
P u s zc z a  B i a ł o w i e s k a
40 lat na Liście światowego dziedzictwa

Б е л а в е жс к а я  п у ш ч а 
40 гадоў у спісе Сусветнай спадчыны

Bi a l o w i e z a  Fo re s t
40 Years on World Heritage List

Puszcza Białowieska to duży kompleks leśny położony na 
granicy Polski i Białorusi. Dzięki kilku wiekom ochrony las 
ten przetrwał w swoim naturalnym stanie do dnia dzisiej
szego. Białowieski Park Narodowy (Polska) został wpisany 
na Listę światowego dziedzictwa w 1979 r. i poszerzony 
o Park Belovezhskaya Pushcha (Białoruś) w 1992 r. Duże 
rozszerzenie obszaru w 2014 r. doprowadziło do ustano
wienia całkowitej powierzchni 141 885 ha ze strefą bufo
rową 166 708 ha.

Teren ten ma wyjątkowo dużą wartość dla ochrony przy
rody. W dużym i zwartym obszarze leśnym występują 
kompletne sieci pokarmowe, w tym między innymi sta
bilne populacje dużych ssaków i dużych drapieżników 
(m.in. wilka, rysia i wydry).

Wartości przyrodnicze są rozległe i obejmują 59 gatunków 
ssaków, ponad 250 gatunków ptaków, 13 płazów, 7 gadów 
i ponad 12 000 bezkręgowców. Flora jest zróżnicowana 
i znacząca regionalnie, a teren ten jest również godny 
uwagi ze względu na różnorodność grzybów. Opisano tu 
kilka nowych gatunków, a wiele zagrożonych gatunków 
jest nadal dobrze reprezentowanych.

Белавежская пушча – гэта вялікі лясны комплекс, 
размешчаны на мяжы паміж Польшчай і Беларуссю. 
Дзякуючы некалькі стагоддзям аховы, Пушча 
захавалася ў натуральным стане і да сёння. Белавежскі 
нацыянальны парк (Польшча) быў унесены ў спіс 
Сусветнай спадчыны ў 1979 годзе і павялічаны на Парк 
„Белавежская пушча” (Беларусь) у 1992 годзе. Вялікае 
пашырэнне тэрыторыі ў 2014 годзе прывяло да 
стварэння агульнай плошчы 141 885 га з буфернай 
зонай 166 708 га.

Гэтая тэрыторыя надзвычай каштоўная для аховы 
прыроды. У вялікіх і кампактных лясных масівах 
сустракаюцца поўныя харчовыя сеткі, у тым ліку 
ўстойлівыя папуляцыі буйных млекакормячых і буй
ных драпежнікаў (між іншым ваўка, рыся і выдры).

Прыродныя каштоўнасці шырокія і ўключаюць 59 
відаў млекакормячых, больш за 250 відаў птушак, 
13 земнаводных, 7 рэптылій і больш за 12000 
беспазваночных. Флора разнастайная і рэгіянальна 
значная, а тэрыторыя таксама каштоўная дзякуючы 
разнастайнасці грыбоў. Тут было апісана некалькі 
новых відаў, і многія віды, якім пагражае знікненне 
паранейшаму добра прадстаўлены.

Bialowieza Forest is a large forest complex located on the 
border between Poland and Belarus. Thanks to several 
ages of protection the Forest had survived in its natural 
state to this day. The Bialowieza National Park, Poland, 
was inscribed on the World Heritage List in 1979 and 
extended to include Belovezhskaya Pushcha, Belarus, 
in 1992. A large extension of the property in 2014 results 
in a property of 141,885 ha with a buffer zone of  
166,708 ha.

The area has an exceptionally high nature conservation 
value, including extensive oldgrowth forests. The large 
and integral forest area supports complete food webs 
including viable populations of large mammals and large 
carnivores (wolf, lynx and otter) amongst other.

The biodiversity conservation values are extensive, and 
include protection for 59 mammal species, over 250 bird 
species, 13 amphibians, 7 reptiles, and over 12,000 inver
tebrates. The flora is diverse and regionally significant, 
and the property also is notable for conservation of fungi. 
Several new species have been described here and many 
threatened species are still well represented.

Fundacja WWF Polska
ul .  Usypiskowa 11
02386 Warszawa

www.wwf.pl


