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Zmienia życie. Otwiera umysły. 

 

W dniu 26 września 2017 r. pojechaliśmy do Białowieskiego Parku Narodowego. 
W wyjeździe uczestniczyły 4 gimnazja z : Mazières en Gâtine, Airvault, Wisznic 
i Leśnej Podlaskiej. 

 

Park zajmuje powierzchnię 10 517,27 ha, co stanowi 1/6 polskiej części Puszczy 
Białowieskiej. Pod ochroną ścisłą znajduje się 6059,27 ha, pod ochroną czynną 
4104,63 ha, ochrona krajobrazowa prowadzona jest na obszarze 353,37 ha. Wokół 
Parku utworzona jest strefa ochronna – otulina, która obejmuje lasy 
zagospodarowane o powierzchni 3224,26 ha.  



Białowieski Park Narodowy chroni najlepiej 
zachowany fragment Puszczy Białowieskiej – 
ostatni na niżu Europy las naturalny, o charakterze 
pierwotnym jaki przed wiekami rozciągał się 
w strefie lasów liściastych i mieszanych. 

 

 

 

 

 

 

Puszcza Białowieska - ostatni na niżu Europy las naturalny 
o charakterze pierwotnym 

Wejście na teren  Puszczy Białowieskiej, poprzedziliśmy zwiedzaniem Muzeum 
Przyrodniczo-Leśnego, , które jest najstarszym muzeum w polskich parkach 
narodowych. W swoich zbiorach posiada wiele cennych kolekcji naukowych 
i cennych okazów. 

Wszystkie zagadnienia 
przyrodnicze przedstawiane są 
blokami problemowymi za 
pośrednictwem realistycznych 
dioram przedstawiających 
zwierzęta, grzyby oraz rośliny 
w ich naturalnych 
środowiskach. W realizacji 
dioram wykorzystano wiele 

środków ekspresyjnego wyrazu: światło sceniczne, dźwięki (jak naturalne odgłosy 
ptaków, dużych ssaków), wielkoformatowe, barwne fotografie, makiety. 



Na ekspozycji stałej prezentowane są najbardziej charakterystyczne dla Puszczy 
zbiorowiska leśne (grąd, ols, łęg, bór sosnowy,  świerczyna bagienna). 

Procesy ekologiczne (np. fazy rozkładu drewna)    Gatunki ptaków występujące w Białowieskim 
Parku Narodowym. 

 

Żubry – symbol Puszczy Białowieskiej. 

Z tarasu wieży widokowej znajdującej się przy muzeum, zobaczyliśmy panoramę 
Puszczy. 

 



 
Po zwiedzeniu muzeum weszliśmy na Obszar Ochrony Ścisłej. 
Obszar Ochrony Ścisłej jest to najcenniejsza część Parku Narodowego położona 
w centralnej części Puszczy Białowieskiej.  
Bogactwo Puszczy Białowieskiej najlepiej widać w piętrowości lasów grądowych. 
Najwyższe piętro zajmują, przekraczające nierzadko 50 m wysokości pojedyncze 
świerki. Niższą wysokość (40 – 44 m) osiągają dęby, lipy i jesiony. Klon nie dochodzi 
do 40 m. Najniżej, bo do wysokości 30 m dorastają graby. 

 

Świerk występujący w grądzie w obszarze objętym ochroną ścisłą. 

 

 

Grąd w obszarze objętym ochroną ścisłą.    Grąd w obszarze objętym ochroną ścisłą. 



 

 

Nasza grupa  na  obszarze objętym ochroną ścisłą.         Ols składający się głównie z olszy czarnej i jesionu. 

Świat grzybów w Puszczy jest bardzo bogaty, ich liczebność ocenia się ok. 5 tys. 
gatunków. Większość gatunków podlega ochronie. Niżej przedstawiamy zdjęcia 
niektórych gatunków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

W Puszczy Białowieskiej masowo 
zamierają świerki  zaatakowane 
przez kornika drukarza. Do śmierci 
drzewa doprowadza uszkadzanie 
kory i łyka na skutek wygryzania 
przez owady chodników, tuneli. 
Kornik nie zasiedla zdrowych 
świerków, ale szuka takich, które 
zostały osłabione przez żerowanie 
innych owadów, dlatego uznawany 
jest za szkodnika wtórnego. 

 

 

 

 

 

 Uszkodzenie kory i łyka przez korniki. 

 



 

Tunele w drzewie – skutek działalności korników. 

 

Nasza grupa po zakończeniu zajęć terenowych w 
Puszczy Białowieskiej 

 Odpoczynek  po zajęciach 

Przed budynkiem muzeum, 
w oczekiwaniu na obiad, udało nam się 
sfotografować zaskrońca, który podążał 
w bardziej bezpieczne miejsce oraz 
motyla – rusałkę pawik. 

 

 

Zaskroniec zwyczajny. 



 

Rusałka pawik – zimuje owad dorosły. 

Po obiedzie w Restauracji  „Parkowa” musieliśmy rozwiązać test wiedzy o Puszczy 
Białowieskiej. 

 

 

Po wykonaniu tego zadania udaliśmy się do Rezerwatu Pokazowego Żubrów, 
oddalonego od Białowieży o 3 km. Zajmuje on powierzchnię ok. 27 ha, w warunkach 
zbliżonych do naturalnych, prezentowane są wszystkie gatunki ssaków kopytnych 
żyjących w Puszczy Białowieskiej oraz duże drapieżniki.  Prezentowane są w nim 
żubry, łosie, jelenie, sarny i dziki. Atrakcję stanowi możliwość zobaczenia watahy 
wilków i rysia. 



 

Rodzina żubrów. 

Pomyślny rozwój hodowli w Ośrodku Ochrony Żubra na terenie  Białowieskiego 
Parku Narodowego, pozwolił na powrót żubra do natury. Obecnie w Polsce żyje 
5 populacji w różnych częściach kraju. 
 

 

Samica żubra karmiąca młode. Jeleń wraz z samicą – łanią. 

Smacznie śpiący ryś.      Łoś – król bagien. 



Odpoczywające sarenki.      Dostrzegliśmy wiewiórkę. 

 

 

Pozdrowienia  z Białowieskiego Parku Narodowego 

Podsumowanie dnia: 

1. Poznaliśmy ostatni na niżu Europy las naturalny o charakterze pierwotnym 
jaki przed wiekami rozciągał się w strefie lasów liściastych i mieszanych. 

2. Uwrażliwiliśmy się na piękno otaczającej nas przyrody. 
3. W muzeum przyrodniczym dowiedzieliśmy się wiele o życiu puszczy w 4 

porach roku oraz zobaczyliśmy zwierzęta, grzyby oraz rośliny w ich 
naturalnych środowiskach. 

4. Poznaliśmy  najbardziej charakterystyczne dla Puszczy zbiorowiska leśne 
(grąd, ols, łęg, bór sosnowy,  świerczyna bagienna). 

5. Poznaliśmy  gatunki grzybów o przedziwnych owocnikach, jakich do tej pory 
nie widzieliśmy. 

6. Pogłębiliśmy swoją wiedzę o znaczeniu grzybów i martwych drzew w 
ekosystemach.  

7. Dowiedzieliśmy się dlaczego giną świerki w Puszczy Białowieskiej 
8. Staliśmy się bardziej spostrzegawczymi obserwatorami przyrody. 
9. Poprawiliśmy swoją komunikację w języku angielskim i jeszcze bardziej 

zintegrowaliśmy się. 



 
W czasie zajęć terenowych  bacznie obserwował nas rudzik 

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 

Zdjęcia: Karolina Podkańska z kl. IIb 
Opracowanie Julia Czemierowska, Magdalena Flis, Katarzyna Nikoniuk z klasy IIA. 
Przy opracowaniu informacji korzystałyśmy ze strony internetowej: Białowieskiego Parku 
Narodowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. 

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie 
stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą 
odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. 

PUBLIKACJA BEZPŁATNA 


