
 1

 
 
SPIS TREŚCI:  
 
1. WPROWADZENIE ............................................................................................................... 2 

2. CEL PRACY .......................................................................................................................... 4 

3. PRZEGLĄD LITERATURY ................................................................................................. 5 

3.1 Historia ochrony przyrody w Polsce i na świecie ......................................................... 5 

3.2 Formy ochrony przyrody .............................................................................................. 6 

3.2.1 Krajowy system obszarów chronionych .................................................................... 8 

3.2.2 Ochrona indywidualna ............................................................................................... 9 

3.3 Akty prawne związane z ochroną przyrody ................................................................ 10 

3.4 Parki Narodowe i ich znaczenie w Polsce .................................................................. 10 

4. BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY ............................................................................... 12 

4.1 Rys historyczny ........................................................................................................... 13 

4.2 Kalendarium – daty związane z powstaniem i rozwojem BPN .................................. 14 

4.3 Powierzchnia, połoŜenie, klimat ................................................................................. 15 

4.4 Jednostki organizacyjne zajmujące się ochroną przyrody .......................................... 16 

4.5 śubr, największy skarb ............................................................................................... 18 

4.6 Zabytki kultury ............................................................................................................ 20 

4.7 Wywiad z ekspertem – badanie własne ...................................................................... 22 

5. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I NAUKOWA REALIZOWANA W BPN ................. 25 

5.1 Muzeum ...................................................................................................................... 25 

5.2 Placówki edukacyjne .................................................................................................. 27 

5.3 ŚcieŜki edukacyjne ...................................................................................................... 28 

       5.4 Działalność naukowa……………………………………………………………...28 

5.5 SondaŜ – badnie własne .............................................................................................. 30 

6. DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA W BPN ...................................................................... 36 

7. PODSUMOWANIE I WNIOSKI ........................................................................................ 40 

 
BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................................... 42 

 
 
 
 
 
 



 2

1. WPROWADZENIE 
 
Ochrona przyrody to ogół działań zmierzających do zapewnienia trwałości 

i odnawialności, a takŜe właściwego uŜytkowania składników przyrody zarówno tych 
oŜywionych jak i nieoŜywionych. Działania te realizowane są poprzez tworzenie parków 
narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów chronionego 
krajobrazu, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, uŜytków ekologicznych 
i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. 

NajwyŜszą formę ochrony przyrody stanowi Park Narodowy. Jest to obszar objęty 
ochroną prawną, zachowany w stanie naturalnym lub niewiele zmieniony przez działalność 
gospodarczą człowieka, charakteryzujący się nieprzeciętnymi wartościami naukowymi oraz 
wyjątkowymi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi, społecznymi, kulturowymi 
i wychowawczymi. Na obszarze Parku Narodowego ochronie podlegają wszystkie elementy 
przyrody. Zadaniem parku jest nie tylko ochrona istniejących zasobów, ale i odtworzenie w 
sposób naturalny zniekształconych lub zanikłych elementów przyrody. 

Powierzchnia parku nie moŜe być mniejsza niŜ 1000 ha, z wyjątkiem pojedynczych 
wysp. W jego obrębie wydziela się obszary objęte ochroną ścisłą, które są wyłączone 
całkowicie spod ingerencji człowieka, oraz obszary objęte ochroną częściową, gdzie poprzez 
zabiegi pielęgnacyjne i hodowlane świadomie prowadzi się gospodarkę zmierzającą do 
przywrócenia stanu naturalnego. Wokół parku narodowego wyznaczona zostaje strefa 
ochronna zwana otuliną, spełniająca rolę bufora przed szkodliwymi oddziaływaniami 
zewnętrznymi czynników atmosferycznych jak i szeroko rozumianą działalnością człowieka. 

 
Celem parku narodowego jest w szczególności: 

1) poznanie i zachowanie całości systemów przyrodniczych danego obszaru wraz 
z warunkami jego funkcjonowania, 

2) odtworzenie zdegradowanych lub zupełnie zniszczonych elementów rodzimej przyrody, 
3) prowadzenie badań naukowych, 
4) udostępnienie danego obszaru dla turystyki poznawczej oraz edukacji. 

 
Na obszarach będących pod ścisłą ochroną zabronione jest człowiekowi wykonywanie 

wszelkich czynności, zakazana jest ingerencja w przyrodę. Natomiast na obszarach objętych 
ochroną częściową zakazane jest usuwanie drzew (chyba, Ŝe czynności te wynikają z zadań 
gospodarki rezerwatowej), zbiór owoców runa leśnego (jagód, grzybów, a takŜe ziół 
leczniczych, zbieranie ściółki, mchu itd.). Zwiedzający mogą przebywać na terenie parków, 
jeŜeli ich wędrówki odbywają się po oznakowanych szlakach.  

 
Na całym obszarze parku zabrania się:  

• zanieczyszczania terenu,  
• polowania (nie dotyczy to odstrzałów redukcyjnych w przypadku nadmiernej 

liczebności gatunku),  
• chwytania, płoszenia i zabijania dzikich zwierząt,  
• niszczenia lub uszkadzania drzew lub innych roślin,  
• zanieczyszczania wód,  
• dokonywania zmian stosunków wodnych bez porozumienia z dyrekcją parku,  
• zakłócania ciszy,  
• wzniecania ognia (a takŜe palenia tytoniu), chyba Ŝe przepisy parku wyjątkowo 

pozwalają na to w miejscach wyznaczonych,  
• wędkowania, biwakowania, przebywania poza wyznaczonymi szlakami 

turystycznymi, ścieŜkami przyrodniczymi, czy miejscami wyznaczonymi na 
biwakowanie,  
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• uŜywania pojazdów mechanicznych i konnych oraz parkowania poza wyznaczonymi 
drogami i parkingami,  

• prowadzenia psów bez smyczy i kagańca lub zakaz ich wprowadzania,  
• niszczenia urządzeń parków (tablic, kierunkowskazów, paśników dla zwierząt, itd.),  
• niszczenia gleby,  
• uszkadzania lub wydobywania skał czy minerałów,  
• wypasania zwierząt domowych,  
• pozyskiwania próchnicy, Ŝwiru, piasku, torfu czy innych materiałów naleŜących do 

parku narodowego bez zgody dyrektora parku,  
• wznoszenia budowli oraz zakładów przemysłowych (i prowadzenia ich ) bez zgody 

dyrekcji parku,  
• prowadzenia bez zgody dyrekcji parku zakładów handlowych na jego terenie.  

 
Dyrektor parku, w ramach potrzeb, mając na uwadze ochronę przyrody parku, moŜe 

listę tych zakazów nieco poszerzyć lub zmniejszyć. Park narodowy musi być jednak 
udostępniony turystom, musi pozwalać im na poznanie walorów parku.  
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2. CEL PRACY 
 
Celem opracowania jest analiza realizacji statutowych celów postawionych przed 

Białowieskim Parkiem Narodowym jako jednym z elementów krajowego systemu obszarów 
chronionych. 

Na bazie dostępnych materiałów źródłowych, omówiłem połoŜenie, środowisko 
przyrodnicze, a takŜe walory turystyczne i edukacyjne Parku. W oparciu o analizę warunków, 
jakie determinują funkcjonowanie Parku, dokonałem oceny wartości przyrodniczych, 
historycznych i kulturowych tego obszaru. Przedstawiłem takŜe, w oparciu o opinię eksperta, 
działania podejmowane dla udostępnienia i popularyzacji wiedzy o ochronie przyrody w 
Białowieskim Parku Narodowym.  

Ochrona prawna parku narodowego powoduje, Ŝe wszystko co związane jest z 
uŜytkowaniem tego terenu, podlega pewnym rygorom, a to z kolei prowadzi do powstawania 
wielu problemów, które na bieŜąco muszą być rozwiązywane. Kwestia, jak w świetle zasady 
zrównowaŜonego rozwoju przebiega funkcjonowanie BPN i jakie potrzeby rodzą się w toku 
bieŜącej działalności Parku, jest bardzo waŜna i powinna stanowić przyczynek do rozwaŜań o 
roli obszarów chronionych w Polsce.  

 
Rozdziały początkowe 1-3 opracowania zawierają ogólne informacje dotyczące 

historii ochrony przyrody wraz z definicjami pojęć, charakteryzują formy ochrony przyrody i 
systemy obszarów chronionych, poruszają prawne aspekty Parków Narodowych, jako 
obszarów chronionych ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczych, 
kulturowych i krajoznawczych. 

W rozdziale 4 przedstawiłem proces powstawania Białowieskiego Parku Narodowego 
wraz z kalendarium. Opisałem środowisko naturalne, połoŜenie wraz z walorami 
przyrodniczymi. Naszkicowałem historię legendy Puszczy – Ŝubra oraz zabytków kultury, 
które się w niej znajdują. Rozdział posumowałem wywiadem z Panem Adamem Wajrakiem 

W rozdziale 5 przedstawiłem działalność edukacyjną i naukową Białowieskiego Parku 
Narodowego. Park prowadzi edukację ekologiczną, skutecznie wpływając na kształtowanie 
się postaw wobec przyrody. Oferta edukacyjna jest zróŜnicowana i skierowana do róŜnych 
grup społecznych, jest aktywnie propagowana w regionie i wśród osób odwiedzających park. 
Rozdział zawiera takŜe wyniki przeprowadzonych przeze mnie badań ankietowych wraz z 
interpretacją wyników.  

Rozdział 6 opisuje walory turystyczne BPN. Udostępnienie parku umoŜliwia 
doświadczenie istotnych jego wartości. Istnieją moŜliwości - choćby bardzo ograniczone i 
limitowane ze względu na ochronę - zobaczenia i przeŜycia kaŜdego elementu przyrody 
parku. Preferowanie określonych rodzajów turystyki jest elementem strategii ochrony parku, 
stanowi waŜny aspekt rozwoju zrównowaŜonej turystyki na obszarze całej Puszczy 
Białowieskiej, gdzie wyznaczono kilkanaście szlaków turystycznych pieszych i rowerowych. 

W rozdziale 7 podsumowałem całą moją pracę starając się udzielić odpowiedzi na 
pytanie postawione w temacie tej pracy.  
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3. PRZEGLĄD LITERATURY 
                

3.1 Historia ochrony przyrody w Polsce i na świecie  
 
Początki ochrony przyrody w Polsce datuje się na czas panowania króla Bolesława 

Chrobrego, który w XI wieku zakazał polowań na bobry w podległych mu dobrach. W 1347 r. 
Kazimierz Wielki w Statutach Wiślickich zakazał wycinania drzew bartnych, nakazał ochronę 
stawów rybnych i łąk oraz wprowadził surowe kary - za kradzieŜ drewna sprawcy odbierano 
konia lub wołu, za wzniecenie poŜaru w lesie karano śmiercią. W 1420 i 1423 Władysław 
Jagiełło w Statucie Wareckim wydał zakaz wycinania cisów. Surowo karano za podpalenie 
lasu, kłusownictwo, wycinanie drzew na terenach słabo zalesionych. Król Jagiełło 
wprowadził zasadę dozwolonego polowania tylko na własnym gruncie i okres ochronny dla 
wielu gatunków zwierząt łownych. W czasach średniowiecza lasy zajmowały około 90% 
terenu dzisiejszej Polski. Dominowały w nich gatunki takiej jak dąb i sosna. Wraz ze 
wzrostem liczby ludności i zmianą stylu Ŝycia, powierzchnia lasów zaczęła się zmniejszać. 
Ludzie z czasem potrzebowali coraz więcej przestrzeni na uprawy rolnicze, zakładanie 
nowych wsi, a później miast i budowę połączeń komunikacyjnych (szlaków handlowych, 
dróg). Zapotrzebowanie na ziemię sprawiło, Ŝe wycinano głównie lasy liściaste, rosnące na 
lepszych glebach. Skutkiem tego jest obecna dominacja borów sosnowych, które mają 
mniejsze wymagania w stosunku do Ŝyzności podłoŜa.  

Pionierami nowocześnie pojmowanej ochrony przyrody w Polsce byli: Maksymilian 
Siła-Nowicki (1826-1890) jeden z najwybitniejszych polskich zoologów XIX w. - badacz 
fauny tatrzańskiej; Marian Raciborski (1863-1917) - botanik, badacz flory Polski i Jawy, 
współtwórca polskiej paleobotaniki i ruchu ochrony przyrody w Polsce; Jan Gwalbert 
Pawlikowski (1860-1939) - historyk literatury polskiej, pisarz, taternik, pionier speleologii 
tatrzańskiej, działacz ochrony przyrody i publicysta. Ich dzieło kontynuowali: Adam 
Wodziczko (1887-1948) - botanik, autor około 250 publikacji z zakresu anatomii, fizjologii 
roślin, florystyki, paleobotaniki i ochrony przyrody oraz Michał Siedlecki (1873-1940) – 
zoolog, współtwórca i członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Wybitnym 
organizatorem ochrony przyrody był Walery Goetel (1889-1972) - polski taternik, działacz 
turystyczny, geolog, współtwórca Tatrzańskiego Parku Narodowego.  

Największe jednak zasługi na polu ochrony przyrody w Polsce połoŜył Władysław 
Szafer (1886-1970) - botanik, fitogeograf, paleobotanik, jeden z inicjatorów powstania 
Tymczasowej Komisji Ochrony Przyrody w 1920 i pierwszy jej przewodniczący, następnie 
przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Przyrody od chwili jej powstania w roku 1926 do 
roku 1949, inicjator utworzenia Ligi Ochrony Przyrody w 1926 r. Przyczynił się on do 
powstania większości polskich parków narodowych, m.in. Białowieskiego, Pienińskiego, 
Babiogórskiego, Ojcowskiego i Tatrzańskiego. 

Zachowanie zasobów przyrody dla przyszłych pokoleń, kierowanie uŜytkowaniem 
biosfery w sposób zapewniający trwałe i najwyŜsze korzyści współczesnym generacjom - to 
właściwe cele i zarazem definicja ochrony przyrody. Jest to więc zadanie obejmujące 
wszelkie elementy środowiska i wszelkie formy działalności człowieka, które słuŜą 
zachowaniu, odnawianiu i zapewnieniu trwałego uŜytkowania zasobów przyrody Ŝywej i 
nieoŜywionej. Polska była jednym z tych krajów, które zapoczątkowały ochronę środowiska.  

Ochrona przyrody na świecie sięga czasów staroŜytnych Chin i Grecji, gdzie nie 
wolno było wycinać sędziwych drzew otaczanych kultem religijnym. TakŜe staroŜytni 
Słowianie czcili okazałe dęby. Królowie i ksiąŜęta zakazywali zabijania rzadkich gatunków 
duŜych zwierząt. W średniowiecznej Europie ochroną obejmowano lasy, które były doskonałą 
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barierą dla wrogów. Wprowadzano równieŜ okresy ochronne dla ryb, zakaz polowań w 
okresie wylęgu ptaków i rozmnaŜania się ssaków. 

Inwentaryzacja ta z czasem przerodziła się w ochronę rezerwatową, której celem było 
zachowanie większych, cennych przyrodniczo obszarów. Wówczas to narodziła się idea 
parku narodowego. Najstarszym i pierwszym takim obiektem jest Park Narodowy 
Yellowstone, utworzony w 1872 roku, a jego atrakcją są gejzery. Kolejne parki powstawały w 
Meksyku, Kanadzie, Nowej Zelandii, Afryce i Europie.  

UNESCO z Międzynarodową Unią Ochrony Przyrody i Jej Zasobów prowadzą akcję 
tworzenia światowej sieci rezerwatów biosfery w ramach programu ,,Człowiek i Biosfera”. 
KaŜde państwo proponuje własne obszary, które powinny być wpisane na listę światowych 
rezerwatów biosfery. Polska podała 7 obszarów. Na świecie jest ok. 330 rezerwatów biosfery, 
ustanowionych w 83 państwach, których łączna powierzchnia wynosi 2180 tys. km 

kwadratowych. Obecnie trwa plebiscyt szwajcarskiej fundacji New7Wonders, który ma na 
celu wyłonienie 7 cudów natury. Spośród kilkuset kandydatów Polskę reprezentują Kraina 
Wielkich Jezior Mazurskich i Puszcza Białowieska, która obecnie w głosowaniu internautów 
zajmuje piąte miejsce. 

 

3.2 Formy ochrony przyrody 
 
Ochrona przyrody to ogół działań zmierzających do zapewnienia trwałości 

i odnawialności, a takŜe właściwego uŜytkowania składników przyrody zarówno tych 
oŜywionych jak i nieoŜywionych. Działania te realizowane są poprzez tworzenie parków 
narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego 
krajobrazu, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, uŜytków ekologicznych 
i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. 

Ochrona przyrody jest jedną ze sfer polityki ekorozwoju. NaleŜy ją rozumieć jako 
dąŜenie do zachowania, właściwego wykorzystania oraz odnawiania zasobów i składników 
przyrody, a w szczególności:  
• dziko występujących roślin lub zwierząt,  
• siedlisk przyrodniczych,  
• siedlisk gatunków chronionych roślin lub zwierząt,  
• zwierząt prowadzących wędrowny tryb Ŝycia,  
• roślin lub zwierząt, objętych ochroną na podstawie odrębnych przepisów,  
• przyrody nieoŜywionej,  
• krajobrazu.  

 
Ochrona przyrody ma na celu:  

• utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,  
• zachowanie róŜnorodności biologicznej,  
• zachowanie dziedzictwa geologicznego,  
• zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin lub zwierząt wraz z siedliskami poprzez 
• utrzymywanie lub przywracanie ich do właściwego stanu,  
• utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych, a takŜe  
      innych zasobów przyrody i jej składników,  
• kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.  
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Cele te realizowane są poprzez:  
• uwzględnianie wymagań ochrony przyrody w polityce ekologicznej państwa, programach 

ochrony środowiska i zrównowaŜonego rozwoju  
• obejmowanie zasobów przyrody i jej składników formami ochrony przewidywanymi 

ustawą lub przepisami szczególnymi,  
• opracowywanie i wykonywanie planów ochrony określonych w ustawie obszarów 

objętych ochroną oraz programów ochrony gatunków i ich siedlisk. 
 

Formami ochrony przyrody w Polsce są: 
1. parki narodowe;  
2. rezerwaty przyrody;  
3. parki krajobrazowe;  
4. obszary chronionego krajobrazu;  
5. obszary Natura 2000;  
6. pomniki przyrody;  
7. stanowiska dokumentacyjne;  
8. uŜytki ekologiczne;  
9. zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;  
10. ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów 

 
Nie ulega wątpliwości, Ŝe najciekawszymi pod względem przyrodniczym i 

najpiękniejszymi krajobrazowo obszarami są parki narodowe, które stanowią najwyŜszą 
formę obszarowej ochrony przyrody w Polsce. Wraz z rezerwatami przyrody, parkami 
krajobrazowymi i obszarami chronionego krajobrazu tworzą tzw. system obszarów 
chronionych. 

Park narodowy obejmuje obszar objęty ochroną prawną, zachowany w stanie 
naturalnym lub niewiele zmieniony przez działalność człowieka, wyróŜniający się 
szczególnymi wartościami naukowymi, przyrodniczymi, społecznymi, kulturowymi i 
wychowawczymi. W jego obrębie wydziela się obszary objęte ochroną ścisłą, które są 
wyłączone całkowicie spod ingerencji człowieka, oraz obszary objęte ochroną częściową, 
gdzie prowadzona jest gospodarka zmierzająca do przywrócenia stanu naturalnego, poprzez 
świadome stosowanie zabiegów pielęgnacyjnych i hodowlanych. Realizowane są tam liczne 
programy badawcze - jednorazowe, okresowe oraz stałe. 

Parki pełnią waŜną rolę w edukacji ekologicznej społeczeństwa. Wiele z nich posiada 
specjalnie przygotowane centra dydaktyczne oraz muzea przyrodnicze. Wszystkie są dostępne 
dla turystów i miłośników przyrody, posiadają dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną 
składającą się ze szlaków turystycznych, wiat, punktów widokowych, kampingów, schronisk 
oraz innych urządzeń.  

W związku z tym, Ŝe w parkach narodowych ochronie podlega całość przyrody, a 
takŜe swoiste cechy ich krajobrazu, są one znakomitym celem wyjazdów turystycznych, 
rekreacyjnych, krajoznawczych i wypoczynkowych. 

Polskie parki narodowe pomimo wielu cech wspólnych charakteryzują się 
indywidualnymi walorami. KaŜdy z nich wyróŜnia się spośród pozostałych ciekawym 
krajobrazem, ukształtowaniem powierzchni lub unikatowymi okazami fauny i flory. Na 
terenie wszystkich parków narodowych spotkać moŜna gatunki roślin i zwierząt objętych 
ochroną, spośród których wiele wpisanych jest na tzw. "Czerwoną Listę" gatunków 
zagroŜonych wyginięciem. Na terenie wszystkich parków stwierdzono występowanie około 
180 gatunków roślin podlegających ochronie prawnej. Wśród zwierząt równieŜ nie brak jest 
gatunków rzadko spotykanych: ssaków, ptaków, gadów, płazów, owadów. W parkach 
narodowych spotkać moŜna prawie wszystkie gatunki rodzimych ssaków, około 250 
gatunków ptaków i kilka tysięcy owadów. Parki narodowe, jako obszary gdzie zachowały się 
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nienaruszone, naturalne ekosystemy, są często jedynym miejscem występowania określonych 
gatunków fauny i flory. Dlatego miejsca takie są nie tylko atrakcyjne dla miłośników 
przyrody, ale i dla ludzi, których praca zawodowa wiąŜe się z badaniem środowiska 
przyrodniczego: biologów, ornitologów, ichtiologów i wielu innych. 

Walory naturalne parków wzbogacają często walory antropogeniczne. Liczne zabytki, 
pomniki, miejsca historyczne znajdują się nie tylko w obrębie parków, ale takŜe w ich 
otoczeniu.  

Naturalne krajobrazy parków narodowych pozwalają turystom obcować z 
niezmienioną przyrodą. UwaŜni turyści mogą dostrzec wiele unikatowych gatunków roślin, a 
cierpliwi - nawet rzadko spotykane zwierzęta. Antropogeniczne i przyrodnicze walory parków 
narodowych sprawiają, Ŝe kaŜdego roku odwiedza je wielu turystów, nie tylko z kraju, ale 
równieŜ zagranicy. Liczba odwiedzających parki rośnie z roku na rok. 

Turyści muszą jednak pamiętać, Ŝe parki narodowe są nie tylko dla ludzi współcześnie 
Ŝyjących, ale takŜe przyszłych pokoleń. Problem ochrony parków przed nadmierną liczbą 
turystów nasila się, (przede wszystkim w okresach sezonu turystycznego) - dotyczy to 
zwłaszcza parków górskich, nadmorskich oraz połoŜonych wśród jezior. Od lat wiele osób 
zastanawia się co zrobić, by zmniejszyć zagęszczenie turystów na szlakach. Rozwiązanie tego 
problemu zajmie prawdopodobnie jeszcze duŜo czasu, zanim ludzie znajdą wyjście korzystne 
nie tylko dla przyrody, lecz takŜe dla turystów. 

 

3.2.1 Krajowy system obszarów chronionych 
 
Głównym celem tworzenia obszarów chronionych jest zapewnienie trwałej egzystencji 

flory i fauny poprzez ochronę ich zasobów genowych w ekosystemach, przy czym waŜna jest 
ochrona nie tylko najcenniejszych pozostałości pierwotnej przyrody, ale i układów 
półnaturalnych, odgrywających współcześnie istotną rolę w zachowaniu róŜnorodności 
biologicznej. 

Zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą o ochronie przyrody, przestrzenne formy 
ochrony obejmują: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary 
chronionego krajobrazu, a takŜe pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uŜytki 
ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Pierwsze cztery kategorie tworzą tzw. 
Krajowy System Obszarów Chronionych (KSOCh), stanowiący przestrzenny układ 
wzajemnie uzupełniających się form ochrony przyrody, łączonych korytarzami 
ekologicznymi.  

Stan środowiska przyrodniczego w Polsce jest zróŜnicowany. Istnieją 23 parki 
narodowe, 1 354 rezerwaty przyrody, 120 parków krajobrazowych, a takŜe utworzone decyzją 
UNESCO - Międzynarodowe Rezerwaty Biosfery i obszary chronionego krajobrazu (288). 
Łącznie KSOCh zajmuje ponad 33% powierzchni kraju. Parki narodowe, rezerwaty przyrody, 
parki krajobrazowe oraz inne formy ochrony pozwalają na zabezpieczenie  gleb, wód, 
powietrza, roślin i zwierząt. Pozwalają ochronić zagroŜone wyginięciem gatunki fauny i flory. 
Odgrywają znaczącą rolę w ekosystemie lasów. 

Parki narodowe - są najwyŜszą formą ochrony przyrody. Park narodowy obejmuje 
obszar chroniony o powierzchni ponad 1000 ha, wyróŜniający się szczególnymi wartościami 
naukowymi, przyrodniczymi, społecznymi, kulturowymi i wychowawczymi. Ochronie 
podlega całość przyrody parku i swoiste cechy krajobrazu. W Polsce mamy 23 parki 
narodowe o łącznej powierzchni 314 972 ha.  

Jako pierwszy powstał Białowieski Park Narodowy, który został powołany w 1947 
roku, (choć juŜ w roku 1921 utworzono w Puszczy Białowieskiej leśnictwo "Rezerwat" 
stanowiące zaląŜek BPN), najmłodszym zaś jest Park Narodowy Ujście Warty powołany w 
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2001 roku. Parki narodowe w Polsce zajmują około 1,0 % powierzchni kraju, przy czym 
średnia wielkość parku wynosi około 13 tys. ha. Utworzenie parku narodowego następuje w 
drodze rozporządzenia Rady Ministrów. 

Rezerwaty przyrody - to obszary obejmujące ekosystemy zachowane w stanie 
naturalnym lub mało zmienionym, w tym siedliska przyrodnicze wraz z określonymi 
gatunkami roślin i zwierząt oraz elementy przyrody nieoŜywionej, mające istotną wartość ze 
względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych bądź krajobrazowych. Łączna 
powierzchnia polskich rezerwatów to 139 301 ha. Utworzenie rezerwatu następuje w drodze 
rozporządzenia wojewody.  

Parki krajobrazowe - to obszary chronione ze względu na wartości przyrodnicze, 
historyczne i kulturowe. Celem ich utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i 
upowszechnianie tych wartości w warunkach zrównowaŜonego rozwoju. 141 polskich 
parków krajobrazowych zajmuje łącznie 2 554 151 ha (8,1% pow. kraju). Podobnie jak 
rezerwaty, parki krajobrazowe tworzy wojewoda. 

 

3.2.2 Ochrona indywidualna 
 
Do indywidualnych form ochrony przyrody naleŜą:  

1. pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody Ŝywej i nieoŜywionej lub ich skupienia o 
szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej 
oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróŜniającymi je wśród innych tworów, 
jak np. stare i okazałe drzewa i krzewy, wodospady, skały, głazy narzutowe, jaskinie, jary 
itp., 

2. stanowiska dokumentacyjne (miejsca o znaczeniu naukowym), nie wyodrębniające się na 
powierzchni lub moŜliwe do udostępnienia waŜne pod względem naukowym i 
dydaktycznym miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń 
skamieniałości lub tworów mineralnych oraz fragmenty eksploatowanych i nieczynnych 
wyrobisk powierzchniowych i podziemnych. 

3. zespoły przyrodniczo-krajobrazowe - fragmenty krajobrazu przyrodniczego i kulturowego 
chronione ze względów estetycznych,  

4. uŜytki ekologiczne - zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających 
znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk 
niewielkich pozostałości naturalnych ekosystemów – oczka wodne, kępy drzew i 
krzewów, torfowiska, wydmy, starorzecza, skarpy, itp.  

 
W stosunku do wymienionych form ochrony przyrody zabrania się:  

• przekształcania, niszczenia lub uszkadzania obiektu,  
• wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 

obiektów związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym,  
• uszkadzania i zanieczyszczania gleby,  
• zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego,  
• wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości,  
• lokalizacji budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego,  
• dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli słuŜą innym celom niŜ ochrona przyrody 

i zrównowaŜone wykorzystanie uŜytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej,  
• likwidowania małych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych,  
• wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawoŜenia własnych gruntów rolnych,  
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• budowy budynków, budowli, obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów 
budowlanych mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony bądź spowodować 
degradację krajobrazu 

 

3.3 Akty prawne związane z ochroną przyrody 
 
Podstawowym aktem prawnym regulującym ochronę przyrody w Polsce jest Ustawa o 

ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) 
W ramach prawnej ochrony przyrody obowiązują takŜe inne akty prawne, w tym: 

ustawa o lasach, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa o łowiectwie oraz 
odpowiednie przepisy wykonawcze, np. rozporządzenie o ochronie gatunkowej zwierząt i 
roślin.  

Uzupełnieniem aktów prawnych z zakresu ochrony przyrody są przepisy ustaw: 
„Prawo ochrony środowiska”, „Prawo wodne” oraz Ustawy „o odpadach”.  

Ustawa „Prawo ochrony środowiska” określa podstawowe zasady ochrony środowiska 
oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównowaŜonego 
rozwoju.  

Ustawa „Prawo wodne” dotyczy gospodarowania wodami zgodnie z zasadą 
zrównowaŜonego rozwoju, a w szczególności kształtowania i ochrony zasobów wodnych, 
korzystania z wód oraz zarządzania zasobami wodnymi.  

DuŜe znaczenie dla prawidłowego wypełniania zadań związanych z ochroną przyrody 
mają takŜe przepisy Ustawy „o odpadach”. Określa ona zasady postępowania z odpadami w 
sposób zapewniający ochronę Ŝycia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z 
zasadą zrównowaŜonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu 
odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a 
takŜe odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 

 
 
3.4 Parki Narodowe i ich znaczenie w Polsce 
 
Najskuteczniejszą formą ochrony przyrody na duŜych obszarach są parki narodowe. 

Tworzy się je na terenach o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych w celu 
zachowania niezakłóconego rozwoju ewolucyjnego przyrody. Obejmują obszary chronione, 
wyróŜniające się szczególnymi wartościami naukowymi, przyrodniczymi, społecznymi, 
kulturowymi i wychowawczymi, o powierzchni nie mniejszej niŜ 1000 ha kaŜdy. 

Na terenie parku ochronie podlega całość przyrody wraz z krajobrazem z nią 
związanym. Z tego teŜ względu parki pełnią funkcję: 

• ochrony przyrody 
• naukowo-dydaktyczną 
• turystyczną 
• kulturowo-historyczną 
Parki narodowe - jak równieŜ rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obszary 

chronionego krajobrazu - odznaczają się wielkim zróŜnicowaniem ekosystemów. Stąd mają 
niepodwaŜalne walory dla prowadzenia edukacji ekologicznej w bezpośrednim kontakcie z 
przyrodą. UmoŜliwiają samodzielne poznawanie i pojmowanie problemów ochrony przyrody. 

Parki narodowe jako jednostki budŜetowe finansowane są z budŜetu centralnego. 
Parkiem kieruje dyrektor, któremu doradza Rada Naukowa. Rada ta składa się z wybitnych 
przedstawicieli nauki i praktyków zajmujących się ochroną przyrody. Parki nadzoruje 
Krajowy Zarząd Parków Narodowych, podlegający Głównemu Konserwatorowi Przyrody - 
Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Środowiska.  
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Dla obszaru parku narodowego sporządza się i realizuje plan ochrony parku. 
Projekt ten podlega zaopiniowaniu przez zainteresowane jednostki samorządu 

terytorialnego, w terminie jednego miesiąca od dnia jego przedłoŜenia. Ustalenia zawarte w 
planie ochrony są wiąŜące dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Plan ochrony dla parku narodowego 
ustanawia w drodze rozporządzenia Minister Środowiska. 

Na obszarze Parku Narodowego ochronie podlegają wszystkie elementy przyrody. 
Zadaniem parku jest nie tylko ochrona istniejących zasobów, ale i odtworzenie w sposób 
naturalny zniekształconych lub zanikłych elementów przyrody. 

Wokół parku narodowego wyznaczona zostaje strefa ochronna zwana otuliną, 
spełniająca rolę bufora przed szkodliwymi oddziaływaniami zewnętrznymi czynników 
atmosferycznych jak i szeroko rozumianą działalnością człowieka. 

Najstarszym na świecie parkiem narodowym jest Yellowstone (USA) załoŜony 
w 1872, natomiast do największych obecnie parków naleŜą m.in.: Północno-Wschodniej 
Grenlandii (Dania - 972 000 km2), Namib/Naukluft (Namibia - 49 768 km2), Bizona Leśnego 
(Kanada - 44 807 km2), Salonga (Zair - 36 560 km2), Parima-Tapirapecó (Wenezuela - 34 200 
km2), Wrangell-Saint Elias (USA - 33 820 km2), Canaima (Wenezuela 30 000 km2). 
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4. BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY 
 
 

 

Źródło: Białowieski Park Narodowy – Mapa turystyczna 
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4.1 Rys historyczny 
 
Decyzją z dnia 29 grudnia 1921 roku, w widłach rzeki Narewka i Hwoźna utworzono 

w Puszczy Białowieskiej leśnictwo "Rezerwat", obejmując ten najlepiej zachowany fragment 
pierwotnej Puszczy najwyŜszą wówczas formą ochrony przyrody. Zapoczątkował on proces 
tworzenia Białowieskiego Parku Narodowego i do dzisiaj stanowi jego najcenniejszy obszar, 
objęty ochroną ścisłą. W 2006 roku obchodziliśmy 85 rocznicę tamtych wydarzeń. Ten 
najstarszy park narodowy w Polsce posiada równieŜ  rangę na całym świecie. 

Puszcza Białowieska to prastary, zachowany w pierwotnej formie kompleks leśny na 
niŜu europejskim. Jej bogactwo przyrodnicze i naturalny charakter to efekt wielowiekowej 
ochrony, jaką otaczali ją władcy wschodniej części Europy: ksiąŜęta Litwy, królowie Polski i 
carowie Rosji. RóŜnorodność biologiczna Puszczy to bogactwo gatunków roślin, grzybów i 
zwierząt, często reliktowych. Wysoki stopień naturalności puszczańskich ekosystemów oraz 
ciągłość procesów przyrodniczych sprawiają, Ŝe Puszcz Białowieska to swoiste laboratorium 
przyrodnicze, waŜny punkt odniesienia dla zmienionych gospodarką ludzką lasów całej 
Europy. 

Wielu ludzi tęskni za miejscami, gdzie nie dostrzega się śladów działalności 
człowieka, a które cechuje magia i niepowtarzalne bogactwo przyrodnicze. To właśnie 
przyciąga do BiałowieŜy coraz więcej osób, które znajdują tu azyl przed pędem cywilizacji. 
Puszczańska stolica Polski to miejsce magiczne i tajemnicze, to tutaj święci bije tętno 
pierwotnej Puszczy. 

Puszcza Białowieska nieprzerwanie istnieje od ponad 8 tysięcy lat. Początkowo był tu 
las liściasty, rosły dęby, graby, lipy, wiązy, jesiony i klony. Później, w wyniku ochłodzenia 
klimatu, wkroczył świerk. Przez tysiąclecia kształtowały się procesy ekologiczne, 
charakterystyczne dla lasów naturalnych, drzewa osiągały maksymalne rozmiary. Puszcza 
Białowieska jest dzisiaj jedynym w Europie naturalnym, mieszanym lasem nizinnym o 
imponującej róŜnorodności biologicznej. 

Około 600 roku naszej ery wokół puszczy pojawili się Słowianie, w XIV wieku po 
unii polsko-litewskiej pierwotny las był miejscem polowań królów polskich, ksiąŜąt 
litewskich, a w okresie rozbiorów - carów Rosji. W czasie I wojny światowej nasiliła się 
eksploatacja lasów puszczańskich i postępujący proces ich degradacji. Puszcza była niegdyś 
trudno dostępna i mniej eksploatowana niŜ pozostałe lasy, z racji tego, Ŝe stanowiła teren 
łowów królewskich i innych dostojników. Dzięki ograniczonej ingerencji człowieka jesteśmy 
dziś świadkami naturalnego układu zbiorowisk roślinnych, gdzie nieprzerwanie od tysięcy lat 
trwają procesy naturalne. Ponadto w puszczy zachowała się unikatowa w skali świata flora i 
fauna. 

Puszcza Białowieska ze znajdującym się w jej granicach Białowieskim Parkiem 
Narodowym jest lasem zabytkowym. Najstarsze ślady obecności ludzkiej pochodzą z neolitu, 
mają, więc około 5 tysięcy lat. Młodsze, średniowieczne zabytki, odnajdowane na gęsto 
występujących cmentarzyskach kurhanowych, potwierdzają zróŜnicowanie etniczne i 
społeczne ludności zamieszkującej ten teren.  

Po rozbiorach Polski, od 1775 r. do 1915 r. obszar ten naleŜał do Cesarstwa 
Rosyjskiego. W XX w. po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, w związku ze wzmoŜoną 
eksploatacją Puszczy, w jej okolice masowo napływać zaczęła etnicznie polska ludność 
robotnicza z centralnej i zachodniej Polski. Wtedy właśnie zaczęło rozwijać się miasto 
Hajnówka. Czasy II wojny światowej przyniosły exodus ludności Ŝydowskiej tego terenu.  
Mimo Ŝe wytyczone po II wojnie nowe granice państwa spowodowały wymianę ludności, 
region ten nadal kontynuuje tradycje Rzeczypospolitej Narodów. 
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4.2 Kalendarium – daty związane z powstaniem i rozwojem BPN 

 
• 1916 rok – Pierwsze zamierzenia utworzenia w Puszczy Białowieskiej duŜego 

rezerwatu  
• 17 grudnia 1919r. - Decyzja Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 

Ksawerego Praussa o powołaniu Tymczasowej Państwowej Komisji Ochrony 
Przyrody, przemianowanej w 1920r. na Państwową Radę Ochrony Przyrody  

• Grudzień 1920 r.- Prof. Władysław Szafer publikuje w czasopiśmie "Sylwan" (Nr z 
X-XII) dokument pt. "Plan utworzenia rezerwatu leśnego w Puszczy Białowieskiej".  

• 29 grudnia 1921 r.- Departament leśnictwa Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr 
Państwowych postanawia utworzyć w Puszczy Białowieskiej pięć rezerwatów, w tym 
rezerwat ścisły w Nadleśnictwie Browskim, który stał się zaląŜkiem Białowieskiego 
Parku Narodowego.  

• Sierpień 1922 r.- Państwowa Rada Ochrony Przyrody opracowuje statut 
organizacyjny i regulamin Komisji Parku Narodowego w BiałowieŜy.  

• 1922 r. - Utworzenie Muzeum Przyrodniczego w BiałowieŜy.  
• Maj 1924 r, - Zarząd Okręgowy Lasów Państwowych w BiałowieŜy zakłada Ligę 

Parku Narodowego.  
• 6 sierpnia 1925 r.- Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Publicznych dokonuje zmian 

granic Nadleśnictwa „Rezerwat” i jego podziału administracyjnego.  
• 19 września 1929 r.- Do BiałowieŜy przywieziono pierwsze Ŝubry (Borusse i 

Kobold), które dały podstawę hodowli restytucyjnej tego gatunku. 
• Jesień 1930 r.- Dyrekcja Lasów Państwowych w BiałowieŜy przekazuje rezerwat 
Ŝubrów i opiekę nad nimi Parkowi Narodowemu.  

• 11 sierpnia 1932 r. - Minister Rolnictwa i Reform Rolnych wydaje rozporządzenie o 
przekształceniu Nadleśnictwa „Rezerwat” w jednostkę organizacyjną szczególną - 
"Park Narodowy w BiałowieŜy".  

• 10 marca 1934r. - Pierwsza ustawa o ochronie przyrody 
• 8 listopada 1937 r. – Zapoczątkowano restytucję niedźwiedzia w Puszczy 

Białowieskiej.  
• 24 października 1944 r. - Park Narodowy wznawia działalność po II Wojnie 
Światowej.  

• 21 listopada 1947 r. - Na mocy Rozporządzenia Nr 469 Rady Ministrów utworzono 
Białowieski Park Narodowy  

• 13 września 1952 r.- Z rezerwatu hodowlanego na wolność wypuszczono pierwsze 
dwa Ŝubry  

• 1 maja 1955 r. - W BPN utworzono Ośrodek Hodowli Rzadkich Zwierząt, 
przemianowany później na Ośrodek Hodowli śubrów.  

• 19 stycznia 1957 r. - Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego powołuje pierwszą 
Radę Naukową Białowieskiego Parku Narodowego.  

• 17 stycznia 1977 r. - Białowieski Park Narodowy został włączony do światowej sieci 
rezerwatów biosfery. Uroczystość wręczenia BPN dyplomu UNESCO odbyła się w 
Warszawie w dniu 31 sierpnia 1977 r.  

• Koniec października 1979 r. - Białowieski Park Narodowy wpisano na Światową 
Listę Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego Ludzkości.  

• 18 lutego 1982 r. - Utworzono strefę ochronną dla ścisłego rezerwatu przyrody BPN 
(tzw. otuliny) od strony Polany Białowieskiej.  

• 16 lipca 1996 r. - Powiększono obszar Białowieskiego Parku Narodowego z 5317 ha 
do 10 501,95 ha oraz utworzono wokół parku strefę ochronną o pow. 3224,26 ha. Z 
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lasów przekazanych przez Nadleśnictwa Browsk i BiałowieŜa został utworzony w 
łonie BPN Obręb Ochronny Hwoźna.  

• 24 kwietnia 1998 r. - Uroczystość wręczenia Dyplomu Rady Europy Białowieskiemu 
Parkowi Narodowemu.  

• 11 września 2002 r. - Przyjęcie przez Radę Europy rezolucji o nadaniu BPN 
Dyplomu Europejskiego na kolejny pięcioletni okres (do 30 września 2007 roku).  

 

 

 

4.3 Powierzchnia, połoŜenie, klimat 
 
Białowieski Park Narodowy leŜy we wschodniej części Polski w województwie 

podlaskim, przy granicy z Białorusią, w centralnej części Puszczy Białowieskiej, najbardziej 
naturalnego kompleksu leśnego na niŜu Europy "Rezerwat Ścisły" zajmuje 4747 ha, „Park 
Pałacowy” 48 ha i „Ośrodek Hodowli śubrów” 274 ha. Ekosystemy leśne zajmują ponad 
90% obszaru parku. 

Białowieski Park Narodowy obejmował przed jego powiększeniem w 1996 roku, 
zaledwie 7% powierzchni polskiej części puszczy. Pozostałą część traktowano jako zwykły 
las gospodarczy, wycinano na przykład ponad stuletnie drzewostany. Ta sytuacja przyczyniła 
się do rozpoczęcia w 1994r., z inicjatywy Stowarzyszenia „Pracownia na rzecz Wszystkich 
Istot”, kampanii w obronie Puszczy Białowieskiej. Liczne protesty i manifestacje organizacji 
ekologicznych z Polski i zagranicy oraz presja społeczeństwa zaowocowały powiększeniem 
BPN o połowę (1996r.). Cała Puszcza Białowieska zajmuje powierzchnię 125 tys. ha, polska 
część stanowi 58 tys. ha. Powierzchnia Białowieskiego Parku Narodowego w Polsce wynosi 
dzisiaj 10 501,95 ha. 

W 1977 roku UNESCO włączyło Białowieski Park Narodowy w poczet światowych 
rezerwatów biosfery, a w 1979 r. uznano go za pierwszy i jedyny w Polsce przyrodniczy 
obiekt Dziedzictwa Światowego. W 1992 roku UNESCO rozszerzyło granice Obiektu 
Dziedzictwa Światowego na przyległą do BPN część białoruskiego parku narodowego 
"BieławieŜskaja Puszcza". W ten sposób powstał polsko - białoruski transgraniczny Obiekt 
Dziedzictwa Światowego.  

Na terenie parku narodowego nie ma jezior i większych rzek. Najbardziej cenny 
obszar parku "Rezerwat Ścisły" leŜy w widłach rzek Hwoźnej i Narewki. Na terenie 
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"Rezerwatu Ścisłego" ma swoje źródła rzeka Orłówka. Przez obszar przyłączony do parku w 
roku 1996 przepływają dopływy Narewki: Łutownia, Przedzielna i Braszcza. 

Powierzchnia Białowieskiego Parku Narodowego objęta jest zróŜnicowanymi 
formami ochrony przyrody, w tym: pod ochroną ścisłą znajduje się 4 747,00 ha, pod ochroną 
czynną 4439,16 ha oraz pod ochroną krajobrazową 352,01 ha. 

 

 

4.4 Jednostki organizacyjne zajmujące się ochroną przyrody 
 
 
 

 
Muzeum i siedziba Dyrekcji BPN, fot. Autor 

 
 
Parkiem narodowym zarządza dyrektor parku narodowego. Realizuje on ustalenia 

planu ochrony oraz wydaje zarządzenia określające sposoby korzystania z obszarów parku 
narodowego w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych. 

Zadania związane z ochroną przyrody, badaniami naukowymi i działalnością 
edukacyjną, a takŜe ochroną mienia parku narodowego oraz zwalczaniem przestępstw i 
wykroczeń w zakresie ochrony przyrody na terenie parku narodowego wykonuje SłuŜba 
Parku Narodowego. 
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Głównymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się ochroną przyrody w 
Białowieskim Parku Narodowym, w tym realizacją jego zadań statutowych, są:  
• Obręb Ochronny Orłówka - pow. 5073,21 ha, z czego: 4784,46 ha podlega ochronie 
ścisłej, 235,48 ha ochronie czynnej, oraz 53,27 ha ochronie krajobrazowej. Obręb 
podzielony jest na dwa obwody ochronne: Sierchanowo o powierzchni 2303,24 ha oraz 
Dziedzinka o powierzchni 2769,97 ha.  

• Obręb Ochronny Hwoźna - pow. 5169,50 ha, z czego 941,64 ha podlega ochronie ścisłej, 
4203,68 ha podlega ochronie czynnej a 24,18 ha ochronie krajobrazowej. Obręb 
podzielony jest na cztery obwody ochronne: Cupryki – 1052,50 ha; Gruszki – 1310,87 ha; 
Masiewo –1069,02 ha; Zamosze – 1296,02 ha. 

• Ośrodek Hodowli śubrów o powierzchni 274,56 ha, całość obszaru Ośrodka podlega 
ochronie krajobrazowej. W jego skład wchodzą trzy rezerwaty hodowlane oraz Rezerwat 
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Pokazowy; pracownicy Ośrodka Hodowli śubrów zajmują się równieŜ restytucyjną 
hodowlą w Ŝubrów bytujących na obszarze całej polskiej części Puszczy Białowieskiej. 

 
 
 

 
 
Rezerwat Pokazowy śubrów, fot. Autor 
 

4.5 śubr, najwi ększy skarb 
 
Do rodzaju Bison naleŜą duŜe, masywne zwierzęta, niegdyś zasiedlające dwa 

kontynenty: Europę i Amerykę Północną. Rodzaj ten jest reprezentowany obecnie przez dwa 
gatunki - europejskiego Ŝubra Bison bonasus i północno-amerykańskiego bizona Bison bison. 
W obrębie obu gatunków wyróŜniamy po dwa podgatunki. W warunkach bezdrzewnej prerii 
wykształcił się bizon preriowy Bison bison bison, natomiast w lesistych obszarach dzisiejszej 
północnej części Kanady zamieszkiwał bizon leśny Bison bison.  

RównieŜ u Ŝubrów występowały dwa podgatunki - Ŝubr nizinny, zwany takŜe 
białowieskim Bison bonasus bonasus i Ŝubr górski, kaukaski Bison bonasus caucasicus.  
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Dorosły samiec Ŝubra białowieskiego waŜy od 440 do 920 kg. Wysokość w kłębie 

dochodzi do 188 cm. U byków cechą szczególnie charakterystyczną jest dysproporcja 
pomiędzy potęŜnym przodem ciała a stosunkowo nikłym zadem. Krowy są mniejsze, ich 
cięŜar waha się od 320 do 640 kg, mają mniej rozbudowany przód ciała. Ciało Ŝubra pokrywa 
płowo-brunatna sierść, doskonale stapiająca się z otoczeniem. Przód ciała pokrywają dłuŜsze 
włosy, które na dolnej części szyi tworzą tzw. brodę. Włosy porastające zad są krótkie. Na 
głowie Ŝubrów obu płci znajdują się wysoko osadzone rogi. Końce rogów dorosłych samic 
zaginają się do środka silniej niŜ u byków. Cielęta mają przy urodzeniu sierść o odcieniu 
rudawym, są niewielkie - waŜą od 16 kg do 35 kg.  

Na początku II Wojny Światowej w 1939 r. w BiałowieŜy było 16 szt. Ŝubrów, z tego 
3 linii białowieskiej i 13 linii białowiesko-kaukaskiej. W czasie działań wojennych zwierzęta 
ocalały i na koniec 1944 roku w białowieskim rezerwacie przebywało 17 Ŝubrów. 
Natychmiast po wyzwoleniu zapewniono zwierzętom troskliwą opiekę i rezerwat hodowlany 
wrócił do normalnej pracy. W celu stworzenia lepszych warunków dla rozwijającej się 
hodowli Ŝubrów przystąpiono do budowy nowego rezerwatu, który oddano do uŜytku pod 
koniec 1946 r. Nowo zbudowany rezerwat o pow. 123 ha graniczył bezpośrednio ze starym. 
Ich łączna pow. wynosiła 203,23 ha.  Pomyślny rozwój hodowli restytucyjnej Ŝubrów w 
BiałowieŜy po II wojnie światowej pozwolił przejść do utworzenia hodowli wolnej. W 
polskiej części Puszczy Białowieskiej pierwsze Ŝubry zostały wypuszczone na swobodę w 
1952 r., a pierwsze cielę na wolności urodziło się w 1957 r. W okresie 1952-1966 
wypuszczono z rezerwatów hodowlanych na wolność 38 Ŝubrów. Od 1967 r. zaprzestano 
wypuszczana nowych sztuk.  Obecny rezerwat pokazowy Ŝubrów o pow. 27,9 ha powstał w 
1937 r.  

W rezerwacie, w warunkach zbliŜonych do naturalnych, eksponowane są Ŝubry, 
koniki polskie typu tarpana, łosie, jelenie, sarny, dziki, Ŝubronie (krzyŜówka Ŝubra z bydłem 
domowym) i wilki. Rezerwat pokazowy jest znaczną atrakcją turystyczną, słuŜy równieŜ 
edukacji przyrodniczej młodzieŜy szkolnej odwiedzającej BiałowieŜę.  

W polskiej części Puszczy Białowieskiej maksymalny stan populacja Ŝubrów 
osiągnęła w 1998 roku - 298 sztuk. Na obszarze całej Puszczy Białowieskiej w 1998 roku 
Ŝyło na wolności łącznie 536 Ŝubrów. Jest to największa populacja wolno Ŝyjących Ŝubrów w 
jednym kompleksie leśnym.  

Biorąc to pod uwagę oraz w oparciu o długoletnie obserwacje populacji określono, Ŝe 
w polskiej części Puszczy Białowieskiej liczebność populacji powinna oscylować wokół 
poziomu 230 Ŝubrów. Stała kontrola stanu populacji i środowiska prowadzi do korekty tego 
poziomu, zarówno w górę jak i dół.  

W Polsce Ŝubr jest prawnie chroniony juŜ od XVI wieku. Początkowo były to dekrety 
królewskie, a w okresie rozbiorów ukazy carskie. Mocą specjalnego rozporządzenia Ministra 
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Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 12.10.1938 r. Ŝubr podlegał ścisłej ochronie. 
Aktualnie obowiązującym aktem prawnym jest rozporządzenie Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1965 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt. śubr figuruje w wykazie gatunków podlegających ochronie pod pozycją 
125. Ponadto Ŝubr został umieszczony na liście zwierząt ginących i zagroŜonych, w tak 
zwanej Czerwonej Księdze (Red Data Book), wydanej po raz pierwszy w 1966 roku przez 
Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN). Lista ta jest stale 
aktualizowana, pojawiają się w niej nowe gatunki, a dla wielu stopień zagroŜenia rośnie. śubr 
jest jednym z nielicznych gatunków, którego stopień zagroŜenia zmalał. śubry podlegają 
takŜe międzynarodowym konwencjom: waszyngtońskiej z 1975 r. nakładającej rygory na 
przemieszczanie i handel dzikimi zwierzętami, berneńskiej z 1979 r., w której Ŝubr figuruje 
na liście gatunków wymagających ochrony. Na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w roku 1992 
podpisano konwencję, która zobowiązuje sygnatariuszy do zachowania pełnej róŜnorodności 
występujących obecnie form Ŝycia przez ich ochronę oraz rozsądne, umiarkowane 
uŜytkowanie.  

Losy Ŝubra są przykładem jak moŜna w bardzo krótkim czasie doprowadzić gatunek 
do krawędzi zagłady i jak wiele trudu trzeba włoŜyć w jego ratowanie. Uratowanie Ŝubra było 
niewątpliwym sukcesem, lecz dalsze działania na rzecz ochrony tego reliktowego gatunku są 
nadal niezbędne. 

 
 

4.6 Zabytki kultury 

 
Puszcza Białowieska naleŜy do regionu kulturowo-historycznego nazywanego 

Podlasiem. Jest to obszar przenikania i wzajemnego oddziaływania kilku społeczności i ich 
kultur. Współistnieją tu obok siebie dwie tradycje: wschodnia i zachodnia oraz trzy kultury: 
białoruska, ukraińska i polska. W efekcie przenikania się odmiennych wzorów kulturowych 
mamy tu do czynienia z obecnością obiektów charakteryzujących się cechami róŜnych kultur. 
Odnajdujemy je we wszystkich wymiarach dziedzictwa kulturowego: społecznym (w 
charakterystyce etnicznej terenu, strukturze religijnej, Ŝyciu społecznym i zjawiskach 
językowych), materialnym (archeologii, nekropoliach, dawnym układzie komunikacyjnym, 
lokalnej architekturze i kulturze ludowej) i duchowym (sztuce, muzyce). O wykształceniu się 
i utrwaleniu pogranicza kulturowego zdecydowała złoŜona historia tego obszaru. 

Mozaikę etniczną tego regionu potwierdza złoŜony obraz stosunków religijnych. 
Dokumenty historyczne potwierdzają lokowanie w masywie Puszczy Białowieskiej lub na jej 
obrzeŜach świątyń róŜnych wyznań: unitów, katolików, prawosławnych, ewangelików, 
Baptystów, jak i religii Ŝydowskiej. Obecnie dwie trzecie spośród całej zamieszkałej w Polsce 
mniejszości białoruskiej, jak i wyznawców prawosławia mieszka właśnie na południowej 
Białostocczyźnie w okolicach Puszczy Białowieskiej. PoniewaŜ obszar ten jest płaszczyzną 
stykania się chrześcijaństwa zachodniego i wschodniego mamy tu do czynienia z pełną 
reprezentacją typów budownictwa sakralnego: od XVII-XVIII-wiecznych okresu unickiego, 
poprzez klasycyzm z przełomu wieków XVIII-XIX, do stylu ruskiego (nazywanego teŜ 
neobizantyjskim) z końca XIX w., po świątynie zbudowane według nowoczesnych 
projektów. Od małych drewnianych kapliczek do duŜych murowanych soborów. Cennym 
zabytkiem dziedzictwa kulturowego jest cmentarz niemiecki z XIX w. obok osady leśnej 
Czoło. Jest to jedyna zachowana pamiątka po osadnictwie Niemców wewnątrz Puszczy. 
Innym waŜnym świadectwem przeszłości są miejsca masowych straceń związane z okupacją 
Puszczy przez wojska niemieckie w latach 1941-1944.  

Do zabytkowych załoŜeń przestrzennych zaliczane są parki zaprojektowane w stylu 
angielskim: XIX-wieczne w BiałowieŜy: Pałacowy i Dyrekcyjny, pozostałości parku w 
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Zwierzyńcu oraz XX-wieczne: przydworski w miejscowości Wojnówka i przy siedzibie 
obecnego Nadleśnictwa BiałowieŜa. Centrum osady BiałowieŜa zostało uznane za strefę 
chronionego krajobrazu i objęte opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Tradycyjna 
architektura drewniana równieŜ zachowała stare układy przestrzenne z czasów pierwszych 
lokalizacji, czy kolejnych reform. Typowym domem mieszkalnym był tu dwutraktowy 
budynek na asymetrycznym planie i dośrodkowym systemem grzewczym, wzniesiony w 
konstrukcji zrębowej ścian z dwuspadowym dachem. Bogactwo drewnianych ornamentów 
spotyka się w wielu miejscowościach. Są to min. rzeźbione okiennice, aŜurowe ozdoby okien, 
naroŜy ścian i ganków, ozdobnie wycinane deski w szczytach domów, często układane w 
mozaiki.  

Istnieje równieŜ w Puszczy budownictwo w stylu szwajcarskim, np.: Dworek 
Gubernatora w Parku Pałacowym, siedziba Zakładu Lasów Naturalnych IBL w Parku 
Dyrekcyjnym, stacja kolejowa BiałowieŜa Towarowa. W samej BiałowieŜy wiele budynków 
naleŜących do zespołu rezydencji myśliwskiej carów zbudowano w stylu szwajcarskim, 
uzupełnionym o elementy rosyjskie. Z lat 30-tych XX w. pochodzi kościół katolicki w 
BiałowieŜy, przykład stylu neorenesansowego w Polsce.  

Powszechnie występującym elementem krajobrazu są drewniane kapliczki i krzyŜe, 
stojące samotnie lub częściej w grupach. Bogato reprezentowana jest teŜ inna mała 
architektura: brogi, Ŝurawie, drewniane płoty. Codziennością wielu gospodarstw na tym 
terenie jest uŜywanie drewnianych narzędzi i sprzętów uchodzących za archaiczne w 
centralnej czy zachodniej Polsce. Rękodzieło prezentuje ogromną róŜnorodność form przy 
zachowaniu dawnych technik pracy, znajdziemy tu pięknie wyszywane materiały, a takŜe 
charakterystyczne dla całego Podlasia tkaniny artystyczne: buronkę oraz dwuosnowowe 
dywany (wełniane), półdywany (lniane) oraz tkaniny aŜurowe.  

Cennym zespołem zabytków są dawne drogi. W Puszczy występowały trzy rodzaje 
dróg: lokalne - słuŜące do wywozu "uŜytków" z puszczy; drogi do obsługi polowań (tak 
królewskich, jaki i carskich) oraz sieć szlaków komunikacyjnych. Kilka dróg w masywie 
Puszczy z czasem przekształciło się w większe trakty, a niektóre zyskały przywilej bycia 
drogami królewskimi lub traktami gospodarczymi: droga Narewkowska i jej przedłuŜenie 
droga Sinicka (Wilno - Grodno - BiałowieŜa - Kamieniec - Kraków) oraz tzw. droga 
królewska (Bielsk - BiałowieŜa - Szereszewo - PruŜany). Dawne średniowieczne drogi 
uŜytkowane były do I połowy XIX w. Zarzucenie tych dróg - ciągów komunikacyjnych 
wiązało się z wprowadzeniem sztucznego podziału powierzchniowego lasu. Cała Puszcza 
została podzielona na kwadraty o boku długości 1 wiorsty (1066,78 m). Podział ten 
funkcjonuje juŜ prawie 200 lat i zyskał on rangę zabytkowego. Numery oddziałów są 
niezmieniane od samego początku.  

Zachowały się ślady po paśnikach i karmnikach, po łowieckich polanach pastewnych z 
początku XX wieku, a takŜe po funkcjonowaniu dawnych przemysłów leśnych po 
smolarniach, mieleszach, węglarniach, bindugach.  

Białowieski Park Narodowy obok ochrony wartości przyrodniczych, troszczy się o 
zabytki kultury materialnej i duchowej na tym terenie, jako obiekty potwierdzające związki 
człowieka z lasem. Szczególnej ochrony wymagają cmentarzyska kurhanowe, mielerze 
węglarnie, mogiły powstańców, krzyŜe przydroŜne, kapliczki, tradycyjne stare budownictwo 
itp. Konieczna jest ich inwentaryzacja, a następnie zabezpieczenie, odnawianie i 
udostępnienie do zwiedzania. Obiekty o roli sakralnej są odrestaurowane i udostępnione dla 
ludności.  
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4.7 Wywiad z ekspertem – badanie własne 
 

Adam Wajrak urodził się w 1972 r. Jest przyrodnikiem 
zajmującym się głównie zwierzętami oraz wpływem człowieka na 
ich środowisko naturalne. Jako dziennikarz związany jest z Gazetą 
Wyborczą oraz ze stacją telewizyjną Animal Planet. Od 1997 r. 
mieszka w Teremiskach, wsi połoŜonej w sąsiedztwie BiałowieŜy. 
Z tego powodu rozmawiając z nim o Białowieskim Parku 
Narodowym rozmawiałem nie tylko z przyrodnikiem i znawcą 
Puszczy Białowieskiej, ale takŜe z przedstawicielem społeczności 
lokalnej.  
                     Adam Wajrak, fot. Jan Zamoyski 

 
Z Panem Adamem udało mi się przeprowadzić bardzo interesujący wywiad o obecnej sytuacji 
w BPN, o moŜliwościach rozwoju parku oraz o jego przyszłości. PoniŜej zamieściłem 
fragmenty z naszej obszernej rozmowy. 
 
Kamil Kaleńczuk: Jak ocenia Pan poziom ochrony przyrody w Białowieskim Parku 
Narodowym? 
 
Adam Wajrak: Jakość ochrony przyrody w BPN stoi z pewnością na bardzo wysokim 
poziomie. Dobrym przykładem na poparcie mojej tezy jest to, Ŝe BPN w przeciwieństwie do 
wielu parków leśnych nie prowadzi tzw. negatywnej gospodarki leśnej, co świetnie działa na 
przyrodę. Zadowalające jest takŜe to, Ŝe BPN powoli zwiększa swój obszar. Właśnie jestem 
po wizycie w niedawno dołączonej części Parku i wygląda ona bardzo dobrze. 
 
K.K.: Jak ocenia Pan szanse na rozszerzenie powierzchni BPN na terytorium całej Puszczy 
Białowieskiej? Czy pomysł jest z gatunku tych „do zrealizowania”? 
 
A.W.: Myślę, Ŝe jest to moŜliwe. Niemniej zaleŜy to od wielu czynników, jak choćby wola 
samorządu. To powoduje, Ŝe szanse na zrealizowania tego pomysłu nie są zbyt duŜe, lecz 
jeŜeli rząd prowadziłby rozsądną politykę, to moŜe w końcu udałoby się to zrobić i bardzo na 
to liczę. 
 
K.K.: Nie odnosi Pan wraŜenia, Ŝe liczba pieszych szlaków turystycznych oraz ścieŜek 
rowerowych w BPN jest niewystarczająca? 
 
A.W.: Nie mam takiego wraŜenia przede wszystkim z tego prostego powodu, Ŝe jest to 
niezwykle mały obszar. W miejscach, w których szlaki mogły powstać, juŜ powstały. 
Zupełnie inaczej sytuacja wyglądałaby, gdyby BPN był „rozciągnięty” na obszar całej 
Puszczy Białowieskiej. 
 
K.K.: Teraz Panie Adamie chciałbym zapytać Pana nie jako przyrodnika i znawcę Puszczy 
Białowieskiej, ale jako mieszkańca Teremisek i przedstawiciela lokalnej społeczności. Co o 
ochronie BPN sądzą sami zainteresowani, czyli mieszkańcy? 
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A.W.: Opinie bywają róŜne. Ci, którzy zarabiają na lesie, a konkretniej na wycince drzew, 
która prowadzona jest na coraz mniejszą skalę, nie są zachwyceni tym, Ŝe obszar BPN jest 
chroniony. Co więcej tych ludzi przeraŜa myśl o moŜliwości rozszerzenia obszaru BPN na 
całą Puszczę Białowieską. Natomiast ludzie zarabiający na turystyce, a jest ich coraz więcej, 
są coraz bardziej skłonni popierać „Park”. Postawa ludzi bardzo się zmieniła w ostatnich 
czasach.  
 
K.K.: Jaka jest Pana opinia na temat nowopowstałych w BiałowieŜy olbrzymich hoteli? 
Sprawiają one, Ŝe do BPN przyjeŜdŜa coraz więcej turystów niekoniecznie nastawionych 
tylko na podziwianie walorów przyrodniczych. Kiedyś przyjeŜdŜali tam głównie miłośnicy 
przyrody, dziś coraz większa liczba odwiedzających degraduje „Park” jeŜdŜąc tam na 
motorach lub quadach. Czy w związku z takimi incydentami zwiększająca się liczba 
turystów nie staje się zjawiskiem negatywnym? 
 
A.W.: Tak, to o czym Pan wspomniał jest dosyć powaŜnym zagroŜeniem dla „BiałowieŜy”. 
Ludzie którzy jeŜdŜą na quadach wywodzą się głównie z pobliskich miast i wsi, jednakŜe 
mam obawy przed pojawieniem się ekstremalnej polityki quadowej wśród turystów, co 
byłoby niezwykle przykre. Całą rzecz moŜna by uregulować, gdyby cały obszar Puszczy 
Białowieskiej był Parkiem Narodowym.  Hotele obsługują głównie ruch konferencyjny, więc 
wygląda to przewaŜnie tak, Ŝe masa ludzi która tam przyjeŜdŜa nie wychodzi z tego hotelu 
prawie w ogóle. To takŜe nie jest dobre zjawisko, poniewaŜ te rzesze ludzi zostawiają w 
BiałowieŜy masę pieniędzy, które jednak zamiast trafić do kieszeni miejscowej ludności 
potęgują zyski zewnętrznych przedsiębiorców. 
 
K.K.: Czy pomimo małej całkowitej powierzchni BPN obszary ochrony ścisłej nie powinny 
zostać powiększone? 
 
A.W.: Obszarów ochrony ścisłej nie moŜna tworzyć sztucznie, poniewaŜ nie kaŜdy kompleks 
leśny moŜna jako taki zakwalifikować. Muszą być w tym celu spełnione odpowiednie 
warunki. Teoretycznie na terenie lasów państwowych jest bardzo duŜo takich obszarów, ale ta 
ścisła ochrona często polega na tym, Ŝe nie moŜna tam wchodzić, ale np. wycinać drzewa 
kornikowe cięŜkim sprzętem moŜna. 
 
K.K.: Popularyzacja „BiałowieŜy” w Polsce i na świecie jako miejsca unikalnego w skali 
globalnej prowadzi do stałego zwiększania liczby turystów. Czy istnieje zagroŜenie, Ŝe za 50 
lat w BPN będą się działy rzeczy, takiej jak np. na terenie Tatrzańskiego Parku 
Narodowego. Jako przykład podam turystów, którzy zbaczają z wyznaczonych szlaków aby 
bez przewodnika dostać się na obszar ochrony ścisłej w celu sfotografowania dzikich 
zwierząt na wolności? 
 
A.W.: Nie boję się o to z tego powodu, Ŝe w Puszczy Białowieskiej mamy naturalną ochronę 
w postaci komarów i kleszczy (śmiech), które skutecznie odstraszają nawet takie osoby, które 
chętnie wchodzą do lasu. Góry to są góry. Turysta przyjeŜdŜający do „Parku” musi mieć, Ŝe 
tak powiem, określony „smak” więc Ci, którzy nie mają tego „smaku” juŜ tu nie wracają. 
 
K.K.: Na zakończenie zadam pytanie o funkcję edukacyjną BPN. Czy jest coś, co znacznie 
polepszyłoby jego wizerunek, a moŜnaby to zmienić niewielkim nakładem sił i kosztem? 
 
A.W.: Według mnie ludziom naleŜy zacząć coraz lepiej pokazywać Ŝubry. W tej kwestii 
„Park” ma bardzo wiele do zrobienia. W lecie, aby zobaczyć Ŝubra poza rezerwatem 
pokazowym trzeba mieć ogromne szczęście. W zimie teŜ jest to niemoŜliwe bez znajomości 
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ich ścieŜek. śubr jest największym tutejszym skarbem, który trzeba pokazywać i chwalić. 
Oczywiście powinno się to robić w określony, bezpieczny dla niego i dla zwiedzających 
sposób. Skoro moŜna pokazywać goryle Ŝyjące w naturalnym środowisku w Ugandzie, to 
moŜna takŜe wyeksponować Ŝubry w „BiałowieŜy”. Oczywiście cały plan powinni opracować 
specjaliści, trzeba przeszkolić przewodników, którzy prowadziliby takie wycieczki. 
Byłoby to szczególnie dobrym krokiem, jeśli chodzi o przyciągnięcie młodych ludzi. 
Większość turystów przyjeŜdŜa do BPN aby zobaczyć Ŝubra na wolności, a na miejscu 
spotyka ich gorzki zawód, poniewaŜ moŜna go zobaczyć tylko w rezerwacie pokazowym. 
Tacy ludzie więcej juŜ prawdopodobnie do „BiałowieŜy” nie powrócą.  
Ciekawostką jest, Ŝe duŜej części Polaków istnieje błędne przeświadczenie, Ŝe Puszcza 
Białowieska jest w całości chroniona, jako Park Narodowy. Ten błąd jest stale utrwalany w 
publikacjach prasowych, wywiadach, a najczęściej w publikacjach internetowych. Warto 
byłoby uświadomić ludzi jak jest naprawdę (śmiech). 
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5. DZIAŁALNO ŚĆ EDUKACYJNA I NAUKOWA REALIZOWANA W BPN 
 
 
5.1 Muzeum 
 
Muzeum Przyrodniczo-Leśne od dawna jest atrakcją turystyczną Parku i 

podstawowym punktem odwiedzin dla osób przyjeŜdŜających z całego świata. Jest to równieŜ 
wkład Parku w rozwój regionu Puszczy Białowieskiej, który w sposób innowacyjny i bardzo 
atrakcyjny dokumentuje cenny przyrodniczo i kulturowo obszar Podlasia. Jest to 
najnowocześniejsze muzeum przyrodnicze w Polsce. 

W dwóch salach wystawowych, prezentowana jest przyroda i historia Białowieskiego 
Parku Narodowego i całej Puszczy Białowieskiej oraz wielowiekowa działalność człowieka 
na tym terenie. Zgodnie z najnowszymi trendami, treści prezentowane są blokami 
problemowymi za pośrednictwem dioram, co pozwala wykorzystać środki ekspresyjnego 
przekazu - światło, dźwięk, przestrzeń. Zastosowane w przekazie informacji rozwiązania 
multimedialne pozwalają w ciekawy i przyjemny sposób zapoznać się z prezentowanymi 
zagadnieniami. 

 

 
Muzealne eksponaty, fot. Autor 

 
Eksponowane są najbardziej charakterystyczne dla Puszczy zbiorowiska leśne: grąd, 

ols, łęg, bór sosnowy, borealna świerczyna bagienna. Ponadto zaprezentowane są: Ŝycie 
podziemne w lesie, świat bezkręgowców, zwierzęta kopytne, drapieŜne oraz ptaki. Pozostałe 



 26 

dioramy przybliŜają świat zwierząt i roślin związanych ze środowiskiem wodnym, fazy 
rozkładu drewna i bogactwo grzybów. W części historycznej moŜna zobaczyć sianokosy, 
bartnictwo, przerób drewna na terpentynę i węgiel drzewny oraz wąskotorowe kolejki leśne. 
Część przyrodnicza i kulturowa stałej ekspozycji muzealnej została od strony merytorycznej 
zaprojektowana przez naukowców, głównie z białowieskich placówek naukowych.  

Oparta na planie spirali architektura wnętrza, ukształtowanie podłogi, przyciemnione 
światła, efekty dnia i nocy, odgłosy puszczy sprawiają, Ŝe po przekroczeniu progu wystawy 
wydaje się, Ŝe obserwator znajduje się w środku lasu. Dodatkowo kaŜdy ze zwiedzających 
moŜe odbierać zarówno dioramy jak i pokazane w nich szczegóły indywidualnie. WraŜenia 
zwiedzających uzupełniane są opowieścią przewodnika o przyrodzie i zjawiskach 
przyrodniczych zachodzących w Białowieskim Parku Narodowym i całej Puszczy.  

 

 
Muzealne eksponaty, fot. Autor 

 
Muzeum szczególnie chętnie odwiedzane jest przez dzieci oraz młodzieŜ szkolną.  
Jest ono równieŜ w pełni otwarte na potrzeby osób niepełnosprawnych. Osoby 

poruszające się na wózkach z łatwością mogą (dzięki gładkiej, odpowiednio wyprofilowanej 
podłodze) przemieszczać się po obu głównych ciągach ekspozycji, a komunikacja tych osób 
między piętrami ekspozycji jest moŜliwa z wykorzystaniem specjalnej platformy. Osoby 
niewidome są oczarowane, tym, Ŝe przez cały czas wycieczki są otoczone odgłosami lasu. Po 
uzyskaniu zgody Kustosza Muzeum mogą równieŜ dotykać eksponatów, co wzbogaca 
wraŜenia i przyswajanie informacji.  

Muzeum nie ogranicza się tylko do prezentacji stałej ekspozycji. Oferuje równieŜ 
społeczności lokalnej i wszystkim turystom go odwiedzającym liczne wystawy czasowe: 
przyrodnicze, fotograficzne, malarskie czy rzeźbiarskie. 
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Muzeum Białowieskiego Parku Narodowego jest z pewnością jego wielki wkładem w 
popularyzację ochrony środowiska. Na tle innych muzeów białowieskie znakomicie spełnia 
funkcję edukacyjną. Eksponaty są prezentowane w ciekawy i przejrzysty. Przewodnicy 
mówią przejrzystym, zrozumiałym dla kaŜdego językiem. Przedstawiciele wszystkich grup 
wiekowych po opuszczeniu ekspozycji są zachwyceni. Nawet wśród ludzi nie będących 
miłośnikami przyrody przewaŜa opinia, Ŝe muzeum jest znakomicie zrealizowane. 

 
 
 
5.2 Placówki edukacyjne 
 
Edukacja przyrodnicza, jest jednym ze statutowych zadań Parków Narodowych. 

Istniejący od ponad 80 lat Białowieski Park Narodowy działalność edukacyjną rozpoczął juŜ 
na początku swojego istnienia.  

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego, nazwany 
imieniem prof. J. J. Karpińskiego został uruchomiony w 1996 roku w odrestaurowanym 
dzięki dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
zabytkowym budynku. W następnym roku budynek został doposaŜony w niezbędny sprzęt i 
pomoce dzięki kolejnej dotacji NFOŚiGW oraz dotacjom i darowiznom pochodzącym z: 
Ambasady Królestwa Holandii, Ambasady Królestwa Danii, Amerykańskiego Korpusu 
Pokoju. W 1999 roku, dla lepszego wykorzystania potencjału ludzi i sprzętu Ośrodek został 
połączony z Muzeum Przyrodniczym BPN w jeden dział: Centrum Edukacyjno-Muzealne 
BPN.  

Placówki edukacyjne Białowieskiego Parku Narodowego obejmują swoją ofertą 
edukacyjną około 60-70 tysięcy osób rocznie (biernie, poprzez udostępnianie edukacyjnych 
ekspozycji przyrodniczych), w tym około 4-5 tys. osób korzysta z oferty edukacyjnej 
Ośrodka, a więc uczestniczy aktywnie w róŜnych formach edukacji przyrodniczej 
(ekologicznej).  

Oferta programowa Centrum jest bardzo bogata. Obejmuje swym zakresem wiele 
dziedzin wiedzy, które prezentowane są na rozmaite sposoby. W skład oferty programowej 
wchodzą:  

• programy edukacyjne skierowane do szkół (w tym takŜe programy prowadzone we 
współpracy z okolicznymi szkołami, m.in. w ramach ścieŜek ekologicznych);  

• zajęcia terenowe skierowane do dzieci, młodzieŜy i osób dorosłych 
przygotowywane w oparciu o zgłoszone zapotrzebowanie tematyczne i oraz gotowe materiały 
edukacyjne przygotowane przez park;  

• warsztaty szkoleniowe i seminaria skierowane do pracowników edukacji i 
nauczycieli;  

• zajęcia cykliczne dla grup dzieci i młodzieŜy z okolicznych szkół;  
• konkursy wiedzy o przyrodzie jak równieŜ konkursy plastyczne i fotograficzne o 

tematyce przyrodniczej i kulturowej;  
• wystawy stacjonarne i objazdowe ułatwiające poznanie przyrody przez osobiste 

doświadczenie;  
• ekspozycja stała;  
• ścieŜki edukacyjne;  
• działalność wydawnicza 
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5.3 ŚcieŜki edukacyjne 
 

Jedna z ofert programowych Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku 
Narodowego imieniem prof. J. J. Karpińskiego jest ścieŜka edukacyjna "Poznajemy tajemnice 
lasu". Powstała ona w ramach realizacji projektu: "Zobaczyć, zrozumieć, zachować - 
działalność edukacyjna Białowieskiego Parku Narodowego", dofinansowanego przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

ŚcieŜka znajduje się przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku 
Narodowego i składa z dziewięciu elementów - przystanków. Została przygotowana z myślą 
o rodzicach z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz starszych dzieciach i młodzieŜy, 
odwiedzających Białowieski Park Narodowy indywidualnie lub w grupach zorganizowanych. 
Jednym z elementów ścieŜki jest rzeźba przedstawiająca Ŝubry. Jej twórczynią jest Sally 
Matthews - artystka z Wielkiej Brytanii, która wykonała rzeźbę torfu, traw, kawałków gałęzi 
itp. Projekt wykonania i ustawienia rzeźby w Parku Pałacowym sfinansował Konsulat 
Brytyjski w Warszawie i Wales Arts International. Zrealizowano go w 2004r., w 75 rocznicę 
restytucji Ŝubra w Puszczy Białowieskiej.  

Na ścieŜce edukacyjnej przy OEP znajduje się takŜe: 10 tablic edukacyjnych, 
przytwierdzonych do drewnianych stolików, przy których moŜna nie tylko wiele się nauczyć 
ale takŜe odpocząć w cieniu parkowych drzew, 12 otwieranych słupków, zawierających 
pytania i odpowiedzi, dotyczące przyrody Białowieskiego Parku Narodowego, 9 słupów 
obrotowych, pozwalających na dopasowanie do siebie rysunków liści, owoców i kształtów 
drzew i krzewów, występujących w Puszczy Białowieskiej, tablica do pisania kredą i 
piaskownica w kształcie Białowieskiego Parku Narodowego. Elementem ścieŜki edukacyjnej 
jest takŜe: rusztowanie z "grającymi gałęziami" i "ścieŜka czuciowa", którą naleŜy przejść bez 
butów i z zamkniętymi oczami, rozpoznając rodzaj podłoŜa, po którym się idzie.  

Na ścieŜce edukacyjnej opisane są zagadnienia związane z funkcjonowaniem lasu 
pochodzenia naturalnego, którego fragmenty do dnia dzisiejszego zachowały się na terenie 
Puszczy Białowieskiej, a ich obecność odróŜnia puszczę od innych kompleksów leśnych w 
Polsce. Na ścieŜce moŜna się zapoznać z budową puszczy, jej mieszkańcami, cechami 
odróŜniającymi ten unikatowy dziś w skali Europy las od powszechnie występujących na jej 
terenie lasów zagospodarowanych.  

ŚcieŜka ,,Poznajemy tajemnice lasu'' przygotowana została w taki sposób, aby 
zarówno turyści indywidualni jak i grupy zorganizowane mogły korzystać z niej samodzielnie 
- bez pomocy przewodnika. ŚcieŜka udostępniana jest nieodpłatnie. Dla zorganizowanej 
grupy dzieci lub młodzieŜy istnieje moŜliwość przeprowadzenia zajęć edukacyjnych przez 
pracownika Ośrodka Edukacji Przyrodniczej BPN.  

 
 
 
5.4 Działalność naukowa 
 
Puszcza Białowieska jest jednym z najintensywniej eksplorowanych naukowo 

obszarów na Ziemi, gdyŜ stanowi bezcenne laboratorium przyrody.  
Historia badań przyrodniczych w tym obiekcie sięga końca osiemnastego wieku. 

Pierwsze regularne badania z zakresu botaniki i ekologii zbiorowisk roślinnych prowadził tu 
Józef Paczoski - pierwszy dyrektor parku. Ich owocem jest wydane w 1930 r. dzieło pt. "Lasy 
BiałowieŜy". W 1929 r. kolejny po J. Paczoskim dyrektor Białowieskiego Parku, Jan J. 
Karpiński zapoczątkował pionierskie w dziedzinie ekologii owadów badania nad kornikami. 
Przełom lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku to początek bezprecedensowego 
programu restytucji Ŝubra - gatunku, który w wyniku I wojny światowej znalazł się na 
krawędzi całkowitej zagłady. W 1936 r. prof. Tadeusz Włoczewski z Instytutu Badawczego 
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Lasów Państwowych załoŜył w BPN 5 powierzchni badawczych, na których do dziś prowadzi 
się okresowe pomiary i obserwacje dostarczające danych o dynamice zbiorowisk i jej 
czynnikach.  

Rozpoczęte przez J. J. Karpińskiego badania zoologiczne rozwinął August Dehnel, 
załoŜyciel Zakładu Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk. Dyrektor Karpiński 
wprowadził zasadę badania wszelkich moŜliwych zjawisk ekologicznych w cyklach rocznych 
i wieloletnich, oraz ciągłości tych badań. Na 20 lat przed inauguracją Międzynarodowego 
Programu Biologicznego (IBP), w 1948 r., zapoczątkował on program wszechstronnych 
studiów nad strukturą i funkcjonowaniem biotopów. "Kanon Karpińskiego" przejęli i 
rozwijali A. Dehnel i załoŜyciel Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu 
Warszawskiego, W. Matuszkiewicz oraz ich następcy.  

W Białowieskim Parku Narodowym realizowanych jest rocznie kilkadziesiąt 
programów badawczych. Realizacja projektu badawczego na terenie Parku moŜliwa jest 
jedynie po uzyskaniu akceptacji dyrektora BPN. Priorytet mają badania o charakterze 
pionierskim, długoterminowym, nawiązujące do innych projektów i takie, do których 
realizacji niezbędne są badania w tym bezcennym obiekcie. Zasady eksploracji naukowej 
BPN określają m.in. strefy dopuszczalnej intensywności prowadzonych badań. Mają one 
minimalizować negatywne uboczne skutki badań naukowych.  

Efektem działalności badawczej w Białowieskim Parku Narodowym są liczne 
publikacje naukowe, jakie ukazały się zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych 
pismach. W samej BiałowieŜy redagowane są 3 tytuły: międzynarodowe pismo zoologiczno - 
ekologiczne Acta Theriologica (wydawane przez Zakład Badania Ssaków), wielojęzyczny 
biuletyn geobotaniczny Phytocoenosis (wydawany przez Białowieską Stację Geobotaniczną 
UW) oraz kwartalnik Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody zawierający artykuły w języku 
polskim z angielskimi streszczeniami (wydawany przez Białowieski Park Narodowy).  

Wiele z opublikowanych prac, ze względu na unikatowy charakter badanych obiektów 
ma fundamentalny charakter dla naszej wiedzy o ekologii gatunków, zbiorowisk oraz 
przebiegu naturalnych procesów dynamicznych.  

Dzięki prowadzonym w Puszczy Białowieskiej badaniom naukowym wzrasta wartość 
samego obiektu - o wartość uzyskiwanych informacji. Z tego względu, funkcja naukowa jest 
traktowana jako jedno z priorytetowych zadań BPN, podobnie jak i innych obszarów 
chronionych.  

Dla biologów i leśników nie ma w Europie bardziej interesującego miejsca od Puszczy 
Białowieskiej. Dla wielu pobyt w Puszczy stanowi najwaŜniejszy etap na drodze kariery 
naukowej. Owocem odbywanych w BiałowieŜy praktyk studenckich i staŜy naukowych są 
uzyskujące najwyŜsze oceny prace dyplomowe, magisterskie i rozprawy doktorskie - tak w 
kraju jak i za granicą. Przykładem wielkiego zainteresowania Puszczą Białowieską jako 
terenem badawczym było podpisanie listu intencyjnego przez BPN i Wydz. Leśny 
Międzynarodowego KoledŜu Rolniczego Larenstein (Holandia), którego studenci przez kilka 
lat odbywali praktyki w Pracowni Naukowej BPN.  

Raz w miesiącu środowisko naukowe BiałowieŜy organizuje seminarium naukowe 
poświęcone prezentacji osiągnięć miejscowych placówek badawczych i realizowanych 
projektów. Seminaria stanowią teŜ forum umoŜliwiające dyskusję nad szerszymi 
zagadnieniami naukowymi i zapoznanie się z poglądami kolegów reprezentujących róŜne 
dyscypliny nauk biologicznych i ekologii. Po kaŜdym seminarium rozsyłane są pocztą 
elektroniczną syntetyczne sprawozdania.  

W BiałowieŜy mają swoją siedzibę placówki naukowe, do których naleŜą m.in.: 
• Zakład Badania Ssaków PAN, zajmujący się ekologią i badaniami genetycznymi 
• Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego, zajmująca się 

dynamiką zbiorowisk roślinnych, zjawiskami sukcesyjnymi, badaniami populacyjnymi i 
demograficznymi, fenologią,  
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• Zakład Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa, który zajmuje się 
fitosocjologią, entomologią, selekcją drzew leśnych, monitoringiem chemizmu powietrza i 
wody. 

 

5.5 SondaŜ – badanie własne  
 

Przebywając w BiałowieŜy w lipcu 2008 roku zapytałem przedstawicieli lokalnej 
społeczności o ich poglądy na temat Białowieskiego Parku Narodowego. W sondaŜu wzięło 
udział  57 osób.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

93%

7%

Czy według Pani/Pana Białowieski Park 

Narodowy należycie spełnia swoją rolę w 

dziedzinie ochrony przyrody?

Tak

Nie

39%

61%

Czy uważa Pan/Pani, że państwo należycie 

dba o BPN?

Tak

Nie
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Według opinii miejscowej ludności Białowieski Park Narodowy naleŜycie spełnia 

powierzoną rolę w zakresie ochrony przyrody. Mieszkańcy okolic są znakomicie 
poinformowani o sytuacji panującej w BPN. Dzieje się to głównie za sprawą dobrych 
stosunków z dyrekcją parku, która liczy się z opinią miejscowej ludności i konsultuje z nią 
wiele swoich decyzji.  

Niezadowolenie z opieki państwa nad BPN jest uzasadnione. Długofalowy plan 
ochrony BPN powinien zostać opracowany przez Ministerstwo Środowiska, które boryka się 
z jego sformułowaniem juŜ od kilkunastu lat. Działania w zakresie ochrony przyrody w BPN 
prowadzone są na podstawie rocznych planów ochronnych. Wszelkie działania podejmowane 
na terenie parku muszą być zapisane i dokładnie określone w planie. Obecnie obowiązująca 
instrukcja pochodzi z 2005 roku. Jest ona słabo sprecyzowana przez co pozwolenie na kolejne 
działania dyrekcja BPN otrzymuje od Ministerstwa Środowiska w postaci załączników.   
  Za rozszerzenie obszaru BPN na obszar całej Puszczy Białowieskiej opowiada się 
prawie ¾ badanych. Pomysł ten w ciągu najbliŜszych lat uwaŜa się za niemoŜliwy do 
zrealizowania. Oceniam, Ŝe wraz z podjęciem decyzji o rozszerzeniu obszaru BPN opinia 
miejscowej ludności radykalnie się zmieni. Dopiero wraz z podjęciem konkretnych decyzji i 
potwierdzeniem ich ustawą sejmu do mieszkańców zaczną docierać skutki tej decyzji, które 
odczują na własnej skórze, takie jak np. konieczność przesiedlenia lub zakaz poruszania się 
pojazdami mechanicznymi w obrębie parku narodowego. 
 
 

 

72%

28%

Czy uważa Pan/Pani, że powiększenie 

obszaru BPN byłoby dobrym krokiem ze 

strony władz?

Tak

Nie

23%

77%

Czy według Pan/Pani BPN spełnia 

powierzoną funkcję edukacyjną?

Tak

Nie
60%

40%

Czy sądzi Pan/Pani, że BPN jest 

atrakcyjnym miejscem dla turystów?

Tak

Nie
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Tylko ¼ badanych stwierdziła, Ŝe BPN naleŜycie spełnia powierzoną funkcję 
edukacyjną.  Wynika to ze słabej znajomości przez miejscowe społeczeństwo oferty 
edukacyjnej oferowanej przez BPN. Jest to zjawisko negatywne, ale niewiedza obywateli nie 
leŜy tylko po stronie władz parku. Wynika takŜe z niezainteresowania sferą edukacyjną 
samych mieszkańców. 
 Według 60% ankietowanych BPN jest atrakcyjnym miejscem dla turystów. Obecnie w 
miejscowościach połoŜonych w pobliŜu BPN, głownie w BiałowieŜy, turystyka zaczyna 
rozwijać się coraz dynamiczniej. Powstają nowe hotele, budowane są pensjonaty. Kwatery 
prywatne moŜna spotkać praktycznie co kilkadziesiąt metrów. Pomimo tego ruch turystyczny 
nie jest jeszcze czynnikiem będącym znacznym źródłem dochodu dla lokalnych 
mieszkańców. Osoby, które stwierdziły, Ŝe BPN nie jest atrakcyjnym miejscem do odwiedzin 
przez turystów wywodzą się przewaŜnie ze starszej grupy wiekowej. Są to ludzie nie 
zauwaŜający walorów przyrodniczych i turystycznych BPN. 
 Popularyzacja wiedzy jest bardzo waŜnych czynnikiem w zakresie działalności 
mającej na celu ochronę środowiska naturalnego. Prawie 70% moich rozmówców stwierdziło, 
Ŝe popularyzacja BPN wpłynie na niego negatywnie. Z pewnością w wyniku rozgłosu na 
światową skalę w Polsce narodziłaby się dyskusja na temat dbałości państwa o nasze 
dziedzictwo przyrodnicze. Byłby to z pewnością pozytywny aspekt w połączeniu z moimi 
rozwaŜaniami na temat BPN. 
 

O udział w moim badaniu poprosiłem takŜe mieszkańców miasta stołecznego 
Warszawy. Ankietę przeprowadzałem w dwóch miejscach: przed wejściem do 
Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego oraz na Rynku Starego Miasta w pobliŜu Zamku 
Królewskiego. KaŜdą rozmowę zaczynałem od dwóch pytań: 
 

69%

31%

Czy uważa Pan/Pani, że populizowanie 

wiedzy o BPN wpłynie na niego 

negatywnie czy pozytywnie?

Pozytywnie

Negatywie
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O dalszy udział w ankiecie prosiłem tylko osoby, które na powyŜsze pytanie udzieliły 
odpowiedzi twierdzących (w przypadku pierwszego pytania „Tak”, natomiast w przypadku 
drugiego pytania „Tak” lub „Raczej tak”). Dzięki tej metodzie dokonałem swego rodzaju 
selekcji. Spośród 300 osób, które odpowiadały  na pytania ankietowe tylko 20% 
zakwalifikowało się do dalszego udziału w badaniu. W ten sposób chciałem uniknąć 
rozmowy z ludźmi, którym tematyka mojej pracy jest obojętna lub całkowicie obca. 
 
 
 

60%15%

25%

Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a 

tematyką ochrony przyrody w Polsce?

Tak

Nie

Nie mam zdania

6%

14%

57%

27%

Czy tematyka Puszczy Białowieskiej jest 

Panu/Pani bliska?

Tak

Raczej tak

Nie

Raczej nie



 34 

 
PowyŜszy wykres obrazuje nam jak niszowym tematem jest w Polsce ochrona 

przyrody. Białowieski Park Narodowy jest uwaŜany za jeden z najcenniejszych obiektów 
przyrodniczych w Polsce. To tu znajduje się jedyny w Europie naturalny las zachowany w 
stanie sprzed tysięcy lat. W mediach mówi się o tym, o czym chcą słuchać ludzie. Brak 
poruszania tematyki BPN ukazuje niską świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony 
przyrody. 
  
 

 
Mimo małej wiedzy na temat ochrony przyrody większość ankietowanych 

opowiedziała się za powiększeniem obszaru BPN na obszar całej Puszczy Białowieskiej. 
Pomimo przewagi pozytywnych odpowiedzi moi rozmówcy przyznawali się, Ŝe ich wiedza na 
temat ochrony przyrody jest tylko wyrywkowa.  
 
 

70%

10%

20%

Czy jest Pan/Pani za rozszerzeniem obszaru 

BPN na całą Puszczę Białowieską?

Tak

Nie

Nie mam zdania

2%

22%

76%

Czy według Pana/Pani w środkach 

masowego przekazu o BPN mówi się:

Dużo

Mało

Sporadycznie
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Ponad 80% badanych twierdziło, Ŝe BPN jest atrakcyjnym miejscem dla turystów. 

Aby zwiększyć liczbę odwiedzających park według mnie naleŜy przeprowadzić zakrojoną na 
szeroką skalę kampanię informacyjną, która zachęci ludzi do odwiedzenie tego malowniczego 
zakątku Polski. PrzewaŜająca większość społeczeństwa nie wie co tak naprawdę BPN ma do 
zaoferowania. Większość ludzi kojarzy to miejsce tylko jako ostoję Ŝubrów, co jest prawdą 
tylko po części.  
 
 
 

 
W przypadku moich rozmówców sprawdziło się powiedzenie „cudze chwalicie, swego 

nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie”. Większość ankietowanych uznała, Ŝe BPN nie 
zasługuje na umieszczenie na liście 7 cudów natury na świecie. 

 
 
 
 

81%

19%

Czy według Pana/Pani Puszcza 

Białowieska, a w szczególności BPN jest 

atrakcyjnym miejscem dla turystów?

Tak

Nie

44%

56%

Czy uważa Pan/Pani, że Puszcza 

Białowieska wraz z BPN zasługuje na 

zakwalifikowanie do grona 7 cudów natury 

na świecie?

Tak

Nie
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6. DZIAŁALNO ŚĆ TURYSTYCZNA W BPN  
 

 
W Białowieskim Parku Narodowym istnieje szereg szlaków turystycznych. Na terenie 

Obrębu Ochronnego Hwoźna znajdują się trasy: „Wokół uroczyska Głuszec”, „Wilczy Szlak” 
i „Carska Tropina z wieŜą widokową”.  

 
 
 

 
 
Szlak turystyczny „Carska Tropina”, fot. Autor 

 
 
Na terenie Rezerwatu Ścisłego znajdują się: „Do Dębu Jagiełły”, „Do Dębu 

Bartnego”, „Do Sosny Bartnej”, „Do Sosny Kołnierzykowej i Borów”, „Do Jesiona 
Wyniosłego” i „Przez Łagiery” Wszystkie trasy na terenie Rezerwatu moŜna zwiedzać tylko z 
przewodnikiem, a część z nich tylko za zgodą Dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego. 

Park przyciąga coraz większe rzesze zainteresowanych jego walorami podtrzymując 
swego rodzaju modę na BiałowieŜę. W dni wolne od pracy a szczególnie w tzw. „długie 
weekendy” potwierdza się atrakcyjność najstarszego w Polsce Parku. W ciągu pięciu dni na 
przełomie kwietnia i maja 2006 roku frekwencja przekroczyła 15 tys. turystów z Polski i 
Europy, co okazało się liczbą rekordową. Dlatego szeroko pojęta turystyka powinna stać się 
w przyszłości jedną z waŜnych gałęzi gospodarki tego regionu. Aby wizja ta mogła zostać 
zrealizowana, konieczne jest przede wszystkim podniesienie atrakcyjności turystycznej i 
edukacyjnej puszczy oraz program promocji. 
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Szlak turystyczny „Szlak dębów królewskich”, fot. Autor 

 
 
Zakłada się, Ŝe rozwój turystyki krajoznawczej, edukacyjnej, specjalistycznej 

odbywać się będzie nie tylko na bazie Białowieskiego Parku Narodowego, ale takŜe w coraz 
większym stopniu na bazie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”, a 
wypoczynek świąteczny w obiektach usytuowanych na obrzeŜach Puszczy, przy 
maksymalnym poszanowaniu wartości przyrodniczych i kulturowych tego regionu. W tym 
celu planowane jest podjęcie następujących działań proekologicznych: 

- promocja formy „turystyki łagodnej”, głównie róŜnych form wędrówek pieszych i 
rowerowych, o charakterze przyrodniczym i krajobrazowym z nastawieniem na edukację 
ekologiczną , 

- utrzymanie wielkości ruchu turystycznego zgodnie ze „ Strategią rozwoju turystyki 
w gminach Puszczy Białowieskiej” opracowanej w 1999 roku przez Instytut Turystyki w 
Toruniu, 

- koncentrowanie ruchu turystycznego na wybranych szlakach i wydzielonych, 
atrakcyjnych, częściach Puszczy w celu ograniczenia szkód w środowisku przyrodniczym 

- oparcie form uŜytkowania turystycznego w Białowieskim Parku Narodowym o 
obowiązujące tam zasady, a w rezerwatach przyrody o warunki określone przez Podlaskiego 
Konserwatora Przyrody 

- wyłączenie z ruchu turystycznego niektórych szczególnych fragmentów Puszczy, jak 
np. ostoje i miejsca koncentracji zwierzyny, ostoje rzadkich ptaków, skupiska roślin 
chronionych, obszary objęte ochroną ścisłą , szczególnie cenne zbiorowiska roślinne itp. 

Jednocześnie dąŜy się do poszerzenia wachlarza dozwolonych na terenie Puszczy form 
wypoczynku czynnego przy zachowaniu obowiązujących reŜimów ochronnych, jak równieŜ 
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ułatwienia dostępu do informacji turystycznej o walorach przyrodniczych i historyczno-
kulturowych tego obszaru. W wydanych w 2001 roku „Podstawach strategii zarządzania 
Puszczą Białowieską przewiduje się podjęcie następujących działań: 

- dopuszczenie poruszania się pojazdami samochodowymi po drogach prowadzących 
do zamieszkałych osad puszczańskich i utworzenie w nich miejsc parkingowych, jako 
potencjalnych miejsc wejścia na szlaki turystyczne. 

- zapewnienie dojazdu pojazdami samochodowymi do miejsc odległych, z prawem do 
czasowego zamykania lub ograniczania przejazdu ze względu na potrzeby ochrony przyrody 
lub stan dróg, 

- udostępnienie rzek puszczańskich na wybranych odcinkach dla turystyki wodnej 
opartej na jednostkach wodnych bezsilnikowych, 

- przeznaczenie niektórych miejsc na miejsca biwakowe, 
- czytelne, dyskretne, estetyczne i jednolite oznakowanie szlaków turystycznych i 

miejsc chronionych w całej Puszczy Białowieskiej, 
- umieszczenie informacji turystycznej o Puszczy Białowieskiej na głównych drogach 

dojazdowych. 
- rozszerzenie sieci ścieŜek dydaktycznych, wzbogacenie ścieŜek juŜ istniejących, 
- kontynuacja i rozszerzanie tematyki spotkań z młodzieŜą i nauczycielami poprzez 

zajęcia teoretyczne i terenowe akcentujące rolę lasu i Puszczy w gospodarce leśnej i ochronie 
przyrody, 

- uaktywnienie i rozwijanie współpracy w zakresie wielofunkcyjnej gospodarki leśnej 
i ochrony przyrody z leśnikami białoruskimi, przedstawicielami samorządów lokalnych, 
organizacjami ekologicznymi i społecznymi, 

- organizowanie konkursów, wystaw, wykładów specjalistycznych w zakresie wiedzy 
o lesie, parkach narodowych, ochronie przyrody itp. 

Ukierunkowanie i właściwe przestrzenne rozlokowanie ruchu turystycznego powinno 
być osiągnięte poprzez odpowiedni przebieg, rozmieszczenie, dostępność, atrakcyjność i 
właściwe oznakowanie szlaków turystycznych oraz zapewnienie pełnej i aktualnej informacji 
docierającej do kaŜdego turysty Dobrze zorganizowana turystyka nie ma negatywnego 
wpływu na przyrodę puszczy. Z uwagi na duŜą powierzchnię i naturalną niedostępność 
(podmokły teren, oddalenie od dróg i osad) znaczne części puszczy w sposób naturalny są 
zabezpieczone przed nadmierną penetracją ludzką.  

BPN powinien kształtować własną politykę w tym zakresie, mając na względzie 
zarówno cele edukacyjne i promocję walorów PB, jak i ograniczenie skutków oddziaływania 
turystyki na przyrodę parku. 

BiałowieŜa, jako siedziba Białowieskiego Parku Narodowego oraz związanych z nim 
placówek edukacyjnych i zakładów naukowych jest waŜnym centrum ruchu turystycznego, 
zwłaszcza związanego z edukacją i turystyką. Przemawiają za tym równieŜ 80-letnie tradycje 
w organizacji i obsłudze ruchu turystycznego oraz bliskość najcenniejszego obiektu 
przyrodniczego, tj. dotychczasowego Rezerwatu Ścisłego. 
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Miejsce odpoczynku na szlaku  rowerowym, fot. Autor
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7. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 
Białowieski Park Narodowy jest jednym z najwaŜniejszych i najsłynniejszych parków 

narodowych Europy, chroniącym najcenniejszy w Europie fragment lasów nizinnych oraz 
unikatowe zespoły zwierząt. JuŜ obecnie inicjatywy takie, jak PAN Parks - projekt 
realizowany przez WWF (organizacja ekologiczna - dawniej World Wildlife Fund), mający na 
celu promocję oraz poprawę funkcjonowania i udostępniania najcenniejszych parków 
narodowych w Europie - dostrzegają wielki potencjał Puszczy Białowieskiej jako 
europejskiego centrum ochrony ekosystemów leśnych skierowanego na edukację ekologiczną 
i turystykę przyrodniczą. 

Plany powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego byłyby waŜnym elementem 
programu Zielonych Płuc Polski, mającym strategiczne znaczenie dla rozwoju turystyki 
przyrodniczej w Polsce. Ze względu na walory przyrodnicze oraz zróŜnicowanie kulturowe i 
etniczne regionu, moŜe to stworzyć bardzo atrakcyjną, szeroką ofertę turystyczną dla gości z 
Polski i zagranicy. 

Organizacje ekologiczne w tym „Pracownia na rzecz Wszystkich Istot” przyjmują 
stanowisko, Ŝe tylko powiększenie obecnie istniejącego Białowieskiego Parku Narodowego 
na obszar całej Puszczy pozwoli na prawidłową ochronę tego unikalnego na skalę światową 
kompleksu leśnego. UmoŜliwi to bowiem objęcie ochroną zespołów roślinnych i siedlisk, 
które nie są reprezentowane w Białowieskim Parku Narodowym w obecnych granicach. 
Dotyczy to równieŜ systemów rzecznych Puszczy pozostających jak dotąd poza granicami 
Parku oraz areałów osobniczych wielu gatunków zwierząt (np. Ŝubra, drapieŜnych ptaków i 
ssaków), które w chwili obecnej dzielone są w sposób sztuczny granicą parku narodowego. 
Tymczasem Ŝaden rezerwat przyrody utworzony na terenie Puszczy i najlepiej prowadzona w 
nim gospodarka leśna nie zapewnią naleŜytej ochrony tego terenu. 

Pod koniec 2004 r. Minister Środowiska podpisał zadania ochronne dla parków 
narodowych na 2005 rok. Niestety pominięto w tym przypadku procedurę jakichkolwiek 
konsultacji. W większości parków projektu nie skonsultowano takŜe z Radami Naukowymi. 
Zdaniem niektórych środowisk naukowych i ekologów Minister zatwierdził po prostu 
wszystko, co zaproponowały zarządy Parków - w tym takŜe pomysły bardzo kontrowersyjne. 

Opinię o zadaniach „ochronnych” dla Białowieskiego Parku Narodowego wyraŜa 
stanowisko Towarzystwa Ochrony Puszczy Białowieskiej, jednej z nielicznych 
pozarządowych organizacji, która miała moŜliwość zapoznania się z projektem przed jego 
zatwierdzeniem. Napisano w tym stanowisku: „[...] planowane są działania szkodliwe, 
których realizacja polega na istotnej ingerencji w procesy naturalne, decydujące o 
wyjątkowości chronionego obiektu [...]. Zatwierdzenie przedstawionych zadań usankcjonuje 
niszczenie przyrody w Białowieskim Parku Narodowym, skompromituje najwyŜszą formę 
ochrony przyrody w Polsce [...]”. Jednym z najlepszych sposobów ochrony ekosystemu 
leśnego jest po prostu zostawienie go siłom natury. Traktowanie natomiast normalnego, 
„gospodarczego” modelu postępowania jakim są trzebieŜe, przebudowy, odsłanianie 
odnowień, usuwanie drzew martwych i zamierających jako poŜądanego, w warunkach 
Puszczy Białowieskiej jest rozwiązaniem nie do zaakceptowania. 

Obecny Rezerwat Ścisły Białowieskiego Parku Narodowego jest Ŝywym dowodem, Ŝe 
działania takie nie są - przynajmniej w Puszczy Białowieskiej - wcale konieczne dla 
zachowania trwałości ekosystemu leśnego wraz z wszystkimi jego wartościami 
przyrodniczymi. 

Konkludując, poziom ochrony przyrody w Białowieskim Parku Narodowym moŜna 
ocenić bardzo wysoko, mimo Ŝe nie jest odpowiednio uregulowana przez przepisy prawa. 
Struktura organizacyjna parku podlega ciągłej reformie. Polityka ochronna jest prowadzona z 
myślą o stopniowym powiększenia obszarów chronionych na kolejne części Puszczy 
Białowieskiej. Dzięki międzynarodowemu głosowaniu internautów, którzy wybierają siedem 
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cudów natury na świecie o BPN zaczyna się mówić coraz więcej. Istnieje wysokie 
prawdopodobieństwo, Ŝe ze względu na unikatowość flory i fauny w BPN kwestia zmian w 
procesie jego ochrony zostanie nam narzucona przez organy Unii Europejskiej. 

 Białowieski Park Narodowy z biegiem czasu tworzy coraz bogatszą ofertę edukacyjną 
skierowaną do róŜnych  grup wiekowych. Zakres materiału obejmującego szkolenia jest 
dostosowywany do specyficznej grupy odbiorców, np. obserwatorów ptaków, biologów, 
przedszkolaków. Jestem zwolennikiem teorii, Ŝe najprzyjemniej jest uczyć się praktykując. 
Na tym polu BPN wychodzi turystom naprzeciw. RóŜnorodność ścieŜek edukacyjnych oraz 
szlaków turystycznych daje zwiedzającemu moŜliwość zaplanowania trasy wycieczki 
dostosowanej do jego chęci, potrzeb oraz umiejętności. 
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