
Białowieski Park Narodowy 
Ocalić Puszczę – królestwo Żubra

bialowieski.ppn.gov.pl

Przedwiośnie w Parku
fot. Archiwum BPN



przerwane i pozostają ewenementem na skalę 
kontynentu. Potężne drzewa, które same w sobie 
tworzą unikalne ekosystemy, są domem wielu 
niespotykanych w zwykłych lasach organizmów. 
Tak za życia, jak i po śmierci.

Białowieski Park Narodowy
Białowieski Park Narodowy to jeden  
z najstarszych parków narodowych w Europie. 
Jest też prawdopodobnie najbardziej znanym 
na świecie polskim parkiem narodowym. Sława 
ostatniego w Europie pierwotnego lasu może 
czasem być ciężkim brzemieniem, ale sięga 
daleko poza granice naszego kontynentu. 
Przez wieki Puszcza Białowieska, jako teren 
królewskich polowań, szczęśliwie unikała 
siekier i pił, pod którymi padały inne lasy. Dzięki 
temu właśnie tutaj najdłużej przetrwały żubry, 
królewska zwierzyna, dawniej niepodzielnie 
królująca w europejskiej puszczy. Żubr jest 
najpotężniejszym, ale nie jedynym szczególnie 
cennym mieszkańcem Puszczy. O wyjątkowości 
tego bezcennego obszaru świadczy fakt trwania 
na nim jedynie nieznacznie zakłóconych 
przez człowieka procesów naturalnych, które  
w obszarze ochrony ścisłej BPN nigdy nie zostały 

Las naturalny
fot. Tomasz Kołodziejczak



natomiast żubry swobodnie przemierzające lasy 
i polany Puszczy. Pracownicy Ośrodka Hodowli 
Żubrów zajmują się hodowlą restytucyjną żubrów 
bytujących na obszarze całej polskiej części 
Puszczy Białowieskiej (około 62 tys. ha).

Nasze logo

Nasze logo
Dlaczego właśnie bóbr?

Symbolem Parku jest żubr – największy ssak 
lądowy Europy. Puszcza Białowieska okazała 
się dla żubra nizinnego jego ostatnią ostoją. 
Kiedy zakończyło się szaleństwo wielkiej 
wojny, które dotknęło również Puszczę i jej 
mieszkańców, to właśnie Białowieżę wybrano 
na miejsce, gdzie żubr miał powrócić do natury.  
To tutaj rozpoczęto proces jego restytucji,  
czyli przywracania go naturze. 
 
Obecnie w polskiej części Puszczy Białowieskiej 
żyje najliczniejsza, licząca około 700 osobników, 
populacja wolnościowa żubra na świecie. Na 
Obręb Ochronny Ośrodek Hodowli Żubrów 
Parku składają się dwie hodowle – zamknięta 
i otwarta. Hodowla zamknięta (rezerwatowa) 
to niedostępne dla zwiedzających rezerwaty 
hodowlane oraz udostępniany turystycznie 
Rezerwat Pokazowy Żubrów. Hodowla wolna to 

Młody żubr uzupełniający swoją zimową dietę o korę gałęzi 
fot. Tomasz Kołodziejczak
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Co warto odwiedzić?

Wszystkie budynki obiektów BPN dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 
architektonicznym (windy, podjazdy, brak barier budowlanych).

Godziny otwarcia poszczególnych placówek mogą ulec zmianie. Przed odwiedzeniem serdecznie zapraszamy 
do sprawdzenia ich aktualności.

Owocniki śluzowca rulik nadrzewny (Lycogala epidendrum) nazywanego również rulikiem groniastym 
fot. Tomasz Kołodziejczak

Rezerwat Pokazowy Żubrów
Położony jest przy szosie Hajnówka–Białowieża,  
ok. 3 km przed Białowieżą

+48 85 681 23 98 Tak

10 zł / 5 zł
Zwiedzanie Pawilonu Edukacyjnego przy 
Rezerwacie Pokazowym Żubrów – bezpłatne

W okresie 16.04 – 15.10:
codziennie: 9.00 – 17.00

Poza sezonem:
wtorek – niedziela: 8.00 – 16.00

Obręb Ochronny Rezerwat
Tereny leśne Białowieskiego Parku Narodowego +48 85 681 29 01 Ograniczone

Zwiedzanie części południowej (dawny 
„Rezerwat Ścisły”) – bilet: normalny  
6 zł, ulgowy 3 zł; wyłącznie pod opieką 
licencjonowanego przez BPN przewodnika 
w grupach maksymalnie 12-osobowych

Zwiedzanie części północno-zachodniej – 
bezpłatne; wymagany przewodnik dla grup 
powyżej 20 osób

Turystyka możliwa od pół godziny przed wschodem 
słońca do pół godziny po zachodzie słońca

Park Pałacowy
Park Pałacowy otacza siedzibę Dyrekcji BPN  
i Muzeum

+48 85 681 29 01 Tak

Muzeum Przyrodniczo-Leśne BPN

W okresie 16.04 – 15.10:
poniedziałek – piątek: 9.00 – 16.30*
sobota – niedziela: 9.00 – 17.00*

Poza sezonem:
wtorek – niedziela: 9.00 – 16.00*

* ostatnie wejście pół godziny przed zamknięciem Muzeum

Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża

15 zł / 11 zł

+48 85 681 22 75 Tak

Strona WWW
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„Wilczy Szlak” 
11 km Kosy Most nad Narewką – Polana Masiewska

Leśny krajobraz Puszczy Białowieskiej 
fot. Tomasz Kołodziejczak

Piesze - 5 tras - 28,5 km

Rowerowe - 2 trasy - 15,5 km

Narciarskie - brak szlaków narciarskich zjazdowych; zimą wszystkie szlaki piesze są udostępniane dla narciarstwa biegowego

Konne - 2 trasy - 15,5 km - wjazd konno wierzchem dopuszcza się po zgłoszeniu nadleśniczemu Obrębu Ochronnego Rezerwat –  
jedynie po trasach rowerowych.

Ścieżki edukacyjne:

3 trasy - 2,4 km (dla poruszających się na wózkach inwalidzkich – 1 km)

zobaczyć też malowniczy mszar – torfowisko 
będące ciekawym przykładem naturalnego 
opanowywania otwartej przestrzeni przez las 
oraz dąb o obwodzie ponad pięć i pół metra, 
który rośnie tu już od około 350 lat. Kręta dróżka 
poprowadzi nas nad niewielką rzeczkę o nazwie 
Sirota, a następnie kolista kładka przeprowadzi 
nad podmokłym terenem Puszczy. Tutaj musimy 
zawrócić na Polanę Szypulową, by z niej udać 
się leśną drogą wprost na południe a następnie 
na wschód – przez niemalże całą północną  
część BPN. Kres Wilczego Szlaku oznacza  
wyjście z terenu Parku na Polanę Masiewską 
w niewielkiej miejscowości Zamosze.

Najdłuższy szlak turystyczny BPN. Nazwa szlaku 
pochodzi od dawnego rezerwatu „Wilczy Szlak”, 
znajdującego się obecnie na terenie Parku. Trasa 
powiedzie nas przez różnorodne zbiorowiska 
leśne, a także przybliży historię tego terenu.  
Kosy Most (a właściwie dwa mosty – drogowy  
oraz dawnej kolei wąskotorowej) to miejsce,  
gdzie przy odrobinie szczęścia możemy 
zaobserwować bobry oraz krążące nad doliną 
Narewki ptaki drapieżne. Tuż obok od szlaku 
odbija kilkusetmetrowa trasa prowadząca 
do punktu obserwacji żubrów. Króla Puszczy 
najłatwiej będzie tam spotkać w okresie 
jesienno-zimowym. Szlak poprowadzi do odległej  
o kilometr Polany Szypulowej. Następnie możemy 

Szlaki turystyczne:



Zgniotek szkarłatny (Cucujus haematodes) – objęty ochroną ścisłą gatunek chrząszcza saproksylicznego 
fot. Tomasz Kołodziejczak

Białowieski Park Narodowy 
Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża
tel. +48 85 682 97 00
e-mail: bpn@bpn.com.pl
bialowieski.ppn.gov.pl

Informacja Turystyczna
tel. +48 85 681 29 01
e-mail: info@bpn.com.pl
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