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Mellem bisoner og
600 år gamle ege
I det vestlige Hviderusland ligger den sidste tilbageværende urskov på det europæiske kontinent. Den er
hjemsted for et væld af sjældne dyr og planter
AF JENS MALLING
rejser@k.dk

En fugl skræpper. Den hæse
lyd følges af et svagt ekko. Ellers bare stilhed. De ældgamle egetræer bøjer deres krogede grene ind over den smalle
sti og danner en snæver tunnel. Frodig, fugtig grøn omslutter en på alle sider.
Belovesjskaja Pusjtsja her i
det vestlige Hviderusland er
den eneste oprindelige urskov tilbage på det europæiske kontinent. Den er hjemsted for bisonokser, ulve,
vildsvin og et væld af plantearter, der uddøde uden for
skoven for længst. Kilometer
efter kilometer strækker den
sig ud mod horisonten.
Skoven er næsten lige så
stor som Falster og Lolland
tilsammen – omkring 1700
kvadratkilometer. Grænsen
til Polen løber gennem skoven, men størstedelen hører
til Hviderusland.
Mange af egetræerne var
allerede skudt op af mulden,
længe inden skoven og hele
det nuværende Hviderusland
hørte til Realunionen PolenLitauen i 1500- og 1600-tallet.
Det var på den tid Europas
største land, der strakte sig
fra Østersøen ned til Sortehavet, og hvis hære indtog Moskva i øst.
Adskillige århundreder senere vokser mosset tæt og
blødt på stammernes tykke
bark og bidrager til denne
grønne verden med endnu en
nuance. Lyden af regndråberne på bladene er den samme
som dengang. Også lugten af
våd skovbund efter en byge
har passeret.
Videre endnu går det af
sted langs resterne af en
gammel jernbane, som træer
og gevækster er vokset henover. Tyskerne erobrede området under Første Verdenskrig i 1915 og lagde sporene
med hjælp fra russiske og
franske krigsfanger for at
plyndre skovens rigdom:
tømmer.

En anden historisk attraktion
i Belovesjskaja Pusjtsja er
den luksusdatja, hvor Ruslands daværende præsident,
Boris Jeltsin, og et par andre
nationale toppolitikere mødtes og underskrev traktaten,
der beseglede Sovjetunionens skæbne i december
1991.
At konspiratorerne på den

måde satte den gældende
sovjetiske forfatning ud af
kraft, fik nogle til at tale om
et kup.
Ingen af supermagtens 293
millioner indbyggere havde
nogen anelse om den skæbnesvangre beslutning, før
Jeltsin og hans medsammensvorne i Belovesjskaja Pusjtsja i en pressemeddelelse erklærede: ”Vi, republikken
Hviderusland, den russiske
rådsrepublik og Ukraine erklærer, at Sovjetunionens eksistens som folkeretssubjekt
og som geografisk-politisk realitet er ophørt at eksistere.”

Flere steder forvandles skovbunden til små søer dækket
med andemad. En frø overraskes af menneskenes støj og
hopper ned i sit vandhul gennem det grønne tæppe.
Der er kun få besøgende i
Belovesjskaja Pusjtsja og næsten udelukkende hviderussere eller russere. For det meste er man kun sig selv.
Sagn, eventyr og mytologier fremstiller ofte skoven som
noget dystert, truende eller
uheldsvangert. Da hobbitten
Bilbo Sækker begiver sig ind i
Dunkelskov med en gruppe
dværge, ligger elvere og
kæmpeedderkopper på lur.
Og når Erik Menneskesøn ridder gennem Jernskoven i
Lars-Henrik Olsens bog af
samme navn, er der også fare
på færde.
Da Charles Marlow rejser
op ad Congo-floden og ind i
”Mørkest Hjerte” i Joseph
Conrads berømte roman, er
det med den vilde, uigennemtrængelige jungle som
faretruende kulisse.
Den tætte bevoksning i Belovesjskaja Pusjtsja kan også
godt give en klaustrofobisk
fornemmelse.
Så da landskabet på et tidspunkt åbner sig for at give
plads til en større sø, og muligheden for at bade byder
sig, kan det være en kærkommen afveksling.
Urskoven har status af nationalpark og er sammen med
fæstningen i Brest og Rusjany
Paladset en af Hvideruslands
vigtigste attraktioner.
Den del, som er åben for turister, har udmærkede faciliteter. Blandt andet er der ved
udgangen en restaurant, et
museum samt en naturzoo.
Der kan man også se bisonerne, hvis de ikke viste sig
ude i det fri.
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0 Skovbunden forvandles ofte til små søer dækket med andemad.
– Begge fotos: Jens Malling.

0 Et væld af truede dyrearter bor i skoven. Blandt andet bisonen, der er Europas
tungeste landdyr. Velvoksne eksemplarer vejer over en ton.
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Rundrejser i Vest

Rundrejser i Nord og Øst

SKOTLAND

IRLAND

NORDKAP

ØSTERSØEN

12 dage rundt til alle de store
skotske seværdigheder. Oplev
Glasgow, Isle of Skye, Loch Ness,
Glenfiddich, Edinburgh mm.
Busrundrejse, gode hoteller med
halvpension, udflugter og dansk
rejseleder er inkluderet.
Rejs d. 1/6, 29/6, 13/7, 3/8, 10/8.

Fantastisk rundrejse blandt Irlands
imponerende naturscenerier, hyggelige, små landsbyer og imødekommende befolkning.
Busrundrejse, dansktalende
lokalguide, gode hoteller med ½
pension og udflugter er inkluderet.
Rejs d. 25/5, 29/6, 20/7, 17/8, 7/9.

Når du står på Nordkapklippen kl.
23.59 og betragter midnatssolen
eller Lofotens enestående naturscenarie en tidlig morgen, forstår
du, hvorfor denne smukke rejse
gennem Norge, Sverige og Finland
er noget helt specielt.
Rejs d. 7/6, 14/6, 21/6, 12/7.

Populær rundrejse til Østersølandene. På 12 dage besøges De
baltiske lande, Sverige, Polen og
den russiske region Kaliningrad.
Rundrejse i bus, sejladser, gode
hoteller med halvpension, udflugter
og dansk rejseleder er inkluderet.
Rejs d. 29/6, 27/7.

12 dage. Fra kr. . .

9.895,-

12 dage. Fra kr. . .

8.995,-

15 dage. Fra kr.

15.495,-

12 dage. Fra kr.

13.195,-

DYRELIV
3 Omkring 12.000 ofte truede dyrearter har hjemme i urskoven. Blandt dem
er flere hundrede pattedyr og fugle: ulv,
europæisk bison, los (billedet), elg, blå
ellekrage, sort stork, skrigeørn, slangeørn, vindrossel, lille fluesnapper samt
syv ugle- og ni spættearter. Cirka 5500
forskellige planter og 3500 svampearter vokser i Belovesjskaja Pusjtsja.
Volverlej, europæisk engblomme, samt den sjældne sumpviol bidrager
til mangfoldigheden.

VEJEN DERTIL
3 Belovesjskaja Pusjtsja ligger cirka 330 kilometer sydvest for hovedstaden Minsk og godt 55 kilometer nord for regionshovedstaden Brest,
helt op til grænsen med Polen. Landsbyen, hvor hovedindgangen til
nationalparken befinder sig, hedder Kamjanjuki. Busser fra Brest kører
dertil mindst fire gange om dagen. I egen bil skal man fra Brest tage
hovedvej P83 mod nord. Fra Minsk skal man tage hovedvej M1, siden
dreje til højre ad P7 og til sidst til højre ad P83.

Rundrejser i Nordvest

Rundrejser i Syd

ISLAND

FÆRØERNE

SICILIEN

ANDALUSIEN

Island begejstrer alle! Så særpræget, så rå, så varm og så indbydende. Tag med på denne flotte
rundrejse og få oplevelser for livet.
Flyrejse, rundrejse, dansk rejseleder og gode hoteller med halvpension er inkluderet.
Rejs d. 12/7, 19/7, 26/7, 16/8.

Skøn rejse rundt på Færøerne.
Her er venlige mennesker, grønne
fjelde, spændende kultur, rigt dyreliv og fantastiske naturoplevelser.
Flyrejse, udflugter, dansk rejseleder
og godt hotel med halvpension er
inkluderet.
Rejs d. 1/7, 30/7, 9/8.

Siciliens smukke natur og besøg
på vulkanen Etna er nogle af
højdepunkterne. Desuden besøg i
spændende byer som Palermo og
Siracusa. Flyrejse, rundrejse med
dansk rejseleder og gode hoteller
med halvpension er inkluderet.
Rejs d. 17/5, 6/9.

Flot rundrejse i Andalusien blandt
nogle af verdens smukkeste byer
og historiske seværdigheder. Desuden tid til afslapning på Solkysten.
Flyrejse, rundrejse med dansk
rejseleder og ****hoteller med halvpension er inkluderet.
Rejs 24/4, 22/5, 28/8, 18/9, 16/10.

8 dage. Fra kr. . . . 8.995,-

8 dage. Fra kr. . . . 6.995,-

8 dage. Fra kr.

12.895,-

6 dage. Fra kr. . .

9.495,-

CYKLING I BELOVESJSKAJA PUSJTSJA
3 Man kommer bedst rundt på cykel. Gode cykler kan lejes for et
beskedent beløb ved indgangen til nationalparken. Man får udleveret
et kort, hvor man kan se de forskellige ruter, der er at vælge mellem.
Stierne er asfalterede, nemme at køre på og egnet for alle.

INFO OM VISUM
3 Indrejse i Hviderusland kræver visum og koster omkring 500 kroner.
Det fås gennem landets ambassade i enten Sverige eller Tyskland:
www.sweden.belembassy.org eller www.germany.belembassy.org.
Republikken Hvideruslands officielle hjemmeside med info om skoven
på engelsk: http://www.belarus.by/en/travel/belarus-life/belovezhskaya-pushcha.
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