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PODLASIE – WEEKEND  
Z ŻUBREM
Białowieski Park Narodowy to atrakcja o randze światowej. Ostatni zachowany fragment pierwotnej 
puszczy stanowi naturalny skansen przyrodniczy. Jako jedyny obiekt w Polsce wpisany jest na dwie 
listy UNESCO: Światowych Rezerwatów Biosfery oraz Światowego Dziedzictwa Kulturalnego 
i Przyrodniczego. Nasza trasa zacznie się w Białowieży, skąd – po odwiedzeniu muzeum i skansenu 
– wyruszymy na puszczańskie szlaki. 

1 dzień | U ok. 7 godz.
Białowieża: skansen, park i muzeum, Obręb Ochronny 
Rezerwat 

Białowieża
Skansen U 1 godz.
W 1982 r. na terenie dawnej wsi Kropiwnik założono Skansen Architektu-
ry Drewnianej Ruskiej Ludności Podlasia. Są tu obiekty z XIX i 1. poł. XX w., 
jak wiatraki-koźlaki, dawne wiejskie chałupy, majsternia (czyli przydomo-
wy warsztat), studnia z żurawiem, kaplica oraz bania (łaźnia). W kolekcji 
znajduje się dziewięć obiektów o zróżnicowanym stanie zachowania – część 
z nich została przystosowana do zamieszkania przez turystów. Każdy 
z budynków jest jednak bardzo ładnie wyeksponowany i fantastycznie 
współgra z otaczającą go przyrodą, co sprawia, że spacer po muzeum jest 
ciekawym doświadczeniem.
 i             Skansen Architektury Drewnianej Ruskiej Ludności Podlasia; 

Białowieża, ul. Zastawa 66b, %85 683 336 28, www.skanseny.net/
skansen/bialowieza.

Park i muzeum U 2 godz. 30 min
Park Pałacowy powstał pod koniec XIX w., wraz z carskim pałacem (już 
nieistniejącym). Zajmuje niecałe 50 ha i ma charakter krajobrazowy 
(zwany angielskim). Prócz zieleni są tu sztucznie wykopane stawy oraz 
XIX-wieczne budynki, takie jak drewniany Dworek Myśliwski (1845), 
czy Dom Marszałkowski. W parku mieści się Muzeum Przyrodniczo-
-Leśne, prezentujące faunę i florę parku oraz tradycyjne zajęcia miesz-
kańców tych stron (bartnictwo, sianokosy, przetwórstwo drewna). 
Wystawa jest nowocześnie zaaranżowana, a po jej zobaczeniu warto 
wejść na wieżę widokową.
 i             Muzeum Przyrodniczo-Leśne; Park Pałacowy 11, %85 682 97 00, www.

bpn.com.pl; 16 IV–15 X pn.–pt. 9.00–16.30, sb. i nd. 9.00–17.00, 16 X–15 IV 
wt.–nd. 9.00–16.00; wystawa stała z audio-przewodnikiem 15/11 zł, 
wystawa stała z przewodnikiem BPN 20/16 zł, wystawy czasowe plus 
wieża widokowa 8/4 zł.

Obręb Ochronny Rezerwat U 3 godz.
Jedną z ciekawszych wypraw jest piesza ok. 7-kilometrowa wędrówka 
po Obrębie Ochronnym Rezerwat. Teren ścisłej ochrony zajmuje prawie 
połowę parku narodowego. Ochronie podlega gleba, rośliny, zwierzęta, 
grzyby, krajobraz oraz pozostałości dawnej działalności człowieka 
(np. kurhany, drzewa bartne, mielerze). Las tworzy wiele gatunków drzew 
oraz najrzadsze gatunki grzybów (np. pniarek różowy, soplówka gałęzi-
sta) i zwierząt (np. chrząszcze – bogatek wspaniały i rozmiazg kolweński, 
czy ornitologiczne perełki – dzięcioł trójpalczasty i dzięcioł białogrzbie-
ty). Wiele żyjących na tym obszarze gatunków to relikty lasów pierwot-
nych. Idzie się nieoznakowaną trasą i dozwolone jest to tylko pod opieką 
licencjonowanego przewodnika. Po drodze mija się olsy i grądy, lasy miesza-
ne oraz dwa dęby: obumarły Bartny (istniała tu niegdyś barć) i Jagiełły 
(leżący od 1974 r.).
 i             Białowieski Park Narodowy; Park Pałacowy 11, %85 682 97 00,  

www.bpn.com.pl. Przewodnika można wynająć w lokalnych biurach 
turystycznych (lista na stronie Parku). Na miejscu organizowane są 
grupy max 12 os. 6/3 zł plus opłata za przewodnika.

 0 km Białowieża

 0 km Białowieża 
 5 km Stara Białowieża � 5 km

 10 km Budy � 5 km
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Muzeum Przyrodniczo-Leśne

Skansen

Obręb Ochronny Rezerwat
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2 dzień | U ok. 7 godz.
Białowieża: Ścieżka Przyrodnicza „Żebra Żubra”, 
Rezerwat Pokazowy Żubrów   Stara Białowieża: 
Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litewskich   
Budy: skansen Sioło Budy  

Białowieża 
Ścieżka Przyrodnicza „Żebra Żubra”  
U 2 godz. 30 min (tam i z powrotem)
Jeden z bardziej atrakcyjnych szlaków Puszczy Białowieskiej (ok. 6 km), w dużej 
części wiedzie po drewnianych kładkach i groblach na podmokłych terenach. 
Mija się bagienne lasy, zabagnione łąki i grądy. Rośnie tu wiele pomnikowych 
drzew, m.in. dęby, graby i lipy. Szlak jest najstarszą leśną ścieżką przyrodniczą 
w Polsce – wytyczony został w latach 70. minionego stulecia. 

Prezentuje bioróżnorodność typów siedliskowych lasów Puszczy Biało-
wieskiej. Od marca do kwietnia, w okolicach wejścia na ścieżkę, można 
dostrzec dużą ilość żab budzących się z letargu zimowego, które starają się 

przedostać do zbiornika wodnego Narewki. Szlak kończy się przy Rezer-
wacie Pokazowym Żubrów. W łatwy sposób można połączyć te dwie atrak-
cje, wyruszając pieszo z Białowieży, obejrzeć majestatyczne zwierzęta, po 
czym wrócić do punktu początkowego.
 i             Szlak rozpoczyna się przy drodze do osady Budy (przedłużenie ul. Zas- 

tawa w Białowieży), a kończy przy Rezerwacie Pokazowym Żubrów.

Rezerwat Pokazowy Żubrów U 2 godz.
Puszczańskie zoo – Rezerwat Pokazowy Zwierząt – jest pięknie położone 
wśród drzew. W dużych zagrodach stworzono zwierzętom warunki zbli-
żone do takich, w jakich żyją na wolności. Dziki mają błoto, łosie bagno, 
jedynie wilk jest pokrzywdzony, bo siatka wyraźnie go ogranicza. Główną 
atrakcją rezerwatu są żubry, ale można tu jeszcze zobaczyć sarny, jelenie, 
potężne żubronie (skrzyżowanie żubra z bydłem domowym) i koniki polskie. 
Ciekawymi mieszkańcami rezerwatu są dwa wilki Fiodor i Loupy. Fiodor 
urodził się w 1998 r. w Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, Loupy  
w 1994 r. w Holandii. Oba wilki całe życie spędzą w rezerwacie, ponieważ 
nie boją się ludzi, w związku z czym na wolności mogłyby się okazać niebez-
pieczne. Przed wejściem do rezerwatu są stoiska z miejscowymi wyroba-
mi rękodzieła ludowego. Wracamy do punktu wyjścia ścieżką „Żebra Żuba”.
 i             Rezerwat Pokazowy Żubrów; na północ od szosy Białowieża–

Hajnówka; %85 681 23 98; 16 IV–15 X codz. 9.00–17.00, poza sezonem 
wt.–nd. 8.00–16.00; 10/5 zł.

Białowieża à Stara Białowieża 5 km/ K 10 min

Stara Białowieża: Szlak Dębów 
Królewskich i Książąt Litewskich  
U ok. 1 godz.

Trasa zaczyna się w miejscu zwanym Starą Białowieżą (w XV w. istniał tu 
dworek myśliwski). To ścieżka edukacyjna o długości około 500 m wiodą-
ca pośród pomnikowych dębów. Każde drzewo ma od 150 do 500 lat i zosta-

Rezerwat Pokazowy Żubrów

Ścieżka Przyrodnicza „Żebra Żubra”

Park zajmuje powierzchnię 1/6 polskiej części Puszczy 
Białowieskiej, ma 10 517,27 ha. Wokół Parku utworzona 
jest strefa ochronna – otulina, która jest strefą ochrony 
zwierząt łownych. 

Białowieski Park Narodowy chroni najlepiej zachowa-
ny fragment Puszczy Białowieskiej – ostatni na niżu Euro-
py las naturalny, o charakterze pierwotnym, jaki przed 
wiekami rozciągał się w strefie lasów liściastych i miesza-
nych. Charakteryzuje się dużą różnorodnością biologicz-
ną. Spośród ptaków widuje się m.in. głuszce, cietrzewie, 
jarząbki, żurawie, bociany czarne, orliki krzykliwe, 
sóweczki, sowy mszarne, sowy śnieżne, dziwonie, kruki 
i dzięcioły: trójpalczasty i białogrzbiety. Licznie wystę-
pują chrząszcze – żerdzianka urussowa, pachnica dębo-
wa, rozmiazga kolweński, czy motyle – lotnica zyska, 
szlaczkonia torfowca. Wiele z nich występuje na nielicz-
nych obszarach poza Puszczą Białowieską. 

Symbolem Parku jest żubr – największy ssak lądowy 
Europy. Puszcza Białowieska okazała się dla żubra nizin-
nego ostatnią ostoją. Tu także rozpoczęto proces jego 
restytucji, czyli przywracania go naturze. Obecnie 
w Puszczy Białowieskiej żyje najliczniejsza populacja 
wolnościowa żubra na świecie. 

Prócz żubrów żyją tu wilki, jelenie, rysie, wydry, grono-
staje, łosie, a także jadowite ssaki: rzęsorek mniejszy 
i rzeczny. Gady reprezentują żółw błotny i gniewosz 
plamisty. 

Białowieski Park Narodowy
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ło nazwane imieniem króla polskiego i księcia litewskiego. To ścieżka 
edukacyjna, wędrując nią poznaje się historię Puszczy Białowieskiej, Litwy 
i Polski od XII do XVIII wieku. Szlak powstał w 1978 roku.

To miejsce bezpieczne dla zwiedzających, przystosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Jest tu kładka dla wózków oraz nowe tablice 
informacyjne zapisane alfabetem Braille’a. Na trasie znajdują się tabliczki 
z opisami w języku polskim i angielskim. Są miejsca odpoczynku: wiata na 
polanie, ławki wzdłuż trasy, miejsce przeznaczone do organizacji ognisk 
i imprez plenerowych oraz parking.
 i             Początek szlaku znajduje się 5 km od Białowieży, 1 km od wsi 

Pogorzelce, na dobrze oznakowanej, rozległej polanie.

Stara Białowieża à Budy 5 km/ K 10 min

PRZYDATNE INFORMACJE

Sioło Budy

DZIEŃ 1, DZIEŃ 2 

Restauracja Pokusa, ul. Olgi Gabiniec 15, Białowieża. Delektowanie 
się smakami Puszczy Białowieskiej, ze świeżych i ekologicznych 
produktów.
Restauracja Carska, ul. Towarowa 4, Białowieża. Restauracja 
w zabytkowym budynku dworca zbudowanego dla cara Mikołaja 
II. Kuchnia polsko-rosyjska.
Restauracja Parkowa, Park Pałacowy 11, Białowieża. Smaczne 
dania, ze świeżych, naturalnych i zdrowych składników. 
Regionalne menu.
Centrum Integracyjno-Wypoczynkowe Ostoja-Pasibrzuch,  
ul. Nowa 32, Białowieża. Można tu w przystepnej cenie 
rozkoszować się przysmakami zarówno z wiejskiej chałupy jak  
i jadanych przed laty w Białowieży w królewskim myśliwskim 
dworku.

5 GDZIE ZJEŚĆ

NOCLEG GŁÓWNY

Pokoje gościnne Żubr, Generała Aleksandra Waszkiewicza 196A, 
Białowieża, www.pokojezubr.pl, od 100 zł.
Bliżej Natury, ul. Graniczna 2, Białowieża, www.blizej-natury.
business.site, od 250 zł za cały domek.
Apartamenty Carskie, ul. Towarowa 4, Białowieża, www.carska.pl, 
od 220 zł.

OPCJONALNIE NOCLEG PRZED ROZPOCZĘCIEM I PO ZAKOŃCZENIU TRASY

Białystok – jak wyżej.
Sioło Budy, Budy 41, www.siolo-budy.pl, cena do uzgodnienia.

6GDZIE SPAĆ

Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litewskich

Budy: skansen Sioło Budy U 1 godz.

Kilka kilometrów od Białowieży, na skraju puszczy znajduje się XIX-wieczna 
zagroda, gdzie doświadczyć można zwyczajów i kultury mieszkańców Podla-
sia sprzed 150 lat. Miejsce nosi nazwę Sioło Budy, gdzie sioło to osada, a buda 
oznacza typ zabudowania, półziemiankę. Chata znajdująca się  w skansenie kryta 
jest słomą, a otacza ją płot wypleciony z gałęzi wierzby. Przed domem jest ul 
pochodzący z czasów, kiedy pszczoły hodowano jeszcze na pniach drzew oraz 
studnia z żurawiem. W dawnej młockarni mieści się galeria sztuki ludowej. 

We wnętrzu chałupy zobaczyć można zabytkowy sprzęt oraz naczynia 
wykonane z jednego kawałka drewna, ikonę, ręcznie haftowane obrusy, 
oryginalne meble i ubrania.

Działa tu również pensjonat, gdzie w niezwykłych, wielobarwnych 
domkach można spędzić noc.
 i             Sioło Budy; Budy 41, %608 400 272 lub 608 477 288, www.siolo-budy.pl
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