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Puszcza Białowieska jest prawdziwym ewenementem na skalę 

światową. To najstarszy zachowany pierwotny las w Europie. Ten 

niezwykły kompleks leśny, który Polska dzieli z Białorusią jest od 1976 

roku wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Jakie jest położenie oraz powierzchnia Puszczy Białowieskiej? 

Puszcza zajmuje obszar 128 tysięcy hektarów powierzchni, z czego 58 tysięcy znajduję się w 

Polsce, a pozostałe obszary należą do Białorusi. Na polskim terenie znajduje się Białowieski 

Park Narodowy (stanowi około 1/6 polskiej  powierzchni puszczy). Puszcza Białowieska to 

ostatnia pozostałość na Niżu Środkowoeuropejskim lasu pierwotnego, czyli takiego, na 

terenie którego nie jest dopuszczana żadna ingerencja człowieka - nie wolno tam prowadzić 

wycinki, zalesiania ani sprzątania powalonych drzew. 

Jak wygląda krajobraz Puszczy Białowieskiej? 

Jednym z elementów charakteryzujących Puszczę Białowieską jest zróżnicowany krajobraz. 

Na polskiej części kompleksu dominują grądy subkontynentalne, na większym obszarze 

Puszczy znajdują się lasy liściaste. Opisując krajobraz puszczy nie można również ominąć 

lasów łęgowych, zwłaszcza gatunków jesionowo- olszowych. Jeśli chodzi o gleby największy 

obszar zajmują gleby brunatne na dużym obszarze występują też gleby płowe i gleby 

opadowo-glejowe. 



 

Fauna Puszczy Białowieskiej 

Puszcza Białowieska jest środowiskiem życia dla ogromnej jak na naszą strefę klimatyczną 

liczby gatunków zwierząt. Poczynając od bezkręgowców takich jak: pierwotniaki, płazińce, 

obleńce, mięczaki, dżdżownice,  pająki, roztocze, owady i wielu innych, aż po kręgowce: 

ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki. Dotychczas w Puszczy stwierdzono obecność ponad 12 

tysięcy gatunków zwierząt. W całej Polsce jest ich około 35-40 tysięcy. O wyjątkowości 

kompleksu świadczy m.in. to, że mało jest tu gatunków związanych ze środowiskami 

przekształconymi przez człowieka a bardzo dużo gatunków charakterystycznych dla lasów 

naturalnych.  

Bezkręgowce, mimo że stanowią około 95% liczby gatunków zwierząt dotychczas 

wykazanych z Puszczy Białowieskiej są wciąż bardzo słabo rozpoznane. Stopień ich poznania 

najprawdopodobniej nie przekracza 50%.  

Z tego względu prawie co roku są tu odkrywane nowe gatunki zwierząt.  

Kręgowce, choć są najlepiej rozpoznane i najbardziej rzucające się w oczy stanowią zaledwie 

kilka procent występujących w Puszczy Białowieskiej gatunków zwierząt.  



 

Pachnica dębowa 

Najmniej liczną grupą kręgowców są gady, reprezentowane tylko przez 7 gatunków. Trudno 

jest obecnie mówić o pospolitych gatunkach gadów, niemniej najbardziej 

rozpowszechnionymi gatunkami w Puszczy są jaszczurka zwinka i zaskroniec, a także 

padalec, żmija oraz jaszczurka żyworodna. Bardzo nieliczne w Puszczy są żółw błotny i 

gniewosz. 

 

Zaskroniec zwyczajny 

 

Nieco liczniejszą gatunkowo grupą są płazy. Oprócz kumaka w masywie leśnym Puszczy 

Białowieskiej są spotykane: rzekotka drzewna, grzebiuszka ziemna, ropucha szara, zielona i 

paskówka, żaba trawna, moczarowa, jeziorowa                i    wodna oraz dwa gatunki traszek: 

zwyczajna i grzebieniasta.  



 

Rzekotka drzewna 

Mało liczną grupą systematyczną w Puszczy są również ryby. Rzeki puszczańskie są raczej 

niewielkie, a ze względu na małe nachylenie terenu ich wody płyną  bardzo powoli, nie ma 

tu też dużych zbiorników wodnych, co w naturalny sposób ogranicza możliwości rozwoju, a 

także bytowania wielu gatunków ryb.  

Przykładami ryb wód Puszczy Białowieskiej są: węgorz europejski, szczupak pospolity, 

leszcz, czy ukleja. 

 

Węgorz europejski 

Ssaki są jedną z najlepiej rozpoznanych grup zwierząt Puszczy Białowieskiej. Współczesna 

fauna ssaków jest reprezentowana w Puszczy przez 58 gatunków, przedstawicieli 6 rzędów: 

owadożernych, nietoperzy, drapieżnych, parzystokopytnych, gryzoni oraz zającokształtnych.  

Najsłynniejszym mieszkańcem Puszczy jest żubr. W Puszczy Białowieskiej żyje największe 

naturalne skupisko żubrów na świecie. Ile żubrów obecnie  zamieszkuje obszary puszczy? 

Szacuje się, że liczba tych zwierząt wynosi ok. 500 osobników. 



 

Żubr europejski 

Najliczniejszą grupą kręgowców w Puszczy Białowieskiej są ptaki. Na obszarze tego masywu 

leśnego, razem ze skrajami stwierdzono dotychczas występowanie lub pojawianie się 250 

gatunków ptaków, porównaniu z innymi krajowymi i europejskimi obszarami leśnymi 

Puszcza Białowieska jest bardzo  bogata w gatunki. Na jej terenie występują, np. dzięcioły 

białogrzbiety, orliki krzykliwe, gadożery, sóweczki, muchołówki małe. 

 

Muchołówka mała 

ARCHITEKTURA W POBLIŻU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ 

Okolice Puszczy Białowieskiej to region, w którym nadal przeważa drewniana zabudowa w 

wiejskim klimacie. Znajdują się tu: siedliska z drewnianymi domami, pomieszczenia 

gospodarcze, cerkwie, przydrożne kapliczki i krzyże, które malowniczo wpisują się w pełną 

zieleni przyrodę. Dzięki dostępności drewnianego surowca kunszt stolarski został 

udoskonalany i przez wielu jest uważany za jeden z najpiękniejszych. 

Najstarsze drewniane domy, które przetrwały do naszych czasów, pochodzą       z końca XIX 

w. Ich układ pomieszczeń składa się z chaty, sieni i komory. Obok nich budowano również 

domy składające się z chaty oraz małej mieszkalnej komórki, odciętej od składu na 



ziemniaki, zwanej „prystienok”. Po przeciwnej stronie sieni znajdowała się na ogół ciemna 

komora, czasami jednak wycinano w belce ciemne okienko. 

 

Tradycyjny białowieski dom- widok z zewnątrz 

 

Tradycyjny białowieski dom- wewnątrz 

Cerkwie prawosławne na wzór świątyń starotestamentowych są podzielone na trzy części: 

przedsionek, część środkową i ołtarz. Przedsionek to zachodnia część świątyni, zwykle 

oddzielona od części środkowej. Środkowa i najobszerniejsza część nosi nazwę nawy 

głównej, gdzie wierni stoją podczas nabożeństwa. Tutaj znajduje się miejsce dla chóru, a 

przed świętymi ikonami poumieszczane są świeczniki, służące do zapalania świec. Świątynie, 



oprócz światła słonecznego, oświetlane są żyrandolem panikadiłem zawieszonym u 

sklepienia. Ołtarz jest najważniejszą częścią cerkwi. 

 

Prawosławna cerkiew w Białowieży 

Jakie są FORMY OCHRONY przyrody    

w Puszczy Białowieskiej? 

Tereny Puszczy Białowieskiej podlegają ochronie co najmniej od początku XV wieku.  Puszcza 

Białowieska w roku 1986 została uznana za Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni 

860 km². Różnymi formami ochrony objęto ponad połowę puszczy. W 2001 roku istniało 20 

rezerwatów przyrody, dwie ostoje zwierząt chronionych, 93 strefy ochronne gniazd bociana 

czarnego i orlika krzykliwego, puchacza, włochatki i sóweczki. Daje to dodatkową ochronę 

lasów o pow. ok. 1800 ha, zaś ścisłą 560 ha. Do krajowego rejestru programu 

zabezpieczenia puli genowej wpisano 401 drzew. Ponad 1000 drzew uznano za pomniki 

przyrody. 

W latach 2010-2013 realizowano wiele projektów mających na celu ochronę Puszczy, należą 

do nich, m.in.:  

 powiększenie obszaru parku narodowego na obszar całości puszczy, 

 ochrona lasów i zbiorowisk bagiennych puszczy i ich renaturalizacja, 

 ochrona żubra, rysia i wilka na obszarze puszcz: białowieskiej, knyszyńskiej, 

augustowskiej, 

 ochrona populacji lęgowej orlika krzykliwego oraz bociana czarnego i żurawia.  

 projekt ,,Kraina żubra”, którego głównym celem jest poprawa warunków życia 

żubrów na terenie Puszczy Białowieskiej. 



 
Sposoby ochrony i zagospodarowania lasów w Puszczy Białowieskiej. 

 


