Charakterystyka Okręgu Bialskopodlaskiego
Okręg Biała Podlaska całą wschodnia częścią graniczy rzeką Bug z Białorusią oraz
sąsiaduje z Okręgiem Białostockim , Siedleckim, Lubelskim i Chełmskim. Administracyjnie
obejmuje cztery powiaty tj. Biała Podlaska, Radzyń Podlaski i Parczew, znajdujące się na
terenie województwa lubelskiego oraz powiat Łosice wchodzący w skład województwa
mazowieckiego. Okręg znajduje się w południowej części historycznego Podlasia.
Pod względem geograficznym Okręg leży w pasie granicznym, środkowo-wschodniej
części kraju, na obszarze dwóch dużych jednostek geograficznych – Niziny
Południowopodlaskiej oraz Polesia Lubelskiego. Na obszarze tym na uwagę zasługuje m.in.
Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu’’ stanowiący fragment doliny dolnego Bugu,
oraz Poleski Park Narodowy z rozległymi bagnami będacymi ostoją rzadkich gatunków roślin
i zwierząt. Niepowtarzalny charakter mają też podlaskie lasy w tym: lasy parczewskie,
międzyrzeckie, chotyłowskie i kijowieckie.
Stosunkowo niewielkie zagęszczenie ludności, licznie występujące zwarte kompleksy
leśne oraz tereny podmokłe w dolinach rzeki Bug, Krzna, Toczna, Zielawa czy Piwonia
stanowią dobre siedliska dla bytowania zwierzyny grubej jak też ptactwa wodnego.
Zorganizowane łowiectwo na tym obszarze sięga czasów zaborów rosyjskich. Już
wówczas funkcjonowało Bialskie Kółko Prawidłowego Polowania (od 1905 r.) oraz Kółko
Myśliwskie w Radzyniu Podlaskim. Najstarszym obecnie Kołem w Okręgu jest Bialskie
Towarzystwo Łowieckie Koło Nr 18 „Ponowa” w Białej Podlaskiej, założone w 1919 roku.
W Okręgu Bialskopodlaskim jest 82 obwody łowieckie w tym OHZ Lasów
Państwowych. Łączna powierzchnia obwodów wynosi 493958 ha, w tym 130394 ha lasów.
Obwody dzierzawi 21 kół łowieckich macierzystych oraz 27 kół niemacierzystych
skupiających łącznie1335 myśliwych zamieszkałych na tarenie Okręgu.
W okręgu jest wielu myśliwych udzielającących się aktywnie w różnych dziedzinach
łowiectwa, w tym myśliwych, artystów i plastyków, którzy swoje prace prezentują podczas
różnych imprez. Od wielu lat w Okręgu organizowane są Charytatywny Bale Myśliwskie
m.innymi w ramach akcji ogólnopolskiej„Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Od 2012 roku w
Okręgu organizowany był przez Zarząd Okręgowy w Białej Podlaskiej, oraz Stadninę Koni
w Janowie Podlaskim „Eustachy Hubertus Janowski”, który gościł myśliwych, jeźdźców,
leśników i szerokie grono sympatyków łowiectwa z całej Polski. Z uwagi na ASF ta impreza
ograniczona została w ostatnich latach do Zawodów Św. Eustachego organizowanych na
naszej strzelnicy myśliwskiej w Hrudzie na zakończenie sezonu strzeleckiego. Okręg wydaje
czasopismo „Bialskopodlaski Rocznik Łowiecki” oraz posiada własne odznaczenie łowieckie
„Medal Zasłużony Dla Łowiectwa Bialskopodlaskiego”.

