
Zakochaj się w puszczy. 

 

W Puszczy Białowieskiej byłem z rodziną już trzy razy. Jesienią, w czasie wakacji i 

raz wczesną wiosną. Najbardziej spodobała mi się wycieczka wiosenna. Chociaż 

mieszkam w Górach Świętokrzyskich i lasów u nas jest dość sporo, Białowieża 

zrobiła na mnie ogromne wrażenie.  Jest lasem innym niż te u nas, bardzo starym, 

ogromnym i tajemniczym. Mimo, że Puszcza Białowieska słynie głównie z żyjących 

na jej terenie żubrów i zachowanej tu w niezmienionym stanie starej puszczy, mnie 

zainteresowała pod innym względem. Podczas poznawania leśnych zakamarków 

zacząłem sobie zdawać sprawę, że ten stary las jest dla mnie też nauczycielem o 

przemijającym czasie. Dzięki przyjazdom do puszczy w różnych porach roku, 

mogłem obserwować zmiany w rozwoju życia roślinnego i zwierzęcego. Stare, 

majestatyczne drzewa, powalone przez wichury a może też przez ich starość, dają 

życie następnym pokoleniom drzew. 

 

Lecz zanim całkiem zamienią się w próchno, ich wnętrze staje się siedliskiem dla 

niezliczonej ilości wszelkiego rodzaju owadów, grzybów i małych ssaków. 

Opowiadanie pana przewodnika o tym, że „w martwym drzewie jest więcej życia 

niż w żywym” spowodowało moje zainteresowanie się tym tematem i stało się 

powodem poszukiwań w różnych źródłach informacji. Tak naprawdę, to w naszym 

codziennym życiu nie zastanawiamy się nad upływającym czasem i skutkami tego 

przemijania. Dopiero kiedy zjawimy się w tym samym miejscu w pewnym odstępie 



czasu, po trzech, pięciu latach ten czas, który upłynął w życiu lasu, staje się 

widoczny. Wyrastają nowe samosiejki a zwalony dawno temu pień starego świerka, 

zmniejsza się i kurczy. Moje życie jest zaledwie chwilą w porównaniu do życia 

puszczy. A przecież obecna Puszcza Białowieska była nieprzebytą knieją już w 

czasach, kiedy w Polsce panowali królowie. Gdyby policzyć, ile to pokoleń, pewnie 

wyszło by bardzo dużo.  I to wszystko mieści się w życiu jednej puszczy. Szkoda, że 

drzewa nie mówią.  

Jeśli umiemy na chwilę zatrzymać i poświęcić nieco czasu na obserwację, 

zauważymy, jak przyroda potrafi ten czas wykorzystać. Doskonale reaguje na 

zmiany klimatyczne, aktualną ilości wody w glebie, obfitość pożywienia na danym 

terenie i w różnych porach roku. Umie też leczyć rany, które człowiek jej swoją 

gospodarką zadał. Podczas wycieczki do Puszczy Białowieskiej oglądaliśmy tereny, 

gdzie z racji bagnistego podłoża stały się one wyłączną własnością dzikiej przyrody. 

Bez żadnej możliwości ingerowania człowieka. Tam po raz pierwszy widziałem 

królestwo bobrów. 

 

Poznałem ich sztukę budowlaną. Umiejętność budowy żeremi, tam i różnego rodzaju 

grobli, które powodują zatrzymanie wody, tak potrzebnej w leśnym ekosystemie. 

Bobry są zwierzętami bardzo płochliwymi. Mimo, że staraliśmy się zachować 



idealną ciszę, żadnego bobra nie udało nam się zobaczyć ani nawet usłyszeć. Za to 

śladów ich żerowania, było w pobliżu żeremi bardzo dużo. 

 

Bobrowe budowle powodują zalewanie znacznych obszarów i to jest bardzo 

korzystne dla życia puszczy. Na podmokłych terenach osiedlają się duże ilości 

ptaków, które znajdują tu idealne warunki do zakładania gniazd i wychowywania 

młodego pokolenia. Nikt im tu nie przeszkadza. 

 

Mieliśmy możliwość wysłuchania opowieści o innych ptakach, które na przykład 

zamieszkują dziuple lub budują potężne gniazda na gałęziach wysokich drzew. Pan 



przewodnik pokazał nam umieszczone wysoko w koronie drzew bardzo duże 

gniazdo bociana czarnego i drugie, jakiegoś drapieżnika.  

 

 

Przez część naszej wycieczki 

słychać było stukanie dzięciołów, 

które wydziobywały mieszkania 

umieszczone w pniach różnych 

drzew.  

 



Z racji tego, że od paru lat interesuję się geologią, w czasie geologicznych 

poszukiwań, nauczyłem się patrzeć pod nogi i ta nauka przydała się w trakcie 

wycieczek po puszczy.  Przyglądając się leśnym ścieżkom zauważyłem, że nie 

wszystkie mrówki, które tam spotykaliśmy są jednakowe. Różnią się wielkością i 

kolorem. Z ciekawością oglądałem mrowiska, które te owady budują. Pan 

przewodnik zaprowadził nas do mrowisk, które miały ponad dwa metry średnicy Tu 

też ważną rolę odegrał czas w jakim te owadzie domy powstały. Chyba tym 

mrówkom za dużo czasu poświęciłem, bo kilkanaście z nich znalazło się na moich 

butach a parę z nich zdążyło mnie dość boleśnie ugryźć. 

 

 

 Wycieczka do puszczy w czasie wakacji, nie bardzo mi się podobała. W lesie było 

trochę ponuro, bo liście zasłaniały niebo i tak było jakoś strasznie. Trochę 

przyjemniej się zrobiło na polanach na których rosło dużo kolorowych kwiatów          

i pachnących ziół. Tam zobaczyłem jak dużo w Puszczy Białowieskiej żyje różnych 

owadów w tym motyli.  

 



 

Pan przewodnik mówił ich nazwy, ale były trudne do zapamiętania. Wtedy też 

zobaczyłem z daleka pierwszy raz w życiu kilka żubrów. Było to stadko paru 

osobników dorosłych z małymi. W czasie tego wyjazdu zwiedziłem też muzeum 

przyrodnicze. Widziałem tam wszystkie zwierzęta i rośliny jakie żyją w puszczy. 

Dobrze, że takie muzea budują, bo każdy turysta zobaczy w jednym miejscu to czego 

w lesie nie ma szans spotkać. No i poznawanie jest bezpieczne, bo ludzie nie zniszczą 

roślin i nie wystraszą zwierząt.   

Nasza jesienna wycieczka do Białowieży też była ciekawa. Las się zmienił, zwłaszcza 

kolory roślin. Byliśmy w okolicy podmokłych terenów, ale już nie było takiej ilości 

ptaków jak wiosną. Chyba odleciały do ciepłych krajów. 

 



 

 

 

Na początku roku szkolnego zacząłem szukać materiałów i czytać o ptakach, 

roślinach i owadach. Po tych wyprawach, życie lasów, będzie oprócz geologii, moją 

drugą pasją. Oglądałem też kilka filmów poświęconych przyrodzie Puszczy 

Białowieskiej. Taka wiedza pozwoli mi na zupełnie inne obserwowanie przyrody w 

naturze. Jest takie fajne powiedzenie, które mi się bardzo spodobało i mam zamiar je 

stosować.  

„Nie wystarczy patrzeć, ale trzeba widzieć” 
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