, że każde z dwóch wiel-
kich drzew liczących od 170 do 200 lat, znajdujących się tu na jednej 
mordze ziemi, zawiera 420 stóp sześciennych, to w konsekwencji owe 
dwa drzewa wyprodukują 840 stóp sześciennych, nigdy jednakże nie 
zanotowaliśmy, żeby miąższość pozostałych drzew w wieku do 25 lat 
tam rosnących przewyższała 4500 stóp sześciennych; brakuje zatem 
jeszcze 4660 stóp sześciennych do całkowitej miąższości drzewostanu 
w wieku 120 lat.

Poddawszy szacunkom kilka mórg sosen w wieku 90 lat, znajdu-
jących się przypadkowo pośród jednorodnego drzewostanu w Stra-
ży Haynowskiej, znaleźliśmy tam co najwyżej 220 drzew na jednej 
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mordze, czyli mniej więcej tę samą liczbę, jaką powinien mieć las 
w tym wieku; dobrze gospodarując, przyroda dokonała tu zabiegu 
czyszczenia i każde z drzew miało 30 stóp sześciennych; wobec 
czego, morga wydaje 6600 stóp sześciennych, co już przekracza masę 
drzewostanu niejednorodnego w wieku od 25 do 200 lat.

Podobne badania przyniosłyby takie same wyniki również w la-
sach liściastych, gdyby wymieszanie różnych gatunków drzew nie było 
przeszkodą dla porównania z produktem jednorodnych lasów wyso-
kopiennych.

W częściach puszczy zajętych przez lasy liściaste uderza naprawdę 
niezwykły wzrost świerków, które z powodu swych poziomych ko-
rzeni nie są ograniczane przez otaczające je i rosnące w zagęszczeniu 
gatunki liściaste. Gdy tylko młody świerk przerośnie swoich sąsia-
dów, zaczyna wzrastać z zadziwiającą szybkością. Widzieliśmy świerka 
w wieku 45 lat, który miał już wysokość 90 stóp i grubość 21 cali; 
inny 64-letni miał 100 stóp wysokości i 30 cali grubości. Oba zostały 
powalone przez burzę, co ułatwiło nam dokładne ustalenie ich wieku.

Wysokość i rozmiar brzozy na glebie organicznej i żyznej jest zja-
wiskiem nie mniej wartym uwagi. Drzewo to osiąga zazwyczaj wyso-
kość od 60 do 70 stóp; tu właśnie nierzadko można znaleźć drzewa 
o wysokości od 100 do 110 stóp i średnicy od 25 do 30 cali, które ro-
sną w zmieszaniu z innymi drzewami, rywalizując z nimi o przewagę.

Pomiary dębu, grabu i klonu, jakie podajemy, dowodzą, że klimat 
i gleba puszczy bardzo sprzyjają rozwojowi tych gatunków.

Nie umieściliśmy lipy w naszej tablicy dlatego, że nie mogliśmy 
dokładnie określić wieku tegoż drzewa bez jego ścięcia, poza tym naj-
bardziej okazałe lipy rosną w miejscach niedostępnych. Lipa rywali-
zuje z dębem o wysokość, często go przewyższa i jawi się wówczas 
prawdziwym olbrzymem świata roślinnego.

Wielka masa obalonych drzew znajdująca się w kilku miejscach 
puszczy dała nam sposobność dokonania obserwacji o wieku najbar-
dziej zaawansowanym, jaki osiągać tu mogą najbardziej pospolite 
drzewa leśne; rzeczą bardzo pomocną w tej pracy były o wiele bardziej 
widoczne słoje na drzewach martwych aniżeli na tych nowo ściętych.

Sosna pospolita, której słoje w wieku 200 lat mają jeszcze sze-
rokość wynoszącą 0,05 cala, w wieku bardziej zaawansowanym staje  
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się tak zmurszała, że tylko za pomocą mikroskopu można odróżnić 
jej ostatnie słoje. Po zbadaniu dużej liczby pni sosny doszliśmy do 
przekonania, że drzewo to zaczyna zamierać w wieku od 250 do 300 
lat; wtedy to wierzchołek usycha, pień staje się kruchy, kora odpada 
i drzewo obumiera. Bardzo rzadko zdarza się, żeby sosna przekroczyła 
wiek 300 lat.

Świerk przestaje rosnąć wcześniej i choć szerokość jego słojów 
u drzew 190-letnich wynosi jeszcze 0,07 cala, to w tym wieku ich
przyrost jednak zmniejsza się szybko i zwykle nie daje się stwierdzić,
przynajmniej w tym rejonie i na tej glebie, drzew w wieku bardziej
zaawansowanym niż 200 lat; po przekroczeniu tegoż w krótkim czasie
drzewo zamiera. Należy jeszcze zauważyć, że rzadko spotyka się w tej
puszczy świerki dotknięte zgnilizną wewnętrzną, powszechną chorobą
tego gatunku drzew w krajach południowych jako następstwo gleby
wilgotnej i bagnistej; tutaj klimat ostrzejszy zdaje się dawać tej choro-
bie skuteczny odpór.

Grab dochodzi do wieku 220 lat, brzoza do 120, klon do 250, nie 
osiągając jednakże rozmiarów odpowiednich do swego wieku. Wydaje 
się, że ich przyrost ulega nagłemu zahamowaniu w wieku podanym 
w naszej tablicy jako najbardziej zaawansowany, po czym, po przekro-
czeniu tego wieku, następuje długotrwała stagnacja.

Dąb, rosnąc tu w puszczy na odpowiedniej glebie, zwiększa przy-
rost powoli, aż do osiągnięcia jego kulminacji, po której następuje 
równie powolny spadek tego przyrostu. W wieku 250 lat szerokość 
jego słojów jest taka sama jak świerków w wieku 190 lat, a w wieku 
300 lat można jeszcze łatwo je odróżnić. Według obserwacji doko-
nanych w tej puszczy, dąb zamiera między 500 a 600 rokiem życia; 
można przyjąć, że regresja przyrostu u tego drzewa trwa jedno stulecie.

Ze wszystkich drzew, o których wspomnieliśmy, lipa jest tym, któ-
re osiąga wiek najbardziej zaawansowany. Widzieliśmy na krańcach 
regionu Nieznanów fragmenty pnia lipy o średnicy 82 cali, dosta-
tecznie dobrze zachowane, aby dało się w miejscu złamania naliczyć  
815 słojów.

Te oto stare dęby i lipy są żywymi świadkami kilku minionych 
wieków, widziały odnawianie się szeregu ludzkich pokoleń, a być 
może w cieniu kilku z nich pogańska Litwa składała ofiary.
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WWARUNKACH wolnej przyrody, gdzie wszystkie ogniwa
wielkiego łańcucha dobrze się zazębiają, nie ma, ściśle  

mówiąc, zniszczeń lub wrogów lasu, bo choć człowiek wykorzystujący 
jego produkt na swoje potrzeby patrzy na każdy wypadek 
umniejszający go, jak na czynnik wrogi i szkodliwy, to w rzeczywis- 
tości przyroda wykorzystuje żywioły i zwierzęta, aby przyspieszyć 
osiągnięcie wielkiego celu swej odnowy.

Podaliśmy już kilka przykładów z tego zakresu, mówiąc o naturalnej 
regeneracji lasu pierwotnego; w odniesieniu do tej puszczy pozostaje 
nam jeszcze określić z większą dokładnością wypadki, które pociągają 
za sobą szkody chwilowe w gospodarce leśnej człowieka. 

Wśród przyczyn zniszczenia puszcz, ogień jest bezsprzecznie jedną 
z najszkodliwszych.

Pożary lasów są tu najczęściej spowodowane przez piorunya; 
rzadko kiedy można zarzucić ludziom, że to oni je spowodowali, choć 
pasterze i chłopi trzymający swoje barcie w puszczy rozpalają tu 
czasami ogniska.

Skłonni bylibyśmy sądzić, że tak rozległa puszcza, porośnięta 
w większej części sosnami i położona na równinie wystawionej na 
działanie wiatrów wszelakich, będzie podatna na wielkie szkody 
od pożaru; tymczasem nie tu tkwi prawdziwe niebezpieczeństwo. 
Nieregularne rozmieszczenie sosen, a zwłaszcza zmieszanie drzew 
różnego wieku, są ochroną przed rozprzestrzenianiem się ognia, który, 
tak jak to już zaobserwowaliśmy, atakuje głównie młode drzewa, 
a stare tylko rani, jednakże nie niszcząc ich. 

a  Dosłownie: „ognie z nieba” [przyp. Ch.J.C.].
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Pożar, który w upały letnie wznieciłby się w masie martwego 
drzewa, miałby najzgubniejsze skutki; w tym przypadku płomień ma 
dużo większą siłę i gwałtowność oraz odporność na środki zwykle 
stosowane, by wstrzymać jego postęp.

Pożary w puszczy Białowieskiej wybuchają prawie każdego roku. 
Ostatni, najgroźniejszy miał miejsce w roku 1819 w strażach Stołpo‑
wiska i Leśnianka, niedaleko ogromnych mas martwego drewna w re-
jonie Nieznanowa; wezwano na pomoc mieszkańców okolic; ogień 
trwał kilka dni, zdwojono wysiłki i w końcu opanowano ten jakże 
niszczący żywioł. Tymczasem rejon, który był teatrem tego spustosze-
nia, jest dziś porośnięty młodymi sosnami.

W Polsce i na Litwie do gaszenia pożarów od dawna stosuje się 
sposób rzeczywiście pomysłowy, który zasługuje na to, by być szerzej 
znanym; polega on na tym, że postęp ognia zatrzymuje się ogniemb, 
co wydaje się dość paradoksalne. Gdy tylko kierunek pożaru zosta-
nie rozpoznany, należy zająć swą pozycję na drodze przed nim, jeśli 
nie ma takowej, trzeba ją wyciąć w kształt półkola; wtedy podpala 
się las na brzegu nowo wykreślonej przesieki; powstały przeciwo-
gień nie jest duży i można go łatwo opanować, aby nie przekroczył 
przepisanych granic; w ten sposób staramy się zniszczyć na nowej 
drodze wszystkie materiały palne tak, by wielki pożar, gdy nadej-
dzie, nie miał się czym sycić. 

Burze, które gdzie indziej powodują duże spustoszenia, nie są zbyt 
groźne dla tej puszczy, bowiem uszkadzają zwykle drzewa stare, ze-
schłe i chorowite.

Sosna pospolita dzięki mocnej strukturze swoich korzeni nie pod-
daje się najgwałtowniejszym nawet huraganom, a jej zróżnicowanie 
wiekowe stanowi często naturalną ochronę dla starych drzew. W re-
jonach porośniętych głównie starymi sosnami wiatr ma większe pole 
do działania, nie dziwi zatem widok wielkich pustek powstałych po  
burzach.

b  Merytorycznie poprawne stwierdzenie powinno brzmieć: „odcięcie postępu pożaru prze-
ciwogniem”, ale podane tutaj wierne tłumaczenie sugeruje, że na tamte czasy ta metoda, 
która dziś jest znana na całym świecie i w Polsce omawiana w pierwszych klasach techni-
ków leśnych, nie była jeszcze wtedy powszechnie stosowana, autor zaś przedstawia ją jako 
sensacyjną ciekawostkę [przyp. Ch.J.C.].
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Świerk, który przez poziome ułożenie korzeni rzadko kiedy 
wytrzymuje napór wiatru, rosnąc najczęściej wśród drzew liściastych 
jest broniony przez swych sąsiadów, te zaś, które rosną na skraju 
owych lasów, najczęściej stają się ofiarami wiatrów.

Owady, które w innych regionach niszczą ogromne połacie la-
sów iglastych, zasługiwałyby na bardziej szczególną uwagę, gdyby 
powodowane przez nie spustoszenia były w tej puszczy równie  
znaczne, jak gdzie indziej.

Można tu znaleźć wszystkie szkodniki owadzie rodzimych drzew 
iglastych; sosna pospolita żywi gąsienice takie, jak Phaloenac Bombix 
pini , P.B. monacha, P.B. spreta, P. Geometra piniaria, Sphinx pinastri 
etc., jak również chrząszcze Bostrichus pinastri, B. piniperda i B. typo‑
graphusd – ten ostatni żerujee szczególnie na świerkach; jednakże tak 
na Litwie, jak i w Polsce rzadko widać ślady równie pokaźnych 
zniszczeń, jakie owady te zostawiają w Niemczech.  

Najpoważniejsze żery spowodowane w Polsce w drzewostanach 
sosny pospolitej przez gąsienice zwane Phalena f Bombix pini i P.B. 
monacha opisane są w Sylwanie polskim(*); ograniczają się one do 
czterech czy pięciu przykładów.

Od niepamiętnych czasów nie stwierdzano w puszczy Biało‑
wieskiej wielkich szkód dokonanych przez gąsienice, o których była 
mowa powyżej; rok 1811, odznaczający się łagodną wiosną i upalnym 
latem, dostarczył tylko jeden przykład w tym względzie. Kilka obrę-
bów o powierzchni kilku setek mórg zostało zaatakowanych praw-
dopodobnie przez Phalaena Bombix pini; znaczna część drzewostanu 
zamarła i dzisiaj widzimy bujne młodniki rosnące i prosperujące na 
tych właśnie szczątkach.

c  Za Linneuszem powinno być Phalaena [przyp. Ch.J.C.].

d  Kornik drukarz (Ips typographus, dawniej Bostrichus typographus). Gatunek kornika, 
który obecnie w Puszczy Białowieskiej zabija świerki na nieistniejącą wtedy tam skalę. 
Współczesne nazwy pozostałych owadów to: Phalaena bombyx pinii " Dendrolimus pinii; 
P.B. monacha " Lymnanria monacha; P. Geometra piniaria " Bupalus piniarius; P.B. spreta 
" Panolis flammea; Sphinks pinastri " nazwa pozostała bez zmian; Bostrichus pinastri "
Ips sexdentatus; B. piniperda " Tomicus piniperda [przyp. Ch.J.C.].

e  Dosłownie: „żyje” [przyp. Ch.J.C.].

f  Za Linneuszem powinno być Phalaena [przyp. Ch.J.C.].

(*)  Sylwan, dziennik nauk leśnych i myśliwych, 1820 I.
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Ani Litwini, ani Polacy nigdy nie podejmowali kroków, by zapo-
biec tej pladze w lasach; pozwalali działać samej przyrodzie.

Spustoszenia czynione w lasach świerkowych przez Bostrichus ty‑
pographus są tutaj nieznane, bowiem, jak to już zaobserwowaliśmy, 
świerk rośnie prawie zawsze wśród drzew liściastych, a ta okoliczność 
może ograniczać rozmnażanie się wspomnianego chrząszcza, podob-
nie jak występowanie tego drzewa na glebie wilgotnej i bagnistej może 
takim owadom nie sprzyjać.

Zdaje się, że ogólnie rzecz biorąc są dwa główne powody, dla 
których nie notuje się tutaj większego namnażania się tych owadów: 
surowość i wilgotność klimatu, jak również niezakłócane przebywanie 
wielu ptaków, które się nimi żywią i które lepiej utrzymują tu równo-
wagę niż gdzie indziej.

Poza tym, gdy przejrzeć dzieje spustoszeń spowodowanych przez 
te owady w Europie, zobaczyć można ze zdumieniem, że rejony naj-
mniej zagospodarowane przez ludzi są rzadziej infekowane niż te, 
gdzie zaludnienie i stopień rozwoju powinny z konieczności oddalić 
plagę. Wystarczy zechcieć poszukać przyczyny okoliczności tak szcze-
gólnej, by ją odnaleźć przede wszystkim w ułomnościach miejscowej 
gospodarki leśnej.
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Zwier zęta

WŻADNEJ innej puszczy w tej części świata zamieszkanej przez 
nas, nie ma takiej różnorodności w królestwie zwierząt jak 

w puszczy Białowieskiej.
Podczas gdy południe i zachód Europy są prawie całkowicie zwie-

rzyny pozbawione, gdy Francja zachowała jedynie niewielką liczbę 
saren, które umknęły żarłoczności wilków i lisów, gdy w intelektual-
nycha Niemczech, gdzie sztuka polowania została wyniesiona do ran-
gi nauki, zaczyna się znajdywać ślady zwierzyny puszcz germańskich 
już tylko na pstrokatych malowidłach, i gdzie przypadkowe zabicie 
wilka lub rysia, który opuścił słowiańskie knieje wystarczy, by wpra-
wić w ruch sto piór zadziwionych, tutaj wypasają się liczne stada dzi-
kich byków, silny łoś przemierza mokradła, ponury dzik na każdym 
kroku ryje wilgotny grunt, nieśmiała sarna skubie bujne trawy na po-
lanach, gospodarny bóbr krząta się na brzegach rzek, niedźwiedź, ryś 
i wilk zaszywają się w rozpadlinach i niedostępnych jamach starych 
pni martwych drzew, szczwany lis czai się w ukryciu w swych krętych 
norach, wspaniały orzeł gnieździ się na szczytach najwyższych drzew, 
a kurakib różnych gatunków zamieszkują pośród leśnej gęstwiny 
splątanych grabów.  

To właśnie tu zoolog odkrywa rozległe pole dla nowych obserwa-
cji i wzbogacenia swojej wiedzy; miłośnik polowań doznaje najwyższej 
możliwej satysfakcji na sam widok najrzadziej występującej zwierzyny; 
wydaje mu się, że został przeniesiony w odległe czasy, gdy polowanie 

a  Dosłownie: „literackich” [przyp. Ch.J.C.].

b Dosłownie: „dzikie kury” [przyp. Ch.J.C.].
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było głównym zajęciem ludów twardych i wędrownych, prowadzą-
cych nieustanną wojnę z dzikimi zwierzętami, by się pożywić ich mię-
sem i okryć ich skórami.

Puszcza Białowieska ma jeszcze charakter puszczy prastarej, 
jej wielka przestrzeń i spokój, jaki tu panuje uczyniły z niej miejsce 
sprzyjające bytowaniu zwierząt, a polowanie na nie było od wieków 
jedną z głównych rozrywek królów Polski.

Prowadzenie polowań w tej rozległej puszczy zachowało swoją 
dawną prostotę, a ulepszenia, jakie czas i doświadczenie przyniosły 
innym ludom dla uczynienia tej przyjemności bardziej wyrafinowaną, 
są tu jeszcze albo całkiem nieznane, albo co najmniej bez znaczenia.
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Dzikie  zwierzęta

W ŚRÓD dzikich ssaków żyjących w puszczy Białowieskiej dziki
byk, a raczej żubra, zajmuje pierwsze miejsce. To okazałe zwie- 

rzę, którego nie znajdziemy w żadnej innej puszczy w Europie, zdaje 
się wybrało sobie właśnie tę puszczę, gdyż jest ona rzeczywiście jedy-
nym schronieniem, gdzie nie jest zagrożone przez człowieka. Historia 
naturalna żubra, jego tryb życia na wolności zostały tylko bardzo po-
wierzchownie naszkicowane; bardziej szczegółowe informacje, jakie 
uzyskaliśmy o tym zwierzęciu, upoważniają nas do dokonania opisu 
dokładniejszego i będzie to temat oddzielnego rozdziału; tu ograni-
czymy się do podania, że dziś w puszczy Białowieskiej żyje od 7 do  
8 setek żubrów.  

Jelenie dzielimy na dwa gatunki odrębne: łoś (Cervus alces)  
i sarna (C. capreolus).

Łoś, ten osobliwy jeleniowaty, o którym poczynimy też kilka uwag 
szczególnych w następnym rozdziale, zwykle zamieszkuje puszczę tyl-
ko zimą, a opuszcza ją w lecie po to, by się udać na tłuste pastwi-
ska okolicznych bagien. Niegdyś łosie przebywały w dużych liczbach 
w puszczy Białowieskiej; dziś trudno jest określić dokładną liczbę łosi 
z powodu ich letnich migracji.

Sarna bytuje pomyślnie tak na Litwie, jak i w Polsce i znosi 
dobrze najsroższe zimy; jednakże nie ma jej w tak dużej liczbie, 
jakby wskazywała na to rozległość puszczy Białowieskiej; przyczyna, 
która przez swoją osobliwość zasługuje na to, aby ją poznano, miała 
przez długi czas wpływ na rozprzestrzenienie się tego zwierzęcia. 
Panował niegdyś wśród mieszkańców Litwy i Polski zabobon dziwny, 

a  Autor czasami nazywa żubra „żubrem”, ale najczęściej „bizonem” (fr.: bison) [przyp. 
Ch.J.C.].
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a mianowicie przywiązywano dużą wagę do posiadania skóry płodów 
tego zwierzęcia, zabobon, który byłby nieuchronnie spowodował 
całkowite wyniszczenie saren, gdyby w końcu rozum nie zwyciężył.

Dzik (Sus scrofa aper), znajdujący obfite pożywienie w bukwi 
i żołędziach w puszczy nie opuszcza jej nigdy; można go spotkać często 
zimą w stadach od 50 do 60 sztuk.

Bóbr (Castor fiber) zasługuje na szczególną wzmiankę. Częściej 
znaleźć można go na Litwie niż w innych częściach Polski; najchętniej 
zamieszkuje najbardziej zalesione brzegi rzek i rzeczułek. W puszczy 
Białowieskiej bobry osiedlają się głównie przy rzekach Biała, Łsna, 
Hwoźna i Narewka. Rodziny te, choć nie są bardzo liczne, są jednak 
dość powszechne. Bóbr z Litwy odpowiada w zupełności opisom, jakich 
dostarcza nam kilka dobrych dzieł przyrodniczych, lecz nie odznacza 
się ową zadziwiającą gospodarnością, która czyni go tak interesującym 
w innych częściach świata. Zamiast ogrodzeń, tam i domków ujrzeć 
tu można na brzegu wód jedynie kupy chrustu bezładne i bez symetrii 
ułożone, zwane przez miejscowych budami (w znaczeniu chatki, bud-
ki), służące zazwyczaj temu zwierzęciu za schronienie. Choć nie istnieją 
żadne ślady sztucznych budowli stawianych ongiś w Niemczech przez 
bobry, to jednak daleko nam do tego, by podważać dane na ten temat 
ujęte w kilku interesujących opisach różnych podróżników; woleliby-
śmy raczej wierzyć, że gospodarność tego zwierzęcia, wymagającego 
głębokiej samotności, musiała ucierpieć na skutek zaburzeń, które tak 
często zmieniały wygląd państw Europy oraz na skutek zbyt silnego 
nękania przez człowieka, nawet w tej puszczy, skądinąd wysoce spo-
kojnej. Przez to wszystko bóbr zaniedbał swoje żeremia pomysłowe 
i eleganckie, jednakże narażone na częste ataki, i ograniczył swoje 
działanie do budowy skromnego, lecz bezpiecznego schronienia. Kil-
ku autorów utrzymuje, że bóbr litewski budował żeremia sztuczne; 
odwołujemy się w tym zakresie do świadectwa Rzączyńskiego (1).

Litewskie kastoreum jest w medycynie bardzo poszukiwane jako 
środek leczniczy. Tutejsi mieszkańcy używają bobrzego mięsa jako po-
trawy postnej; mięso to nie jest niesmaczne. Bóbr łatwo się oswaja; 

(1)  Hist. Nat. Reg. Pol. pag. 215. Domicilium arte mira fabricat sibi (Castor) prope aquas
illudque in varias condignationes dividit.
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Gilibert (2) przez miesiąc trzymał jednego bobra, ten jednak później 
uciekł; widzieliśmy także osobnika oswojonego jak zwierzę domowe 
u pewnego wieśniaka mieszkającego na brzegach Bugu.

Znajdujemy dwa gatunki zajęcy w puszczy Białowieskiej: pospo-
litego (L. timidus) i zmiennego (L. variabilis). Ten ostatni gatunek jest 
bardzo liczny na całej Litwie. Zając zmienny odróżnia się tym, że jest 
biały w zimie, ma uszy krótsze niż zając pospolity, a ogon zawsze biały. 
Pallas (3) odkrył w nim gatunek zupełnie szczególny.

Wiewiórka (Sciurus vulgaris) ma tutaj dwie odmiany: jedna jest 
całkowicie biała, druga w lecie jest koloru złotego, zmieniającego się 
zimą w szary. Znajdujemy także, choć rzadko, polatuchę (S. volucella), 
małe zwierzątko, które zamieszkuje w większej liczbie lasy brzozowe 
Syberii. Za dnia nie widuje się jej wcale, gdy nadchodzi noc opusz-
cza swoją kryjówkę w poszukiwaniu pożywienia i przemieszcza się 
z drzewa na drzewo, szybując z pomocą cienkiego i elastycznego fałdu 
skórnego, w który wyposażyła ją natura.

Niedźwiedź, którego nie można w żadnym wypadku zaliczyć do 
zwierząt drapieżnychb i mięsożernych, wydaje się przedkładać tutaj spo-
kój ponad łup; odróżnia się w Białowieży trzy gatunki niedźwiedzi: niedź-
wiedź brunatny (Ursus arctos), rosomak (U. gulo) i jego krewniak borsuk  
(U. meles). Niedźwiedź brunatny, dość częsty w tej puszczy, liczy jeszcze 
trzy odmiany: wielki niedźwiedź prawie czarny, średni brunatny i mały 
koloru srebrzystego. Pierwszy żywi się zwykle roślinami i miodem, drugi 
zasadza się i zabija zwierzynę chorą, trzeci ma te same cechy, jest jednak 
rzadszy niż dwa poprzednie i bardzo poszukiwany z powodu swojej skóry.

Niedźwiedź upodobał sobie lasy najgęstsze; robi sobie legowisko 
w zagłębieniach starych pni drzew lub pod stosami gęstwiny i chrustu; 
rzadko też opuszcza puszczę. 

(2) Indigatores naturae in Lithuania, Vilnae 1781. (Observatio de Castore.)

(3) Dissertatio de Lepore variabili.

b  W tym okresie dzielono zwierzynę na „spokoyną” lub „drapierżną” [„Sylwan”, 1827, Tom 
4, s. 34–36] i niedźwiedź de facto był zaliczany do zwierzyny drapieżnej. Do spokojnych 
zwierząt zaliczano ssaki: łosie, jelenie, sarny, dziki, borsuki, zające, wiewiórki i bobry; 
ptaki: głuszce, cietrzewie, jarząbki, ptactwo wodne i bekasy. Do zwierząt drapieżnych za-
liczały się ssaki: niedźwiedzie, rosomaki, wilki, lisy, rysie, żbiki, wydry i kuny; ptaki: sępy, 
orły, sokoły i sowy [przyp. Ch.J.C.].
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Nie ma przykładów, jakoby w tym regionie niedźwiedź zaatako-
wał człowieka; miejscowi nawet się go nie boją, choć niebezpiecznie 
jest go drażnić. 

Pracownicy leśni łapią i oswajają młode niedźwiedzie i trzyma-
ją je w swoich obejściach. Oswojone niedźwiedzie są bardzo zabaw-
ne, gdy młode, ale w wieku dojrzałym stają się niebezpieczne. Kilku 
pisarzy średniowiecznych(4) wzmiankuje, że niedźwiedzie na Litwie 
są ogromnego wzrostu, a Gesner (5) twierdzi, że występowały tam 
również niedźwiedzie białe.

Rosomak, ten jedyny i prawdziwy drapieżnik z rodzaju niedź-
wiedzi, staje się z dnia na dzień rzadszy w lasach Litwy; przebiega je 
niby zbieg jakiś, siejąc spustoszenie na swej drodze, nie dbając przy 
tym o posiadanie stałego legowiska. Pracownicy leśni wspominają, że 
zdarzało im się widywać to zwierzę w puszczy Białowieskiej podczas 
polowań na niedźwiedzie i wilki. Wedle świadectwa Rzączyńskiego pa-
nowie litewscy trzymali niegdyś na podwórzach rosomaki i zabawiali 
się widokiem ich żarłoczności.

Borsuk, który ma raczej dalekie związki z niedźwiedziem, zado-
mowił się tu dość licznie, bowiem puszcza dostarcza mu doskonałego 
pożywienia i zapewnia spokojne bytowanie.

Dwa drapieżniki mięsożerne z rodzaju psów są w puszczy bardzo 
pospolite: wilk (Canis lupus) i lis (C. vulpes).

Wilk, owa plaga krajów cywilizowanych, a zwłaszcza regionów 
północy Europy, w puszczy Białowieskiej występuje bardzo licznie, 
zwłaszcza w lecie, zimą zaś biega po wsiach, gdzie daje upust swojej 
wściekłości, czyniąc zdumiewające spustoszenia. Wilk litewski do-
chodzi do długości od 5 do 6 stóp, podczas gdy na południu Europy 
liczy tylko 4 stopy i jest dużo słabszy, a zwłaszcza mniej zuchwały. 
Ten najbardziej szkodliwy wróg zwierzyny zabija młode źrebięta, 
sarny, a nawet łosie; zimą, gdy dokucza mu głód, poluje stadami 
na łosie i stare, osamotnione byki; zwycięstwo zawsze jest po jego 
stronie. Na Litwie bywało, że oswajano wilka po to, by parzyć go 

(4) Venetus de Reb. Moschov: I. 3. Vadianus in Com. Pomp. Mel. i inni.

(5) Hist. Quadrup. pag. 942.
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z psami domowymi; wynikająca z tego skrzyżowana rasa jest bardzo 
przydatna na polowaniu. 

Lis, bardzo pospolity w tej puszczy jak i gdzie indziej, nie odzna-
cza się niczym szczególnym.

Rodzaj kot liczy tutaj dwa gatunki: ryś (Felis lynx) i żbik europej-
ski (F. catus sylvestris). 

Ryś zamieszkuje jeszcze w bardzo dużej liczbie w wielu lasach Li-
twy i Polski, gdzie zasiedla wgłębienia martwych drzew; istnieją dwie 
jego odmiany tak co do wielkości, jak i koloru. Większy, bardzo mało 
cętkowany, nazwany jest ostrowidz, najmniejszy, wyraźnie cętkowany, 
zowie się ryś. Przyjmując te odmiany (co jednakże nie jest argumentem 
wystarczającym), część przyrodników widziała w nich dwa gatunki 
szczególne(6). Młode rysie zamieszkują zwykle obrzeża lasów, wcho-
dzą w puszczę dopiero na początku zimy, w porze, kiedy stają się wy-
starczająco silne i sprytne, by móc zdobywać pożywienie. Ryś litewski 
jest większy, zwinniejszy i bardziej drapieżny niż ryś czeski i byłby bar-
dziej szkodliwy dla zwierzyny niż wilk, gdyby tak jak ten ostatni łączył 
się w stada, aby zaatakować, czego jednakże nigdy nie robi. Rzączyń‑
ski (7) donosi, że widział na Litwie oswojone rysie; zdarzenie godne 
uwagi, lecz nie możemy poprzeć go żadnym innym przykładem.

Żbik jest dziś w puszczy dość rzadki; zwierzę często znacznego 
wzrostu, dokonujące spustoszeń wśród zajęcy i ptaków.

Łasica (Mustela), na której zakończymy wyliczenie zwierząt dra-
pieżnych, jest rodzima w tej puszczy i dzieli się na kilka gatunków, 
mianowicie: wydra pospolita (M. lutra), wydra bagienna (M. lutreola), 
kuna leśna (M. Martres), tchórz (M. putorius), gronostaj (M. erminea), 
łaska pospolita (M. vulgaris) i łaska sarmacka (M. sarmatica), ta ostat-
nia, choć dość rzadka na Litwie, to mnóstwo jej na Ukrainie i Wołyniu 
w regionach, które mogą uchodzić za jej prawdziwą ojczyznę.

Biorąc pod uwagę dużą liczbę zwierząt drapieżnychc, które zamiesz-
kują puszczę, można skłaniać się ku opinii, że jest wielka dysproporcja 

(6) Paula Schrak Fauna. boica I. p. 51.

(7) Hist. Nat. Reg. Pol. p. 222.

c Dosłownie: „mięsożernych” [przyp. Ch.J.C.].
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pomiędzy nimi a zwierzętami spokojnymi, na które polują, jednak tu 
w puszczy tak nie jest. Każdy gatunek zwierzyny spokojnej jest ze swej 
natury o wiele zwinniejszy, dzielniejszy i ostrożniejszy niż gdzie indziej; 
z bardzo daleka potrafi zauważyć i zwietrzyć wroga i ujść swym prześla-
dowcom za pomocą środków, w jakie wyposażyła go natura.

Nieufny dzik ufa swym morderczym kłom; jeleń i sarna znajdują 
ratunek w ucieczce, łoś w zwinności swoich nóg, a żubr w sile swojego 
karku. W ten sposób utrzymuje się równowaga między zwierzętami tej 
rozległej puszczy, tak aby jednemu gatunkowi nie udało się doprowa-
dzić do wyginięcia drugiego.

Przed zakończeniem rozdziału o ssakach sądzimy, że należy 
wspomnieć o kilku zwierzętach, które żyły niegdyś w tej puszczy, lecz 
zostały unicestwione czy to przez ludzi, czy to przez zmianę, jaka mo-
gła zajść w klimacie.

Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) jest w tej grupie. Zwierzę to, 
lubujące się w klimacie umiarkowanym, zamieszkiwało puszczę Bia‑
łowieską jeszcze nie tak dawno; około połowy wieku ubiegłego widy-
wało się jego stada liczące od 50 do 60 sztuk; do dziś pewien górzysty 
rejon w tej puszczy nazywa się Jelenią Górą; miejscowi znajdują tu 
często dobrze zachowane jelenie poroża, a zdarza się, że rybacy wyła-
wiają takowe, lecz niespotykanej wielkości, z wód rzeki Bug.

Wedle tutejszego podania, ostra zima, która miała miejsce mniej 
więcej 40 lub 50 lat temu, była bardziej zgubna w skutkach dla jeleni 
niż saren. Kolejnej wiosny widziano wlokące się z trudem jelenie, które 
choć ocalałe od niszczycielskiego mrozu zimy stawały się łatwym łupem 
wilków i rysiów. Można przypuszczać ponadto, że polowania, niegdyś 
zbyt częste, również przyczynić się mogły do ich wyginięcia, jako że 
zwierzyna owa, której próżno już szukać w lasach Litwy, z tego właśnie 
powodu bardzo ucierpiała na liczebności również w lasach Polski. Je-
steśmy jednak przekonani, że byłoby bardzo łatwo na nowo zasiedlić 
puszczę Białowieską ową zwierzyną równie piękną, jak pożyteczną. 

Nie mamy żadnej informacji potwierdzającej dawniejsze wystę-
powanie w tych rejonach daniela (Cervus Dama); Münster (8), pisarz 

(8)  Cosmogr: univers: p. 909. Desertae Sylvae (in Lithuania) sunt magnae atque in eis magnae
et multae ferae: Cervi, Damae, Dorcae etc.
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z XVI wieku, wspomina o danielu jako o zwierzęciu rodzimym dla 
tego kraju; Rzączyński donosi, że zwierzę to bytuje pomyślnie w re-
gionach Polski, lecz Czacki (9), który przekazał nam wykaz wszystkich 
dzikich zwierząt Litwy, wspomina o jeleniu i sarnie, ale milczy o da-
nielu. W Rosji także nie znajduje się tegoż zwierzęcia w stanie wolnym 
i tylko w górach Mołdawii można je dziś spotkać.

Nie minął jeszcze jeden wiek od czasu, gdy w puszczy żył tarpand 
(Equus sylvestris); 40 lat temu widziano go jeszcze, choć z rzadka, 
w północnych częściach Litwy. Kilku pisarzy średniowiecznych(10) 
wspomina o tarpanach Litwy, Polski, a nawet Prus. Czacki (11) zachował 
dla potomnych ustawę litewską, która ustanawia karę grzywny dla 
sprawcy, który by nielegalnie zabił takiego konia.

Pewien Miciński (12), koniuszy u króla Zygmunta Augusta, 
opowiada, że za jego czasów próbowano oswoić tarpana. Zlecono 
złapanie młodego osobnika i umieszczono go w stadninach królewskich, 
gdzie go chowano; połączył się z końmi domowymi, a nowa rasa 
zachowała kilka cech właściwych dla jego pierwotnego charakteru aż 
do drugiego pokolenia. Gratien de Burgo (13) widział takie dzikie konie 
w parku księcia Alberta Pruskiego; opisuje je jako małe, płochliwe, 
niekształtne i nienadające się do siodła. Zwierzę to nie mogło służyć do 
prac gospodarskich, a jeśli się na nie polowało, to wyłącznie dla mięsa, 
które mieszkańcy tych regionów dość sobie cenili. 

Opis ten zgadza się z opisem dzikiego konia z Germanii podanym 
przez Tacyta (14) i Cezara (15). Inni pisarze, jak na przykład Stella (16), 
również opisują owego konia, lecz wedle ich przekazu jest on piękny 
i zwinny. W Niemczech wzmianki o dzikim koniu sięgają już VIII wieku,  

(9) O Litewskich i Polskich Prawach, w Wilnie, 1801.

(10) Herberstein Com: rer: Moscov; Miechov Sarmat: europ; Stella Antiq. Borus etc.

(11) Loco cit.

(12) O Świerzopach i Ograch, 1570.

(13) Vita Commendoni Card, cap: XIII, p. 183.

(14) De mor: German: c. 6.

(15) De bello gallico, L. 7. c. 8.

(16) Antiq: Borus.

d Dosłownie: „dziki koń” [przyp. Ch.J.C.].
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a zatem epoki, w której Bonifacye zabronił nawróconym poganom 
spożywania mięsa tego zwierzęcia. Wytępienie czworonoga na Litwie 
dokonało się przez ludzi, którzy wyłapywali młode osobniki, a zabi-
jali stare. Ostatnie, jakie schwytano, przewieziono do wielkiego par-
ku hrabiego Zamoyskiego, niedaleko miasta Zamość, gdzie były dość 
długo trzymane razem ze zwierzyną, ale że nie było z nich wielkiego 
pożytku, jakieś dwadzieścia lat temu kazano je wyłapać i rozdać mię-
dzy chłopów. Niektórzy twierdzą, że można dziś jeszcze rozpoznać tę 
rasę wśród koni chłopskich. Żałujemy, że nie posiadamy dokładnego 
ich opisu(17).

Ślady istnienia rena (Cervus tarandus) na Litwie zacierają się 
w starożytności. Wzmianka, jaką posiadamy, najważniejsza, choć 
niepewna, to ta, którą pozostawił nam Czacki. Donosi on, że pod 
panowaniem Aleksandra, króla Polski (1501–1506), zabijano w la-
sach zemgalijskich, położonych w najbardziej północnej części Litwy, 
zwierzęta znane pod nazwą betsy, a ponieważ Buffon (18) twierdzi, że 
w regionie Laponii nazywa się rena betsoi, wnioskuje z tego, że cho-
dzi o to samo zwierzę. Przypuszczenie takowe nie jest pozbawione 
prawdopodobieństwa, choć język lapoński nie ma żadnego związku 
z językiem litewskim. O wiele bardziej nieprawdopodobne jest twier-
dzenie podane przez Buffona (19), że Ranglier, mityczny jeleń Gastona 
Phebusa (20), pisarza z XIV wieku, i umiejscowiony przez niego w Pi-
renejach, miałby być renem. Jest rzeczą pewną, że gdyby ren istniał 
w zachodniej Francji na początku XV wieku, to byłby na pewno po-
spolity na Litwie, a historia tego kraju wspomniałaby o tym.

Podobnie w historii naturalnej Germanii bardzo trudno doszukać 
się rena. Jesteśmy nawet skłonni uwierzyć, że zwierzę zwane przez Phe‑
busa Ranglierem było jedynie wyróżniającą się nieporównanie odmianą  
daniela hiszpańskiego. Starania podjęte w końcu ubiegłego wieku,  

(17) Mówi się, że wszystkie były koloru szarego, z kreską czarną wzdłuż grzbietu.

(18) Hist. Nat: zred. przez Sonniniego, XXX. 93.

(19) Loco cit.

(20) Zwierciadło Phebusa odliczeń polowania. Paryż 1515.

e  Św. Bonifacy, arcybiskup Moguncji, który ewangelizował Germanię w VIII wieku [przyp. 
Ch.J.C.].
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aby zaaklimatyzować rena na Pomorzu, o czym dowiadujemy się z ko-
respondencji prowadzonej między Mellinem a Buffonem (21), przeko-
nują nas o tym, że klimat na tej szerokości geograficznej nie odpowiada  
już zwierzęciu, które już dawno temu wycofało się w głąb północy 
i wątpimy, aby nowe próby podjęte ostatnio w Anglii (22) dały bardziej 
pomyślne wyniki.

Istnienie sobola (Mustela zibellina) na początku XVI wieku na 
Litwie jest jeszcze bardziej zadziwiające. Nie tylko Rzączyński mówi 
o sobolach na Litwie, lecz również Czacki donosi o dawnej ustawie
w związku z tym. Ten sam autor opowiada, że podczas panowania
Zygmunta I (zmarł w roku 1548) złapano sobola w Polsce niedaleko
Knyszyna; był całkiem biały, odmiany niezmiernie rzadkiej nawet na
Syberii. Dziś nie ma tu już żadnego śladu tego zwierzęcia.

Przejdziemy teraz do najokazalszych ptaków tej puszczy.
Rodzaj kuraków (Tetrao) jest tu bardzo liczny i wyróżnia się w nim 

szereg gatunków.
Głuszec zwyczajny (T. urogallus) to dostojny ptak, który dobrze czu-

je się tylko w rozległych i spokojnych lasach; jest tutaj bardzo pospolity.
Cietrzew (T. tetrix) występuje bardzo licznie w tej puszczy.
Głuszec średni (Tetrao rakkelhahn Temminka lub T. medius Mey‑

era), którego po raz pierwszy zauważono w Szwecji i wedle doniesień 
niemieckiej gazety leśnej (23) ostatnio został upolowany w Niemczech, 
nie jest odrębnym gatunkiem, lecz krzyżówką głuszca i cietrzewia. 
Spotkać go można dość często w Polsce i na Litwie jedynie wśród 
cietrzewi. Myśliwi polscy nazywają go skrzekotem, określeniem od-
dającym też osobliwość jego śpiewu.

Jarząbek (T. bonasia) jest tu w puszczy bardzo pospolity; można 
go spotkać prawie na każdym kroku.

Pardwa (T. lagopus) występuje tutaj bardzo rzadko, natomiast na 
Wołyniu licznie.

Kilka gatunków dzikich gołębi jest rodzimych dla tej puszczy.

(21) Loco cit.

(22) The Times, 1822, Jun 21.

(23)  Sylvan, ein Jahrbuch für Forstmänner, Jäger und Jagdfreunde a. d. J. 1823 von Laurop und
Fischer.
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W miejscach wilgotnych i bagnistych zadomowiły się w wielkiej 
liczbie czaple (Ardea cinerea), bekasy (Scolopax maj. i min.) i kilka 
innych pospolitych ptaków.

Z rzędu kruków (Coraces) wyróżniamy orzechówkę f (Corvus ca‑
reocatactes) i sójkę kraskę (Coracias garrula), zwaną papugą północyg.

Wśród ptaków drapieżnych zauważa się wielkiego sępa (Vultur 
cinereus) zamieszkującego Karpaty, który czyni spustoszenia na równi-
nach sarmackich. Powszechne w puszczy są także dwa gatunki orłów 
(Falco): orzeł przedni (F. chrysaetos) i orzeł bielik (F. ossifraga); znaj-
duje się też kilka gatunków sów (Strix), wśród których puchacz  
(S. bubo)h, rzadki gdzie indziej, tutaj występuje bardzo licznie.  

Na zakończenie tego rozdziału dodamy, że wśród płazów puszczy 
w jej moczarach zamieszkuje żółw – bardzo pospolity na Litwie, na 
temat którego Gilibert opublikował kilka badań.

f Synonim: Nucifraga caryocatactes [przyp. Ch.J.C.].

g Zwana również kraską gwarliwą [przyp. Ch.J.C.].

h Dosłownie: „wielka sowa” [przyp. Ch.J.C.].
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DZIKI BYK, który zamieszkiwał puszczę Białowieską, był nazy-
wany w dawnej Germanii Wysent; Rzymianie i Grecy nazywali go 

bizon; Polacy nazwali go żubr, a w Mołdawii nadano mu miano zimbr.
Ponieważ nie istnieje żaden dokładny rysunek tego rzadkiego i in-

teresującego zwierzęcia(1), bowiem nawet plansza słynnego Ridingera, 
na której chciał on przedstawić dzikiego byka pod nazwą auerox, po-
zostawia wiele do życzenia, wydało nam się wskazane dodać tu sztych, 
na którym artysta(2), rysując żywe zwierzę, potrafił zachować jego 
wrodzony dziki charakter.

Zaczniemy od opisu tego, czego pędzel nie jest w stanie wyrazić. 
Sierść żubra jest krótka, miękka i wełnista, tak jak wełna nowo na-
rodzonego jagnięcia. Długie pęki tej sierści, ale trochę sztywniejszej, 
pokrywają mu garb na plecach, kark, czoło i pysk, skupiają się na 
podbródku i na brodzie do podudzia i tworzą rodzaj grzywy i brody, 
to długiej, to krótkiej, zależnie od wieku i pory roku. Żubr cieszy się 
tym darem przyrody tylko zimą, traci sierść, którą jest pokryty na po-
czątku wiosny, a zachowuje tylko kilka pęków na łbie, karku i brodzie; 
pozostaje w tym stanie do czasu, kiedy nadchodzi jesień i zwykle we 
wrześniu odzyskuje swoje futro zimowe. Załączona tu rycina przed-
stawia żubra takim, jaki jest jesienią. Sierść tego zwierzęcia jest jasno 
kasztanowa w lecie, a ciemnobrunatna zimą, bez różnicy w związku 
z wiekiem lub płcią. Niektórzy twierdzą, że widzieli żubry maści czar-
niawej; nie można jednak wnioskować z tego twierdzenia, że chodzi 

(1)  Oryginały znajdują się w opracowaniach następujących: Aldrov, Hist. Bisc; Herberstein Com.
rer. Mosc; Ant. Wied na mapie Moskwy; Clarke Wyd. Jul. Caes; Gilibert Hist. przyr. Czw.

(2)  Zawdzięczamy ten rysunek, jak również inne z tej noty, naszemu przyjacielowi, panu
Sokołowskiemu, który je wykonał na miejscu.
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o odmianę gatunku i bardziej prawdopodobne jest to, że kolor ten po-
jawia się czasami na skutek starości zwierzęcia. Sierść żubra, zwłaszcza
pęki na łbie, wydziela zapach piżma, mocniejszy zimą.

Głowa żubra jest pokaźna w stosunku do ciała; czoło wypukłe, 
większe pod względem szerokości aniżeli wysokości. Zakończenie 
pyska z profilu przypomina pysk kozy. Rogi jego czarne, półkoli-
ste, wyrastają z potylicy; obcięte lub złamane, nie odrastają; wygięte 
w młodości zwierzęcia, pozostają zniekształcone; uszy są wewnątrz i na 
brzegach gęsto owłosione; oczy mają szczególną konstrukcję: źrenica 
wydaje się prostopadła, rogówka jest czarna; gdy żubr jest rozgniewany, 
oczy wydają mu się wychodzić z orbit, a białka stają się czerwone. War-
gi, chropowaty język i podniebienie są koloru niebieskoczarniawego.

Całe ciało wyraża, we wszystkich jego częściach, ogromną siłę 
mięśniową; nawet kości bioder, bardzo wystające u dużego bydła, są 
u żubra zaokrąglone i mało widoczne; skóra jego jest dwa razy grubsza
niż byka domowego.

Najważniejszym wynikiem obserwacji wnętrza ciała żubra jest 
stwierdzenie, że zwierzę to ma dwa żebra więcej niż zwykły byk, czyli 
ma 14 par żeber, w tym osiem jest regularnych, a sześć nieregularnych; 
jego mięśnie są dużo mocniejsze, ale jelita są o jedną trzecią mniejsze, 
jego mózg wydziela również zapach piżma.

Różnica w płci jest mało dostrzegalna, wielkość prawie taka sama, 
samice, tak jak samce, mają owłosienie na tych samych częściach ciała, 
z tym że jest ono krótsze u samic; tak samo tropy nie ujawniają żadnej 
różnicy zależnie od płci. Wymię jest małe, częściowo pokryte owłosie-
niem i ma cztery sutki.

W załączonej tablicy podajemy z grubsza wymiary i wagę pobra-
ne na kilka sposobów z żubra zabitego w naszej obecności w puszczy 
Białowieskiej. Był to samiec liczący od 6 do 7 lat, który nie należał 
do największych osobników, jakie można tu spotkać; choć był tłusty 
to brakowało mu łoju.
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DŁUGOŚĆ Stopy Cale

Pomiar od podstawy rogów do podstawy ogona …………………….
od głowy od podstawy rogów do końca pyska ……………
uszu ……………………………………………………………..
ogona …………………………………………………………...
nogi przedniej, od kopyta do tułowia ……………………….
nogi tylnej, obliczona w ten sam sposób …………………….
dużych jelit ……………………………………………………...
małych jelit ……………………………………………………...

7
1
.
2
2
2
55
128

9
9

6,4
8
6
8
.
.

WYSOKOŚĆ

od końca wyższego garba do kopyta …………………………
od krzyża do kopyta ……………………………………………

5
4

1
3

SZEROKOŚĆ

piersi …………………………………………………………….
tropu ……………………………………………………………
pięty ……………………………………………………………

1
.
.

10
4,6
2,2

OBWÓD

piersi dookoła garbu …………………………………………..
korpusu blisko tylnych nóg  …………………………………….
rogów przy podstawie …………………………………………
tylnych nóg dokonany w kolanie ………………………………

11
5
1
1

.
10
2,7
6,3

ODSTĘP

oczu …………………..…………………………………………
rogów przy końcach ……………………………………………
nozdrzy …………………………………………………………
bioder ……………………..……………………………………

1
1
.
1

2
7

4,5
8

WAGA

Suma 35 pudów, przy mierze 34 funtów na pud, co daje 
11 kwintali, 43 funty w jednostkach reńskich.
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Z wymiarów wynika, że ten żubr jest mniej więcej tej samej 
wielkości, co bizon z Ameryki, którego opis wydali ostatnimi czasy  
Geoffroy i Cuvier (3), lecz możemy zapewnić, że są tu w puszczy żubry 
o wiele większe i że poniżej poprzemy to twierdzenie świadectwem
kilku autorów mówiących o żubrach nadzwyczajnej wielkości.

Zwierzę to spędza lato i część jesieni w miejscach wilgotnych i gę-
stych kniejach, gdzie jest lepiej niż gdzie indziej chronione od owa-
dów nękających bydło podczas wielkich upałów; zimą i wiosną woli 
miejsca suche i przerzedzone lasy. Ma zwyczaj ocierać się o drzewa, co 
powoduje, że jego skóra często jest pokryta skorupą żywiczną.

Żubry poruszają się zwykle stadami liczącymi od 30 do 40 sztuk, 
tylko stare żubry oddzielają się od stad, by żyć we trzy czy cztery sztu-
ki razem; niemniej nie trzymają się nigdy zbyt daleko od dużego stada, 
do którego przyłączają się od czasu do czasu.

Gdy dwa stada lub dwie gromady się spotykają, to najsłabsze ustę-
puje miejsca mocniejszemu bez walki. 

Po jakiejś okoliczności, która rozproszyła stado, żubry ponownie 
się jednoczą za pomocą wydanego odgłosu podobnego do chrząkania 
świni; tylko w tym jednym przypadku można usłyszeć to zwierzę. My-
śliwi porównują owo chrząkanie do głosu wydawanego przez jarząbki, 
gdy opuszczają swoje terytorium, by nagle zbiec; odgłos nawołującego 
żubra słychać z odległości 60 kroków. 

(3)  Historia przyrodnicza ssaków opublikowana pod nadzorem administracji Mu-
zeum historii przyrodniczej, dostawa 12e.
 Habitus (wygląd zewnętrzny) żubra z Ameryki różni się bardzo, według wizerunku
dołączonego do tego opracowania, od wyglądu naszego żubra; znajdujemy tu nastę-
pujące podane wymiary:

DŁUGOŚĆ Stopy Cale

Od nasady ogona do nasady rogów …………………………………… 6 5,5

Od nasady rogów do czubka nosa ……………………………………. 1 7,7

Ogona …………………………………………………………………… 1 6,5

WYSOKOŚĆ

Przy ścięgnie podkolanowym …………………………………………. 5 1

Krzyża …………………………………………………………………… 4 0,7
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Zwierzę to przepływa wpław główne i mniejsze rzeki, nie lękając 
się głębokiej wody i, choć nie ma awersji do niej, poszukuje jej po to, 
by ugasić swoje pragnienie, a nigdy, by się w niej kąpać.

Stary żubr nie ucieka przed człowiekiem; wręcz przeciwnie, zatrzy-
muje się, gdy się zbliżamy do niego, i nie ustępuje nigdy miejsca; ata-
kuje człowieka tylko wtedy, kiedy jest zirytowany; w tym przypadku jest 
rozjuszony i niebezpieczny. Zimą można zbliżyć się do tego zwierzęcia na 
odległość do 20 kroków i zdarza się często o tej porze roku, że przechod-
nie muszą, aby móc kontynuować swoją wędrówkę, poczekać aż żubr 
raczy zejść z drogi, na której się znajduje. Latem jest on o wiele bardziej 
nieśmiały, ponieważ znajduje pożywienie prawie wszędzie(4).

Żubr żywi się liśćmi, korą, pączkami rozmaitych drzew i różnymi 
trawami; preferuje korę jesionu i czyni przez to dużą krzywdę tym 
drzewom; poszukuje też młodych pączków lipy i osiki, ale gardzi ich 
korą. Zimą, podczas dużych mrozów, poszukuje wierzby wiciowej  
(Salix viminalis), leszczyny dzikiej, grabu pospolitego, trzmieliny 
i wielu innych gatunków drzew liściastych po to, by obgryzać ich 
korę; lubi też pożerać czubki tych drzew, lecz nigdy pączki drzew igla-
stych; unika tak samo dzikiego rozmarynu (Ledum palustre), który 
jest przysmakiem łosia.

Pokazano nam w tej puszczy kilka roślin, które jak nas zapewnio-
no są bardzo poszukiwane przez żubra, i o których sądzi się, że nie 
rosną gdzie indziej. Wyciągamy z tego przypuszczenie, że brak owych 
roślin w innych lasach jest jednym z głównych powodów, dla którego to 

(4)  Jest to prawie ten sam charakter, jaki zaobserwowano ostatnio u dzikich byków Ameryki
Północnej. (Zobacz: Podróż Kapitana Franklina na północne Wybrzeże Ameryki w 1819,
20 i 21. Paryż u Gide’a syna 1824).
 „Woły piżmowe (B. moschatus) żyją w stadach tak jak bawoły. Zimą, odchodzą do lasów,
ale latem pojawiają się na równinach i nad brzegami rzek. Przestraszają się nie tak łatwo,
jak inne dzikie zwierzęta, i nie jest bardzo trudno zbliżyć się do nich pod warunkiem, że
posuwamy się pod wiatr. Gdy szereg ludzi zbliża się na tyle blisko do stada, by móc otwo-
rzyć ogień równocześnie z różnych stron, zwierzęta zamiast się rozdzielić, by zbiec, łączą
się wszystkie razem i zwykle zabija się kilka z nich. Jednakże jeśli rany nie są śmiertelne, to
zranione zwierzęta stają się rozjuszone i ścigają myśliwego, który musi okazać tyle sprytu,
co zwinności, by móc im się wymknąć. Ich straszne rogi służą im do obrony przed wilkami
i niedźwiedziami; według Indian, wychodzą często zwycięsko z tych bojów. Ich pożywienie
jest takie samo jak pożywienie rena, stopy tych dwóch zwierząt są tak podobne, że tylko
oko doświadczonego myśliwego jest w stanie odróżnić ich ślady. Największy pośród tych,
których zabito przy takiej okazji, nie ważył więcej niż trzysta funtów, a jego mięso wydzie-
lało bardzo nieprzyjemny zapach piżma”.
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zwierzę zadomowiło się w Białowieży, w puszczy dostarczającej mu 
obfitości ulubionych pastwisk, a zatem jakiekolwiek zabiegi, które 
by czyniono, aby wydalić żubra z puszczy, pozostałyby bezskuteczne. 
Jedna ze wspomnianych roślin nazywa się parzydło, czyli królowa 
łąk (Spirea ulmaria), roślina wszelako bardzo pospolita w miejscach 
wilgotnych, mająca właściwości bardziej szkodliwe niż korzystne dla 
bydła; druga roślina zwana zarazą to jaskier ostry (Ranunculus acris), 
pospolity i bardziej omijany niż poszukiwany przez bydło, dlatego że 
żrący; trzecia to chrabust, ostrożeń terenów uprawnych (Cnicus ole‑
raceus), który zarasta bagniste łąki i brzegi rowów; czwarta wreszcie 
zwana dąbrówką to tomka wonna (Anthoxantum odoratum), bardzo 
rozprzestrzeniona na Litwie i w Polsce roślina z rodziny traw.

Gilibert (5), który obserwował przez trzy lata oswojonego żubra, 
zauważył, że rośliny, które zwierzę wyciągało z siana, były w więk-
szości z rodziny roślin baldaszkowatych lub były to rośliny bagienne; 
choć jadł w stanie oswojonym owies, nie zauważono wszakże, by kie-
dykolwiek w stanie dzikim wchodził na pola, aby tu spożywać zboża.

Żubr, bardzo tłusty jesienią, wiosną chudnie. Okres jego rykowi-
ska przypada zwykle na początek września i trwa od 2 do 3 tygodni. 
Gdy samiec osiągnie wiek 3 lat, pokrywa samicę, która jednakże za-
chodzi w ciążę dopiero w wieku od 5 do 6 lat. Ten stan godowy staje 
się przyczyną częstych bojów między bykami. Znaleziono zeszłego 
roku żubra zabitego w takiej walce; na skutek uderzeń rogami miał 
zmiażdżoną nogę i ułamany jeden róg. Zdarza się też, że stary żubr 
przepędza bez walki słabszego od siebie, młodego rywala, a samica nie 
była powodem tego sporu. Gdy okres rykowiska dobiega końca, byk 
odchodzi od samicy, nie zachowując najmniejszego przywiązania ani 
do niej, ani do swojego potomstwa.

Żubrzyca nosi dziewięć miesięcy i cieli się w maju. A jako że pora 
roku dostarcza pastwisk bardzo pożywnych, samica ma pokarmu pod 
dostatkiem. Gdy czuje, że zbliża się moment cielenia, oddala się od 
stada, aby udać się do zacisznego schronienia w gąszczu lasu, gdzie  
składa swoje cielę. Nie zdarzyło się jeszcze, aby krowa miała dwa  

(5)  Indig. nat. in Lithu. De Bisoe Lithu.
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cielaki w jednym miocie. Niekiedy stare samice żyją przez kilka lat 
w stanie bezpłodności, po czym znów są zdolne do zajścia w ciążę.

Cielę nowo narodzone leży na ziemi przez dwa lub trzy dni bez 
wstawania; krowa nie opuszcza go ani na moment; wtedy jest nie-
zwykle niebezpiecznie zbliżyć się; zaniepokojona w swoim legowisku 
żubrzyca wpada we wściekłość i rzuca się na wszystko, co stoi na jej 
drodze; nawet najbardziej żarłoczne zwierzęta nie śmią przechodzić 
blisko miejsca, gdzie ona przebywa. Po trzech dniach cielę wstaje, 
a krowa uczy je chodzić, popychając lekko głową. Karmienie trwa 
do jesieni. Osesek jest koloru szaroczerwonawego; jesienią staje się 
całkiem ciemnobrunatny; w tym okresie zaczynają wyrastać mu rogi. 
Zimą żubrzątka podobne są z daleka do niedźwiedzi.

Żubr rośnie do 6 lub 7 roku życia. Długość jego życia nie jest 
dokładnie określona; pewnym jest, że osiąga wiek bardziej zaawanso-
wany niż łoś. Twierdzi się, że krowa żyje od 30 do 40 lat, a byk może 
osiągnąć pięćdziesiątkę.

Większość żubrów umiera ze starości; zwykle pod koniec swego ży-
cia zwierzę traci zęby, które stają się bardzo krótkie i nie wychodzą poza 
dziąsła. Pozbawiony możliwości zgryzania kory drzew, żubr je bardzo 
mało, chudnie i umiera. Nie zaobserwowano dotąd, na jakie szczególne 
choroby zapada; biegunka i martwica śledziony, dolegliwości zwyczajne 
u byków domowych, pojawiają się rzadko wśród żubrów.

Latem najdokuczliwsze cierpienia zadają tym zwierzętom owady; 
jest to plaga, którą podzielają ze zwierzyną płową, z łosiami i nawet 
z grubym bydłem domowym. Owady, które najbardziej nękają żubry 
to: Oestrus bovis, O. tarantis, O. nasalis, Musca domestica, M. tenax, 
Tiula plumosa, Culex pipiens i liczne gatunki Cimex.

Żubr tylko w stanie chorym staje się ofiarą zwierząt drapieżnych: 
wilka, rysia, niedźwiedzia; gdy jest w pełni sił, jest zawsze zwycięzcą 
w każdym boju; znane są nawet przykłady, gdy żubr zaatakowany przez 
dużego niedźwiedzia, powalił przeciwnika na ziemię i go zmiażdżył.

Widziano żubry zaatakowane przez wilki, zwarte w czworokąt 
w obronie młodych cieląt, zasłaniające je swoimi ciałami w ucieczce 
przed atakami wrogów.

Natura obdarzyła żubra bardzo czułym powonieniem; może wywę-
szyć człowieka i zwierzęta z odległości od 80 do 100 kroków.
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Nigdy nie zaobserwowano, aby żubry parzyły się z grubym by-
dłem domowym, choć to często gubi się w głębi puszczy, dokąd wy-
puszczane jest na wypas; rasa miejscowego grubego bydła domowego 
jest bardzo mała i cherlawa; istnieje raczej między żubrem a bydłem 
domowym rodzaj uderzającej antypatii; Gilibert w swojej już wymie-
nionej tu pracy zostawił nam pod tym względem ciekawą obserwację, 
którą podajemy za nim w streszczeniu. 

Złapano w puszczy Białowieskiej dwa siedmiotygodniowe 
żubrzątka płci żeńskiej: dano im za niańkę krowę domową, której 
wymienia nie chciały brać; zmieniono im miejsce i dano kozę; ssały 
ją, ale za każdym razem, gdy były nasycone, odpychały swoją niańkę 
ze wzgardą. Później żywiono je mąką i owsem utłuczonym na miał. 
Gilibert otrzymał jedno z tych cieląt i obserwował je przez trzy lata. 
Za każdym razem, gdy krowa domowa zbliżała się do niej, młoda 
żubrzyca wpadała w szał. W wieku dwu lat, gdy ujawniła pożąda-
nia miłosne, Gilibert chciał ją parzyć z pięknym bykiem domowym, 
którego pozostawił przy niej; po złamaniu płotu oddzielającego ją od 
byka, żubrzyca zaatakowała go z wściekłością i wypędziła z obory, 
a on nie stawił jej żadnego oporu.

Zwierzę to, złapane w bardzo młodym wieku, łatwo przyzwyczaiło 
się do ludzi, którzy byli wyznaczeni do jego pielęgnacji; oswoiło się 
do tego stopnia, że brało żywność z ręki swego dobroczyńcy, czasa-
mi liżąc dłoń jakby z wdzięczności; nie zatraciło jednakże całkowicie 
swojej wrodzonej agresywności; gdy tylko zbliżały się do niego obce 
osoby, wpadało we wściekłość bez uprzedniego motywu i pewnie rzu-
ciłoby się na nie, gdyby się go nie powstrzymało. Gdy Gilibert zechciał 
żubrzycę przetransportować w inne miejsce, związano ją mocnymi 
sznurami i 20 mężczyzn trzymało zwierzę za głowę; mimo to jednym 
uderzeniem łba powaliła ich wszystkich.

Żubr ma, jak wiele innych zwierząt, wielką animozję do koloru 
czerwonego, sam jego widok wprawia go we wściekłość.

Mięso żubra, wbrew twierdzeniu Flemminga (6) o jego niestraw-
ności i szkodliwości dla człowieka, jest bardzo zdrowe i smaczne; 

(6)  Vollkommener teutscher Jäger II. 86.
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nasze twierdzenie opieramy na doświadczeniu. Mięso to, trochę po-
rowate, ma smak pośredni pomiędzy mięsem wołowym a dziczyzną; 
bulion, jaki z niego uzyskujemy, wydaje się zachowywać lekki smak 
piżma, wcale nie nieprzyjemny; solone i wędzone, konserwuje się bar-
dzo długo; płuca zwłaszcza są bardzo delikatne.

Skóra żubra jest z pożytkiem używana do wykonywania szeregu 
wyrobów. Twierdzono niegdyś, że pasek z tej skóry ułatwiał poród; 
możliwe, że zapach piżma, jaki wydziela skóra żubra, wzmacnia ko-
biety ciężarne. Kapelusznicy używają sierści tego zwierza do swoich 
wyrobów, a rogi i racice są bardziej pożyteczne niż te od grubego bydła.

Wrodzona agresywność żubra nie daje żadnej nadziei, że będzie 
można kiedykolwiek zaprzęgnąć go do prac człowieka, wszystkie pró-
by robione w tym zakresie nie dały żadnego pomyślnego rezultatu. 
Zwierzę to, zamieszkujące wielkie puszcze, budzi takie samo zaintere-
sowanie w odniesieniu do jego użyteczności, co zwierzęta płowe.

Ponieważ puszcza Białowieska jest dziś jedyną ostoją żubra, wy-
dało nam się wskazane podać tu liczbę tych zwierząt według Straży, 
zgodnie ze spisem dokonanym na początku zimy 1821 roku.

Spis takowy wykonuje się co roku w sposób następujący: po opa-
dzie świeżego śniegu ustawia się w każdej Straży dość dużą liczbę my-
śliwych wzdłuż długich linii demarkacyjnych Straży puszczy powie-
rzonych pod ich nadzór; o wspólnej dla wszystkich Straży godzinie, 
czatują oni na zwierzę, szacując jego liczebność na podstawie tropów, 
które zostawia po swoim przejściu, a ponieważ żubr lubi zmieniać sie-
dliska wczesnym rankiem, metoda niniejsza powinna dać wynik dosyć 
zbliżony do prawdy; nieścisłość, która może zaistnieć, dotyczy tylko 
tych żubrów, które pozostawały w obrębie wyłącznie jednej Straży 
i które są zwykle bardzo nieliczne.

Proporcja co do płci może być oceniona tylko na podstawie prak-
tyki, gdyż, jak już zauważyliśmy, racice samca nie różnią się wcale od 
racic samicy.
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Nr Nazwa Straży

Z
•

ubry

SumaStare Młode

samce samice suma samce samice suma

I. Augustowska 47 32 79 14 9 23 102

II. Narewska 4 2 6 » » » 6

III. Browska 16 12 28 3 2 5 33

IV. Haynowska 75 51 126 3 2 5 131

V. Leśnianka 41 28 69 7 5 12 81

VI. Starzyńska 19 12 31 5 4 9 40

VII. Stołpowiska 28 20 48 5 4 9 57

VIII. Krukowska 51 34 85 9 6 15 100

IX. Okolnicka 25 16 41 6 4 10 51

X. Świetliczańska 45 31 76 » » » 76

XI. Pobielska » » » » » » »

XII. Dziadowłańska » » » » » » »

Puszcze prywatne 30 20 50 3 2 5 55

Razem 381 258 639 55 38 93 732

Młode żubry, które umieściliśmy w tej tablicy, są cielętami z zeszłego roku.
Doświadczenie kilkuletnie dowodzi, że jest więcej byków niż 
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krów i że można liczyć prawie dwóch samców na jedną samicę; w ten 
oto sposób mamy zwyczaj określać liczbę każdej płci.

Ta sama tablica służy do udowodnienia, że w roku 1821 na 258 
krów tylko 93 się ocieliły, a zatem 165 z nich było albo bezpłodnych, 
albo zbyt młodych.

Żubr nie opuszcza nigdy puszczy Białowieskiej, by przeprowa-
dzić się do puszcz sąsiednich. Za czasów, gdy Prusy okupowały okręg 
Białegostoku, leśnicy niemieccy uciekali się do wszelkich możliwych 
sposobów, aby przyciągnąć żubry ze Straży Augustowskiej i Narewki 
do małych lasów nad Narwią, lecz wszystkie ich wysiłki były daremne.

Prawdopodobnie jest to ten sam dziki byk, który zamieszkiwał 
wiele rozległych puszcz Europy centralnej, że wymienimy tu lasy Ga-
lii, Germanii, Prus, Polski, Rosji i Mołdawii; historia dostarcza nam 
wiele śladów.

Znajdowały się także w Ardenach, Wogezach, Pirenejach i innych 
lasach Francji (7).

Już Juliusz Cezar (8) i Tacyt (9) mówią o dzikich bykach Germanii; 
ten ostatni dodaje, że rzymscy urzędnicy żądali od mieszkańców części 
daniny w postaci skór dzikich byków. Dane, jakie mamy na temat ist-
nienia tego zwierzęcia w puszczach Germanii, nie pochodzą z czasów 
poprzedzających VIII wiek.

Ten sam żubr przetrwał długo w Prusach(10); potwierdzenie przy-
nosi kilka kronik. Henneberger (11) na przykład opowiada, że książę 
pruski Jan Zygmunt w roku 1595, w pobliżu Friedrichsburga, zabił 
żubra czterema strzałami ze strzelby, a zwierzę to miało 5¼ łokcia 
długości od czoła do ogona i 3½ łokcia wysokości, ważyło 19 kwintali 
i 5 funtów, wedle wagi norymberskiej. 

Hartknoch (12) podaje w swojej kronice Prus z roku 1684 opis 

(7)  Gregor. Turonens, Hist: Cap: 2, Paul Diacon de Gest, Longobard: Caspar Schott Phys. 
curios liber VIII. c. 10.

(8) De Bello gall: VI. 28.

(9) De Mor: Germ: VIII. 72.

(10)  Pod nazwą Prusy rozumiemy kraj Sarmatów, znajdujący się między dzisiejszą Polską 
a Morzem Bałtyckim.

(11) Hist: Prus. 251.

(12) Altes und neues Preussen. 211.
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tego zwierzęcia i nawet zaznacza na mapie Prus lasy, w których prze-
bywał żubr, a są to lasy graniczące z Polską i Litwą. Z pewnością były 
jeszcze tu 50 do 60 lat temu i wiadomo, że król Prus w roku 1739 
wysłał kilka żywych żubrów na dwór w Petersburgu.

Kilku pisarzy twierdzi, że żubry żyły w Rosji około połowy ubie-
głego wieku. Według listu Forstera do Buffona (13) istniały podobno 
w środkowej Rosji, jednak w małej liczbie; ten sam autor zapewnia, 
że znajdywano je w Mołdawii, twierdzenie poparte przez księcia 
Demetriusa Cantomira w jego opisie tegoż kraju. Jednakże nie mamy 
dokładnej wiedzy, czy zwierzę nadal tam bytuje; być może jednego 
z ostatnich osobników zamieszkujących ten region widzieliśmy 15 lat 
temu w parku w Schönbrunn, w pobliżu Wiednia(14).

W Polsce żubr żył do początku ubiegłego wieku. Dawni królowie 
Polski wysyłali innym monarchom wędzone mięso tego zwierzęcia jako 
prezent niezwykły i cenny. Herberstein (15) wspomina o olbrzymim 
żubrze zabitym przez króla Zygmunta i donosi, że zwierz ten był tak 
wielki, że Jego Wysokość wraz z dwoma otyłymi ludźmi zmieścili się 
między jego rogami. W owym czasie żubry zamieszkiwały na Mazowszu, 
a w szczególności w lasach w pobliżu miasteczka Sochaczewa, niedaleko 
Ostrołęki (16), jak również w rozlicznych wielkich puszczach Litwy.

Częste wojny i rewolucje, które tak długo nękały te kraje, bała-
gan w administracji i nieład w polityce wewnętrznej, oto prawdziwe 
powody prawie wszędzie nagłego wyginięcia jakże rzadkiego i intere-
sującego gatunku dzikich zwierząt.

Ochrona i rozpowszechnienie żubra były przez długi czas przed-
miotem troski książąt i panów lennych. Utrzymywano je starannie 
w stanie wolnym w parkach, skąd kierowano do lasów otwartych, aby 
ułatwić parzenie się.

W XVI wieku Polska miała już kilka wielkich parków przezna-
czonych głównie dla bytowania żubrów. Mucante, sekretarz Nuncju-

(13) Hist: przyrodnicza Tom XIX. s. 147.

(14)  Marcel de Serres opowiada w opisie ogrodów w Schönbrunn (Roczniki sztuk i rękodzieł 
Paryż 1815) o żubrze, który się tu znajdywał i który został tu przysłany z Siedmiogrodu.

(15) Rer. Moscov: Com.

(16) Ant Świecki Topog. sive Masoviae descrip. Varsov. 1634. p. 15.
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sza Klemensa VIII na dworze Polski, wspomina w dzienniku z roku 
1595, wydanym niedawno przez Niemcewicza (17), o rozległym parku 
królewskim położonym w odległości dwóch mil od Warszawy, gdzie 
jak mówił widział liczne stada żubrów. Wojewoda Ostroróg, pisarz  
z XVI wieku, cieszący się dobrą sławą jako autor rozlicznych prac 
o myślistwie i o gospodarce rolnej, pozostawił nam interesujący rę-
kopis o zakładaniu parków dla zwierzyny(18), w którym wspomina 
o dużym parku w pobliżu miasta Zamość, gdzie bytowały w owym 
czasie żubry. Gratian de Burgo(19) widział te zwierzęta w parku księcia 
Alberta Pruskiego. Za panowania elektorów saskich w Polsce czyniono 
starania, by przenieść żubra do Niemiec. Döbel (20) donosi, że między 
Dreznem a Grossenhain znajdował się park wyłącznie przeznaczony 
do przyjęcia żubrów z Polski; dodaje, że wypuszczono kilka osobni-
ków w lasach otwartych w pobliżu Grehden, lecz powodzenie tej ope-
racji nie odpowiadało wcale oczekiwaniom; podobne próby podjęto 
w Brandenburgu.

Pozostaje nam jeszcze zebrać i porównać różne poglądy przyrod-
ników na temat odniesień tego zwierzęcia do rodzaju byk, po to aby 
wskazać sprzeczności, jakie istnieją w tym względzie.

Wśród starożytnych przyrodników Arystoteles (21) jest pierwszym, 
który opisał dzikie byki europejskie, znajdujące się w Pajonii (kraju 
sąsiadującym z Macedonią), które nazwał Boνασσoζa.

Późniejsi przyrodnicy nie uznali tego bonase albo mu nadawa-
li inne nazwy. Cezar nadaje nazwę uri dzikiemu bykowi z Germanii; 
Oppian (22), Pliniusz (23) i Pauzaniasz (24) mówili o bisontach – nazwa 

(17) Wyiątek ze Zbioru Pamiętników o dawnèy Polszcze w Warsz. 1821.

(18) Ten rękopis znajduje się w bibliotece Pana Hrabiego Józefa Krasińskiego w Warszawie.

(19) Loco cit.

(20) Jaeger Praktika I. c. 2.

(21) Hist. anim: Lib. II. c. 5.

a  Greckie „Boνασσoζ” i francuskie „bonase” są nieprzetłumaczalne, ale najprawdopodob-
niej chodziło tu o żubra europejskiego Bison bonasus (Linnaeus, 1758), ostatni z nich 
został rzekomo zabity w 1919 roku w Puszczy Białowieskiej [przyp. Ch.J.C.].

(22) Cyneg. 2.

(23) Hist. nat. L. VIII. c. 25.

(24) in Beot. i Phoc.
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pochodząca prawdopodobnie od słowa germańskiego Wysent.
Pisarze średniowieczni (25) pomieszali takie nazwy, jak bonase, ur, 

żubr, a nawet bawolec, przez co spowodowali dużo zamieszania i nie-
jasności w historii naturalnej żubra, a błędy stały się tym większe, że 
żywe egzemplarze znikły w Europie prawie wszędzie wraz z postępa-
mi historii naturalnej.

Linneusz dokonał w swoim systemie uzasadnionej krytyki wszyst-
kiego, co poprzedzający go przyrodnicy pozostawili mu na ten temat; 
szkoda jednak, że nie zawsze mógł w swojej pracy oprzeć się na wła-
snych badaniach. Jak sam przyznaje, rodzaj Byk (Bos) przysparzał mu 
wielkich trudności w oznaczaniu(26). Umieszcza on ten rodzaj w pią-
tym rzędzie ssaków (Pecora) i upatruje cech znamiennych dla gatun-
ków głównie w budowie rogów. Wychodząc z tego założenia, odróż-
nia sześć gatunków byków, mianowicie: taurus, americanus mochatus, 
gruniens, bubalus i caffer. Bos taurus dzieli na dzikiego i domowego 
i rozpoznaje trzy odmiany w tym pierwszym, mianowicie:

1. UrUs, cornibus crassis, brevibus, sursum reflectis, fronte crispa.
2.  BonasUs, cornibus deorsum inflectis, juba supra collnm 

longissima.
3. Bison, cornibus divaricatis, juba longissima, dorso gibboso.
A zatem Linneusz i jego komentator Gmélin twierdzą, że bizon 

europejski (żubr) jest odmianą byka pospolitego (B. taurus) w stanie 
dzikim, ale twierdzą również, że bizon amerykański (B. americanus) 
jest gatunkiem odrębnym.

Buffon (27), który traktuje ten temat jako dystyngowany literat 
i człowiek sztuki, twierdzi, że forma rogów, istnienie sierści i gar- 
bu są przypadkowe i niestałe i nie mogą być rozpatrywane jako 
charakterystyczne. Stara się zatem zredukować rodzaj byk do trzech 
gatunków, mianowicie: byk, bawół i bawolec, uważając wszystkie inne 
gatunki za odmiany wytworzone przez klimat i pożywienie. Względem 
dzikich byków europejskich podaje w szczególności następujące 

(25)  Hieron I. 3; Com: in Amclos; Solin Polyhis; Albert. Hist. anim. I. 27; Aldrov. Hist. Biscul. etc.

(26)  Syst: nat. cur. Gm. ed, XII. T. I. p. 204. Difficile genus, cujus species vix certis limitibus 
circumscriptae, facile varietates pro speciebus habentur et vice versa.

(27) Hist. nat. par. Sonnini d. XXIX.
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hipotezy:
Bonase Arystotelesa jest bizonem Rzymian.
Bizon Rzymian jest tylko odmianą urusa; bizon europejski (żubr) 

pochodzi od amerykańskiego lub vice versa;
Urus jest naszym bykiem domowym w stanie dzikim.
Buffon opiera swoją pierwszą hipotezę na badaniu krytycznym 

Arystotelesa poświęconym bonase, na obserwacjach Pauzaniasza do-
tyczących dzikich byków Pajonii, które nazywa żubramib, i na tym, 
że wszyscy autorzy, którzy obserwowali te zwierzęta, cytowali jedynie 
urusa i żubra, a nie mówili o bonase; wreszcie na rozprawie Gesnera (28) 
na ten sam temat.

Druga hipoteza nie ma innej podstawy, jak tylko przypuszczenie, 
że cechy rogów, istnienie sierści i garbu są przypadkowe i niestałe. 
Buffon opiera swoją hipotezę na znacznej różnicy, jaka istnieje między 
grubym bydłem we wszystkich częściach świata i popiera ją jeszcze 
twierdzeniem Pallasa (29), że bizon europejski (żubr) pochodzi od 
bizona amerykańskiego albo vice versa, wreszcie swoim traktatem 
o zwierzętach dawnego kontynentu i o zwierzętach pospolitych tych 
dwóch kontynentów(30).

Prawda trzeciej hipotezy wydaje mu się całkiem jasna z powodu 
wyglądu i zwyczajów urusa, który według niego znajduje się jeszcze 
w kilku prowincjach północy (jeszcze nie wiemy gdzie?). Urus ma być 
tylko większy i silniejszy niż nasze grube bydło; różnica zwyczajna 
między zwierzętami dzikimi a domowymi tego samego gatunku.

Buffon zauważa dodatkowo, że urus parzy się z grubym bydłem 
i na poparcie tej tezy przywołuje oświadczenia Gesnera (31).

Linneusz i Buffon, którzy rzadko kiedy zgadzają się ze sobą, w tym 
wypadku przyznają (słusznie lub nie), że bizon europejski (żubr) jest od‑
mianą naszego grubego bydła w stanie dzikim (Bos taurus ferus Var.), 
ale różnica opinii obu przyrodników pojawia się w tym sensie, że 

(28) Hist. quad. p. 131.

(29) Nota o gatunkach grubego bydła. Dziennik Fizyki 1782, dodatek 267.

(30) Hist. nat. XXV.

(31) Hist. quad. p. 141.

b Dosłownie: bisons [przyp. Ch.J.C.].
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Linneusz uznaje trzy odmiany, podczas gdy Buffon uznaje tylko dwie 
z nich, to znaczy urusa i żubra.

Sąd tych dwóch wielkich przyrodników skłania obserwatora wol-
nego od wszelkiego uprzedzenia do następujących uwag:

Jeśli nasz żubr jest naszym bykiem domowym, dlaczego zatem ciągle 
wykazuje niechęć do grubego bydła? Czemu pozostaje wciąż w stanie 
dzikim w regionie, gdzie od wieków są byki domowe? Dlaczego nie 
chce się z nim parzyć? Dlaczego sierść, garb, zapach piżma i wszystkie jego 
cechy zewnętrzne, którymi w tak oczywisty sposób się odróżnia, pozo-
stają zawsze te same? Czy dwa dodatkowe żebra (okoliczność niedawno 
odkryta i nieznana ani Linneuszowi, ani Buffonowi) uchodzić mają 
za cechę przypadkową, skutek dzikiego stanu, klimatu i pożywienia?

Pallas, który obserwował żubra żyjącego w Petersburgu, uznał 
jego specyficzny charakter, jednakże nie ośmielił się oświadczyć, że 
zwierzę to miałoby stanowić szczególny gatunek. Haller, w notatce 
dodanej do słownika historii naturalnej Boehmera, mówi, że żubr jest 
odmiennym gatunkiem. Gilibert, który starannie obserwował to zwie-
rzę, twierdzi to samo(32) i nawet słynny Cuvier, wydaje się, że był 
o tym przekonany.

Jesteśmy przeświadczeni, że badania nad istnieniem urusa i nad 
różnicą istniejącą między nim a żubrem, nie byłyby bezużyteczne, jeśli 
tylko byłoby możliwe udowodnienie uprzednio, że obydwa zwierzęta 
zamieszkiwały razem te same puszcze Polski, że istniała znaczna różni-
ca między nimi, że urus ujawnił wiele związków z naszym bydłem, że 
parzył się nawet z nim.

Udowodniwszy to, żubr nie może uchodzić za odmianę urusa, 
który, przyjmując poprzednie przypuszczenie, byłby rzeczywiście na-
szym bykiem domowym w stanie dzikim.

Nie przywiązując zbyt dużej wagi do różnicy nazw, zauważymy 
jednakże, że urus (33), tak nazwany przez Rzymian, miał u Germanów 

(32)  Indig nat. in. Lith. 40. Nam certe pauciores sunt differentiae cuniculum inter et leporem, 
inter canem et vulpem, quam bisonem inter et bovem.

(33)  Servius w swoim komentarzu na temat Wergiliusza twierdzi, że wyraz urus pochodzi od 
wyrazu greckiego ρoς, co znaczy „góra”.
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nazwę Uroch, a u Polaków nazywany był turem. Język polski jest bar-
dzo odmienny w swoich wyrażeniach i nikomu nigdy nie przyjdzie 
na myśl, by dać żubrowi (bizonowi) z Białowieży nazwę tur, gdyż ta 
ostatnia nazwa oznacza zupełnie inne zwierzę.

Istnieje jeszcze w Polsce inne podanie, wedle którego tur, byk dzi-
ki, bardzo duży i czarny, zamieszkiwał onegdaj wraz z żubrem rozległe 
puszcze słowiańskie.

Niezależnie od tego przekazu większość pisarzy średniowiecz-
nych, którzy wzmiankowali dzikie byki, mówiła o żubrze i o aueroksie 
jako o dwóch różnych gatunkach i potwierdzała istnienie wspomnia-
nych dwóch różnych zwierząt na Litwie i w Polsce; wymienimy tu 
kilku(34) z nich.

Są nie tylko naoczni świadkowie, którzy widzieli obydwa gatun-
ki dzikiego byka w jednym parku, jest też autor wojewoda Ostroróg, 
który radzi w rękopisie, o którym już była mowa powyżej, aby nie 
trzymać w tym samym parku żubra i urusa ze względu na antypatię, 
jaka istnieje między nimi i skłania ich do częstych walk.

Jednakże opisy tych dwóch zwierząt są tak niepełne, tak nieja-
sne i często tak pomieszane, że trudno jest wyciągnąć z nich wnio-
ski pozytywne i zadowalające. Aldrovande (35) już ubolewa nad tym, 
a Rzączyński (36) zbadał i porównał niektóre z tych opisów, lecz nie 
wypowiedział się na ten temat.

Jeden tylko pisarz opisuje urusa z Polski; jego praca oparta na 

(34)  Plin. sèc. Hist. mund. L. IIII. p. 132. Scythia gignit jubatos Bisontes, excellentique et vi et 
velocitate Uros.
Laurent. Surius in His: anni 1501. In Lithuania Uri sunt ac Bisontes et erraut, qui Uros 
vocant Bisontes, cum Bisontes sunt jubati et villosi circa collum.
Nieremberg in Hist: anim. L. V. Septentrionales regiones alunt Tragelaphum ex genere 
Cervorum, Urum et Bisontem.
Gratian a Burgo in vit. Com. Card. Ex onmibus maxime differunt a nostris (feris) Uri ac 
Bisontes, sylvester uterque bos, utrique natura fere eadem sed species diversa.
Swięcki Top. Masov. p. 15. Venatio multiplex, sed Cervi, Alces, Bisontes, non nisi in Sequ-
anea sylva reperiuntur, in Heetorea vero sylva Urorum ingentium greges inerrant.
Zbiór Pamiętników II. 166. Przybyliśmy (1595) do ogromnego lasu ogrodzonego (przy 
Warszawie), gdzie się trzymaią rozmaite dzikie bestye; jako to: Żubry, Ury itd.
Sekretarz Nuncjusza Klemensa VIII (Mucante) opowiada tu, że był w dużej puszczy  
w pobliżu Warszawy, gdzie były żubry i tury.

(35)  De Quad. L. I, Nisi diligenter advertas, difficile ab autoribus qui de Uro scripsere disces, 
plerique Urum cum Bisonte confundunt.

(36) Hist: nat. Reg. Pol.
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przebadaniu tego zwierzęcia nie jest pozbawiona ścisłości; jest to Her‑
berstein, ambasador Austrii na dworze w Moskwie w roku 1558(37). 
Człowiek ów, odznaczający się wielką erudycją jak na czasy, w jakich 
przyszło mu żyć, przy omówieniu żubra z Litwy daje interesujący opis 
zwierzęcia i mówi o urusie lub o aueroksie co następuje:

„Urusy znajdują się tylko na Mazowszu, krainie sąsiadującej z Li-
twą; nazywane są w języku tego kraju tury, my Niemcy, nazywamy 
je Uroksami. Urusy są prawdziwymi dzikimi bykami, które różnią się 
od byków domowych tylko tym, że są całkowicie czarne i mają linię 
szarą wzdłuż grzbietu. Zwierzęta te nie są liczne i istnieją wioski, które 
mają za zadanie opiekować się nimi. Znajduje się je również w parkach 
prywatnych. Urusy parzą się z grubym bydłem domowym. Po audien-
cji u króla Zygmunta Augusta, Jego Wysokość podarował mi urusa 
zabitego przez swych myśliwych”.

Herberstein dodaje do tego opisu dwa drzeworyty, dość wyraziste, 
choć wykonane w zaraniu tej sztuki.

Jeden przedstawia żubra i ma następujący napis:
Bison sum, polonis Suber, germanis Bisont, ignari Uri nomen dederant.
Drugi przedstawia aueroksa z następującym napisem:
Urus sum, polonis Tur, germanis Auerox, ignari Bisontis nomen 

dederant.
Zniekształcony urus podobny jest do wielkiego i muskularnego 

byka domowego, nie ma ani garbu, ani włosia, ani brody, a jego sierść 
wydaje się śliska, ma na łbie gęsty bukiet pęków włosia, rogi są krót-
kie i zagięte ku wyższej części, zgodnie z charakterystyką opracowaną 
przez Linneusza.

Oryginał został skopiowany przez Gesnera, współczesnego Her‑
bersteinowi i przez wielu innych autorów. Sam drzeworyt przedsta-
wiający urusa, który znajduje się w rzadkim wydaniu dzieł Juliusza 
Cezara opublikowanym przez Clarke’a (Londyn 1712), wydaje się 
wzięty z tego samego oryginału i nie można nie przyznać, że opis urusa 
autorstwa Cezara odpowiada prawie dokładnie opisowi Herbersteina.

Prawdopodobnie urus znikł całkowicie tak z Polski, jak i spośród 

(37) Rerum Moscov. Com. p. 109.
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wszystkich dzikich zwierząt pod koniec XVI wieku; a przynajmniej 
świadectwa, które do nas dotarły na temat jego istnienia na początku 
XVII wieku, nie są już niepodważalne. 

Masecovius, Rektor Gimnazjum w Koenigsbergu, napisał w roku 
1705(38) rozprawę o urusie, miernej jednak wagi, gdyż chodzi w tej 
pracy o naszego żubra litewskiego, który w tym okresie bytował był 
jeszcze w Prusach; toteż autor najwyraźniej pomylił w swoim zagma-
twanym scholastycznym pedantyzmem opracowaniu różne pojęcia 
o tych dwóch zwierzętach, bez krytycznego rozumowania.

Wreszcie sądzimy, że tak jak udaje się oswoić dzikie zwierzęta, tak 
można wystawić w wielkich puszczach kilka sztuk naszego grubego 
bydła najpiękniejszej rasy, przeznaczając je na zdziczenie. Zabieg ta-
kowy przywróciłby urusa naszym puszczom, lecz wątpimy, aby rasa ta 
mogła kiedykolwiek wydać odmianę wyróżniającą się garbem, sierścią 
wełnistą o zapachu piżma, z dwoma żebrami dodatkowymi i nieprze‑
zwyciężalną awersją do grubego bydła domowego.

(38)  Dissertatio (prior et posterior) de Uro, quam placidae eruditorum disquisitioni subjicit Chr 
Masecovius Regimont. 1705.
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NAJDOKŁADNIEJSZY opis łosia z Prus, jaki znamy, nawet z kil-
koma uwagami o łosiu z Ameryki, znajduje się w rocznikach 

towarzystwa przyjaciół nauk przyrodniczych w Berlinie(1).
Aby nie odtwarzać wszystkiego, co ta rozprawa naukowa zawiera 

interesującego o tym zwierzęciu, ograniczymy się do kilku obserwacji 
na temat łosia na Litwie i do kilku pojęć historycznych.

W różnych opracowaniach, które przejrzeliśmy mając na wzglę-
dzie cel naszej noty, nie widzieliśmy żadnego dokładnego rysunku 
łosia, nawet rysunek pozostawiony nam przez słynnego Ridingera (2), 
jakkolwiek najlepszy ze wszystkich, jest daleki od rzeczywistości.

Artysta, któremu zawdzięczamy załączony wizerunek, niczego nie 
zaniedbał, aby oddać pracę pełną. Narysował łosia z natury w puszczy, 
w tej samej skali, jaką posłużył się przy rysowaniu żubra; następnie po-
równał swoje dzieło ze znajdującym się w Warszawie łosiem wypchanym 
słomą, którego rycina umieszczona jest w polskim piśmie leśnym(3).

Nazwa łoś mało się różni we wszystkich językach wywodzących 
się z języka germańskiego. Podobno w kilku dialektach języka litew-
skiego wyraz bredis ma oznaczać raczej łosia niż jelenia, lecz poza tym 
wydawać by się mogło, że dla określenia tegoż zwierza używano nie-
gdyś wyrazu elk, jako że mianem elko noggoi wciąż opisuje się nogi 
łosia. W języku polskim owa nazwa to wcale nie los, jak pisze autor 
niemiecki, a właśnie łoś.

(1)  Autor tego opisu to Pan Wangenheim, znany szeroko ze swojego opracowania o drzewach 
leśnych Ameryki Północnej; znajduje się też w opracowaniu: Forst-und Jagd-Archiv von 
und für Preussen herausgegeben von Hartig. Jahrgang 1816. Heft IV.

(2) Abbildungen wilder Thiere. Taf. 36.

(3) Sylwan, dziennik nauk leśnych i myśliwych 1821. II.
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Niewiele ssaków w Europie liczy odmiany tak bardzo wyraziste, 
jak łoś w porównaniu z innymi zwierzętami, do których zbliża się 
budową. Ogólnie rzecz ujmując, wydaje się stanowić przejście między 
koniem, renem, jeleniem i rodzajem byka.

Łoś odróżnia się od jelenia szlachetnego silnymi i umięśnionymi 
nogami, tułowiem skróconym, dużą głową, wargą dolną zwisającą, 
szerokimi nozdrzami, brodą, sierścią, która na karku staje się rodza-
jem włosia i wreszcie niezwykłą wysokością, często przekraczającą 
wzrost konia najpiękniejszego wzrostu.

Linneusz, który uważał, że w tym rodzaju jelenia poroże było 
głównym charakterystycznym elementem, dodał woreczek brodawek 
umiejscowiony pod gardłem i scharakteryzował łosia, jak następuje:

„Cornibus acaulibus palmatis, caruncula gutturali”.
Jednakże definicja ta nie jest wcale dokładna. Poroże łosia ma rze-

czywiście łodygę, to znaczy, że długie odgałęzienia jego poroża nie 
wyrastają z potylicy, lecz z łodygi o wysokości często kilku cali, upięk-
szonej rodzajem rozety, tak jak poroże szlachetnego jelenia; czasami 
łodyga jest mniej zaznaczona przez nadzwyczajną szerokość rozgałę-
zień, a rozeta jest schowana pod skórą. Co do woreczka brodawek 
pod gardłem łosia, należy zaznaczyć, że takowy istnieje zwykle tylko 
u starych samców. Szukaliśmy go u wielu innych osobników w wieku 
od pięciu do ośmiu lat, nie znajdując nigdzie poza jednym; Gilibert (4) 
nie znalazł ani jednego. Woreczek ów, który wydaje się  wytworzony 
przez stwardnienie ślinianek, osiąga czasem długość 4 cali, jest po-
kryty przez sierść brody i nigdy nagi, jak to przedstawili niewłaściwie 
Gesner i Hartknoch na swoich sztychach obrazujących łosia, gdzie wo-
reczek jest widoczny i ma kształt dzwonka.

Poroże łosia jest o wiele twardsze i cięższe niż poroże szlachetne-
go jelenia, choć zdaje się być z tego samego tworzywa; zapewne jego 
ciężka waga jest powodem, że gdy łoś biegnie, nie nosi nigdy głowy 
tak wysoko jak jeleń; poroże łosia jest zwykle bledsze od poroża szla-
chetnego jelenia; jego czubki, wydłużone na przód, podobne są do po-
roża daniela; jest czasem niekształtne; podobno widziano łosie, które 

(4) Indigat. Nature in Lithuan. Observatio de Alce.
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miały tylko jeden zwykły róg prosty bez żadnego odgałęzienia, przez 
co upodobniały się do mitycznego jednorożca.

Wśród 32 zębów łosia nie ma rzekomych zębów szlachetnego jele-
nia (Hirschhaaken), o których jeszcze nie wiemy dokładnie, jakie było 
ich przeznaczenie. 

Kolor sierści tego zwierzęcia zmienia się w zależności od jego 
wieku i od pory roku. Łoszak do końca pierwszego roku jest maści 
żółtopłowej pomieszanej z szarą, która ciemnieje pod koniec drugiego 
roku i staje się mieszaniną czarnej, szarej i żółtopłowej. Łoś lenieje 
wiosną, wtedy to staje się ciemniejszy i wydaje się pstrokaty. Mówi się, 
że na Litwie widziano łosie różnej maści. Donoszono o bardzo dużych 
łosiach maści szarej i młodych maści czarniawej; wierzymy jednakże, 
że różnica ta jest niczym innym jak wynikiem pory roku i wieku.

Kształt łosia jest ni to szpetny, ni toporny; można by go porównać 
i do konia co do siły, i do szlachetnego jelenia z lekkości.

Jedyna różnica, jaka istnieje między samcem a samicą, to taka, że 
ta ostatnia nie ma poroża.

Łoś w rzeczywistości żywi się pączkami, liśćmi i korą niektórych 
drzew, lubi trawę, zwłaszcza dziki rozmaryn; zimą je siano zbierane 
w stosy i trzymane w puszczach.

Fizjologia łosia zasługuje na szczególną uwagę; jego mięśnie są 
dwa razy silniejsze niż u konia; budowa wątroby jest o wiele prostsza 
niż u innych zwierząt, a brak woreczka żółciowego jest osobliwością, 
aczkolwiek właściwą też dla innych ssaków. Ponieważ składniki poży-
wienia łosia wymagają dobrego żucia, przyroda wyposażyła go w licz-
ne gruczoły ślinowe i cztery żołądki podobne do tych, jakie mają inne 
zwierzęta przeżuwające; dzięki temu zwierzę przesuwa pokarm z jed-
nego mieszka do drugiego, by go doprowadzić ponownie do pyska. 
Jelito grube łosia ma 70 cali długości, a jelito cienkie 50. Znajdziemy 
bardzo trafną i kompletną anatomię tego w notach Królewskiej Aka-
demii Nauk w Paryżu, której autorem jest Perault (5). 

Łoś czuje się dobrze tylko w wielkich puszczach poprzecinanych 
wodami i moczarami. Bagna są bezwzględnie jemu potrzebne; podczas 

(5) Noty Królewskiej Akademii Nauk, zawierające opracowania przyjęte; Tom I. Haga 1731.
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dużych upałów zanurza się w nich po szyję i pozostaje w nich często 
cały dzień. Rzecz, która wydaje się zadziwiająca, być może nawet 
niewiarygodna dla kogoś, kto tego nie widział, to sposób, w jaki łoś 
przeprawia się przez wielkie bagna, których nie może przebyć ani na 
nogach, ani przepłynąć; kładzie się na jednym boku i wiosłując noga-
mi, popycha się naprzód.

Ponieważ puszcza Białowieska nie ma wielkich bagien, łoś ją 
opuszcza, jak już wspomnieliśmy, około połowy lipca, by udać się 
do ogromnych bagien Pińska, bezsprzecznie najokazalszych na całej 
Litwie. Są one pokryte krzakami, wysokimi trzcinami, mnóstwem 
roślin wodnych; latem są niedostępne dla ludzi. Rozciągłość tych 
bagien od zachodu do wschodu wynosi od 20 do 30 mil; dzielą się 
na liczne odgałęzienia, z których jedno znajdujące się w pobliżu 
źródła Narwi graniczy bezpośrednio z puszczą Białowieską. Mia-
steczko Pińsk widoczne pośrodku owych bagien, podobne jest do 
fortecy zbudowanej ręką natury; można dotrzeć do niego jedynie 
przez bardzo wąską groblę.

W połowie lub pod koniec września łoś opuszcza bagna, by wró-
cić do puszczy Białowieskiej lub do okolicznych lasów, by spędzić tu 
zimę i część wiosny. 

Okres rykowiska zaczyna się z ochłodzeniem jesiennym, czasem 
we wrześniu, i trwa do końca października; wtedy łosie są rozjuszone 
i niebezpiecznie jest zbliżyć się do nich, staczają nawet między sobą 
walki, tak jak szlachetne jelenie.

Stare samce gubią zazwyczaj swoje rosochy w grudniu, jakiś czas 
po rykowisku; młode lub chorowite gubią je kilka miesięcy później; 
wtedy, rozmiłowane w samotności, zaszywają się w gęstwinie lasów 
i w moczarach zakrytych; rzadko kiedy odnajduje się ich poroża.

Samica łosia cieli się pod koniec kwietnia lub na początku maja; 
zwykle ma jedno małe, czasami dwa, rzadko kiedy trzy. Są też takie, 
które są bezpłodne.

Łoszak rośnie szybko; ssie do jesieni; można go łatwo złapać, 
ponieważ jeszcze nie biega zbyt szybko, a matka już go nie chroni.

Łoś przestaje rosnąć w wieku 6 lat; nie wiadomo dokładnie, kiedy 
nadchodzi koniec jego życia, przypuszcza się, że w wieku 25 lat. Traci 
zęby w podeszłym wieku i to zwykle wróży jego bliski koniec.
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Wrogowie łosia to zwierzęta drapieżne, głównie wilk i ryś, kilka 
chorób nagminnych wśród wszystkich zwierząt przeżuwających i te 
same owady, które nękają żubra.

Siła łosia jest ogromna; jednym uderzeniem miażdży on drzewa 
grubości ramienia; niedźwiedź i wilk rzadko kiedy odważą się go za-
atakować. Łoś może przebiec 20 mil dziennie.

Łoś lubi samotność i na ogół przejawia dużą melancholię. W pusz-
czy Białowieskiej, gdzie nie jest niepokojony przez człowieka, zdarza 
się, że opuszcza on nawet miejsca przebywania żubra i unika wszelkiej 
wspólnoty z sarną.

Łosie żyją zwykle w stadach lub małych rodzinach, lecz po ryko-
wisku najsilniejsze odłączają się od nich, by żyć w pewnej odległości 
od gromady.

Zwierzę to ma świetny wzrok i słuch, ale zły węch pomimo bardzo 
szerokich nozdrzy. Mięso łosia jest smaczne i pożywne, lecz staje się 
szkodliwe, jeśli po śmierci jelita pozostają choćby jeden tylko dzień 
w ciele zwierzęcia. Skóra jego jest nadzwyczajnej grubości i giętkości; 
mówi się, że ze względu na zalety i dużą liczbę łosi na Litwie, powstał 
za panowania Jego Cesarskiej Mości Pawła I projekt zaopatrzenia 
ciężkiej kawalerii w bryczesy ze skóry łosia. Przy tej okazji wytrze-
biono dużą liczbę łosi, ale wkrótce przekonano się, że nie będzie ich 
dość, by zaspokoić potrzeby i zarzucono projekt po tym, jak ich liczba 
znacznie się zmniejszyła.

Poza porożem, które dostarcza dobrego tworzywa dla tokarzy, 
racice łosia są wielce pożyteczne w medycynie i są z powodzeniem 
używane w zwalczaniu apopleksji i epilepsji, istnieją liczne rozprawy 
na ten temat(6).

Mimo że nie przywiązujemy najmniejszej wagi do narracji staro-
żytnych autorów na temat epilepsji łosia, to jednak daleko nam do 
tego, by z miejsca odrzucać dane oparte na długich doświadczeniach, 
bowiem postępy nauk dowodzą, że powraca się często do prawd zna-
nych od dawien dawna. Osobliwe jest na przykład to, że czasem zna-
leźć można między racicami i biodrami łosia pęki sierści koloru sele-

(6)  Baccii Tract: de magna bestia Alce. Menobenii Tract: de magno animali. Hoffman Clav. 
Pharm: Ambrosin: Paralipom: hist: anim: etc.
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dynowego, zjawisko niezwykłe, którego przyczyną może być wilgoć 
kaustyczna właściwa nogom i która istotnie może mieć właściwości 
lecznicze. Zauważmy, że z powodu tych właściwości łoś był niegdyś 
czczony przez pogan pruskich i litewskich jako bóstwo.

Pomimo szkód, jakie może wyrządzić łoś zjadając pączki drzew, 
zwierzę to, tak bardzo pożyteczne pod innymi względami, zasługuje, 
by być utrzymywane w wielkich puszczach bagnistych, gdzie podobne 
spustoszenia nie są tak dotkliwe.

Starożytni Grecy i Rzymianie nie znali tego zwierzęcia. Juliusz 
Cezar (7) mówił o jakimś alce, a Grek Pauzaniasz (8) wspominał sto lat 
później o alke. Pliniusz (9) opisuje bez rozróżnienia alcisa, machlisa 
i taranda; wydaje się nawet, że wielu późniejszych przyrodników 
myliło łosia z renem. Albert Mag, który dość słusznie nazywa łosia 
equicervusem, twierdzi, że Pliniusz, opisując alcisa, miał na myśli 
rena.

Buffon (10) opiera się na tym autorytecie, myląc łosia z renem, 
i twierdzi, że nazwy alcis i machlis są synonimami i oznaczają łosia 
oraz że tarande jest renem, na którego Cezar powołuje się we frag-
mencie pisma: „est bos cervi figura”.

Można mniemać, że przyrodnicy średniowieczni widzieli w łosiu 
rodzaj dzikiego osła żyjącego na północy Europy, którego nazwali 
onager. Johnston i Gesner zostawili nam swoje opisy z załączonymi 
planszami, z których jedna przedstawia onagera jednorożca, co jest 
błędem wskazanym już przez Herbersteina (11) i Stellę (12).

Brakuje jakichkolwiek danych potwierdzających występowanie 
łosia w Galii i Germanii po X wieku. Kilka notatek historycznych, 
które pozostały, wzmiankuje, że jeszcze wówczas zwierzę zamieszki-
wało puszcze na brzegach Renu, lecz od tego czasu zupełnie wyginęło.  

(7) De bello gallico. L. 6.

(8) W Eliac: i Beot.

(9) Hist: nat. L. 8. C. 34.

(10) Hist. Nat. Sonnini XXX.

(11) Com. Rer. Mosc. 109. Alces quos alii Onagri vocant.

(12) Ant. Borus. Alces quos falso sylvestres Asinos quidam autumant.
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Według sprawozdania Juliusza Capitolina (13) łosie, które widziano 
w Rzymie za panowania cesarza Gordiana, jako dekorację do tryumfu 
nad Persami i które pokazywano w publicznych widowiskach za pano-
wania jego następcy Filipa, były prawdopodobnie łosiami z Germanii, 
a wizerunek łosia na monetach bitych przez Filipa z tej okazji (14) miał 
świadczyć o dużej rzadkości tego zwierzęcia.

Podobno łoś opuścił zachodnią część Europy w czasach, kiedy 
rozpoczął się tam znaczący postęp w rozwoju rolnictwa, aby schronić 
się w rozległych słowiańskich puszczach, gdzie w porównaniu z inny-
mi częściami Europy cywilizacja rozwijała się bardzo powolnie i dużo 
później i gdzie łosie do połowy XVIII wieku były bardzo liczne.

Jeszcze mniej więcej pięćdziesiąt lat temu znajdowano łosie 
w kilku prowincjach obecnego Królestwa Polskiego; dziś spotyka 
się je w jednej tylko puszczy Rajgrodu w Województwie Augustow-
skim. Osoby podeszłego wieku pamiętają jeszcze, że polowano na 
łosia w Województwie Kaliskim, skąd na początku XVIII wieku 
zwierzę to przeszło do sąsiednich puszcz Śląska (15). Jeszcze nie mi-
nęło 50 lat, gdy widziano je w puszczy Kampinoskiej, 5 mil od 
Warszawy, w puszczy Lubochni nad brzegami Pilicy i w Kozieni-
cach nad Wisłą.

Szybki wzrost ludności, rozwój rolnictwa, rozpasane wydawanie 
zezwoleń na polowania i częste wojny oto główne powody, dla któ-
rych łoś opuścił obecne Królestwo Polskie, a te łosie, które dziś na-
potkać można w miejscu wyżej wymienionym, przybyły albo z Litwy, 
albo z puszcz sąsiadujących z Prusami, gdzie są troskliwie chronione 
od wielu wieków. Byłoby pewnie tak pożyteczne, jak interesujące 
ponownie zasiedlić tą zwierzyną rzadką i wspaniałą kilka dużych 
i bagnistych puszcz Królestwa Polskiego.

Jak tylko wkraczamy do Litwy, gdzie rozległe puszcze poprzeci-
nane bagnami pokrywają terytorium kraju, jesteśmy w prawdziwej 

(13) Vita Gordian. C. 33.

(14)  Spanhemius de usu et praest. num. antiq. diss. III. 152; Jac. Oiselius in Thesaur. numis. 
Tab. C.

(15)  Dan. Sinopii Bericht von einem in Schlesien gefällten Elenne. Breslau. Sammlung Sep-
tembr. 1725.
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ojczyźnie łosia i spotykamy go aż na północy, gdzie zwierzę to dzieli 
swe siedlisko z renem.

Czynione dotąd zabiegi, by oswoić łosia i wykorzystać jego nie-
zwykłą siłę, miały różne wyniki. To co Pliniusz donosi o sposobie 
przysposobienia łosia do pługu i do siodła, pasuje bardziej do rena. 
Jean Wygand (16) opowiada, że łoś oswojony przez leśnika pruskiego 
udawał się na pastwisko i zwykle wracał z niego razem z grubym 
bydłem. Pokazuje się czasem publiczności oswojone łosie, a na Litwie 
urządzano długie i zadziwiająco szybkie wyścigi z łosiami zaprzęganymi 
do sań.

Owady, które jak już wspomnieliśmy nękają łosia latem do tego 
stopnia, że zwierzę, by się od nich obronić, zanurza się w wodzie bagien, 
są główną przeszkodą w utrzymaniu łosia wśród bydła domowego.

Niedogodność ta jednakże nie wydaje nam się nie do przezwy-
ciężenia, gdyż podczas upałów można by wypasać oswojonego łosia 
w miejscach bagnistych albo poszukać innych sposobów na oddalenie 
od niego owadów.

Czynione próby, by przesiedlić łosia do klimatów umiarkowa-
nych, jeszcze bardziej się nie powiodły. Döbel (17) donosi, że za jego 
czasów (od roku 1720 do roku 1730) przeniesiono łosie z Polski i Prus 
do Niemiec po to, by je umieścić w lasach otwartych i w parkach 
Saksonii, Brandenburgii i Dessau, lecz rozmnażały się tam słabo i żyły 
bardzo krótko.

Klimat Niemiec różni się od klimatu dawnej Germanii, a łosiowi 
odpowiada jedynie klimat srogi i mroźny. 

(16) Hist. Alcis (1590).

(17) Jäger Practica. I. C. 2. pag. 19.
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Rozdział 4.

Metody  polowania

W CAŁEJ Litwie i w części Polski polowanie przeprowadza się 
w sposób bardzo prosty, a łowiectwo regulowane tak jak to 

pojmują Francuzi, a jeszcze bardziej Niemcy, jest całkowicie nieznane.
Myśliwy przeprowadza tu swoje polowanie jak uzna za stosowne, 

nie przestrzegając najmniejszych reguł; jego ekwipunek składa się 
zwykle ze złej fuzji, którą ładuje zależnie od okoliczności śrutem 
lub kulką, z torby myśliwskiej i z rogu myśliwskiego z drewna 
jałowcowego. Rusznica na grubą zwierzynę i nóż myśliwski nie są 
tu stosowane. Myśliwy posługuje się do polowania jedynie psami 
gończymi (Canis sagax), które w tym kraju tworzą rasę bardzo mocną 
i są tak śmiałe, że atakują wilka, a nawet niedźwiedzia. Nie używa się 
dogów ani psów podwórzowych, które by mogły korzystnie służyć 
do polowania na grubą zwierzynę, a różne gatunki ogarów są tutaj 
prawie nieznane.

Metoda polegająca na strzelaniu do zwierzyny z czatów lub po 
wypłoszeniu jej ze schronienia, tak korzystna dla jej utrzymania, 
również jest tutaj prawie nieznana, uprawia się tylko polowanie 
z nagankąa z użyciem psów gończych i naganiaczy.  

Gdy przypuszczamy, że w danej części puszczy jest zwierzyna, 
urządzane są naganki. Myśliwi ustawiają się w pewnej odległości 
jeden od drugiego, podczas gdy spuszczone psy naganiają zwierzynę, 
kierując ją w stronę myśliwych. Czasem zdarza się, że pies zatrzyma 
zwierzynę, tak że myśliwy może strzelić z bliższej odległości, 
najczęściej jednak psy, które rzadko są dobrze wytresowane, 
wyganiają zwierzynę bardzo daleko w kierunku odwrotnym i wtedy 
polowanie staje się uciążliwe, a jego wynik wątpliwy. Często nawet 

a Dosłownie: „alarmowe” [przyp. Ch.J.C.].
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zwierzę zranione potrafi umknąć pogoni psów gończych, a z braku 
tropowców, nieodnalezione przez myśliwego, uchodzi aby umrzeć 
w głębi puszczy; ostatecznie zwierzyna niepokojona hałasem przez 
naganiaczy opuszcza to miejsce na długo.

Prawdą jest, że lasy Litwy w większości, że wymienię Białowieżę, 
nie bardzo sprzyjają polowaniu ze strzelbą ze względu na ich ogromną 
powierzchnię, gęstwinę, a zwłaszcza na mnogość zawartych w niej po-
walonych drzew, które uniemożliwiają myśliwemu ich przeszukanie. 
Jeśli zwierzyna przebywa w gęstwinie lasów, staje się niedostępna, jeśli 
spotkać ją na polanach, wywęszy i spostrzeże szybko myśliwego; poza 
tym ta metoda polowania naraża myśliwego na niebezpieczne i nie-
oczekiwane spotkanie żubrów i niedźwiedzi. Dobrą metodą, pewną 
i korzystną, zabijania grubej zwierzyny w takich puszczach, lecz nie 
stosowaną tutaj, a którą można by łatwo się posłużyć dla zabicia żubra 
lub łosia, byłoby udanie się zimą saniami do polan uczęszczanych o tej 
porze roku przez te zwierzęta, gdyż przyjazd wozu ich nie płoszy.  
Można by jeszcze stanąć na stosach siana utrzymywanego zwykle 
w tych lasach albo latem wybrać stanowisko, rankiem bądź wieczo-
rem, na łąkach, gdzie zwierzyna przychodzi na wypas, poczekać w ten 
sposób na jej przyjście i strzelić na pewnego.

Podczas polowań z naganką widać najpierw lisa lub wilka, następ-
nie pojawiają się łoś, dzik i sarna, potem niedźwiedź i ryś, wreszcie 
dostojny żubr, za którym bardzo blisko postępują naganiacze i psy. 

Naganki urządzane do polowania na żubra wymagają wielu męż-
czyzn i mnóstwa psów, a to ze względu na powierzchnię puszczy i na 
przeszkody, jakie często napotyka równomierny marsz naganiaczy.  
Ci ostatni uzbrojeni są w kije, a ich jedyne zadanie polega na masze-
rowaniu w linii prostej, nie zostawianiu żadnej luki i robieniu przy 
tym jak najwięcej hałasu, by wypłoszyć żubra do czoła, gdzie znajdują się 
myśliwi. Jednakże doświadczenie pokazuje, że żubr nie onieśmielony 
hałasem, zawraca niekiedy z drogi i kieruje się przeciw naganiaczom, 
tak że należy postawić wśród tych ostatnich kilku myśliwych, roz-
mieściwszy ich równo na całej rozciągłości linii. Unika się urządzania 
naganki w sąsiedztwie obrębu Nieznanów, dlatego że przy najmniej-
szym hałasie zwierzyna skupia się tu jak w fortecy nie do zdobycia, 
zamkniętej ogromnymi ilościami powalonych drzew.
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Odłów w sieci dla zdobycia zwierzyny żywej jest praktykowany 
w tym regionie od bardzo dawna. Siatki używane w tym celu, wyko-
nane z łykab lipy, są niezwykle mocne i trwałe.

Choć jest bardzo niebezpiecznie zbliżyć się do samicy żubra, gdy 
prowadzi nowo narodzone cielę, to jednak zdarza się, że małe oddala 
się trochę od matki; wtedy łatwo go złapać żywego z pomocą psów. 
W ten oto sposób często chwyta się młode żubry.

Różne metody polowania na małą zwierzynę są mniej wymyślne, 
gdyż mało interesują litewskiego myśliwego, który woli zwierzynę 
grubą. Ze zdumieniem stwierdziliśmy, że metoda strzelania do głuszca 
podczas jego miłosnego zamroczeniac jest tu całkiem nieznana, dlate-
go ten dostojny ptak zabijany jest bardzo rzadko i przypadkowo.  

Do zabijania zwierząt drapieżnych, aby pozyskać ich skóry, stosuje 
się pułapki, jak chociażby doły i zapadki, tak jak to się robi wszędzie. 
Co do niedźwiedzia, wypłasza się go, aby zastrzelić go ze strzelby.

Za panowania elektorów saskich w Polsce, Augusta II i Augusta III 
(czyli od roku 1698 do 1763), książąt będących wielkimi miłośnikami po-
lowania, łowiectwo niemieckie osiągnęło swój najwyższy poziom perfek-
cji, a jego duch i dobra organizacja przeniknęły do Polski i na Litwę.

Obydwaj królowie Polski, głównie August III, często polowa-
li w puszczy Białowieskiej, a okazały orszak towarzyszący dworowi 
przysparzał tym polowaniom dużego splendoru.

Gdy Jego Wysokość wyraził pragnienie polowania w tej puszczy, stara-
no się na kilka dni przed przybyciem króla zrobić wielką nagankę, by zebrać 
zwierzynę do regionu, gdzie miało odbyć się polowanie; następnie otaczano 
region sieciami, tak aby skoncentrować zwierzynę na przestrzeni kilku setek 
mórg powierzchni; ponadto stawiano za siecią ogrodzenie z drewna, aby 
zatrzymać żubry w przypadku, gdyby obaliły pierwszą przeszkodę.

Region, gdzie miało odbyć się polowanie, dzielono na dwie czę-
ści: w jednej znajdowali się myśliwi, w drugiej przebywała zwierzyna. 
W pierwszej budowano pawilon przeznaczony dla uzbrojonych ludzi; przy 
pawilonie wydzielano przejście w płocie dla zwierzyny, która naganiana 
przez psy, rzucała się stadem do ujścia, gdzie myśliwi łatwo ją odstrzeliwali.

b Dosłownie: „kory” [przyp. Ch.J.C.].

c W trakcie tokowania [przyp. Ch.J.C.].
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Wznosi się jeszcze w puszczy Białowieskiej znamienny pomnik 
zbudowany z okazji takiego polowania, odbytego niegdyś przez Jego 
Wysokość Króla Polski Augusta III. Na brzegach Narewki, pośrodku 
miasteczka Białowieży, w pobliżu małego mostu, na małym wzniesieniu 
(zobacz winietę), stoi obelisk wysokości 12 stóp, otoczony drewnianą 
galerią, na którym jest napis po polsku i po niemiecku, który wydaje 
się dowodzić, że polowanie, z okazji którego został wzniesiony, było 
najświetniejsze ze wszystkich, jakie odbyły się w tej puszczy(1).

Leśnik osiemdziesięcioletni, który był obecny na tym polowaniu, 
mając wtedy 10 lat, dostarczył nam następujących szczegółów.

Na kilka tygodni przed polowaniem przyjechało do Białowieży wie-
lu cudzoziemców z pięknymi psami i równie wspaniałym ekwipunkiem 
do polowania. Lokalna administracja leśna dostała nakaz, by wskazać im 

(1) Napis jest następujący:
Dnia 27 Septembr. 1752 Nayiaśnieysze 
Państwo August III. Król Polski Elektor 
Saski, z Królową Jeymością  
i Królewiczem Ichmość Xawerem  
i Karólem tu mieli polowanie  
Żubrów, i zabili:
42 Żubrów; to iest:

11  wielkich, z których nayważnieyszy 
ważył 14 centnarów  
5o funtów;

  7 mnieyszych;
18 Żubrzyców;
  6 młodych.

13 Łosiów; to iest: 
  6 których nayważnieyszy ważył 
9 centnarów 75 funtów;
  5 samic;
  2 młodych.

2 Sarn.
Summa 57 sztuk.

Byli przytomni:
JW. JPan Branicki Hetman Wielki  
Koronny. JW. Hrabia de Brühl  
pierwszy Minister J.K.M. JW. JPan 
Wielopolski Cześnik Koronny.
JW. Hrabia de Brühl Koniuszy  
najwyższy Jego Królewskiéy Mości.

Den 27 Septbr. 1752 haben Ihro  
Majestaet August III. Koenig in Pohlen 
und Churfürst zu Sachsen nebst Dero 
Koeniglichen Gemahlin Majestaet 
ingleichen Ihrer Königlichen Hoheiten 
Prinz Xaver und Prinz Karl allbier ein 
Auerjagen auf dem Lauf gehalten, und 
geschossen:
42 Auer, naemlich:

11  Hauptauer, wovon der schwertste 
gewogen 14 Centner 5o Pfund;

  7 Mittelauer;
18 Auerthiere;
  6 Auertkälber. Ferner

13 Elend, naemlich:
  6  Elendhirsche, wovon der schwerste 

gewogen 9 Centner 75. Pfund;
  5 Elendhiere;
  2 Elendkälber. Ferner

2 Rehe.
Summa 57. Stück.

Hierbey waren zugegen:
Jhro Excellenz Herr Kron Gross 
Feldherr Branicki. 
J. E. Herr Premier Minister Graf Brühl. 
J. E. Herr Kron Mundschenk Graf 
Wielopolski. 
J. E. Herr Oberstallmeister Graf Brühl.
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miejsca w puszczy, gdzie było najwięcej żubrów. Wykorzystując dostar-
czone im dane, cudzoziemcy owi wybrali na przyszłe polowanie część 
Straży Augustowskiej w odległości jednej mili od Białowieży i odpowied-
nio się przygotowali, aby zapewnić pełny sukces tego przedsięwzięcia.

Przeprowadzili staranne tropienie zwierzyny, po czym dokonali 
naganki za pomocą tysiąca chłopów i wielkiej liczby psów, aby zgonić 
zwierzynę do części straży wybranej do tego celu. W końcu rozwinęli 
sieci i wznieśli płot. Wszystkie te prace zostały wykonane z dużą 
zręcznością i precyzją. Król przybył z Rodziną Królewską i swoją 
świtą w przeddzień dnia polowania. Napływ gości był tak wielki, że 
z trudem zapewniono im zakwaterowanie we wsi Białowieża.

Polowanie zaczęło się nazajutrz od przybycia Jego Wysokości; Ro-
dzina Królewska i towarzyszący jej Wielcy Dygnitarze zajęli pawilon; 
przyjemność ustrzelenia zwierzyny zarezerwowano dla członków Ro-
dziny Królewskiej. Bogato przyodziani myśliwi ładowali broń, poczym 
podawali ją Ich Mościom i Książętom. Królowa jedna zabiła dwadzie-
ścia żubrów, zajmując się lekturą w chwilach wolnych. Nie chybiła 

JW. Marszałek de Biberstein, Jenerał 
poczty Koronney.

JW. de Szönberg Marszałek Nadworny 
J.K.M.

JW. i Wiel. JPanowie Poniatowski, 
Wilczewski, Węgierski, Stażewski, 
Pułkownicy, i Sapieha Oberszter 
Lieutenant.

Polowaniem dirigował JW. JPan de Wol-
fersdorff Łowczy naywyższy J.K.M. 
Assystowali przy polowaniu:

W. JPan de Gablenz Podłowczy J. K. M.
W. JPan de Armin Szambelan.
W. JPanowie de Geusau i de Leipziger. 

Paziowie od Polowania JPan Pflug;
Strzelcy nadworni:
Stokmann, Schreyer i Pezold.
Nadleśniczowie:
Breyther, Bormann, Èckhard,
Leśniczowie:
Szubert, Angermann, Stockmar; Richter, 

Eichler, Homburg,
3. Kozłowscy, Wap, Rode, Prokopowicz, 

Urepkiewicz.

J. E. Herr General Kron-Postmeister 
Marschall von Biberstein.

J. E. Herr Hofmarschall von Schoen-
berg.

Die Herren Obristen Poniatowski, 
Wilczewski, Węgierski und Starzewski. 
Der Herr Obrist Lieutenant Sapieha.

Das Jagen haben dirigirt
Jhro Exc. Herr Oberhofjägermeister 

Graf Wolfersdorff.
Beym Jagen haben Dienste geleistet:
Herr Kammerjunker und Oberforstme-

ister von Gablenz.
Herr Kammer und Jagdjunker von 

Arnim.  Herr Jagdpage v. Geusau und 
v. Leipziger. Jagd Volontair Pflug; 
Wildmeister Stockmann. Hofjäger 
Schreyer, Leibschütz Pezold.

Die Oberfoerster:
Breyther, Bormann, Eckhard,
Die Foerster:
Schubert, Angermann, Stockmar; 

Richter, Eichler, Homburg,
3. Kozlowski, Wap, Rode, Prokopowicz, 

Urepkiewicz.
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ani razu; Król również strzelał po mistrzowsku. Gdy tylko żubr padał 
pod strzałami myśliwych, pikierzy trąbili fanfary. Gdy polowanie się 
skończyło, Ich Moście dokonali przeglądu trofeów uporządkowanych 
na rozkładzie; zabita zwierzyna została zważona(2) i rozdana wśród 
chłopów. To właśnie po tym polowaniu król polecił dla jego upamięt-
nienia wzniesienie obelisku, o którym była wzmianka powyżej.

Od tego czasu nie było już tak okazałego polowania w puszczy 
Białowieskiej. Stanisław August król Polski, następca Augusta III, 
nie miał pasji do polowania; niemniej uczestniczył w kilku z nich 
w towarzystwie swoich faworytów. Donosi się, że podczas jednego 
z polowań rozwścieczony żubr zaatakował myśliwego na koniu, po-
rwał wierzchowca rogami i zmiażdżył go, podczas gdy jeździec zdołał 
się uratować dzięki temu, że zręcznie zaczepił się o gałąź drzewa.

Jakkolwiek łowiectwo narodowe wróciło do swojej dawnej pro-
stoty, to polowanie w puszczy pozostaje wcale nie mniej interesujące 
dla cudzoziemca, który odwiedzi to miejsce po raz pierwszy. Wyobraź-
my sobie widowisko, jakie tworzy gromada przeszło stu myśliwych 
w szarych mundurach z zielonymi wyłogami, z której jedna część kon-
na a druga piesza; jedni prowadzący sfory psów, drudzy oznajmujący 
dźwiękami rogów zbliżanie się do puszczy, podczas gdy z drugiej strony 
miasteczka schodziło się kilka setek chłopów naganiaczy, którzy w bru-
natnych ubraniach, w sandałach wykonanych z kory drzew i z dzikim 
spojrzeniem, tworzyli grupę dziwaczną i ponurą. W polowaniach tego 
rodzaju leśnicy dyrygują wszystkimi ruchami. Orszak myśliwych, któ-
rego widok przedstawiamy na winiecie tu załączonej, składa się zwykle 
z 40 do 50 małych wózków lub sań zimą i myśliwych pieszych i kon-
nych ruszających po danym sygnale, by udać się do wyznaczonego miej-
sca. Po przybyciu naganiacze kierowani przez myśliwych idą zająć linię 
naganki, podczas gdy strzelcy udają się na swoje posterunki; jeden strzał 
ze strzelby jest zazwyczaj sygnałem otwarcia polowania.

Opiszemy tu w kilku słowach wyniki dwóch polowań, w których 
uczestniczyliśmy w tej interesującej puszczy, jedno we wrześniu roku 
1821, drugie w lutym roku 1823.

(2)  Mała remiza, którą zauważamy po lewej stronie zamku, musiała być zbudowana do tego 
celu.
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Przyjechawszy po raz pierwszy do Białowieży (we wrześniu), 
postanowiliśmy dokonać kilku naganek bez strzelania, po to by roz-
poznać teren i oswoić się z widokiem żubra. Pierwsza miała miejsce 
w odległości dwu mil na południe od Białowieży. Okrążyliśmy rejon 
bardzo gęstych lasów liściastych o powierzchni 1500 mórg. Na po-
czątku naganki spotkaliśmy trzy łosie wypłoszone przez psy; jeden 
przebiegł kłusem w odległości dwudziestu kroków od nas; drugi za-
trzymał się na kilka minut tuż obok; pod koniec naganki tuż przy nas 
pojawiły się w tym samym czasie co naganiacze dwa żubry, jeden stary 
i jeden młody dwuletni; szły dosyć powolnie, psy posuwały się za nimi 
bardzo blisko, lecz nie śmiały ich zaatakować.

Drugą nagankę w innym kierunku urządziliśmy 20 września.  
Naganiacze mieli rozkaz posuwać się w linii prostej i zwartej; psy tego 
samego dnia pognały liczne stado żubrów, które przeszło niedaleko 
nas, miażdżąc w ucieczce drzewa grubości ramienia; dostrzegliśmy 
bardzo wyraźnie pięć osobników.

Nazajutrz, gdy nasze towarzystwo myśliwych zostało uzupełnione 
przybyciem kilku oczekiwanych osób, zdecydowaliśmy się strzelać do 
żubra 22 września. Wybrany do naganki rejon liczył kilka niedźwiedzi 
i od 10 do 15 żubrów. Gdy polowanie się zaczęło, jeden niedźwiedź 
zawrócił z drogi, kierując się w stronę naganiaczy, by ich zaatakować, 
ci przerwali linię i pozwolili zwierzęciu umknąć przed pogonią my-
śliwych; tego samego dnia strażnik puszczy Białowieskiej lekko zranił 
żubra. Trwające nieprzerwanie polowanie nareszcie dnia 23 września 
zwieńczyło nasze wysiłki i spełniło nasze nadzieje. Naganka prowadzo-
na wedle nakazu skierowała stado 15 żubrów i kilku cieląt wprost na li-
nię myśliwych; leśnik z Białowieży był pierwszym i jedynym myśliwym, 
który oddał strzał; róg, którego dźwięk rozbrzmiał niebawem, oznaj-
mił nam, że żubr dopiero co został zabity. Wszyscy pobiegli do miejsca, 
gdzie leżało zwierzę; był to samiec siedmioletni, zastrzelony z odległości 
dwudziestu kroków i trafiony jedną kulą w pierś. Trzeba było wyrąbać 
siekierą drogę w poprzek puszczy, by przenieść tego kolosa, zwołano 60 
mężczyzn, by usadowić go na wozie. Cały orszak myśliwski towarzyszył 
zwierzęciu aż do wioski, gdzie przygotowano jego skórę do wypchania.

Nazajutrz zrobiliśmy polowanie na łosia, lecz nie powiodło się; 
spotkaliśmy tylko dziki i sarny; w drugim polowaniu zobaczyliśmy 
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kilka łosi, lecz chybiliśmy wszystkie; psy nagoniły stado 50 żubrów, 
które zboczyły z drogi naganki i weszły na łąkę, gdzie pasły się nasze 
konie uwolnione z uprzęży; przestraszone, zerwały liny trzymające je 
na uwięzi i uciekły.

W lutym roku 1823 puszcza Białowieska ukazała się nam w swo-
ich najpiękniejszych szatach zimowych. Śnieg, który pokrywał ziemię, 
ułatwiał jazdę saniami, a umiarkowana temperatura, która tu panowa-
ła o tej porze roku, najbardziej sprzyjała polowaniu. Dnia 13 lutego 
weszliśmy w puszczę, by udać się do Królowego Mostu, gdzie mieszka 
zarządca tego lasu i gdzie mieli się zebrać myśliwi. Na drugi dzień spo-
żyliśmy obiad godny puszczy rozciągającej się przed nami: składał się 
z szynki niedźwiedziej, mięsa łosia, dzika i młodego żubra rozszarpa-
nego poprzedniego dnia przez wilki. Zaczęliśmy polowanie na łosia. 
Na sześć napotkanych, cztery zginęły. Następnego dnia polowaliśmy 
na dzika; w rejonie wybranym do naganki było ich czterdzieści; zosta-
ły nagonione przez naganiaczy i psy, lecz szybkość, z jaką rzuciły się 
na linię myśliwych, uczyniła nasze wysiłki daremnymi i ustrzeliliśmy 
tylko sześć z nich. Następnego dnia chcieliśmy zrobić polowanie na 
niedźwiedzia, ale ponieważ sprawozdania, jakie otrzymaliśmy od lu-
dzi wysłanych do przypuszczalnych legowisk, skąd mieliśmy zamiar 
naganiać je psami, były niepewne lub niekorzystne, zarzuciliśmy ten 
zamysł; postanowiliśmy więc polować na żubra. Ponieważ strażnicy 
leśni zapewnili nas o obecności starego żubra w pobliżu Białowieży, 
udaliśmy się do wskazanego miejsca i wkrótce po otwarciu naganki 
żubr nękany przez psy, po nadaremnych próbach przebicia się przez 
linię naganiaczy, rzucił się z furią na strzelających i został śmiertelnie 
trafiony; był to samiec dziesięcioletni, tego samego wzrostu co żubr, 
który został zabity w roku 1821. Jego broda i włosie były zbyt krót-
kie pomimo pory roku, podczas gdy widziane przez nas tutejsze żubry 
miały jeszcze sierść zimową. Został ów osobnik przetransportowany 
do Warszawy, gdzie miano go wypchać(3). Podczas następnych dni do-
konaliśmy kilku naganek, aby zapolować na wilka i dzika, spotkaliśmy 
kilka stad żubrów, bardzo mało dzików i zabiliśmy tylko jednego wilka.

(3) Znajduje się on obecnie w Muzeum Szkoły Leśnictwa w Warszawie.
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Wróćmy na chwilę do odległych czasów, kiedy strzelba nie była 
jeszcze znana, kiedy żubr w tym kraju był jeszcze bardzo rozpowszech-
niony i gdy polowanie na grubą zwierzynę było jedną z głównych 
rozrywek i ćwiczeniem wojennym dawnej kawalerii, i zbadajmy też 
metody stosowane w polowaniach na żubra.

Polowanie na żubra musiało niegdyś być przedmiotem szczegól-
nego zainteresowania, skoro było opiewane przez poetów; dowodzą 
tego dwa poematy, wydrukowane w Krakowie na początku XVI wieku, 
dziś jednakowoż bardzo rzadkie: jeden mówi o żubrze i o polowa-
niu na to zwierzę (de Bisonte et ejus venatione)d i został napisany 
przez niejakiego Hussoviana dla papieża Leona X, ale że Ojciec 
Święty zmarł nagle, praca została dedykowana królowej Polski Bonie;  
drugi poemat zatytułowany: „O przybyciu żubrów” (de adventu Bi-
sontuum)e jest anonimowy i zawiera tradycyjny przekaz o przybyciu 
żubrów do tego kraju.

Pomimo starań, jakie podjęliśmy, żeby odnaleźć obie prace, nie 
udało nam się ich uzyskać. Notatka literacka o Hussovianie, z którą 
zapoznaliśmy się, dowodzi, że te dwie prace są od dawna rzadkością(4).

Pisarze ci, jak również kilku innych, takich jak Cromerus, Her‑
berstein, Stella, Gesner, etc., podają następujące szczegóły dotyczące 
metody stosowanej wówczas na Litwie i w Polsce podczas polowania 
i łapania żubra.

Wymagano od myśliwego dużo siły, zręczności i wytrwałości. Do 
polowania na żubra wybierano brzegi lasu niezbyt gęstego; myśliwi 
uzbrojeni w oszczepy chronili się przed atakami zwierzęcia, kryjąc się 
za drzewami. Jak tylko żubr został nagoniony przez psy na to miejsce, 
rzucał się z wściekłością na pierwszego napotkanego myśliwego, który 
wówczas, nie ukazując się w pełni, musiał trafić zwierzę oszczepem, 
podczas gdy drugi myśliwy drażnił zwierzę krzykami i uderzeniami 

(4)  Janociana, sive clarorum atque illustrium Poloniae auctorum Misc. L. I. Varsoviae et Lip-
siae 1776. Elegiam quoque scripsit (Hussovianus) de Bisonte et ejus venatione, quæ ab 
Hieron: Victore anno 1523. forma 8. est excusa, e publica autem Bibliotheca Zalusciana a 
Literato quodam raptore, poëtaque ipso praecellenti, modo astutissimo ablata.

d Dosłownie: „żubr i jego polowanie” [przyp. Ch.J.C.].

e Dosłownie: „nadejście żubra” [przyp. Ch.J.C.].
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oszczepem, aż wreszcie żubr padał osłabiony zbyt dużą utratą krwi. 
Gdy zdarzało się, że zwierzę zbyt wojowniczo zaatakowało myśliwe-
go, wtedy ten ostatni rzucał przed nim czerwony kapelusz i uciekał, 
a rozjuszony żubr atakował ten przedmiot.

W przypadku wielkich polowań, teren, gdzie znajdowały się 
żubry, był otaczany przez chłopów, wznoszono płot z powalonych 
drzew, budowano rodzaj amfiteatru dla widzów i polowanie, jak już 
powiedzieliśmy, odbywało się przy użyciu oszczepów.

Polowanie zarządzone przez Zygmunta Wielkiego, księcia Litwy 
(zmarł w roku 1440), dla ukarania zbrodniarza z jego dworu, było 
pewnie kierowane w ten sam sposób. Skazańca ubrano na czerwono 
i wystawiono na ataki żubrów, które rozszarpały go na strzępy(5).

Królowa Polski Helena, małżonka króla Aleksandra, o mało nie 
straciła życia na takim polowaniu. Kilka żubrów rozwścieczonych rzu-
ciło się gwałtownie na amfiteatr, gdzie znajdowała się królowa, obaliło 
słupy, rusztowania się zawaliły i z trudem wyratowano królową(6).

Na Podolu, gdzie puszcze nie były tak rozlegle jak w innych czę-
ściach Polski i gdzie znajdowało się dużo wrzosowisk, polowanie na 
żubra odbywało się konno. Rzesza jeźdźców na dobrych koniach, 
uzbrojona w groty, łuki i strzały okrążała z dala stado żubrów; koło 
utworzone przez myśliwych kurczyło się powoli i jak tylko jakiś żubr 
oddalił się od stada, jeździec zbliżał się, by podrażnić go strzałą albo 
przebić grotem; rozzłoszczone zwierzę rzucało się na swego wroga, 
który uciekał, podczas gdy drugi myśliwy ścigał i żwawo nacierał na 
żubra, który w końcu padał powalony na ziemię(7).

Do odławiania żywych żubrów stosowano następującą metodę.
Podczas dużych śniegów, gdy zwierzęciu brakło pastwisk, wybie-

rano w miejscach uczęszczanych przez żubry młode, giętkie, ale dość 
grube drzewo, które naginano do ziemi i przymocowywano lekko do 
słupa; następnie do szczytu drzewa przywiązywano pętlicę, pod którą 

(5) Czacki. Loco cit. 260.

(6) Husovian napisał poniższe wiersze na ów temat: 
  Indignata sua spectacula caede parafi,
  Instantem voluit nobilitare necem.

(7) Gesner, Johnston i inni dawni przyrodnicy opisali takie polowania w swoich pracach.
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podwieszano snop siana, tak żeby żubr, aby po nie sięgnąć, musiał 
włożyć głowę do pętlicy. Przy pierwszym ruchu zwierzęcia, by chwy-
cić pożywienie, drzewo się prostowało, a żubr złapany w pętlicę wpa-
dał żywy w ręce myśliwych zaczajonych po bokach.

Jeśli znano dokładnie miejsca, przez które przechodził żubr, na-
ginano drzewo nabite długimi, spiczastymi, żelaznymi kolcami; przy 
najmniejszym ruchu zwierzęcia, by wymusić przejście, drzewo odska-
kiwało i żelazne szpikulce raniły je śmiertelnie.

Zimą znów łapano żubry w rowy, lekko przykryte krzakami, gdzie 
zwabiano je sianem.

W celu schwytania żywego żubra wznoszono w lasach małe za-
grody, które zamykano mocnymi palisadami o szerokich, otwartych 
do wewnątrz drzwiach, te z kolei przy najmniejszym dotknięciu same 
się zamykały z pomocą prostego mechanizmu. Zwierzę wabiono sto-
sem siana wrzuconym do tak zbudowanej zagrody; wtedy, aby zapa-
nować nad żubrem, zmuszano go głodem, by wszedł do dużej klatki 
stojącej przed otworem drzwiowym, gdzie wrzucano paszę. Gdy tylko 
żubr do niej wszedł, klatka zamykała się sama za pomocą brony(8).

W tych odległych czasach książęta sarmaccy z pasją uprawiali po-
lowanie na żubra, czego dowodzą nie tylko pieśni narodowe o polo-
waniu na żubra, zapamiętane przez lud, lecz również pewne obyczaje 
i szczególne reguły przestrzegane na dworze dawnych królów Polski, 
a dotyczące sposobu krojenia pieczeni z żubra, jaką podawano na kró-
lewskim stole.

(8)  Masecovius wzmiankuje tę metodę w swojej rozprawie, którą zacytowaliśmy, i mówi,  
że była stosowana za jego czasów w Prusach przy łapaniu żubra. Nawet dołącza sztych. 
I rzeczywiście, metoda ta jest tak prosta, że można by z powodzeniem posłużyć się nią 
jeszcze dziś.
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Zar ząd zanie

W KRAJU, którego zaludnienie jest jeszcze dalekie od tego, by 
odpowiadać poziomowi żyzności gleby; w kraju pokrytym 

wielkimi puszczami, które dzielą swe granice wyłącznie z polami, 
gdzie przemysł jest jeszcze tak ograniczony, że wytwory lasów 
pozostają niewykorzystane; w takim kraju zagospodarowanie lasów 
państwowych, nawet w stosunkach najkorzystniejszych, napotyka 
ogromne trudności, a gospodarka leśna pozostaje tu w powijakach.

Wartość jedynie produktów leśnych jest samoistną gwarancją 
sukcesu gospodarki; jednakże żadna ustawa nie może podnieść tej 
wartości do poziomu, jaki przynosi produkcja innych branż gospodarki, 
jak również żadne rozporządzenie nie jest w stanie doprowadzić 
rozwoju gospodarki leśnej do takiego poziomu, aby mogła ona stać 
się podstawą gospodarki krajowej.

Jednakże to właśnie w czasie, gdy przemysł kraju zasobnego 
w drewno nie jest jeszcze rozwinięty, pojawia się nam moment 
najbardziej sprzyjający, aby ustanowić dla potomnych mądre 
zarządzanie lasami.

Gdy przestarzałe obyczaje nie zostały jeszcze podniesione do 
rangi praw i nie ograniczają własności lasów, wtedy istnieje jeszcze 
możliwość zmiany ich granic; można jeszcze bez przeszkód podzielić 
i zaokrąglić obszary zalesione; tu zmniejszyć ich obfite występowanie 
karczowaniem, tam zaś uzupełnić braki sztucznym zalesieniem 
i spowodować, by stabilne drzewostany znajdowały się w miejscach 
najbardziej dla siebie właściwych a najmniej przydatnych dla rolnictwa; 
takie projekty gospodarcze, gdyby chciało się je zastosować w kraju 
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o już rozwiniętej kulturze, byłyby tylko pobożnymi życzeniami(1).
Polska, Litwa i większa część Imperium Rosyjskiego znajdują się jeszcze 
obecnie w tym okresie, który tak bardzo sprzyja tworzeniu podwalin 
dla gospodarki leśnej, lecz gdy przyjrzeć się, jak szybkie postępy czynią 
w rozwoju, kres tej pomyślnej epoki wydaje się bardzo bliski. Kraje 
te posiadają na ogół obfitość drewna więcej niż wystarczającą dla 
krajowego przemysłu. Niemniej znajdują się też w nich lasy, których 
powierzchnia jest duża, ale są przerzedzone, zrujnowane i wytrzebione 
ze zwierzyny. Istnieją nawet rejony, gdzie mieszkańcy są drewna 
całkowicie pozbawieni. Resztki pierwotnych puszcz o powierzchni 
i bogactwie jak ta, którą się zajmujemy, są nieliczne.

Położona na Litwie Gubernia Grodzieńska, która nas tu szczegól-
nie interesuje, liczy na powierzchni 633 mil kwadratowych 480 000 
mieszkańców, którzy są rolnikami. Zarówno wytwórnie, jak i warsz-
taty rękodzielnicze są tu jeszcze bez znaczenia. Można liczyć, że ¼ tej 
powierzchni, czyli 158 mil kwadratowych zajmują puszcze, a w tym 
79 mil należy do Korony. W obliczeniach tych puszcza Białowieska 
stanowi największy obszar.

Jeśli rzucimy okiem na mapę, to łatwo zauważymy, że okolice 
puszczy, głównie te, które są częścią powiatu białostockiego i okręgu 
Brzeskiego, na powierzchni blisko 60 mil kwadratowych są prawie 
całkowicie pozbawione lasów. Mieszkańcy tych regionów używają 
torfu jako opału i bardzo cierpią z powodu braku drewna.

Zważywszy na lokalizację puszczy położonej w pobliżu wód 
spławnych (żeglownych) uchodzących do Bałtyku, uwzględniwszy 
bogactwo jej produktów, można by sądzić, że należy ona do tych, 
które są dostatecznie dojrzałe, by być użytkowane i podlegać 
specjalnemu urządzaniu, wreszcie, które zasługują na troskliwość 
bardziej szczególną niż cała masa puszcz tego ogromnego Cesarstwa, 
które, ze względu na okoliczności wskazane przez nas powyżej, nie są 
jeszcze wszystkie podatne na taką troskę.

(1)  Ameryka Północna odpokutowuje dziś błąd, jaki zrobiła dokonując bez systemu odpowied-
niego ani zasad ekonomicznych, wykarczowania swoich puszcz, bowiem musi podjąć kosz-
towne uprawy wzdłuż wybrzeży, gdzie wycięte puszcze nie tylko dostarczały mieszkańcom 
potrzebnego im drewna, ale chroniły jeszcze wnętrze kraju przed burzami i mrozami.



98

Rozdział 1.

Zarząd  i  ro zporządzenia 

DO KOŃCA dawnej regencji polskiej na Litwie (1795), słowa: 
„zarząd i gospodarka leśna” były nieznane. Większa część dóbr 

państwowych znajdowała się w rękach dzierżawcówa (Starostów), 
którzy wpłacali bardzo niewielką należność do kasy Państwa, 
a gospodarstwami i lasami zarządzali według własnego uznania. W tym 
samym czasie w swoich dobrach dziedzicznych szlachta posiadała 
wszystkie prawa równe monarsze, bez żadnego ich ograniczenia.  

Dotąd mieszkańcy, nie mając żadnego rozeznania co do wartości 
lasów, bezustannie przyczyniali się do ich niszczenia. Rolnik ścinał lasy 
i je karczował, gdzie mu się podobało, pasterz prowadził swoje stada 
tam, gdzie znajdywał pastwiska, i podpalał często rozległe puszcze po 
to, by ulepszyć paszę; myśliwy zabijał bez różnicy wszelką zwierzynę 
znajdującą się w zasięgu strzału jego strzelby lub kłów jego psów. 
Naturalnym skutkiem takiego braku porządku było, że puszcze zostały 
przeorane pługiem w sposób nieregularny i szkodliwy, lasy zostały 
zdewastowane siekierą, mnóstwo małych osad powstało w środku 
puszcz, zabrakło całkowicie lasów w pewnych miejscach, uderzająco 
kontrastując z nadmierną obfitością lasów w innych, a zwierzyna 
znikła, osiedlając się wyłącznie na moczarach lub w niedostępnych 
zakątkach. Widziano tylko nieliczne wyjątki w tych spustoszeniach 
leśnych; główne znajdowały się w dobrach przeznaczonych na 
utrzymanie królewskiego domu (stołowe dobra). Te ostatnie nie były 
jedynie w gestii Starostów, lecz zarządzali nimi urzędnicy królewscy, 
według rozkazu właściwego jak na ten czas, który przynajmniej 
odznaczał się pewnym systemem ochrony.

a  Dosłownie: „właścicieli emfiteutycznych”, czyli długoterminowych, wieczystych [przyp. 
Ch.J.C.].
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Puszcza Białowieska należała do dóbr królewskich, a ponieważ 
umożliwiała wspaniałe łowy, była również ulubioną puszczą Monar-
chów. Tym można wytłumaczyć, jak mogły utrzymać się dotąd owe 
bogactwa lasów i zwierzyny, pomimo niesprzyjających okoliczności 
dla tej gospodarki gdzie indziej i rujnujących inne puszcze.

Sądzimy, że przede wszystkim dawne zarządzanie tutejszą puszczą 
zasługuje na krótką wzmiankę.

Jej granice obejmowały wówczas dzisiejsze lasy Cesarskie i lasy 
prywatnych właścicieli, położone na lewym brzegu Narwi. Całość 
tych lasów tworzyła odrębny rejon zarządzania. 

Strażnik generalny łowów mieszkał w zamku w Białowieży i kie-
rował wszystkim, co dotyczyło dbałości o puszczę i o polowania. 
Dozorował spory arsenał sieci i desek(1), jak również sforę złożoną 
z rozmaitych ras psów. Małe gospodarstwo w Białowieży otrzymywał 
jako pensję. Miał pod swoją władzą 13 strażników leśnych i 120 my-
śliwych. Jego zwierzchnikiem był zarządca generalny dóbr Króla.

W ostatnich czasach, czyli za panowania Stanisława Augusta, 
stanowisko to piastował hrabia Tiesenhaus, który się wielce zasłużył 
w ulepszeniu owych dóbr; użył on wszystkich sposobów, by wprowa-
dzić tu porządek i rozwinąć przemysł. On właśnie polecił pomiary 
puszczy i podzielenie jej na straże, i pierwszy pomyślał o uzyskaniu 
z puszczy jakichś dochodów. Choć nie posiadał wiedzy z zakresu nauk 
leśnych i nie mógł wobec tego jej zastosować, to jego ulepszenia od-
znaczały się wielkim duchem porządku, którego ślady nie uległy za-
tarciu do dziś.

W tamtych czasach żubry były chronione tak starannie, jak dziś 
i choć nie było zarządzeń Króla w tej sprawie, nikt nie polował na 
nie. Prywatni właściciele puszcz sąsiednich oświadczyli, że nie chcą 
w żadnym wypadku polować na to zwierzę, nawet gdyby przecho-
dziło przez ich teren i można sądzić, że czynili tak tylko po to, aby 
przypodobać się swojemu władcy, gdyż nic ich do tego nie zmuszało.

Jest bardzo wątpliwe, by polowanie na żubra było kiedykolwiek 
uważane jako prawo monarsze korony Polskiej; nie tylko brak o tym 

(1)  Budynek ten jest przedstawiony na winiecie tytułu; widać go przy wielkiej Lipie po prawej. 
Podczas ostatniej wojny oddziały wojskowe, które tędy przeszły, całkowicie go splądrowały.
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śladu w dawnych statutach, to jeszcze ogólne zniknięcie tej zwierzy-
ny zewsząd z wyjątkiem puszczy Białowieskiej, raczej nie czyni tego 
stwierdzenia prawdopodobnym.

Czasami władcy rezerwowali sobie polowanie na żubra w listach 
nadających inwestytury, czego dowodzi między innymi przykład po-
dany przez Czackiego (2).

Regencja rosyjska zmieniła wszystkie te rodzaje nieokreślonych 
i niekorzystnych dla puszcz stosunków. Zlikwidowano Starostwa, 
nie wyłączano już spod administracji ogólnej specjalnych majątków 
władcy i przyjęto za przykładem innych państw europejskich, że lasy 
państwowe najlepiej jest poddać szczególnie dostosowanemu do nich 
sposobowi zarządzania.

Rozwój tej nowej branży administracyjnej dokonał się w roku 
1804 i do tej pory objął całą część europejską Imperium.

Istnieje w Petersburgu generalna dyrekcja puszcz i majątków, kie-
rowana przez radcę państwowego i podległa Ministerstwu Finansów. 
Na czele zarządu państwowych puszcz każdej guberni stoi konserwa-
tor (Oberforstmeister) podlegający bezpośrednio generalnej dyrekcji.

Puszcze państwowe każdego rejonu guberni są zarządzane przez 
gospodarza puszcz (Forstmeister). Podzielone są na Straże pod nadzo-
rem strażników, z których każdy ma kilku myśliwych do pomocy i dla 
usług policji.

Zarządzanie lasami Imperium oparte jest na dekrecie (ukaz) Jego 
Cesarskiej Mości Aleksandra I, który nakazał chronić lasy państwowe 
przed spustoszeniami, przeprowadzić ich pomiary, opisywać je i dzie-
lić, części zbędne oddać rolnictwu, powiększyć sztucznie miejsca, gdzie 
brak lasów, wprowadzić dobre urządzenie lasu, zaopatrzyć w drewno 
rejony, którym go brakuje oraz marynarkę cesarską.

Te kilka słów zawiera wszystko, co potrzebne dla doskonałej 
organizacji lasów; jednakże jeśli się weźmie pod uwagę stan rozwoju 
kraju, jego stosunki miejscowe, takie, jakie określiliśmy na samym 
początku rozdziału, i trudności, jakie z tego wynikają dla gospodarki 

(2)  Książę Warszawy przekazał w roku 1436 niejakiemu Michałowi z Ziemianowic dobra Za‑
tor wraz z lasami i prawem do polowania, jednakże „exceptis Centauris (Żubrów) et Tigri‑
dis (Rysiów)”.
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leśnej, dojdzie się łatwo do przekonania, że zastosowanie tego dekretu 
nie może być sprawą kilku lat.

Do trudności spowodowanych przez ogromną powierzchnię lasów 
Korony, przez uderzający kontrast między brakiem a obfitością lasów, 
przez słaby popyt wewnętrzny, dochodzi jeszcze brak dobrych leśników.

Zważywszy dużą powierzchnię puszcz, już same ich pomiary są 
gigantyczną pracą, której jeszcze nie dokończono od czasu publikacji 
dekretu wyżej wspomnianego.

Z powodu braku zbytu, dochody z nich są tak liche, że zaledwie 
dostarczają funduszy na uposażenia urzędników leśnych i na pokrycie 
kosztów pomiarów.

Spostrzegłszy te niedogodności, Rząd rosyjski w swej troskliwości 
otworzył w różnych miejscach szkoły leśnictwa, lecz dobroczynny 
efekt tych instytucji może się rozpowszechnić tylko powoli w tym 
rozległym Imperium.

Zresztą w epoce, kiedy wszelki postęp dokonuje się tak szybko, 
trzeba zostawić czas na otwarcie się źródeł zbytu dla, mówiąc ogólnie, 
wszystkich lasów państwowych, gdyż przypadki poszczególne kilku 
pojedynczych, dobrze zagospodarowanych lasów, nie mogą decydować  
o stanie całości. Póki co, dyrekcja dużo dokona kończąc pomiary lasów 
państwowych i zdobywając materiały potrzebne do wprowadzenia 
doskonałego urządzania lasu.

Puszcza Białowieska, która już ukazuje się jako dojrzała do tego, by 
ją użytkowano, należy, jak wiemy, do powiatu Prużańskiego Guberni 
Grodzieńskiej. Wszystkie państwowe puszcze tego powiatu tworzą, 
według generalnego zarządu, okręg gospodarza puszcz. Ten, od któ-
rego zależy puszcza Białowieska, mieszka na jej krańcu, w Królowym 
Moście, gdzie znajduje się jego siedziba.

Puszcza Białowieska stanowi największą część tego okręgu; dzieli 
się na 12 Straży, które już znamy; każda z nich ma swojego leśnika po-
siadającego ustanowioną dla niego placówkę na obrzeżu. Uposażenia 
owych leśników są ograniczone i wynoszą jedynie od 40 do 100 mórg 
ziemi, do 20 wozów siana i do pańszczyzny od 2 do 5 chłopów.

Każda Straż ma pewną liczbę myśliwych, którzy prawie wszyscy 
mieszkają w wioskach znajdujących się na obrzeżach puszczy; poza 
tym posiadają małe chatki pośrodku lasu, gdzie czasami spędzają noc. 
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Każdy z nich posiada dla własnego utrzymania 30 mórg ziemi i 10 
wozów siana i jest poza tym wyposażony przez Rząd.

Zarządca lasów zajmuje się równocześnie kasą; odbiera pieniądze 
za sprzedane produkty leśne i okresowo przekazuje je do kasy powia-
tu. Leśnicy są w pewnym sensie jego kontrolerami, bowiem to oni 
dostarczają produkty kupcom.

W roku 1802 Jego Cesarska Mość Aleksander I zainteresował się 
tą puszczą z powodu rzadkiej zwierzyny, jaka się w niej znajdowała. 
Cesarz dał w tym czasie(3) wojskowemu gubernatorowi Litwy, Baro-
nowi de Bennigsenowi, nakaz, aby starannie utrzymywał żubry i po-
służył się mieszkańcami kilku wiosek w tym celu.

Zgodnie z nakazem, bez którego żubry by całkowicie wyginęły, władze 
opublikowały specjalne rozporządzeniab. Już nie było wolno ich zabijać bez 
osobistego zezwolenia Jego Mości, a stan ich był corocznie kontrolowany.

Rozporządzenie to miało także inny skutek, a mianowicie taki, że 
z obawy, iż nie spełnią otrzymanego nakazu, urzędnicy ograniczyli ścinkę 
drzew, by nie niepokoić zwierzyny.

(3) 

b  Dosłownie: „rozporządzeń”, liczba mnoga w tym akapicie, a liczba pojedyncza w następ-
nym [przyp. Ch.J.C.].

Господинъ Генералъ отъ Кавалерии и 
Литовской военный Губернаторъ Баронъ 
Бенигсенъ! 
По редкости породы находящихсъя Литo- 
вской губернии въ Беловежскомъ лесе зверей 
так называемыхъ Зубровъ, призкалъ Я за 
благо, для охранения ихъ отъ битья и пуганья 
и для прокормления, приписать по прежнему 
дереви оставшиеся отъ Брестской Економии: 
Цвирки, Панасюки, Каменики и Мызинары 
Пауцкие. Въ следcтвие чево повелеваю вамъ, 
сообразя местныя обстоятельства, положить 
на меру и представить на утверждение 
Правительствующему Сенату, какое облег- 
чение вместо сей повинности должно сделать 
Крестьянамъ. 
Пребываю вамъ Благосклонный.
Въ С. Петерсбурге Сентябра 10 дня 1802 года. 
На подлинномъ подписано собственною Его 
Императорскаво Величества рукою, 
тако: Александръ.

Generał Kawalerii i gubernator wojsk li-
tewskich Baron Bennigsen! 
Ze względu na rzadkość rasy zwierząt  
z tzw. prowincji Litewskiej w puszczy Bia‑
łowieskiej, tak zwanych żubrów, wezwałem 
na dobre, aby uchronić je przed biciem  
i przerażeniem oraz do karmienia, aby przy-
pisać drzewa, które pozostały z gospodarki 
Brzeskiej: Czwirki, Panasiuki, Kamieniki  
i Mizynary Pauckie. 
W rezultacie rozkazuję wam, biorąc pod 
uwagę lokalne okoliczności, zmierzyć  
i przedłożyć Senatowi Cesarstwa zgodę, 
jaką ulgę powinni zrobić Chłopi zamiast tej 
służby.
Zostaję z tobą.
W Petersburgu 10 września 1802 roku.
W oryginale podpisanym własnoręcznie 
przez Jego Wysokość, 
taco: Aleksander.
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Przed kilkoma laty nakazano przeprowadzić nowe pomiary, które 
miały być zrobione przez uczniów petersburskiej szkoły leśnej. W roku 
1823 prace te nie były jeszcze zakończone.

Uporządkowania takie, jakie nakazuje dekret Cesarski, będą do-
konane prawdopodobnie dopiero po skończeniu nowych pomiarów. 
Jednakże znajduje się już w aktach rozporządzenie generalnej dyrek-
cji puszcz z datą 1816 roku(4). Rozporządzenie to dotyczy głównie 
ochrony i pilnowania żubrów, przewiduje przypadki ich zaginięcia 
w sąsiednich lasach prywatnych i konieczność usunięcia małych osad 
powstałych w środku puszczy, głównie chodzi o Pogorzelec i Teremi‑
sko, jako mogące szkodzić zarządzaniu lasem i polowaniu. Domaga 
się równocześnie mapy i opisu puszczy, jak również listy placówek 
służbowych.

Instrukcje dotyczące organizacji administracji wewnętrznej, czyli 
urządzenia opartego na rozległym planie, na spożytkowaniu i przy-
gotowaniu produktów leśnych jeszcze nie istnieją. Wydane instrukcje 
dotyczą jedynie administracji leśnej całego Imperium w ogóle. Dali-
śmy już zarys tej administracji pod względem jej znaczenia i ogrom-
nego rozmiaru tego przedmiotu. Analiza bardziej szczegółowa tych 
instrukcji nie byłaby tutaj na miejscu.

(4) Jest podpisane przez pana Senatora Łanskiego z datą 26 sierpnia 1816 roku, Petersburg.
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T O, CO PRZEDSTAWILIŚMY w poprzednim rozdziale, powinno 
ułatwić zrozumienie, że w tej puszczy źródła zbytu nie są jeszcze 

otwarte, oraz że szczegóły dotyczące gospodarki krajowej nie są 
jeszcze dopracowane; a zatem nie może być tu mowy o racjonalnym 
urządzaniu lasu w prawdziwym jego znaczeniu.

Ograniczymy się więc w niniejszym opracowaniu do wskazania, 
w jaki sposób produkty leśne są tu wykorzystywane i do równoczesnego 
spojrzenia na Litwę w ogóle.

Eksploatacja mechaniczna lasów w puszczy Białowieskiej miała 
pewne znaczenie przez jakiś okres. Było to pod koniec regencji 
polskiej, pod kierownictwem Tiesenhausa, i na początku obecnej 
regencji. W tamtym czasie wycięto część lasów na potrzeby marynarki 
i spławiano je do Gdańska, wytwarzano potaż i smołę i zapewniano 
utrzymanie kilku hut szkła położonych na skraju puszczy.

Te ostatnie nie przetrwały długo, lecz zupełnie nie zadbano o to, 
by powiększyć zbyt wewnętrzny w okolicach pozostawionych bez 
lasów, co by ulżyło mieszkańcom, gdyż widziano tę puszczę raczej jako 
dobra Korony aniżeli jako dobro publiczne.

Wykonanie cięć w tych lasach było zawsze takie samo; było ono 
oparte na cięciach selekcyjnych, sposobie stosowanym od czasów 
niepamiętnych i jeszcze dziś we wszystkich lasach Litwy i w dużej 
części lasów prywatnych w Polsce. 

Ukształtowane przez naturę, lasy te posiadają, jak już wiemy, 
drzewa różnego wieku rosnące bez ładu. Zbyt drewna istnieje tylko 
w lasach położonych w okolicach rzek spławnych, lecz w tych 
ostatnich sprzedaje się jedynie najgrubsze pnie. Aby pozyskać takie 
drzewa, trzeba było niegdyś szukać ich w całej puszczy; należy to 
robić także i dziś, bowiem rosną w rozproszeniu. W innych lasach 



Rozdział 2.

105

Urządzanie i użytkowanie lasów

rosnących w oddaleniu od wód, zbyt lasów jest, ogólnie rzecz 
biorąc, mało istotny.

Zapotrzebowanie na drewno opałowe jest zazwyczaj zaspokajane 
przez drzewa leżące; tych, które są potrzebne na budulec, musimy 
szukać w całej puszczy, w taki sam sposób jak grubych pni spławnych.

Obecna administracja puszczy Białowieskiej nie może jeszcze 
porzucić tej metody cięcia, jakkolwiek jest ona wadliwa, gdyż utrzy-
muje cały czas nieregularny charakter drzewostanów. Trzeba czekać, 
aż dzięki energicznym zabiegom rozwinie się zbyt.

Inspektor lasu proponuje rokrocznie swojemu zwierzchnikowi 
pewną ilość drewna suchego. Zgodnie z jego opinią i według oczeki-
wanej sprzedaży ścina się drzewa tu i tam, zwykle wzdłuż dróg, a pra-
ca ta jest wykonywana albo jako pańszczyzna, albo na koszt kupców. 
Ci ostatni to zwykle Żydzi krajowi, z którymi zawierane są umowy; 
kupują oni na spław do Gdańska belki, maszty i drewno na beczki. 
Okoliczni mieszkańcy kupują jedynie drewno budulcowe i opałowe, 
a co do tego ostatniego, to głównie leżaninę, którą pozwala im się za-
brać za małą opłatą roczną. Administracja stara się w ten sposób oczy-
ścić pomału puszczę z drewna martwego i w tym celu poleca ludziom 
odrabiającym pańszczyznę przeniesienie go wzdłuż dróg.

Od czasu, kiedy Litwa została wcielona do Imperium rosyjskiego, 
Rząd polecił oficerom marynarki przeszukanie tutejszych lasów w celu 
wyznaczenia drzew nadających się na maszty albo na budowę statków; 
można jeszcze znaleźć w archiwach w Królowym Moście długą listę 
tych drzew, lecz do tej pory nie zostały one jeszcze ścięte.

Huty szkła już nie istnieją od czasów polskich.
Pod koniec administracji polskiej i na początku obecnej admini-

stracji dochody puszczy Białowieskiej ze sprzedaży drzew wynosiły od 
25 do 30 000 rubli (papierowych), lecz od czasu, gdy zaczęto ograni-
czać użytkowanie, by nie niepokoić żubrów, dochody te zostały zre-
dukowane prawie do zera.

Podobny los spotkał użytkowanie chemiczne, tak że rzucimy 
okiem w tym zakresie na całą Litwę.

Wyrób smoły pojawia się nam w pierwszym rzędzie, jako 
że ma większe znaczenie z powodu rozległych lasów sosnowych 
pokrywających kraj.
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Na Litwie smołę wytwarza się za pomocą małych pieców 
stożkowych o podwójnych ściankach; piece te mieszczą mniej więcej 
od 100 do 150 stóp sześciennych drewna. Praca jest wykonywana 
z wielką ignorancją i bardzo niedbale, toteż smoła rosyjska i polska jest 
zanieczyszczona i złej jakości; Anglicy wolą zawsze smołę szwedzką, 
dlatego też tutejszy produkt źle się sprzedaje w portach i nie wyciąga 
się takich zysków, których należałoby się spodziewać z towaru, do 
produkcji którego kraj posiada tak obfite surowce.

Smoła z brzozy (dziegieć), która także wytwarzana jest w tej pusz-
czy, sprzedawana jest wewnątrz kraju jako smar; służy też do wyprawy 
skóry. Eksportowana jest w dość dużych ilościach do Niemiec.

Produkcja smoły żywicznej, sadzy i olejku sosnowego, choć  
mogłaby być uruchomiona tak jak smoła drzewna przez budników,  
nie jest tutaj praktykowana. Nie wytwarza się również węgla drzew‑
nego z powodu braku zbytu wewnętrznego; każdy kowal wyrabia go 
sam na swoje potrzeby.

Zamiast tego wszystkiego wytwarza się potaż, który jest produ-
kowany na Litwie w sposób równie prosty, jak pomysłowy; jest to 
także jedyny sposób wykorzystania owych wielkich zasobów lasów 
liściastych, jakie się tu znajdują.

Bardzo rzadko używa się tu, ale i na sąsiednim Wołyniu kotłów 
do wyparowywania ługu, którego pozostałości wypala się w małych 
piecykach. Potaż otrzymywany w ten sposób nazywa się potażem 
kotłowym dla odróżnienia od tego, który wytwarzany jest bez tych 
wszystkich przygotowań. Oto sposób stosowany do tego ostatniego.

Ścina się pnie właściwego drzewa liściastego, głównie olszę; w do-
brym miejscu żłobi się wgłębienie okrągłe, które ubija się i osusza za 
pomocą ognia. Otacza się to miejsce wydrążonymi pniami, które na-
pełniane są dobrym ługiem. W środku miejsca układa się na krzyż stos 
z pni drzew, który się podpala. 

Dookoła ognia nieprzerwanie czuwa kilku mężczyzn: zaopatrzeni 
są w łopaty i gdy tylko płomień się podnosi, gaszą go ługiem. W ten 
sposób potaż powstaje naturalnie i opada w dół, gdzie tworzy masę; 
wyciąga się z niego węgle i głownie, by go oczyścić, i nakłada do be-
czek. Tym sposobem część wodnista ługu wyparowuje, a potas (kali) 
łączy się z popiołem. Część węgli również się rozkłada, siarczan po-
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tasu zamienia się na siarczek potasu i tworzy jedną masę spoistą o za-
pachu zepsutych jajek. Potaż ten zawiera na 100 funtów popiołów 
różnych esencji 50 funtów potasu (kali); część siarkowa, którą łatwo 
wyczuć po zapachu, jest znaczna(1). Aby odróżnić ów potaż od tego 
zwanego kotłowym, nazywa się go korytowym i wielu robotników 
i wytwórców woli ten ostatni od poprzedniego. Jego główną zaletą 
jest wielka łatwość rozpuszczania indygo i na ogół jest lepszy do far-
bowania. W Gdańsku płaci się zwykle od 8 do 10 rubli za funt morski.

Dzikie barcie znajdujące się w puszczy Białowieskiej są rzeczą bar-
dzo ważną dla mieszkańców Litwy.

Już dawne statuty litewskie zawierały ustawy dotyczące opieku-
nów pszczół; ci, jak to się robiło niegdyś w Niemczech, wybierali mię-
dzy sobą sędziego, który rozstrzygał ich spory, aczkolwiek ich proce-
dura jest bez wątpienia prostsza od tej stosowanej przez Niemców.

Chłop, który ma prawo mieć barcie, wyszukuje w puszczy drzewo 
odpowiednie do tego celu pod względem wysokości i grubości, zakłada 
w nim barć jak najwyżej od strony południowo-wschodniej i wchodzi na 
drzewo w sposób tak prosty, jak pomysłowy za pomocą jednego tylko 
sznura, który zarzuca wokół pnia w pewnych odległościach aż do szczy-
tu, aby zrobić sobie z niego drabinę. Pracę taką wykonuje się w lutym 
i marcu albo we wrześniu i październiku po to, by barcie dobrze wyschły.

W czerwcu lub w lipcu na krótki czas, zanim pszczoły zaczną 
rojenie, właściciel wchodzi znów na swoje drzewo, uruchamia barć, 
zamyka ją pokrywą, w której wywierca otwór po to, by pszczoły mogły 
wchodzić, i otacza barć gałązkami. Bardzo rzadko taka barć pozostaje 
bez pszczół; najlepszy miód zbiera się na początku lipca, głównie 
w miejscach, gdzie jest dużo lip; nazwa tej odmiany, niezwykle słodkiej 
i aromatycznej, pochodzi od nazwy miesiąca lipca. Za garniec(2) tego 
miodu płaci się czasami aż trzy dukaty.

Wszyscy chłopi mieszkający w okolicach Białowieży zajmują się 
bartnictwem leśnym i zbiory tak miodu, jak i wosku są obfite, toteż 

(1)  Produkcja tym sposobem ma swoje podobieństwa z produkcją potażu w ziemi wykonywa-
ną w lasach nad Renem i Mozelą i zwaną Kaul potasche. Znajdujemy jej opis w Duhamel
de Monceau.

(2) Miara polska = 4,29 kwarty = 4,00 litry.
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rzadko kiedy spotyka się chłopa w tym rejonie, który by nie posiadał 
miodu i którego nie byłoby stać, zgodnie z dawnym obyczajem 
przestrzeganym na północy, przyjąć podróżnego miodem pitnym. 
Zarząd puszczy uzyskuje rocznie z tych barci od 30 do 50 kopiejek od 
drzewa, co daje w sumie około 1500 rubli (3).

Mając na względzie stosunki zysku i wartości produktu samego 
w sobie, należy przyznać, że barcie dzikie są nieco bardziej lukratywne 
niż ule gospodarcze, bowiem pszczoła, lubiąca samotność i spokój, 
pozostawiona samej sobie, pracuje więcej, niż gdy jest prowadzona. 
Jednakże, gdy sprawę rozpatruje się pod względem gospodarki leśnej, 
stwierdza się, że dbanie o nie, wymaga zbyt długiego utrzymywania 
starych drzew, które w końcu stają się bezużyteczne, a nawet szkodliwe 
dla młodych, otaczających je roślin. Poza tym częsty pobyt opiekunów 
pszczół w puszczy może doprowadzić do przestępstw leśnych, jako że 
ludzie ci, nie mogąc być pod ciągłą obserwacją, a potrzebując ognia 
przy wykonaniu swego zawodu, mogą łatwo powodować pożary

W lasach państwowych Królestwa Polskiego zaczyna dochodzić 
się do tych wniosków i wycofywać powoli dzikie barcie, zamieniając 
je na ule gospodarcze(4). Ta zmiana jest bardzo łatwa i właściciel nie 
ponosi żadnych strat.

Pozwala mu się zimą na ścięcie barci w pniach wysokości 6–7 cali; 
ustawia on je w swym ogrodzie, a wiosną pszczoły są już zadomowione.

Ostatnim przedmiotem ubocznycha dochodów pochodzących 
z puszczy Białowieskiej jest sprzedaż siana z dzikich łąk, które nie jest 
potrzebne dla utrzymania zwierzyny. Sprzedaż ta na licytowaniu przy-
nosi do 1000 rubli.

Przestępstwa leśne związane z lasami nie mają tutaj wielkiego 
znaczenia ze względu na oddalenie wiosek i ilości drzew obalonych, 
którymi są otoczone. O wiele większe spustoszenia w lasach należy 

(3) Sto kopiejek równa się jednemu rublowi.

(4)  W Niemczech dzikie barcie już nie istnieją; w czasach, kiedy uprawa lasów osiągnęła per-
fekcję, zostały one zakazane jako gospodarka barbarzyńska. Jednakże już tak się zapomnia-
ło o niedogodnościach tej gospodarki, że skłonnym jest się teraz je ponownie wprowadzić.
Zobaczyć Zeischrit Für das Forst-und Jagdwesen in Bayern 1823. Heft 3 pag. 85.

a Dosłownie: „przypadkowych” [przyp. Ch.J.C.].
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przypisać zwyczajowi noszenia przez chłopów, w większej części Rosji 
i Polski, butów w postaci łapci wykonanych z kory różnych drzew. 
Z tego powodu lipy już niemal wyginęły i szereg innych drzew liścia-
stych spotka ten sam los. Nie zdarza się, by chłop wszedłszy do lasu 
nie zrobił sobie kilku par takich łapci i nawet naganiacze na polowa-
niu wykonują je z dużą zręcznością.

W czasach, kiedy Polska była okupowana przez Prusy, wyszło roz-
porządzenie zakazujące noszenia łapci, ale pozostało ono bez efek-
tu. Ostatnio towarzystwo ekonomiczne w Petersburgu wyznaczyło 
nagrodę(5) za najlepsze surowce, jakie można by zaoferować zamiast 
tej kory. Wątpimy, aby takie istniało. Sądzimy raczej, że najprostszym 
sposobem uniknięcia owych nadużyć byłoby ustanowienie cięć ubocz-
nych, które zaspokoiłyby te potrzeby poprzez pozyskanie drzew bia-
łychb w lasach niskopiennych, a następnie publiczne sprzedawanie 
kory i przyzwyczajanie mieszkańców do jej dobrej konserwacji, po to 
by długo utrzymywała świeżość, tak jak robią to wikliniarze z gałąz-
kami wierzb.

(5) Leipziger Lit. Zeitung März 1823.

b „Klassyfikacya drzew pod względem użycia ich do budowy dzieliła drzewa na trzy klasy:
–  I Klassa. Drzewa twarde. Brzost czyli wiąz, dąb, grab, czyli grabina, jarzębina, orzech,

obrostnica, płonka, trzmiel.
– II Klassa. Drzewa miękkie. Buk, brzezina, jesion, jodła, klon, kasztan, sosna.
–  III Klassa. Drzewa białe. Lipa, olcha, czyli olszyna, topola, wierzba”.
„Sylwan”, 1828, Tom 5, Nr 1, s. 35–36 [przyp. Ch.J.C.].
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NA SKUTEK specjalnych rozporządzeń Jego Cesarskiej Mości
ochrona grubej zwierzyny rodzimej w tej puszczy dotyczy tylko 

żubrów. Zwierzęta te stale są obserwowane, by zawsze miejsce ich 
bytowania było znane. W miejscach przez nie upodobanych, uczęsz-
czanych zimą, wielkie stosy siana są zbierane, aby zapobiec brakowi 
pożywienia o tej porze roku albo raczej, aby zapewnić ich zimowe 
utrzymanie(1). Roczne obliczenie żubrów jest wykonywane nie po 
to, by na tej podstawie ustalić ich spożytkowanie, lecz po to jedynie, 
by było zanotowane, gdyż, jak już wiemy, nikt nie ma prawa strzelać 
do żubra bez specjalnego zezwolenia Jego Cesarskiej Mości. Zabie-
gi te odniosły najpełniejszy sukces. Pod koniec ostatniej wojny liczba 
żubrów zmniejszyła się do 300, obecnie zwiększa się każdego roku. 
Jednakże wzrost taki osiągnie w końcu stopień, który będzie w dys-
proporcji do wielkości puszczy i ilości paszy. Dlatego ciągły wzrost 
nie może być utrzymany i należy pomyśleć pewnego dnia o rocznym 
odstrzeliwaniu nadmiaru pogłowia. Żubry znalezione martwe lub roz-
szarpane przez wilki muszą być natychmiast zaniesione do zarządcy 
lasów. Ten przeprowadza dochodzenie w tej sprawie, oddaje swój ra-
port konserwatorowi Rządu i sprzedaje co roku skóry na licytacji.

Jeśli chodzi o zwiększenie liczby i ochronę innych gatunków zwie-
rzyny spokojnej, takiej jak łosie, sarny, dziki i ptactwo, to nie ma ani 
rozporządzenia Cesarskiego domagającego się ich ochrony, tak jak 
w przypadku żubrów, ani jakiejkolwiek instrukcji czy dokładnej kon-
troli ze strony administracji, mającej na celu zasilanie kasy państwowej 
dochodami z tego tytułu.

(1)  Składa się rocznie mniej więcej 4 lub 5 [oryginalny tekst „500” przyjęto za błąd – przyp.
Ch.J.C.] załadunków na dwa konie, co nie jest dużo w stosunku do liczby żubrów.
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Urzędnicy leśni niższego szczebla mają w tym zakresie całkowitą 
swobodę działania, dlatego urządzają te polowania tak często, najczę-
ściej na swój burzliwy sposób i czasami nawet poza sezonem, że aż 
dziw, że utrzymuje się obecna liczba tych gatunków zwierzyny, co jest 
dowodem, jak bardzo ta puszcza sprzyja ich występowaniu. Aczkol-
wiek nie można zaprzeczyć, że łosie już by wyginęły, tak jak zwierzyna 
płowa, gdyby bagna Pińska nie dostarczały corocznie nowych zwie-
rząt; że dziki utrzymują się tylko dlatego, że często zmieniają swoje 
siedliska, a ptactwo zawdzięcza swoje wielkie rozmnożenie jedynie 
pogardzie myśliwych, którzy nawet nie raczą do niego strzelać.

Jeśli chodzi o bobry, to nie tylko dawne ustawy litewskie dotyczące 
ich ochrony są jeszcze utrzymane, ale obecna administracja zabrania 
nawet je łapać lub zabijać.

Jednak nakazów tych nie przestrzega się dokładnie. Zwierzęta są 
niepokojone podczas sianokosów lub przez rybołówstwo; zastawia się 
na nie pułapki lub zabija, nie robiąc nawet z tego wielkiego sekretu; 
jest to powód, dla którego ich liczebność zmniejsza się z roku na rok. 
Poza dawnymi prawami litewskimi, nakazującymi staranną ochronę 
bobrów i które świadczą o porządku o wiele większym niż w łowiec-
twie dziś, tak bardzo zaniedbanym, znajduje się również w archiwach 
ślady świadczące o tym, że istniały w XIII i XIV wieku w Polsce i na 
Litwie specjalne zagrody dla bobrów pod zarządzeniem szczególnych 
inspektorów zwanych urzędnikami bobrowymi. Odgrodzenia takowe 
powstały na brzegach Nidy i Narwi, może też i podobnie w puszczy 
Białowieskiej (2). Jest godnym pożałowania, że szczególne okoliczności 
pojawienia się takowych zagród dla bobrów, sposób, w jaki zostały 
założone, oraz ich utrzymanie nie są znane. Znajdzie się też na temat 
tych zagród kilka wzmianek w historii myślistwa niemieckiego.

Niedźwiedzie są zaliczane, tak przez administrację, jak przez urzęd-
ników leśnych do prawdziwych zwierząt drapieżnych, które  przez 

(2)  Czacki, Tom I strona 244, wzmiankuje o rejestrze łacińskim z roku 1229 zapisanym przez
urzędnika bobrowego (nazwiskiem Jaszka z Makowa) w służbie księcia Konrada Mazo-
wieckiego. W swoim odgrodzeniu, rodziny bobrów były ustawione według kolorów;
w pobliżu Pułtuska znajdowały się głównie czarne. Wzięto ich 10 par na sprzedaż,
a 50 zostawiono dla rozpowszechnienia; autor skarży się na niejakiego Maszka z Gołę‑
czyna, który przez złośliwość kazał zabrać bobrom żywność i który szereg innych ukradł.
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to wystawione są na wszelkie ściganie; są one wręcz głównym celem 
wszelkich polowań ze względu na wysoką cenę ich skóry. Poznanie ich 
schronisk zimowych, znajdujących się zwykle między drzewami mar-
twymi skąd łatwo je wypłoszyć za pomocą psów, jest jedyną trudno-
ścią. Przybycie nowych niedźwiedzi z bagien Pińska i z innych lasów 
sąsiednich tłumaczy, dlaczego zwierzęta te jeszcze tutaj nie wyginęły.

Jeśli chodzi o zmniejszenie liczebności zwierząt mięsożernych, 
prawdziwych wrogów zwierzyny spokojnej, należy zaznaczyć, że ist-
nieje w tej puszczy porozumienie bardzo osobliwe, powstałe jeszcze za 
czasów polskich, gdy zwierzęta te były o wiele liczniejsze niż obecnie. 
Zamiast przyznawać urzędnikom leśnym, jak to się robi gdzie indziej, 
premię za każde zabite zwierzę drapieżne, oddaje się tu w dzierżawę 
polowanie na te zwierzęta, to znaczy, że w zamian za wpłacenie małe-
go udziału zachowują zysk uzyskany ze sprzedaży skór i ze zwierzyny 
zabitej (z wyjątkiem żubrów).

Poniższa tablica wskazuje to, co każdy urzędnik powinien corocz-
nie zapłacić z tego tytułu.

Za  skóry zwierząt
Suma

drapieżnych spokojnych

ruble kopiejki ruble kopiejki ruble kopiejki

Każdy leśnik płaci ……… 11 52 4 80 16 32

Każdy myśliwy ……… 5 76 4 80 10 56

Skutkiem czego:

 12 leśników płaci ……… ” ” ” ” 195 84

107 myśliwych jw. ……… ” ” ” ” 1129 92

W sumie 1325 76

Za taką opłatą każdy ma prawo zabić w rejonie swego nadzoru 
tyle niedźwiedzi, rysi, wilków, lisów, kun, borsuków i wydr, ile mu 
się podoba. Większość nadużyć w polowaniu wynikała z utrzymania 
tego regulaminu, gdyż z pomocą wspomnianej dzierżawy wolno było 
urzędnikom leśnym polować i ustawiać pułapki według własnej woli; 
nie omieszkiwali rozszerzać zakresu swojego polowania do zwierzyny 
spokojnej, korzystając z tego, że polują sami i to bez kontroli. Kie-
rowani zyskiem, wybierają ścigać niedźwiedzie, wydry, borsuki, lisy 
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i kuny, które są właśnie najmniej szkodliwe, podczas gdy zaniedbu-
ją męczące polowanie na wilki i rysie. Biorąc pod uwagę doskonałą 
znajomość, jaką mają myśliwi Białowieży, przejść i miejsc, gdzie się 
znajdują łosie, sarny i dziki oraz ich zręczność w dysponowaniu na-
gankami, dochodzi się łatwo do przekonania, że polowanie jest u nich 
stałym zajęciem.

Zresztą nie widzi się już wcale kłusowników w tej puszczy, któ-
ra takim działaniem nie jest nękana. Surowa kara nałożona na tych, 
którzy by zabili żubra, i duża liczba strażników leśnych zniechęcają 
mieszkańców okolic do tego rodzaju przedsięwzięć. W czasie, gdy po-
wiat Białostocki, którego krańce stykają się z puszczą, był okupowany 
przez Prusy, zdarzyło się, że pruscy urzędnicy leśni zabijali kilkakrot-
nie żubry na granicy.

Hałaśliwe przeprowadzanie polowania, jakie opisaliśmy, bardzo 
zakłóca spokój żubrów i innych zwierząt spokojnych. Wiadomo, że 
ciągłe urządzanie naganek i bieganie psów gończych nie są właściwy-
mi sposobami ochrony zwierzyny.

Wreszcie inna okoliczność szkodzi jeszcze tutejszej zwierzynie 
z powodu nieograniczonych praw na polowanie, jakie mają właścicie-
le sąsiednich puszcz. Brak stosownej umowy z tymi właścicielami na 
temat ochrony łosi, saren, dzików i niedźwiedzi będzie zawsze powo-
dem, dla którego zwierzęta te będą zabijane, gdy tylko wykroczą poza 
granice puszczy Cesarskiej.
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NIE SPOSÓB zlekceważyć faktu, że brakuje jeszcze stosunkom
administracyjnym opisanym w powyższych rozdziałach solidnej 

podstawy, a to dlatego, że w Imperium tak rozległym administracja 
w dziedzinie nowo utworzonej, zmagającej się z tysiącem trudności, 
nie mogła jeszcze wejść w zakres miejscowego planowania.

Zanim przejdziemy do rozwinięcia naszych pomysłów co do spo-
sobu, w jaki ta puszcza mogłaby być zorganizowana, należałoby, jak 
nam się wydaje, ustalić w pierwszym rzędzie punkt widzenia, według 
którego, zgodnie ze stosunkami miejscowymi, organizacja takowa 
mogłaby być zaprojektowana.

Położenie puszczy blisko rozległego regionu zaopatrzonego w lasy, 
dogodność, jaką stwarza żegluga dla spławu jej produktów do Bałty-
ku, jakość jej gleb, na ogół nie bardzo nadających się dla rolnictwa, 
to wszystko, jak się wydaje, wymaga, aby zadbać w jak największym 
stopniu o jej zachowanie.

Zgromadzenie najrzadszych gatunków zwierzyny, zgromadzenie 
nigdzie nieistniejące w Europie, jej wielkość, jej wody i jej dobre żero-
wiska, niezmiernie sprzyjające utrzymaniu i rozmnożeniu dzikich zwie-
rząt, wskazują, by uczynić tę puszczę wielkim otwartym parkiem lub 
dużym, naturalnym zwierzyńcem; równocześnie łączy ona pożyteczne 
z przyjemnym, zapewniając najpiękniejsze z możliwych polowania.

Urządzanie lasów w połączeniu z utrzymaniem zwierzyny jest 
zatem celem, jaki należy sobie postawić, jeśli naszym zamiarem jest 
doprowadzić do odpowiedniego zorganizowania tej puszczy, a oby-
dwa zadania dają się dobrze pogodzić, jeśli się ureguluje jedno ściśle 
według drugiego.

Obecne zarządzenia dotyczące ogólnie administracji leśnej Impe-
rium Rosyjskiego, a szczególnie tyczące się ochrony żubrów w puszczy 
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Białowieskiej, nie są wystarczające, jeśli chce się wprowadzić nową 
organizację. Pod tym względem byłoby pożądane wydanie specjalnego 
zarządzenia, które by ustanawiało, że:

1°  Urządzanie lasów puszczy Białowieskiej będzie podlegało 
ściślejszym ograniczeniom.

2°  Puszcza ta, ze względu na swoją zwierzynę, uchodzić będzie 
za rewir polowań cesarskich, w którym nie tylko żubry, ale też 
wszystkie inne gatunki zwierzyny spokojnej muszą być rów-
nież chronione.

Następujący plan, jaki proponujemy w tym zakresie, jest tylko 
szkicowy, ponieważ zbytnia szczegółowość przekraczałaby ramy niniej-
szej noty, lecz mamy nadzieję, że będzie dosyć jasny dla czytelników, 
których ten rozdział mógłby głównie zainteresować z racji ich profesji.

I. ORGANIZACJA ZEWNĘTRZNA

a. Zasady ogólne
Pierwsze zagadnienie, które należy dobrze określić, to utworzenie 

okręgu administracyjnego, który byłby podporządkowany szczególne-
mu regulaminowi.

Lasy Korony, jak już powiedzieliśmy, są podzielone w taki sposób, 
by zależeć od powiatów Guberni, a gospodarz lasów powiatu Pru‑
żańskiego ma pod swoim zarządem nie tylko puszczę Białowieską, ale 
również wszystkie lasy, jakie znajdują się w tym powiecie. 

Taki podział, jakkolwiek dobry, skoro pokazuje na jeden rzut oka 
stan lasów Imperium, ma jednak swoje niedogodności. Powiat, który 
liczy często ponad 150 mil kwadratowych, zawiera czasem za dużo, 
a czasem za mało lasów koronnych. W pierwszym przypadku jest nie-
możliwe, by jeden gospodarz mógł dobrze zarządzać takimi zasobami 
lasów, zbyt dużych i oddalonych jedne od drugich; w drugim przypad-
ku ma on za mało obowiązków. Co do puszczy zaś, którą się zajmujemy, 
puszczy tak ogromnej i tak ważnej, sądzimy, że do osiągnięcia celu, jaki 
wskazaliśmy za podstawę jej organizacji potrzeba, by jej zarządca nie 
był obarczony urządzaniem innych lasów o wiele mniejszej wagi.
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Z tych to powodów należałoby sobie życzyć, aby cała puszcza 
Białowieska tworzyła sama jedna, jak przedtem, okręg pod zarządem 
jednego gospodarza lasów.

Sądzimy też, że byłoby bardzo pożyteczne, gdyby można było, 
czy to w drodze targu, czy to przez zamianę, nabyć tę część puszczy, 
która jest własnością prywatną i która się znajduje między Strażą X 
a granicami pól. Ta część należała niegdyś do Cesarskiej puszczy 
i tworzyła Straż XIII. W ten oto sposób Cesarska puszcza graniczyłaby 
z Narwią i polami, a pretensje, jakie jeszcze dziś mają prywatni 
właściciele do posiadania Straży IX i X, nie miałyby racji bytu.

Nie byłoby też mniej właściwym doprowadzić z właścicielem 
części puszczy położonej poza Narwią (z p. hrabią Tyszkiewiczem) do 
rozszerzonego porozumienia w sprawie polowania; porozumienia, 
które dotyczyłoby głównie ochrony wszystkich gatunków zwierzyny.

W ten oto sposób granice puszczy Cesarskiej zostałyby lepiej 
zdefiniowane i zaokrąglone, a najwłaściwsze miejsce zamieszkania 
zarządcy lasów byłoby, jak niegdyś, we wsi Białowieża. W tym celu 
można by również odtworzyć stary zamek myśliwski, nadać mu kształt 
przyjemny i zrobić z opustoszałego wzgórza ogród. Można by wybrać 
dla tej budowli styl gotycki, od strony fasady zbudować wieżę, która 
wznosiłaby się nad całą puszczą, co byłoby bardzo pożyteczne dla 
orientacji w razie pożaru. Ten zamek służyłby za miejsce zamieszkania 
dla zarządcy lasów i miałby pokoje gościnne dla panów przybyłych tu 
na polowanie.

Należałoby też otworzyć arsenał myśliwski, który zawierałby 
wszystkie przybory i gdzie by się utrzymywało sforę wszystkich rodzajów 
psów myśliwskich.

Małe gospodarstwo w Białowieży byłoby jak dawniej dotacją dla 
zarządcy lasów, tak że uniknęłoby się wszelkiej dyskusji z dzierżawcą.

Posada zarządcy lasów powinna być obsadzona przez człowieka 
posiadającego wiedzę i zalety konieczne do zajmowania tego sta- 
nowiska, lecz powinno się też mu zapewnić uposażenie dostatecznie 
wysokie, by nie musiał zabiegać o dodatkowe wynagrodzenie. Tę samą 
zasadę powinno się stosować przy doborze leśników i zarządców 
Straży, jak również dla myśliwych mających za zadanie nadzór nad 
polityką leśną i jej realizację.



117

Rozdział 4. Projekt  organizacji

b. Oddzielenie
Poza wioską Białowieża nie powinno się pozwolić, by istniały 

jakiekolwiek miejsca zamieszkania lub osady w środku puszczy, 
gdyż tego rodzaju ukryte zabudowania utrudniają nie tylko realizację  
dobrej politykia, ale też i zachowanie lasów; dlatego proponowali- 
byśmy usunięcie osad zwanych Teremiszko, Pogorzelec i Maszewo, 
i przeniesienie ich mieszkańców do wiosek na obrzeżach puszczy.

Obwódb Białowieży, obecnie w kształcie kwadratu, mógłby być 
przekształcony na kolisty, wyznaczający środek całej puszczy. Pola 
należące do wiosek, położonych na obrzeżach lasu, powinny być od 
tego lasu oddzielone wyraźnymi prostymi liniami. Małe odizolowane 
pola, które znajdowałyby się poza tymi liniami, mogłyby być 
przekształcone na lasy ustanowione w tym miejscu.  

Prawa mieszkańców do puszczy, takie jak użytkowanie drewna 
zeschłego i leżaniny, ilość drewna budulcowego przyznawanego 
za darmo, jak również wypas są sprawami wymagającymi dobrego 
uregulowania i ustalenia raz na zawsze po to, aby porządek 
administracyjny i spokój lasów nie były zakłócane. Należy również 
wyznaczyć bardzo dokładnie obowiązki pańszczyźniane włościan 
i odciążyć ich z tych nałożonych dziś na nich przez służby leśne.

c. Uregulowanie służby
Podział obecny puszczy na Straże nie jest ani symetryczny, ani 

proporcjonalny, jakkolwiek jest korzystny przez to, że wszystkie 
Straże mają jeden brzeg na styku z krańcem puszczy. Wprawdzie 
obecnych 12 Straży obejmuje ogromną powierzchnię, jednak jesteśmy 
przekonani, że gdyby projektowane oddzielenie było zastosowane 
i gdyby dokonano innego wyznaczenia Straży, ich liczba by się 
zmniejszyła, gdyż jeśli wnętrze puszczy nie jest zakłócane, potrzeba 
dla reszty tylko dobrego nadzoru granic zewnętrznych, a rozległość 

a Domyślnie: „leśnej” [przyp. Ch.J.C.].

b Domyślnie: „obwód terytorialny wioski” [przyp. Ch.J.C.].
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samych Straży staje się drugorzędna. Wobec powyższego proponuje-
my następujący podział: prosta linia od południa na północ i druga 
ze wschodu na zachód, obie przechodzące przez wioskę Białowieża 
podzielą puszczę na cztery części; dwie następne od północnego 
wschodu do południowego zachodu podzielą jeszcze raz poprzednie 
4 części; w ten sposób otrzymamy 8 części, lub Straży, które skon-
centrują się, każda z nich jedną końcówką, w kształt gwiazdy w okrę-
gu Białowieży i które będą miały swoją podstawę na krańcu  
zewnętrznym puszczy; każda Straż będzie liczyć od 56 000 do  
66 000 mórg, a wszystkie linie oddzielające będą dawały widok na  
zamek myśliwski. Należałoby je przeciąćc na właściwą szerokość 
i nakreślić drogi, dzięki którym te już istniejące, a bez symetrii prze-
cinające puszczę, stałyby się zupełnie niepotrzebne.  

Leśniczy każdej Straży miałby swoje domostwo przy jednej z tych 
linii na krańcu puszczy; każdy z tych domów byłby zbudowany 
w jednolity sposób i w pobliżu każdego z nich byłby szlaban strzeżony 
przez leśniczego.

Od jednego leśnika do drugiego będzie można umieścić od 10 
do 12 myśliwych, bądź we wioskach, bądź odizolowanych na brzegu 
puszczy, skąd będą nadzorować tereny dookoła puszczy. Ośmiu innych 
myśliwych będzie potrzebnych w Białowieży po to, by nadzorować 
części pośrednie 8 Straży i po to, by utrzymać bezpośrednią łączność 
między zarządcą lasów a leśniczymi.

Zarządca lasów powinien kierować całą administracją, łącznie 
z finansami i rachunkowością; sekretarz opłacany przez Gubernię 
jest potrzebny do prac biurowych i do kontroli stanu kasy. 
Leśnicy wypełnialiby nakazy zarządcy lasów i zapewniali kontrolę 
księgowości. Myśliwi strzec będą puszczy i będą mieć oko na jej 
obrzeża, będą służyć jako przewodnicy dla przyjezdnych, pilnować 
drwali, palaczy smół, pasterzy i innych ludzi mających do czynienia 
z puszczą. Zarządca lasów, z pomocą ośmiu myśliwych usytuowanych 
w Białowieży, będzie mógł dopatrzeć, że jego rozkazy są wykonywane 
w ciągu jednego dnia, co obecnie trwa dłużej niż jeden tydzień. 

c  To znaczy wyciąć drzewa na dzielących Straże liniach, zwanych przecinkami [przyp. 
Ch.J.C.].
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Zresztą każdy łatwo wyczuje, że potrzebne są szczególne 
regulaminy dla straży leśnej, jak również wydanie instrukcji dla 
urzędników wykonujących specjalne zadania i dla księgowości.

II. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA

a. Zagospodarowanie lasów
1) Określenie  sposobu  zagospodarowania

Gleba tej puszczy i stan jej lasów określają dość wyraźnie wybór 
sposobu zagospodarowania.

Na glebie piaszczystej sosna pospolita jest dużo liczniejsza, a zatem 
może tu być mowa tylko o wysokopiennym drzewostanie drzew tego 
gatunku. Wilgotna gleba próchnicza wydaje szereg gatunków drzew 
liściastych, wśród których nie można wskazać żadnego, który byłby na 
tyle przeważający, aby uformować z niego drzewostan wysokopienny. 
Teraz można tu mówić jedynie o lesie na wpół wysokopiennym, czyli 
o lesie niskopiennym pomieszanym z dębami, jesionami i klonami wy-
sokopiennymi; potem prawdopodobnie będzie możliwa zmiana części
tychże lasów liściastych i utworzenie wysokopiennej czystej dębiny.

Cykl użytkowania lasów wysokopiennych składających się z sosen po-
spolitych może być zakończony w regionach najbardziej oddalonych od 
Narwi i innych rzek niespławnych w ciągu 120 lat, bowiem użytkowanie 
drzewostanów tego gatunku dotyczyć będzie głównie drewna budul- 
cowego i opałowego; jeśli chodzi o regiony znajdujące się bliżej wód, 
trzeba będzie pomyśleć o produkowaniu najgrubszych drzew i, co za tym 
idzie, zakończyć tu cykl użytkowania w ciągu od 150 do 180 lat.

Cykl użytkowania lasów niskopiennych wymaga, z powodu ostrości 
klimatu, co najmniej 25 lat. Wskażemy równocześnie zabiegi zgodne 
z zasadami hodowli lasu i znajdujące zastosowanie do tego rodzaju 
drzewostanów oraz porządek, wedle którego takie zabiegi powinny 
być przeprowadzone jako potrzebne, po to by zmieniać stopniowo 
drzewostan nieregularny w regularny. 
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a. Lasy wysokopienne

aa. Usuwanie drzew powalonych

Zabieg ten byłby bardzo pożyteczny dla przyspieszenia osiągnięcia 
zwarcia przez drzewostan, lecz masa drzew martwych jest za duża, by 
można ją było natychmiast wywieźć z puszczy. Będzie już dużo, jeśli 
ograniczymy się w tej sprawie do miejsc, gdzie chcemy zapoczątkować 
całkowite odnowienied.

bb. Stosowanie cięć odsłaniających i uprzątającyche

Bardzo duża część puszczy nadaje się do tego rodzaju cięć, ale 
nie da się ich zastosować wszędzie jednocześnie. Należy zatem okre-
ślić miejsca, gdzie powinno się je przeprowadzić; najważniejszym  
czynnikiem determinującym określenie takiego miejsca jest wiek 
młodego pokolenia drzewek, który czyni te zabiegi pilniejszymi 
niż wszystkie inne. Po to, aby zmniejszyć spustoszenia, jakie mogą  
spowodować pożary, trzeba będzie przy wykonywaniu cięć uprzątają-
cych zachować na każdej mordze ziemi kilka sosen właściwego wieku,  
rozmiarów i rozmieszczenia.

cc. Prowizoryczne stosowanie rębni ciągłej

Aby przybliżyć do stanu regularnego drzewostany różnowie- 
kowe, których odnowienie zajęłoby wiele lat, jedyną istniejącą metodą 
jest cięcie i użytkowanie, od czasu do czasu, tu i tam najstarszych  
pni po to, aby zapobiec tworzeniu się nowych pokładów leżaninyf. 
Cięcia takie, zwane selekcyjnymi lub rębnią ciągłą, zastępują w tym 
wypadku czyszczenia i trzebieże okresowe w drzewostanach 
regularnych.  

d Dosłownie: „doskonałe odmłodzenie” [przyp. Ch.J.C.].

e  Dosłownie: „cięć jasnych i definitywnych, które są elementami rębni częściowej” [przyp. 
Ch.J.C.].

f Dosłownie: „drzew martwych” [przyp. Ch.J.C.].
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dd. Stosowanie cięć obsiewnych

Drzewostany nadające się do tego rodzaju cięć występują tylko 
na bardzo małych obszarach i dopiero nasi potomkowie będą mogli 
uczynić z nich użytek; jednakże, nawet gdyby ich powierzchnia była 
większa, to byłyby one ostatnimi, gdzie by się cięło, a to dlatego, że 
miąższość, jaką rozporządzamy w innych lasach, tych nadających 
się do cięć zrębowych lub ciągłych, jest tak ogromna, że obecne 
pokolenie nie będzie w stanie jej zużyć.

b. Lasy niskopienne

aa. Usuwanie drzew martwych

Ze względu na trudności, jakie nastręcza ten pożyteczny zabieg, 
ogranicza się go do miejsc, gdzie chce się dokonywać cięć rocznych.

bb. Usuwanie świerków pospolitych i sosen pospolitych

Drzewa iglaste, które nie nadają się na lasy niskopienne, są tutaj 
nie tylko zbyteczne, ale wręcz szkodliwe, dlatego że uniemożliwiają 
swobodny wzrost drzew liściastych.

cc. Stosowanie cięć odmładzających

Cięcia wykonywane według tych reguł doprowadzą w krótkim 
czasie do pełnego uformowania lasów niskopiennych. Liczba i jakość 
drzew wyższych, które da się tu utrzymać, będą ustanawiane według 
gleby i gatunków drzew, które się już tutaj znajdują.

Sztuczne odnowienie nie wydaje się w tej chwili absolutnie potrze- 
bne, czy to w drzewostanach wysokopiennych, czy to w lasach nis- 
kopiennych puszczy. Przeprowadzenie wyżej wymienionych zabiegów 
da leśnikom wystarczająco dużo zajęcia. Halizny nie mają dużego 
znaczenia, a co do tych, które się tu już znajdują, to czas będzie ich 
najlepszym gospodarzem.
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2) Plan  ur ząd zania

Celem urządzania lasu jest doprowadzenie lasów do stanu 
doskonałego, co docelowo oznacza proporcjonalne zróżnicowanie 
wiekowe; umożliwia ono użytkowanie równomierne i ciągłe, będące 
wynikiem owej doskonałości stanu lasu.

Wśród różnych systemów wymyślonych, aby osiągnąć ten cel, 
i rozwiniętych w opracowaniach wydanych ostatnio na ten temat, 
zauważamy, że wszystko, co jest za bardzo skomplikowane lub opar-
te jedynie na skrupulatnym szacunku przyszłej miąższości lasów, jest 
w przypadku puszczy Białowieskiej, jak i każdej podobnej jej puszczy, 
przedsięwzięciem niewykonalnym.

Obszar puszczy tak rozległej, przedstawiającej się w stanie pierwot-
nym i nieregularnym i pozbawionej zapewnionego użytkowania, może 
być urządzony tylko według planu zakrojonego na wielką skalę i pro-
wadzącego powoli do wyznaczonego celu. Organizator, który zatrzyma 
się tylko na licznych i drobnych szczegółach, zagubi się w tej puszczy 
i w końcu nic nie zdziała dlatego, że straci z oczu cel zasadniczy.

Plan urządzenia, jaki zaproponowaliśmy, jest prosty w swoich 
założeniach. Dzieli on na okresy cykl użytkowania rębnego lasów 
wysokopiennych i na lata cięć czas wyznaczony dla cyklu użytkowa-
nia lasów niskopiennych. W rejonach, które nazywamy głównymi 
obszarami zagospodarowania, wskazuje on obszary, które mają pod-
legać określonemu cyklowi użytkowania; są one utworzone według 
jakości gleby i stanu lasów w ten sposób, by w miarę możliwości 
charakteryzowały się pewnym zróżnicowaniem wiekowym. Plan ten 
opiera się na ogólnych zasadach hodowli lasów, lecz dostosowanych 
do aktualnego stanu danej części lasu, tak aby doprowadzić ją z cza-
sem do stanu możliwie najdoskonalszego.

Straże, jakie zaprojektowaliśmy, nie mogą być uważane za główne 
obszary zagospodarowania, a to ze względu na zbyt dużą powierzch-
nię i dlatego, że obejmują różne rodzaje drzewostanów, wymagające 
różnych sposobów urządzania. Główne obszary zagospodarowania 
należałoby raczej utworzyć w obrębach Straży i nadać im granice za-
okrąglone i wyraźnie nakreślone.
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Każdy główny obszar zagospodarowania będzie przedmiotem 
planu specjalnego, nie zaniedbującego jednak wzajemnych powiązań, 
jakie mogą zachodzić między tymi obszarami a pozostałymi częściami 
lasu. Rozległość tej puszczy wymaga nawet, aby każdy z tych głównych 
obszarów zagospodarowania zawierał od 10 do 15 tysięcy mórg po-
krytych lasami niskopiennymi lub wysokopiennymi.

a. Lasy wysokopienne
Cykl użytkowania lasów wysokopiennych wymaga długiego 

czasu, a właściwości ich zagospodarowania uniemożliwiają dokładne 
wyznaczenie rocznych cięć, zatem powinno się ten cykl podzielić na 
okresy obejmujące co najwyżej 30 lat. W ten oto sposób cykl trwający 
120 lat liczyć będzie cztery okresy, 150-letni – pięć, a ten 180-letni obejmie 
sześć okresów. 

Obszar głównego zagospodarowania lasu wysokopiennego będzie 
zatem miał od 4 do 6 podziałów zależnie od tego, czy wyznaczy się 100, 
150 czy też 180 lat jako cykl użytkowania rębnego; powierzchnia tych 
wydzieleń zaokrąglonych i dobrze wyznaczonych będzie uregulowana 
według jakości gleby, a lasy zostaną odnowione zależnie od swego 
wieku i stanu.

Przestrzeganie takiego planu zaowocuje tym, że pod koniec 
każdego okresu jedno z tych wydzieleń będzie całkowicie odnowione 
i wypielęgnowane, ale w ciągu każdego okresu należy zadbać o to, by 
przygotować pomału inne wydzielenia do tego celu. Jeśli będzie się 
w tych działaniach wytrwałym, to główny obszar zagospodarowania 
będzie w końcu cyklu użytkowania w stanie doskonałego zróżnico-
wania drzewostanów, co zapewni trwałą możliwość równomiernego 
pozyskiwania, zgodnego ze stopniem żyzności gleby.

Działania na rzecz uprawy naturalnej i sztucznej lasów, 
w ramach użytkowania rębnego, nie mogą być dokładnie ustalone 
ze względu na wielość wydarzeń trudnych do przewidzenia na tak 
wielkiej przestrzeni czasu. Będzie już dobrze, jeśli ustali się działania 
w każdym wydzieleniu wchodzącym w skład głównego obszaru 
zagospodarowania, skoro ten czas już i tak obejmuje jedno pokolenie 
ludzi. Działania te będzie można dalej ustalać na początku każdego 
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nowego okresu, podporządkowując się planowi ogólnemu.
Stosując ten system do naszych drzewostanów litych z sosną 

pospolitą, przestrzegać będziemy następujących reguł.
Pierwszy oddział każdego głównego obszarug, albo razem pierwszy 

i ostatni oddział (zależnie od okoliczności domagających się przyspieszo-
nego odmłodzenia) winny być odmłodzone i pielęgnowane regularnie 
w pierwszym okresie; zabiegi, jakie trzeba będzie zastosować, to:  

aa. usuwanie drzew leżących,
bb. cięcia odsłaniające i uprzątające,
cc. cięcia obsiewne.

Inne podziały winny być pomału przygotowane do stanu 
regularnego przez:

dd.  cięcia selekcyjne zaraz po tym, jak najpilniejsze
cięcia przerzedzające i definitywne
zostaną zakończone w pierwszym podziale.

Dokonując wyceny ilości drewna, którym w przybliżeniu można 
dysponować w jednym okresie, według planu urządzenia, można 
będzie z łatwością ocenić rozmiary użytkowania rocznego.

Zresztą należy zostawić wolną rękę zarządcy lasu w wyznaczaniu 
co rok w każdym wydzieleniu miejsca, gdzie powinny być dokonane 
cięcia i w jakich ilościach, jednakże przy dbaniu o jak najlepsze ich 
powiązanie z zadaniem docelowym.

Prosta mapa połączona z tabelą przedstawi plan urządzenia 
głównego obszaru i powinna stać się podstawą do obliczenia budżetu 
rocznego.

b. Lasy niskopienne
Krótkotrwałość cyklu użytkowania lasów niskopiennych pozwala 

nam objąć cały przedział czasowy, jakiego on wymaga; właściwości ich 
zagospodarowania umożliwiają równocześnie lokalne wyznaczenie 
corocznych cięć.

g Domyślnie: „zagospodarowania” [przyp. Ch.J.C.].
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W konsekwencji główny obszar lasów niskopiennych będzie miał 
tyle podziałów rocznych, ile lat ma trwać cały cykl użytkowania. Cięcia 
powinny być zawsze dobrze powiązane jedne z drugimi, a ich rozmiar 
ustalony w zależności od większej lub mniejszej żyzności gleby.

Urządzanie powinno być ustalone dla całego cyklu użytkowania 
i winno przestrzegać następujących zasad:

aa. usuwanie drzew leżących,
bb. wykorzenienie drzew iglastych,
cc. cięcia odmładzające.

Co do tych ostatnich, jest rzeczą zasadniczą, aby wyznaczyć w każ-
dej części liczbę drzew dobrze wyrośniętych, które muszą być pozosta-
wione, głównie w tych częściach, które chcemy później przekształcić 
na wysokopienne lasy dębowe.

Teraz łatwo będzie dokonać szacunku masy drzewnej głównego 
obszaru zagospodarowania i każdego cięcia rocznego, co następnie, 
bez szacowania, okaże się w praktyce.

Tak jak w wypadku lasów wysokopiennych, zwykła mapa, w po-
łączeniu z tabelą przedstawi tu plan urządzania głównego obszaru za-
gospodarowania i będzie podstawą do obliczenia budżetu rocznego.

3) U żytkowanie  produktów

a. Zbyt drewna
Z planu urządzenia, który opisaliśmy, znamy rozmiar i jakość 

produktu z naszych corocznych cięć; pozostaje nam jeszcze wyszukać 
wszelkie możliwe do zastosowania sposoby, by powiększyć zbyt 
drewna.

Zamiast użytkować osiem Straży naraz każdego roku, sądzimy, 
że byłoby dużo lepiej użytkować tylko po cztery na zmianę, z których 
uzyskiwano by podwójną ilość całego produktu; w ten oto sposób 
uzyskałoby się lepszą koncentrację punktów zbytu, co w puszczy 
tak ogromnej byłoby dogodniejsze i dla tych, co kupują, i dla tych, 
którzy sprzedają, i co byłoby równocześnie mniej szkodliwe dla 
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bytu zwierzyny, skoro połowa puszczy pozostawiona byłaby zawsze 
w głębokim spokoju.

Użytkowanie drewna dla handlu zewnętrznego poprzez spław do 
Bałtyku dotyczy następujących produktów:

aa. drewno budulcowe wszystkich gatunków dla marynarki;
bb.  deski z rozmaitego drewna i różnych wymiarów,  

dla których trzeba będzie uruchomić szereg tartaków 
na brzegach Narwi;

cc.  smoła drzewna i żywiczna jakości wyższej
niż jakość produktów obecnych;

dd.  wyciąg garbnikowy używany przez garbarzy,
wytwarzany według metody angielskiej w Ameryce;

ee.  potaż, do którego produkcji będzie można wykorzystać 
ogromną produkcję lasów niskopiennych.

Użytkowanie dla zbytu wewnętrznego, tak dla zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców, jak dla podniesienia i stworzenia warunków 
sprzyjających narodowemu przemysłowi, dotyczyć będzie:

ff.  drewna na potrzeby sztuki i rzemiosł, 
w tym część przeznaczona będzie na sprzedaż na miejscu, 
a druga część na spław rzekami Białą i Lsną;

gg.  drewna opałowego, które będzie sprzedawane 
na miejscu w składach założonych w tym celu 
na obrzeżach puszczy; drewno to będzie też mogło być  
spławiane i sprzedawane tak w powiecie Brzeskim,  
jak i w innych miejscach zbytu, jeśli będzie się sprzyjało  
powstawaniu różnego rodzaju wytwórni wykorzystujących 
je, głównie hut szkła i żelaza, które będą mogły też zużyć  
duże ilości drewna martwego.

Część północna puszczy przeznaczona będzie głównie dla potrzeb 
handlu zewnętrznego, część południowa służyć będzie handlowi 
wewnętrznemu.
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Wszystkie te zabiegi potrzebne dla zwiększenia zbytu drewna nie 
wymagają dużych nakładów, gdyż mogą być wprowadzone w życie 
za pomocą umów zawieranych przez przedsiębiorców prywatnych, 
a powodzenie zależeć będzie głównie od właściwego opodatkowania 
przedmiotu tych umów.

b. Użytki uboczne
Użytki uboczne, które w tej puszczy mogą przynosić jakieś zyski, 

to jeszcze:

aa. Dzikie barcie.

Porównując pożytek, jaki dają, ze szkodą, jakiej mogą być źródłem, 
nie można wątpić, że lepiej opłaca się usunąć je z puszczy i zrobić z nich 
ule gospodarcze sposobem, jaki już wcześniej wskazaliśmy. Przemysł nic 
by nie stracił na tym, a administracja leśna bardzo by na tym zyskała.

bb. Rybołówstwo.

Można by uzyskać z tego kilka produktów, lecz prowadząc je 
jedynie na obrzeżach puszczy, tak aby nie zakłócać spokoju bobrom.

cc. Siano naturalnych łąk.

Wielka ilość siana, jakiej dostarczają naturalne łąki tej puszczy, 
umożliwia sprzedaż nadmiaru, który jest już niepotrzebny dla 
utrzymania zwierzyny.

dd. Trufle.

Przysmak ten, wszędzie poszukiwany i zawsze dobrze płatny, 
zasługuje na większą uwagę niż ta, jaką mu okazano do tej pory. 
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b. Ochrona zwierzyny

1) Określenie  gatunków

Do gatunków, które powinny być przedmiotem działalności go-
spodarczej, należy zaliczyć, poza żubrami, łosiami, sarnami i dzikami, 
zwierzynę płową.

Będzie można zasiedlić ponownie puszczę tymi zwierzętami, spro-
wadzając gatunki, które schwyta się gdzie indziej i o które się zadba.

Niedźwiedzie, które według nas nie są absolutnie zwierzętami 
drapieżnymi, mogą tu być chronione we właściwej liczbie z powodu 
pożyteczności ich skóry i urządzania na nie polowań. 

Bobry, zwierzęta tak spokojne, jak pożyteczne, zasługują na to, by 
wspierać ich mnożenie się.

Wśród ptactwa spokojnego, już teraz licznego w puszczy, głównie 
głuszec i cietrzew potrzebują opieki szczególnej.

2) Plan  ochrony

By uzyskać pożądany stan zwierzyny, należy przede wszystkim 
ustalić liczebność poszczególnych gatunków, jakie się chce mieć i które 
można utrzymywać; ustanowić właściwą proporcję pomiędzy płciami 
każdego gatunku i uregulować ich stan roczny, oparty na użytkowaniu 
równomiernym i ciągłym.

Aby realizować taki plan, trzeba, żeby straż leśna przeprowadzała 
bardzo surową inspekcję wykroczeń łowieckich, strzegła, by liczeb-
ność zwierząt drapieżnych zmniejszała się równomiernie, nie tak, jak 
to się dzieje obecnie, gdy działalność tę oddaje się w dzierżawę urzęd-
nikom leśnym, lecz przyznając premie dla zachęty i stosując w więk-
szym stopniu truciznę i pułapki do odłowienia tych zwierząt zamiast 
polowania z naganką. Należy wreszcie na zimę zaopatrzyć obficie każ-
dą Straż w siano, jak również w paszę pomieszaną z solą.

Aby ustalić w sposób rozsądny liczebność zwierzyny, którą można 
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utrzymać, należy ocenić, zależnie od wielkości i zagospodarowania lasu, 
ile mórg lasu trzeba dla wyżywienia każdego gatunku zwierzęcia, tak 
żeby nie był zmuszony do dewastowania lasu. Trzeba też znać wielkość 
łąk, które dostarczają zaopatrzenia na zimę. Te zasady powinny obo-
wiązywać w odniesieniu do żubrów, które stanowią główny gatunek 
zwierzyny w tej puszczy, łosi, zwierząt płowych, saren i dzików, ale nie 
w odniesieniu do niedźwiedzi i bobrów.

Niedźwiedzie winny być chronione tylko w ustalonej liczebności, 
tak żeby ich liczba nie stała się uciążliwa dla ludzi i dla zwierzyny; 
liczba bobrów zależy od decyzji administracji.

Łatwo jest upewnić się dość dokładnie co do liczebności zwierzyny 
występującej w każdej Straży, tak przez tropienie już wspomniane, jak 
przez obserwację ciągłą, ale należy przy dokonaniu tego obliczenia 
uwzględnić nieprzewidzianą stratę i dodać ją do wyniku. 

Aby dojść do właściwej proporcji płciowej, trzeba znać tę propor-
cję samców do samic, z praktyki, a następnie ustalić liczbę osobników 
jednej i drugiej płci, które winny pozostać, aby osiągnąć przyrost rów-
nomierny.

Należy porównać obecną liczbę z liczbą, która powinna być utrzy-
mana docelowo,  po to, by wiedzieć, czy powinno się zwiększyć lub 
zmniejszyć liczbę początkową. 

Takie zasady dokładnie przestrzegane stworzą podstawę rocznego 
planu gospodarki zwierzyną.

3) U żytkowanie  zwierzyny

Na koniec pozostaje nam określić, w jaki sposób winno się prze-
prowadzać polowania na zwierzynę, wyznaczoną do odłowu rocznie, 
i jaki można by z tego uczynić użytek.

Przede wszystkim trzeba przyjąć za zasadę, że zwierzynę grubą 
będzie się na ogół zabijać tylko z rusznicy i z pomocą dobrego ogara; 
należy przyjąć jako regułę, że urządzanie naganek i innych wielkich 
polowań odbywać się może tylko jak najrzadziej i jedynie w wypadku, 
gdy wielcy panowie przybywają do puszczy w tym celu. Poza tym na-
leży zawsze urządzać polowania tylko w sezonie, w którym się na to 
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zezwala, i mieć zawsze na względzie wiek i płeć zwierząt oraz dbać, by 
zabijać tylko te, które są wyznaczone w planie rocznym. Jeśli zaś cho-
dzi o sprzedaż zwierzyny, to miasta Białystok, Grodno, Wilno a nawet 
Warszawa oferują korzystne rynki dla tego towaru. Można by też osią-
gać zyski ze sprzedaży wędzonego mięsa, głównie żubrów, jak również 
ich skóry; jednak sprzedaż młodych żubrów złapanych żywcem przy-
niosłaby jeszcze większy zysk.

Nie należy jednakże oczekiwać dużych dochodów z tego tytułu; 
polowanie jest, ogólnie rzecz biorąc, przedmiotem luksusu i rozrywki 
i nie należy zapominać, że ten rodzaj łowów, jaki uprawia się tutaj, nie 
ma sobie równego w Europie.



Rycina 5. Mapa Puszczy Białowieskiej

KONIEC
tłumaczenia oryginalnej treści książki
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Alfabetyczny indeks nazw łacińskich
Rośliny  i  grzyby
według rozdziału „Rośliny leśne”

Nazwa według 
Juliusza Brinckena Nazwa współczesna, synonim

A. campestre*
klon polny

Acer campestre L. 
klon polny, paklon

A. incana*
olsza szara

Alnus incana (L.) Moench, syn.: Alnus incana Moench
olsza szara, olsza biała
*  Gatunek ten nie występuje w Puszczy Białowieskiej [przyp. Katarzyna Marciszewska 

K.M.].

A. platanoides*
klon zwyczajny

Acer platanoides L.
klon pospolity, klon zwyczajny

A. pseudoplatanus*
klon jawor 

Acer pseudoplatanus L.
klon jawor, jawor
*  Fitonim nie zmieniony od czasów Linneusza; obecnie w kompleksach leśnych 

Puszczy Białowieskiej z dala od siedzib ludzkich A. pseudoplatanus jest bardzo 
rzadkim gatunkiem; rozsiewa się z dawnych nasadzeń w parkach i przy 
zabudowaniach [Sokołowski, 1995].

Acer
klony

genus: Acer L.
rodzaj: klon

Alnus glutinosa
olsza czarna

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., syn.: Alnus glutinosa Gaertn.
olsza czarna

Andromeda polyfolia Andromeda polifolia L.
modrzewnica pospolita, modrzewnica północna

Anthoxatum  
odoratum*

Anthoxanthum odoratum L. 
tomka wonna*
*  Nie ma pewności, czy Brincken miał na myśli tomkę wonną, która rzeczywiście 

intensywnie pachnie kumaryną, czy może inny gatunek, np. turówkę leśną lub 
turówkę wonną. Nazwa tomka wonna pojawia się ponownie w rozdziale „Historia 
naturalna żubra litewskiego”.

Arbutus uva ursi Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.
mącznica lekarska

Berberis vulg. Berberis vulgaris L.
berberys zwyczajny, berberys pospolity
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Betula alba*
brzoza  
brodawkowata

Betula pendula Roth., syn.: Betula verrucosa Ehrh.
brzoza brodawkowata, brzoza zwisła
*  Inne nazwy, używane obecnie sporadycznie to: brzoza biała, brzoza gruczołowata, 

brzezina.

Bryum* Bryum Hedw.
prątnik
*  U Linneusza [1753] zaliczany do grupy Musci – mchy (T. 2, s. 1117-1122), obecnie 

bez zmian.

Byssus* Chrysothrix Mont.
złociszek
*  Należący do grzybów zlichenizowanych, dawniej (do roku 1891) ujmowanych  

w systematyce roślin jako porosty [przyp. K.M.].

C. lilifolia* Adenophora liliifolia (L.) Besser, syn.: Adenophora  
liliifolia (L.) Ledeb. ex A. DC.
dzwonecznik wonny
*  W Dykcyonarzu Roślinnym ks. Kluka [1811] pada nazwa Campanula lilifolia – 

dzwonek lilio-liściowy, również Gilibert we Flora Lithuanica [1782] wymienia tę 
roślinę o nazwie Campanula svaveolens. Zapewne Brincken opisywał pod tą nazwą 
dzwonecznika wonnego. 

C. pyramidalis* Campanula pyramidalis Gilib.
dzwonek piramidalny
*  Gatunek ten (Campanula pyramidalis L.) nie występuje w Puszczy Białowieskiej 

ze względów geograficznych [Faliński 1961]. Trudno wywnioskować, który gatu-
nek dzwonka miał Brincken na myśli; wymieniając tę nazwę Brincken popełnił 
oczywistą pomyłkę. 

C. thyrsoides* Campanula thyrsoides L.
dzwonek miotełkowaty
*  Występuje w stanie dzikim w Alpach, zatem jest to oczywista pomyłka Brinckena. 

Campanula thyrsoides L. (syn.: C. thyrsoidea) nie występuje w Puszczy Białowieskiej 
ze względów geograficznych [Faliński 1961]. 

Campanula
dzwonki

genus: Campanula L.
rodzaj: dzwonek

Carpinus betulus
grab pospolity

Carpinus betulus L.
grab pospolity, grab zwyczajny

Clavaria Clavaria Vaill. ex L.
goździeniec

Converva* *  Prawidłowy zapis: Conferva. U Linneusza [1753] zaliczany do grupy Algae – glony 
(T. 2, s. 1164-1168), gdzie znalazły się liczne gatunki o plechach nitkowatych, 
głównie zielenice; obecnie są to gatunki z rodzaju Cladophora.

Cornus sanguinea Cornus sanguinea L.*
dereń świdwa
*  W literaturze wyróżnia się również podgatunek: Cornus sanguinea L. subsp. 

sanguinea – dereń świdwa typowy.
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Corylus avellana
leszczyna pospolita

Corylus avellana L.
leszczyna pospolita, orzech laskowy

Crataegus  
oxyacantha*

Crataegus laevigata (Poir.) DC., syn.: Crataegus oxyacantha 
auct. non L.
głóg dwuszyjkowy
*  Gatunek ten nie występuje w Puszczy Białowieskiej, natomiast występuje głóg 

jednoszyjkowy. Jak wiele innych błędów botanicznych popełnionych przez 
Brinckena, także i ten wynika z posiłkowania się opisem flory Litwy J.E. Giliberta 
[przyp. K.M.].

Cypripedium  
calceolus

Cypripedium calceolus L.
obuwik pospolity

Daphne mezereum Daphne mezereum L.
wawrzynek wilczełyko

Dracocephalum 
moldavica*

Dracocephalum ruyschiana L.
pszczelnik wąskolistny
*  Według Falińskiego [1961] gatunek ten był mylony przez starszych badaczy 

właśnie z Dracocephalum moldavicum L. – pszczelnikiem mołdawskim, który nie 
występuje w Puszczy Białowieskiej.

E. latifolius Euonymus latifolia (L.) Mill.
trzmielina wielkoowocowa*
*  Gatunek obcy dla flory Polski. Wydaje się wręcz niemożliwe, by Brincken mógł 

go zaobserwować w Puszczy Białowieskiej. Pomyłka ta jest z pewnością związana 
z nadużywaniem nazwy trzmielina wielkoowocowa dla Euonymus europaea 
L. – trzmieliny pospolitej, która w istocie jest pospolita w PB. Zapewne taką 
pomyłkę popełnił Brincken, widząc większe okazy trzmieliny pospolitej w Puszczy 
Białowieskiej. Obecnie brak jakichkolwiek doniesień na temat występowania 
w Puszczy trzmieliny wielkoowocowej [Sokołowski 1995; inwentaryzacja LP  
w latach: 2016-2018].

E. tetralix Erica tetralix L.*
wrzosiec bagienny
*  J.B. Faliński [1961] przyporządkował wrzośca bagiennego do grupy gatunków 

wątpliwych ze względu na gromadne występowanie daleko na południu, północy 
czy zachodzie. Ponadto stanowiska tego typu roślin w Puszczy Białowieskiej są 
opisane ogólnikowo lub też nie były nigdy potwierdzone. Sokołowski [1995] nie 
odnotowuje występowania wrzośca bagiennego w Puszczy Białowieskiej, zatem  
Brincken z pewnością w tym przypadku się pomylił.

E. verrucosus
trzmielina
brodawkowata

Euonymus verrucosa Scop.
trzmielina brodawkowata

E. vulgaris* Calluna vulgaris (L.) Hull, syn.: Calluna vulgaris (L.)  
Salisb.
wrzos pospolity, wrzos zwyczajny
*  Brincken używał Linneuszowskiej nazwy wrzosa, tj. Erica vulgaris L. (patrz: Erica)

Empetrum nigrum Empetrum nigrum L., syn.: Empetrum nigrum L. subsp. 
nigrum
bażyna czarna
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Equisetum*
paprocie

genus: Equisetum L.
rodzaj: skrzyp
*  Brincken mylnie zaliczył skrzypy do paproci; w owym czasie zaliczano je, obok 

widłaków i paproci, do gromady paprotników (Pteridophyta). Paprotniki są 
obecnie historycznym taksonem, nie stosowanym we współczesnych systemach 
klasyfikacyjnych roślin naczyniowych. Najwyraźniej Brincken stosował układ 
systematyczny Linneusza [przyp. K.M.].

Erica*
wrzosy

Calluna Salisb.
wrzos
*  Dawniej badacze stosowali nazwę rodzajową Erica L. i zawarli w niej zarówno wrzosy, 

jak i wrzośce. Dopiero na początku XIX w. wyodrębniono rodzaj Calluna L.; zresztą 
sam Linneusz w swym dziele Species Plantarum [1753] nazwał wrzos Erica vulgaris. 
Najwyraźniej Brincken stosował systematykę Linneusza.

Evonymus
trzmieliny

genus: Euonymus L.
rodzaj: trzmielina

Evonymus  
europaeus

Euonymus europaea L.
trzmielina pospolita

F. excelsior
jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.
jesion wyniosły

Fagus sylvatica
buk

Fagus sylvatica L.
buk pospolity, buk zwyczajny*
*  Obecnie pojawia się w Puszczy Białowieskiej spontanicznie (aczkolwiek jeszcze dość 

rzadko), zwłaszcza w Nadleśnictwie Browsk, w leśnictwach Rybaki i Krynica [Łukasz 
Skalski, obserwacje własne podczas inwentaryzacji LP w latach 2016-2018].

Fontinalis* *  U Linneusza [1753] zaliczany do grupy Musci (T. 2, s. 1107); obecnie bez zmian.

Fraxinus
jesiony

genus: Fraxinus L.
rodzaj: jesion

G. germanica Genista germanica L.
janowiec ciernisty

Genista tinctoria Genista tinctoria L.
janowiec barwierski

Gentiana amarella Gentianella amarella (L.) Börner, syn.: Gentiana amarella L.
goryczuszka (goryczka) gorzkawa

Hedera helix Hedera helix L.
bluszcz pospolity

Hypnum* *  U Linneusza [1753] zaliczany do grupy Musci – mchy (T. 2, s. 1122-1130); obecnie 
bez zmian.

Jungermannia* *  U Linneusza [1753] zaliczany do grupy Musci – mchy (T. 2, s. 1131-1136); obecnie 
bez zmian.

Juniperus com:
jałowiec zwyczajny

Juniperus communis L.
jałowiec pospolity
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L. caninus* Pelitega canina (L.) Willd.
pawężnica psia
*  W systematyce Linneusza [1753] występuje jako Lichen caninus (patrz: Lichen 

islandicus).

L. nigra* Lonicera nigra L.
wiciokrzew (suchodrzew) czarny
*  Sokołowski [1995] nie podaje żadnego stanowiska w Puszczy Białowieskiej, 

Faliński zaś [1961] określa ten gatunek jako wątpliwy dla flory Puszczy, zauważając 
że jest to takson hodowany a w Puszczy dziczejący.

L. periclymenum* Lonicera periclymenum L.
wiciokrzew pomorski, kozieniec
* Patrz: L. nigra.

L. rangiferus* Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F.H. Wigg.
chrobotek reniferowy*
*  W systematyce Linneusza z 1753 r. występuje jako Lichen rangiferus (patrz: Lichen 

islandicus).

L. xylosteum Lonicera xylosteum L.
wiciokrzew (suchodrzew) pospolity

Ledum palustre* Ledum palustre L.
bagno zwyczajne
*  Według najnowszych ujęć taksonomicznych (nie ujętych w tym spisie) nazwa 

Ledum palustre została zastąpiona przez Rhododendron tomentosum Harmaja 
i należy do rodzaju Rhododendron. Inne nazwy ludowe dla tego gatunku to dziki 
rozmaryn lub rozmaryn leśny. 

Lichen islandicus* Cetraria islandica (L.) Ach.
płucnica islandzka
*  Za czasów Brinckena praktycznie dla wszystkich porostów stosowano rodzaj 

Lichen. Również u ks. Kluka [1803] porosty ujęte są w rodzaj Lichen (u Linneusza 
w 1753 r. także pojawia się taka nazwa rodzaju). Obecnie porosty zaliczane są do 
grzybów (tzw. grzyby zlichenizowane). 

Ligustrum vulg.* Ligustrum vulgare L.
ligustr pospolity
*  Gatunek ten nie występuje obecnie w masywie leśnym Puszczy Białowieskiej. Brak 

jest na ten temat jakiejkolwiek informacji u Sokołowskiego [1995], co potwierdzają 
wyniki inwentaryzacji LP w latach 2016-2018. Niekiedy ligustr sporadycznie 
„ucieka” z siedlisk ludzkich do pobliskich drzewostanów, co zaobserwowano 
w okolicy Hajnówki. W związku z tym zachodzi wątpliwość, czy gatunek ten 
został przez Brinckena poprawnie zdiagnozowany i jednocześnie określony jako 
pospolity.

Lonicera
wiciokrzewy

genus: Lonicera L.
rodzaj: wiciokrzew, suchodrzew

Lycopodium*
mchy

genus: Lycopodium L.
rodzaj: widłak
*  Obecnie wszyscy przedstawiciele tego rodzaju, czyli gatunki widłaków, nie należą 

do gromady mszaków. 
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Morchantia* *  U Linneusza [1753] zaliczany do grupy Algae – glony (T. 2, s. 1137-1138); obecnie 
bez zmian. W zapisie Linneuszowskim nazwa poprawnie brzmi Marchantia.

Ononis spinosa* Ononis spinosa L.
wilżyna ciernista
*  Faliński [1961] podaje, że wielu starszych badaczy mylnie oznaczało gatunki, 

zatem tak mogło dojść i do tej pomyłki: zamiast Ononis spinosa L., gatunkiem 
występującym w Puszczy była Ononis arvensis L. – wilżyna bezbronna.

Ophioglossum  
vulgatum

Ophioglossum vulgatum L.
nasięźrzał pospolity

Ophris loeffelii* *  Opisując ten gatunek, być może Brincken miał na myśli Ophrys insectifera L., czyli 
dwulistnik muszy – jedyny przedstawiciel z rodzaju Ophrys we florze Polski.

Orchis cuculata Neottianthe cucullata (L.) Schltr.
kukuczka kapturowata

Osmunda lunaria* Botrychium matricariifolium (Retz.) A. Braun ex W.D.J. 
Koch, syn.: Botrychium matricariifolium A. Braun ex W.D.J. 
Koch
podejźrzon marunowy
*   Jedną z dawnych nazw tego gatunku była Osmunda lunaria f. matricariifolia Retz. 

W Dykcyonarzu Roślinnym [1811] ks. Kluka, spotykamy nazwę Omunda lunaria 
– długosz podeyrzon, którą to nazwę łacińską zastosował Brincken, jednak są 
wątpliwości, czy gatunek ten został prawidłowo przez niego oznaczony.

P. Abies, du Roy*
jodła

Abies alba Mill. syn.: Abies pectinata (Lam.) Lam. & DC.
jodła pospolita*
*  Rzadziej stososowana nazwa to jodła biała. W wypadku Puszczy, obecnie najbliżej 

granic Polski występuje tylko na naturalnym (prawdopodobnie) stanowisku  
w rezerwacie „Tisovik” (pol. „Cisowik”) w białoruskiej części PB Białowieskiej. 
W polskiej części Puszczy jodłę pospolitą sadzono w latach międzywojennych 
[Sokołowski 1995].

P. alba*
topola biała

Populus alba L.
topola biała, białodrzew
*  Gatunek nie występuje w Puszczy Białowieskiej. Brincken prawdopodobnie napisał 

tak za Flora Lithuanica Inchoata J.M. Giliberta [przyp. K.M.].

P. foemina Athyrium filix-femina (L.) Roth, syn.: Athyrium  
filix-femina Roth
wietlica samcza

P. Larix*
modrzew

Larix decidua Mill., syn.: Larix europaea DC.
modrzew europejski
*  Modrzew europejski posiada obecnie w systematyce polskiej dwa podgatunki: 

Larix decidua Mill. subsp. decidua – modrzew europejski typowy oraz Larix 
decidua Mill. subsp. polonica (Racib.) Domin – modrzew europejski polski, 
którego synonimem jest nazwa: Larix polonica Racib. – modrzew polski. Ponadto  
w obrębie gatunku (również podgatunków) wielu badaczy wyróżnia wiele form. 
Sokołowski [1995] podaje 4 stanowiska, głównie w obrębie Białowieży, Parku 
Pałacowego, Dyrekcyjnego, jak wskazuje – są to nasadzenia sztuczne.

P. malus Sylvester*
dzika jabłoń

Malus sylvestris Mill., syn.: Malus sylvestris (L.) Mill.
jabłoń dzika, płonka
* U ks. Kluka [1811] pojawia się nazwa Pyrus malus.
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P. nigra*
topola czarna

Populus nigra L.
topola czarna, topola nadwiślańska, sokora
*  Gatunek nie występuje w Puszczy Białowieskiej. Brincken prawdopodobnie napisał 

tak za opisem flory Litwy J.M. Giliberta [przyp. K.M.]. 

P. picea, du Roy Picea abies (L.) H. Karst., syn.: Picea excelsa  
(Lam. & DC.) Link, Picea excelsa (Lam.) Link
świerk pospolity

P. pyraster*
dzika grusza

Pyrus pyraster (L.) Burgsd., syn.: Pyrus pyraster Burgsd., 
Pyrus communis L.*
grusza polna, grusza dzika, ulęgałka
*  W Polsce bardzo często mylona ze zmienną i często dziczejącą Pyrus communis L., 

która jest mieszańcem wielokrotnej hybrydyzacji różnych gatunków grusz (przede 
wszystkim: P. pyraster z P. nivalis i P. eleagrifolia). P. communis nie jest gatunkiem 
rodzimym w Polsce. Jednak w literaturze pojawia się nazwa Pyrus communis tak 
często, iż można uznać obie nazwy za poprawne, chociaż w opracowaniu Mirek et 
al. [2002] jest to wyraźnie rozdzielone. Również Sokołowski [1995] używa nazwy 
Pyrus communis. Ze względu na powyższe argumenty ujęto nazwę P. communis 
jako synonim.

P. sylvestris
sosna pospolita

Pinus sylvestris L.
sosna zwyczajna

P. tremula
osika

Populus tremula L.
topola osika, osika

P. vulgaris Polypodium vulgare L.
paprotka zwyczajna

Pedicularis  
sceptrum carolinum

Pedicularis sceptrum-carolinum L.
gnidosz królewski

Phallus Phallus Junius ex L.
sromotnik

Phascum* *  U Linneusza [1753] zaliczany do grupy Musci – mchy (T. 2, s. 1106-1107); 
obecnie część gatunków przeniesiona do rodzaju Tortula. W dziele Brinckena 
chodzi najprawdopodobniej o Phascum acaulon, czyli Tortula acaulon – brodek 
bezłodygowy. 

Pinus
sosny

genus: Pinus L.
rodzaj: sosna

Politrychum* *  U Linneusza [1753] zaliczany do grupy Musci – mchy (T. 2, s. 1109); obecnie 
bez zmian. Linneuszowski zapis jest taki sam, jaki obowiązuje obecnie, czyli 
Polytrichum.

Polypodium filix 
mas*

Dryopteris filix-mas (L.) Schott
nerecznica samcza
*  Ks. Kluk w Dykcyonarzu Roślinnym [1811] używa często nazwy Polypodium filix 

mas (jego systematyka opierała się na Linneuszu); jest to stara nazwa botaniczna, 
którą zastosował również Brincken. 

Populus
topole

genus: Populus L.
rodzaj: topola
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Prunus padus
czeremcha zwyczajna

Padus avium Mill., syn.: Prunus padus L. subsp. Padus
czeremcha zwyczajna

Prunus spinosa Prunus spinosa L.
śliwa tarnina, tarnina

Pteris aquilina* Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
orlica pospolita
*  Użyta przez Brinckena nazwa Pteris aquilina L., widnieje w dziele Linneusza (nota 

bene jak wskazują inicjały, on pierwszy ją opisał i nazwał w Species Plantarum, 
1753, T. 2). Podobnie ks. Kluk [1811] używa często nazwy Pteris aquilina (jego 
systematyka opierała się na Linneuszu).

Pyrola genus: Pyrola
rodzaj: gruszyczka

Pyrus
grusze

genus: Pyrus L.
rodzaj: grusza

Q. petraea
dąb bezszypułkowy

Quercus petraea (Matt.) Liebl., syn.: Quercus sessiliflora 
Salisb., Quercus sessilis Ehrh.
dąb bezszypułkowy

Quercus robur
dąb szypułkowy

Quercus robur L., syn.: Quercus pendulata Ehrh.
dąb szypułkowy

R. alpina* Ribes alpinum L.
porzeczka alpejska
*  Prawdopodobnie chodziło o porzeczkę alpejską Ribes alpinum L. z rodzaju porzeczka 

– Ribes, z rodziny agrestowatych – Grossulariaceae (obecnie często występującej w PB).

R. catharcticus Rhamnus cathartica L.
szakłak pospolity

R. chamaemorus* Rubus chamaemorus L.
malina moroszka
*  Faliński [1961] przyporządkował malinę moroszkę do grupy gatunków wątpliwych 

ze względu na gromadne występowanie daleko na południu, północy czy zachodzie. 
Ponadto jej stanowiska w Puszczy są podane ogólnikowo lub też nie były nigdy 
potwierdzone. Również Sokołowski [1995] nie odnotowuje występowania maliny 
w Puszczy Białowieskiej.

R. frangula* Frangula alnus Mill., syn. (dawn.): Rhamnus frangula L.
kruszyna pospolita
*  Rodzaj kruszyna (Frangula) co prawda należy do rodziny szakłakowatych (Rhamnaceae), 

ale obecnie stanowi rodzaj odrębny.

R. fruticosus* Rubus fruticosus L. nom. ambig.
jeżyna krzewiasta
*   Według Mirek et al. [2002] jej status we florze Polski jest niepewny, jeśli chodzi 

o rodzimość.

R. idaeus Rubus idaeus L.
malina właściwa
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R. nigrum Ribes nigrum L.
porzeczka czarna

R. rubrum* Ribes spicatum E. Robson, syn.: Ribes schlechtendalii Lange
porzeczka czerwona, porzeczka dzika
*  Gatunek od wieków uprawiany w Europie i w Polsce, także od wieków wtórnie 

dziczejący z upraw. Zatem Brincken z pewnością mylnie nazwał ten gatunek, 
który z pewnością powinien być opisany jako Ribes spicatum E. Robson. – porzeczka 
czerwona (P. dzika).

R. saxatilis Rubus saxatilis L.
malina kamionka

R. spinosissima* Rosa spinosissima L.
róża gęstokolczasta
*  Obecnie brak jakichkolwiek wzmianek na temat występowania tego gatunku na 

obszarze Puszczy Białowieskiej. Nie wiadomo, czy J. Brincken pomylił ją z innym 
gatunkiem, czy faktycznie odnotował jej występowanie, co wydaje się raczej wątpliwe. 

R. uvacrispa Ribes uva‑crispa L.
porzeczka agrest, agrest

Rhamnus
szakłaki

genus: Rhamnus L.
rodzaj: szakłak

Ribes
porzeczki

genus: Ribes L.
rodzaj: porzeczka

Riccia* *  U Linneusza [1753] zaliczany do grupy Algae – glony (T. 2, s. 1138-1139); obecnie 
bez zmian.

Rosa canina Rosa canina L.
róża dzika

Rubus genus: Rubus L.
rodzaj: jeżyna

S. nigra Sambucus nigra L.
bez czarny, dziki bez czarny

S. racemosa Sambucus racemosa L.
bez koralowy, dziki bez koralowy

Salices
wierzby

ordo: Salicales Lindl., familia: Salicaceae Mirb.
rząd: wierzbowce, rodzina: wierzbowate

Salix aurita Salix aurita L.
wierzba uszata

Salix caprea Salix caprea L.
wierzba iwa



142

Indeks

Salix incumbacea* Salix repens L., subsp. rosmarinifolia (L.) Hartm.,  
syn.: Salix rosmarinifolia L.
wierzba rokita
*   Dawniej w Polsce nazywana rokiciną (Salix incubacea L.). Nazwy takie padawane są 

również w opracowaniach z XVIII i XIX w., m.in. w czasopiśmie „Sylwan” [1820].

Sambucus
bez

Sambucus L.
bez

Saxifraga hirculus Saxifraga hirculus L.
skalnica torfowiskowa

Solanum dulcamara Solanum dulcamara L.
psianka słodkogórz

Sorbus aucuparia
jarząb pospolity

Sorbus aucuparia L. emend. Hedl.*
jarząb pospolity, jarząb zwyczajny
*  W literaturze można również spotkać synonim Sorbus aucuparia L. Emend.  Hedl. 

subsp. aucuparia – jarząb pospolity typowy, jest on w randze podgatunku.

Spartium  
scoparium

Sarothamnus scoparius (L.) W.D.J. Koch, syn.: Sarotham‑
nus scoparius (L.) Wimm., Cytisus scoparius (L.) Link
żarnowiec miotlasty*
*  Dawna nazwa łacińska Spartium scoparium L., Spartium scoparius (L.) Wimm. ex 

Koch [Flora Germ. Helv. 1837], Spartium angulosum Gilib. [Flora Litv. IV 1782] i inne.

Sphagnum* *  U Linneusza [1753] zaliczany do grupy Musci – mchy (T. 2, s. 1106); obecnie bez 
zmian.

Taxus baccata
cis

Taxus baccata L.*
cis pospolity

Tilia grandifolia
lipa szerokolistna

Tilia platyphyllos Scop.
lipa szerokolistna, lipa wielkolistna

Tilia parviflora*
lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill., syn.: Tilia parviflora Ehrh.
lipa drobnolistna*
*  Zarówno Ph. Miller (1691-1771), czy J.F. Ehrhart (1742-1795) – badacze, którzy 

pierwsi opisali (niezależnie od siebie) ten gatunek, żyli i pracowali przed wydaniem 
publikacji Brinckena. Nazwa którą podał Brincken jest obecnie dopuszczalna 
w Polsce jako synonim [Mirek et al. 2002].

Tremella Tremella Pers.
trzęsak

T. album*
Tuber cibarium*

*  Nazwy dwóch gatunków trufli (Tuber cibarium i Tuber album) podane przez 
Brinckena nie są jednoznaczne. Na podstawie prac Siemaszko [1923] oraz Kujawy  
et al. [2018] można sądzić, że T. cibarium Sowerby to T. aestivum 
Vittadini, czyli trufla letnia. Z kolei T. album Withering to Choiromyces 
meandriformis Vittadini, czyli piestrak jadalny.   
Siemaszko [1923] kwestionuje wcześniejsze oznaczenia Błońskiego [1888 
i 1889], który T. cibarium podany przez J. Brinckena przyjął za Tuber  
melanosporum Vittadini (trufla czarnozarodnikowa, trufla perigordzka)  
a T. album za Tuber magantum Picco (trufla biała, trufla piemoncka). Argumentem 
podawanym przez Siemaszkę i mającym potwierdzenie we współczesnej wiedzy  
o zasięgu tych gatunków, jest ich bardziej południowe występowanie [przyp. K.M.].
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U. campestris*
wiąz pospolity

Ulmus minor Mill. emend. Richens, syn.: Ulmus minor 
Mill., Ulmus campestris L. emend. Huds., Ulmus campe‑
stris auct. non L., Ulmus carpinifolia Gled., Ulmus carpini‑
folia Ruppius ex Suckow, Ulmus foliacea Gilib.
wiąz pospolity, wiąz polny
*  W Puszczy Białowieskiej naturalnie rosną trzy gatunki wiązów: Ulmus laevis, 

Ulmus glabra oraz Ulmus campestris (obecnie minor), a nie tylko jeden, jak podał 
J. Brincken [przyp. K.M.].

Ulmus
wiązy

genus: Ulmus L.
rodzaj: wiąz

V. alpina* Veronica alpina L.
przetacznik alpejski
*  Występuje w stanie dzikim w Alpach, zatem jest to oczywista pomyłka Brinckena. 

Veronica alpina L. nie występuje w Puszczy Białowieskiej ze względów 
geograficznych [Faliński 1961]. Trudno stwierdzić, który gatunek przetacznika 
miał Brincken na myśli.

V. lantana* Viburnum lantana L.
kalina hordowina
*   W stanie dzikim rośnie w Polsce tylko w zachodnich Tatrach, w innych rejonach jest 

gatunkiem obcym i występuje jako zdziczała forma uprawianych roślin. Zachodzi 
zatem wątpliwość czy Brincken nie pomylił tego gatunku z innym, jednocześnie 
nadając mu status gatunku pospolitego. Obecnie brak informacji o stanowiskach 
kaliny hordowiny w polskiej części Puszczy Białowieskiej [Sokołowski 1995; 
inwentaryzacja LP w latach 2016-2018].

V. maritima* Veronica longifolia L.
przetacznik długolistny
* Dawniej używana nazwa to właśnie Veronica maritima L.

V. myrthillus Vaccinium myrtillus L.
borówka czarna

V. oxycoccos Oxycoccus palustris Pers., syn.: Vaccinium oxycoccos L., 
Oxycoccus qadripetalus Gilib.
żurawina błotna

V. siberica* *  Według S.B. Górskiego [1829] chodzi tu raczej o V. sibirica, który to gatunek nie 
występuje jednak w Puszczy Białowieskiej [przyp. K.M.].

V. uliginosum Vaccinium uliginosum L.
borówka bagienna, pijanica

V. vitis idaea Vaccinium vitis‑idaea L.
borówka brusznica, borówka czerwona

Vaccinium
borówki

genus: Vaccinium L.
rodzaj: borówka

Veronica
przetaczniki

genus: Veronica L.
rodzaj: przetacznik



144

Viburnum opulus Viburnum opulus L.
kalina koralowa

Vinca minor* Vinca minor L.
barwinek pospolity
*  Według J.B. Falińskiego [1961] gatunek ten jest wątpliwy dla flory PB. Ponadto, jak 

stwierdza, jest to takson hodowany a dziczejący w Puszczy.

Viscum album* Viscum album L.
jemioła pospolita
*  Wyróżnia się również podgatunek Viscum album L. subsp. album, czyli jemioła 

pospolita typowa.
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Nazwa według 
Juliusza Brinckena Nazwa współczesna, synonim

Ardea cinerea
czapla

Ardea cinerea 
czapla siwa

Canis lupus
wilk

Canis lupus
wilk, wilk szary

C. vulpes 
lis

Vulpes vulpes 
lis rudy, lis pospolity

Castor fiber 
bóbr

Castor fiber
bóbr europejski

Cervus alces 
łoś

Alces alces 
łoś, łoś euroazjatycki

C. capreolus
(zapewne Cervus capreolus)
sarna

Capreolus capreolus
sarna, sarna europejska

Cervus Dama 
daniel

Dama dama 
daniel, daniel zwyczajny

Cervus elaphus
jeleń szlachetny

Cervus elaphus
jeleń szlachetny, jeleń europejski

Cervus tarandus
ren

Rangifer tarandus
renifer tundrowy, ren

Coraces*
kruki

rząd: kruki
* Obecnie status rodziny krukowatych: Corvidae.

Coracias garrula
sójka kraska

Coracias garrulous
kraska

Corvus careocatactes
orzechówka

Nucifraga caryocatactes
orzechówka, orzechówka zwyczajna

Equus sylvestris
tarpand, tarpan

Equus ferus 
tarpan

Falco* orły
*   Nazwa Falco traktowana była jako nazwa rodzaju ptaków, które 

obecnie są zaliczone do rodziny sokołowatych Falconidae.

F. chrysaetos 
orzeł przedni

Aquila chrysaetos 
orzeł przedni

Zwierzęta
według rozdziału „Dzikie zwierzęta”
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F. ossifraga 
orzeł bielik

Haliaeetus albicilla 
bielik, orzeł bielik, birkut

Felis lynx 
ryś

Lynx lynx 
ryś, ryś euroazjatycki

F. catus sylvestris 
żbik europejski

Felis sylvestris 
żbik, żbik europejski

L. timidus 
(zapewne Lepus jako rodzaj: zające)
zając szarak

Lepus europaeus
zając szarak

L. variabilis 
(zapewne Lepus jako rodzaj: zające)
zając bielak

Lepus timidus 
zając bielak

Mustela* genus: Mustelidae
rodzaj: łasica
*  Najprawdopodobniej Brinckenowi chodziło o całą rodzinę 

łasicowatych Mustelidae.

M. erminea 
gronostaj

Mustela erminea 
gronostaj, gronostaj europejski

M. lutra 
wydra pospolita

Mustela lutra 
wydra, wydra europejska

M. lutreola 
wydra bagienna

Mustela lutreola 
norka europejska

M. Martres 
kuna leśna

Mustela martes 
kuna leśna, tumak

M. putorius 
tchórz

Mustela putorius 
tchórz zwyczajny, tchórz europejski

M. sarmatica*
łaska sarmacka

Vormela peregusna 
perewiaska, łasica marmurkowa
*  Stronczyński K., 1839, Spis zwierząt ssących kraju Polskiego  

i pogranicznych, Warszawa.

M. vulgaris 
łaska pospolita

Mustela nivalis 
łasica pospolita, łaska

Mustela zibelina 
soból

Martes zibellina 
soból, soból tajgowy

Sciurus vulgaris 
wiewiórka

Sciurus vulgaris 
wiewiórka pospolita

S. volucella 
polatucha

Pteromys volans 
polatucha syberyjska

Scolopax maj.*
bekas

Gallinago media 
dubelt, bekas dubelt
*   Dawna nazwa to Scolopax major Gmelin; według: Kożuchowski J., 

1948, Bekasy, Sp. Jedność Łowiecka, Warszawa.
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Scolopax min.*
bekas
*prawdopodobnie: bekasik

Lymnocryptes minimus 
bekasik, bekas mały
*  Dawne nazwy to: Galliango minor, Philolimnus stagnalis et minor; 

według: Taczanowski W., 1882, Ptaki krajowe, Wydawnictwo 
Akademii Umiejętności, Kraków. Kożuchowski J., 1948, Bekasy, Sp. 
Jedność Łowiecka, Warszawa.

Strix* genus: Strix
rodzaj: sowa
*  Używając tej nazwy, Brincken opisywał prawdopodobnie gatunki sów 

(rodzaj), które obecnie mają rangę rzędu Trigiformes.

S. bubo
puchacz

Bubo bubo 
puchacz

Sus scrofa aper
dzik

Sus scrofa 
dzik

Tetrao*
kuraki

genus: Tetraoninae
rodzaj: kurak
*  Zapewne chodzi tu o rodzinę kurowatych Tetraoninae – ptaków 

zaliczanych obecnie do rodziny Phasianidae; według: Taczanowski W., 
1882, Ptaki krajowe, Wydawnictwo Akademii Umiejętności, Kraków.

T. bonasia 
jarząbek

Tetrastes bonasia 
jarząbek, jarząbek zwyczajny

T. lagopus 
pardwa

Lagopus lagopus 
pardwa, pardwa mszarna

T. tetrix 
cietrzew

Lyrurus tetrix 
cietrzew, cietrzew zwyczajny

T. urogallus 
głuszec

Tetrao urogallus 
głuszec, głuszec zwyczajny

Tetrao rakkelhahn Temminka  
lub T. medius Meyera* 
głuszec średni, skrzekot

*  Krzyżówka głuszca i cietrzewia; obecnie nie jest klasyfikowana jako 
odrębny gatunek.

Ursus arctos 
niedźwiedź brunatny

Ursus arctos 
niedźwiedź brunatny

U. gulo 
rosomak

Gulo gulo 
rosomak, rosomak tundrowy

U. meles 
borsuk

Meles meles 
borsuk, borsuk europejski, jaźwiec

Vultur cinereus 
wielki sęp

Aegypius monachus 
sęp kasztanowaty

żółw
Emys orbicularis 
żółw błotny
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