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fritt i polsk urskog

INTE FARLIG. Den stora visenttjuren på kanske 700 kilo passerar nära, men tar man det lugnt är de inte farliga. 
FAKTA Sverige kan få vilda
visenter strövande i skogen
n I Sverige finns visent i vilthägn bland

annat på Eriksberg i Blekinge. Men det
finns också förhoppningar om att den
utrotningshotade arten kan placeras in
i löv- och blandskogar i södra Sverige.
n Organisationen European Bison Conservation Centre, EBCC, arbetar för att
plantera ut visenten i Europa och vill
även se den ströva fritt i svenska skogar.
Men för det behövs tillstånd från Naturvårdsverket, som uppger att man har en
ganska restriktiv hållning mot att släppa
ut nya arter.
n Visenter har än så länge planterats ut
i Polen, Ukraina, Ryssland, Vitryssland,
Litauen, i ett bergsmassiv öster om Köln
och på danska Borgholm. Naturvårdsverket följer utvecklingen.
n För några tusen år sedan ska visenten
ha funnits så långt norrut som vid Vätterns nordspets.
Anna Nilsson
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Guiden: ”Skogen får klara sig själv”
Kungar och tsarer har bidragit med
både elände och goda insatser.
Till det senare måste man hänföra
skyddet av cirka 147 000 hektar
skog på gränsen mellan Polen och
Vitryssland.

Tack vare att polska kungar och ryska
tsarer velat undanta dessa enorma skogar för egna jakter finns de fortfarande
delvis kvar. På båda sidor gränsen har
stora områden skyddats.
På den polska sidan finns numera Białowieża nationalpark på 10 500
hektar som en kärna i ett 60 000 hektar
stort skogsdominerat skyddat område.
För att besöka nationalparken krävs
tillstånd och guide.
Guiden Arek Szymura, biolog och
tidigare skogsbrukslärare, berättade
livfullt om urskogen i nationalparken.

VÄGEN IN. Guiden Arek Szymura visar

den artrika blandskogen i östra Polen.

– Skogen får klara sig själv, de vägar
som finns och där tsarer åkt häst och
vagn hålls i skick och röjs fria, det är
allt.
I den del där vi vandrar dominerar
lövträden och det handlar om flerhundraåriga jättar. Ek, avenbok, lönn,
asp och en och annan gran och tall,

totalt 23 olika trädslag. Det är delvis
sumpigt men oväntat glest mellan träden och lätt att ta sig fram i urskogen
där det ändå står cirka 425 kubikmeter
per hektar.
– Den stora volymen finns i de grova, höga träden och den fortsätter att
öka, berättar Arek Szymura.
Djurlivet är rikt med ett stort antal
arter av många djurslag, men kanske
inte i så stora antal av varje art. Nu i
februari går fågellivet på sparlåga men
i april exploderar det, inte minst gäller
det hackspettarna.
Skogs-, natur- och fågelintresserade har under lång tid vallfärdat till
Białowieżaområdet. Det är nästan bara här som man kan se sådana skogar
som fanns i stora delar av kontinentala
Europa, upp till Sydsverige, under historisk tid.
Rolf Segerstedt

