
Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer 3(29)/2018                                                                                                    

16

Agnieszka Kozak, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej   

Charakterystyka rozwoju turystyki po polskiej  
oraz białoruskiej stronie Puszczy Białowieskiej

An overview of tourism developments  
on the Polish and Belarusian sides of the Białowieża Forest

National Parks are highly specific tourist destinations. On the 
one hand, due to the abundance of natural assets, they attract 
masses of tourists. On the other hand, tourism flows in parks are 
associated with a number of restrictions related to the protective 
functions of the parks and the resultant need for all human activity 
forms, including tourism, to comply with them. The study presents 
some crucial aspects of tourism operation in protected areas and 
tourist expectations on the basis of the Białowieża Forest (Puszcza 
Białowieska). Furthermore, it presents the results of research surveys 
regarding the attractiveness of the Białowieża Forest on the Polish 
and Belarusian sides and an analysis of the research survey findings.

Keywords: The Bialowieza National Park, touristy activity, tourists.

Parki Narodowe należą do bardzo specyficznych destynacji tu-
rystycznych. Z jednej strony ze względu na bogactwo walorów na-
turalnych przyciągają znaczne rzesze turystów, z drugiej strony ruch 
turystyczny w parkach napotyka na liczne ograniczenia, jakie wiążą 
się z ich funkcją ochronną i podporządkowaniem jej wszystkich form 
aktywności człowieka, w tym również aktywności turystycznej. W ar-
tykule zaprezentowano istotne aspekty dotyczące funkcjonowania 
turystyki na obszarach chronionych oraz oczekiwania turystów na 
przykładzie Puszczy Białowieskiej. Przedstawiono w nim również uzy-
skane wyniki badań ankietowych dotyczących atrakcyjności Puszczy 
Białowieskiej po polskiej i białoruskiej stronie oraz zaprezentowano 
analizę uzyskanych wyników badań ankietowych.

Słowa kluczowe: Białowieski Park Narodowy, aktywność turystycz-
na, turyści.

Typ artykułu: przeglądowy.
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„Turysto pamiętaj
Żeby to, co widział kiedyś dziad i pradziad Twego taty

Ujrzał wnuk Twojego wnuka
Utworzono parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty  

oraz inne formy ochrony przyrody
O tym pamiętaj stary i młody, aby inni mogli je podziwiać osobiście, 

a nie tylko oglądać na zdjęciach i filmach”.

Parki Narodowe należą do bardzo specyficznych destynacji tu-
rystycznych. Z jednej strony ze względu na bogactwo walorów na-
turalnych przyciągają znaczne rzesze turystów, z drugiej strony ruch 
turystyczny w parkach napotyka na liczne ograniczenia, jakie wiążą 
się z ich funkcją ochronną i podporządkowaniem jej wszystkich form 
aktywności człowieka, w tym również aktywności turystycznej (Pa-
rzych 2014). Celem artykułu była analiza rozwoju turystyki w obrębie 
polskiej i białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. Praca ma charakter 
badawczy i posłużono się w niej metodą sondażu diagnostycznego. 
Zdrowe środowisko i piękne krajobrazy przyczyniają się do długoter-
minowego rozwoju działalności turystycznej. Chętnie odwiedzanymi 
obszarami są te o szczególnych walorach przyrodniczych. Umożliwiają 
one turystom kontakt z przyrodą, jak również dostarczają wrażeń es-
tetycznych. Ponadto stanowią doskonałe miejsce wypoczynku. Pozna-
wanie oraz odkrywanie fauny i flory, także obserwacja przyrody sta-
nowią ważne motywy turystycznej motywacji. Parki narodowe i inne 
obszary chronione należą do najbardziej rozpoznawalnych i masowo 

odwiedzanych miejsc turystycznych. Turystyka stanowi jedną z naj-
ważniejszych funkcji parków narodowych. Umożliwia społeczeństwu 
odpoczynek na obszarach o wybitnych walorach przyrodniczych, jak 
również zapewnia miejsca pracy dla lokalnej ludności (Gałązka 2016). 
Podstawowym powodem przyjazdu turystów do parku narodowego 
jest piękno przyrody, a także możliwość aktywnego wypoczynku. 

Cel i metodyka badań

Celem artykułu była analiza rozwoju turystyki w obrębie polskiej  
i białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. Wiosną 2017 roku na tere-
nie Puszczy Białowieskiej przeprowadzono badania ankietowe mające 
na celu analizę rozwoju turystyki w obrębie polskiej i białoruskiej czę-
ści Puszczy Białowieskiej, części, które są objęte ochroną prawną jako 
obszarów chronionych. W przeprowadzonych badaniach ankietowych 
ujęto następujące zagadnienia: 

• określenie „profilu geograficznego” turystów przybywają-
cych na tereny puszczy;

• określenie głównych kanałów i sposobów przekazywania 
informacji turystycznych o regionie Puszczy Białowieskiej;

• określenie czynników przyciągających turystów do regionu 
Puszczy Białowieskiej;

• ocena atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej regionu Pusz-
czy Białowieskiej po obu stronach granicy (opinia turystów);

• porównanie turystyki na obszarze Puszczy Białowieskiej po 
stronie polskiej a białoruskiej.

W pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Kwe-
stionariusz ankiety miał postać papierową. W badaniu ankietowym 



Agnieszka Kozak – Charakterystyka rozwoju turystyki...

17

wzięły udział 73 osoby. Każdy z respondentów wypełniał ankietę sa-
modzielnie tj. bez zadawania pytań przez ankietera. Grupą docelową 
byli turyści przybywający do regionu Puszczy Białowieskiej po obu 
stronach granicy. Badania zrealizowano w maju 2017 roku. Wybór 
terminu związany był z narastającym w tym okresie ruchem tury-
stycznym (sprzyjające warunki atmosferyczne, dni wolne, weekend 
majowy). Badania zostały wykonane przy okazji realizacji pracy magi-
sterskiej studentki Yuliy Dvornichenki (73 ankiety). Miejsca ankieto-
wania to Park Pałacowy w Białowieskim Parku Narodowym, Centrum 
Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej w Hajnówce oraz Puszcza Bia-
łowieska po stronie Białorusi.

Charakterystyka obszaru badań 

Białowieski Park Narodowy położony jest tuż przy granicy z Bia-
łorusią, chroni obszar ostatnich w Europie nizinnych lasów liściastych 
o cechach pierwotnych i jest centralnym obszarem Puszczy Białowie-
skiej. Za datę początkową powstania parku przyjmuje się rok 1921, 
kiedy to na części obecnego parku utworzono leśnictwo „Rezerwat”. 
W latach trzydziestych zostało ono przekształcone w „Park Narodowy 
w Białowieży”, a w 1947 roku jednostka otrzymała nazwę „Białowieski 
Park Narodowy” funkcjonującą do dziś. Ten pozbawiony ingerencji 
ludzkiej teren zajmuje powierzchnię 10 517 ha, co stanowi 1/6 części 
puszczy (https://greenvelo.pl/detal/260-greenvelo-bialowieski-park-
-narodowy 2018). O parku narodowym Puszcza Białowieska można 
powiedzieć, że jest to jeden z nielicznych w Europie chronionych ob-
szarów lasu pierwotnego, pralas, przedwiekowa dzika puszcza. Jednak 
ani klimat, ani specyfika i żyzność leśnych gleb, ani inne osobliwości 
natury tego obszaru nie wystarczają do wyjaśnienia fenomenu przy-
rodniczego Puszczy Białowieskiej. To dzięki trwającej ponad 500 lat 
celowej ochronie puszczy, występuje tu bogactwo organizmów, które 
tylko tu mogły zrealizować w pełni program swojego rozwoju zapisa-
nego w genach (Fabijański 2000). Wielkie łowy w 1409 roku, w któ-
rych osobiście uczestniczył król Władysław Jagiełło, wprowadziły Pusz-
czę Białowieską na karty kronik Jan Długosza. Tusze zabitych żubrów, 
łosi, jeleni i turów, solone i wędzone, spławiano Narwią i Wisłą pod 
Płock na zaopatrzenie armii idącej pod Grunwald. Tak zaczyna się pisa-
na historia Puszczy Białowieskiej. Duża część dobrej sławy jaką cieszy 
się Puszcza Białowieska i jej parki narodowe ma źródło właśnie tam,  
w obszarze ściśle chronionym i intensywnie badanym. Żadne drzewo 
w tym lesie nigdy nie było sadzone poza bardzo małymi fragmentami, 
nigdy też nie wycinano tam drzew. Jest to przykład i wzorzec lasów, ja-
kie przed tysiącami lat porastały Niż Europejski. Rosną tam najstarsze 
i największe okazy. Las kipi wprost ogromną różnorodnością organi-
zmów wypełniających wnętrze od powierzchni po wierzchołki drzew, 
wznoszące się na wysokość 40-50 m. W puszczy panuje wilgoć i mrok. 
Tylko tam, gdzie starość powali wielkie drzewo, przez pewien czas 
istnieje luka, przez którą światło wdziera się aż do dna lasu. Ale i ona 
po kilku latach wypełnia się podrostami drzew ścigającymi się w walce  
o dostęp do światła (Fabijański 2000). Kompleks leśny Puszczy Bia-
łowieskiej leży na pograniczu Polski i Białorusi, zajmując około 1 500 
km², z czego część polska stanowi 42% powierzchni. Białowieski Park 
Narodowy położony jest w środkowej części Puszczy Białowieskiej. 
Granicą wschodnią jest granica państwowa z Białorusią. Puszcza Bia-
łowieska leży po obu stronach granicy. Jest to prastary las o unikato-
wej w skali obu krajów i świata wartości, będący matecznikiem żubra  

i wielu innych rzadkich gatunków zwierząt i roślin. Jest to jeden z nie-
licznych tego typu transgranicznych obszarów chronionych: po stronie 
polskiej to Białowieski Park Narodowy, a po stronie białoruskiej – Park 
Narodowy „Bieloveżskaya puszcza”. Jest to obszar uznany przez UNE-
SCO jako polsko-białoruski transgraniczny obiekt Światowego Dzie-
dzictwa Ludzkości. Na terenie tych dwóch krajów, dwóch parków  
i jednej puszczy został wytyczony Białowieski Szlak Transgraniczny 
(http://lot.bialowieza.pl/planujemypobyt/turystykatransgraniczna 
2017). Od 1991 roku Puszcza Białowieska jest parkiem narodowym. 
W 1992 roku została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Ludz-
kości. W 1993 roku park otrzymał międzynarodowy status Rezerwatu 
Biosfery. W celu zachowania biologicznej różnorodności Puszczy Bia-
łowieskiej cały jej obszar został podzielony na cztery strefy z różnym 
systemem ochrony (Więcko 1984). Najważniejsze cechy pierwotne 
Puszczy Białowieskiej to (http://pdf.kamunikat.org/105411.pdf 2017):

• nieprzerwana od wielu tysięcy lat ciągłość procesów przy-
rodniczych (puszcza nigdy nie została całkowicie wycięta jak 
większość lasów europejskich);

• stała obecność martwych drzew – stojących i leżących oraz 
wielka obfitość drzew dziuplastych;

• największe w Europie bogactwo gatunków ptaków leśnych 
(109), w tym 9 gatunków dzięciołów;

• pierwotne proporcje zespołów ptasich – ogromne bogactwo 
gatunków przy niskiej liczebności poszczególnych populacji;

• pierwotny behawior lęgowy ptaków (np. jerzyki – ptaki znane 
prawie wyłącznie z miast, gnieżdżą się tu w dziuplach wyso-
kich drzew;

• wielkie bogactwo gatunkowe grzybów – 3 500 gatunków 
stwierdzonych (szacowane na 5 000 gatunków);

• pełen zespół zwierząt kopytnych z żubrem na czele;
• niemal pełen zespół dużych drapieżników;
• stosunkowo nieduża ilość gatunków obcych. 
Jednym z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii tego 

obszaru był podział Puszczy Białowieskiej po II wojnie światowej gra-
nicą państwową, na części polską i białoruską (do 1991 roku w ra-
mach ZSRR). Niestety podział ten ma negatywne konsekwencje dla 
przyrodniczej i kulturowej integralności tego regionu. W centrum 
puszczy, w małej wiosce Wiskuli, w roku 1957 wybudowana została 
rezydencja przywódców byłego ZSRR, obecnie Białorusi. 8 grudnia 
1991 roku tu właśnie zostało podpisane historyczne „białowieskie” 
porozumienie o rozwiązaniu ZSSR i utworzeniu wspólnoty Niepodle-
głych Państw (WNP). Złożona historia tego obszaru przyczyniła się do 
ukształtowania pogranicza kulturowego. Znajduje to swoje odbicie  
w pamiątkach historycznych i zróżnicowaniu etniczno-wyznaniowym. 
Obok mowy polskiej i białoruskiej usłyszeć tu można także dialek-
ty ukraińskie. Mniejszość żydowska, która dziś już tu nie występuje, 
była bardzo liczna do II wojny światowej w ośrodkach o charakte-
rze miejskim. Do czasów współczesnych przetrwały nieliczne już 
pamiątki świadczące o bogatej kulturze i historii Żydów w regionie. 
Dominującym wyznaniem zarówno po polskiej, jak i po białoruskiej 
stronie granicy jest Prawosławie. Znajduje to swoje odbicie w licz-
nie występujących tu świątyniach tego obrządku. Ochrona przyrody  
w obydwu częściach Puszczy Białowieskiej (białoruskiej i polskiej) 
opiera się o różne systemy ochrony przyrody i różną praktykę na 
tym polu. W Ustawie Republiki Białoruś O Szczególnie Chronionych 
Obszarach Przyrodniczych (SCOP) z 23 maja 2000 roku, wyróżniono 
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następujące kategorie obszarów chronionych: zapowiednik, park 
narodowy, zapowiednik częściowy, pomnik przyrody. Najwyższą for-
mą ochrony jest tzw. zapowiednik (rezerwat), a dopiero na drugim 
miejscu park narodowy. Natomiast brak w tej ustawie (i na Białorusi) 
takich kategorii, jak rezerwat biosfery oraz obiekt Światowego Dzie-
dzictwa Przyrodniczego Ludzkości. W Polskiej Ustawie o ochronie 
przyrody z 16 kwietnia 2004 roku wymieniono 10 form ochrony przy-
rody: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obsza-
ry chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, 
stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrod-
niczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.  
Aż 8 z nich występuje w polskiej części Puszczy Białowieskiej (brak 
parku krajobrazowego i zespołu przyrodniczo-krajobrazowego). We-
dług polskiej ustawy o ochronie przyrody: „Park narodowy tworzy 
się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, two-
rów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, 
przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz 
odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, 
siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów” (Ustawa z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880). W ustawie 
tej udostępnianie parku określone jest w sposób następujący: „Ob-
szar parku narodowego jest udostępniany w celach naukowych, edu-
kacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych  
w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku naro-
dowym” (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880). Podobne cele przed parkami 
narodowymi stawiają białoruscy ustawodawcy. Szczególny nacisk kła-
dzie się tu na zachowanie tzw. „wzorcowych i unikatowych” zbioro-
wisk przyrodniczych, krajobrazów, rzadkich i ginących gatunków roślin  
i zwierząt. Ogólnie rzecz biorąc, na obszarze parku narodowego po-
winna zostać zachowana cała różnorodność biologiczna i krajobrazo-
wa. W odróżnieniu od zapowiedników, gdzie działalność człowieka 
jest praktycznie całkowicie zabroniona (zabronione są polowania, 
turystyka itp.), na teren parków narodowych wpuszczani są turyści,  
a także, w ograniczonej skali, dopuszcza się możliwość działań gospo-
darczych. Działania te powinny być prowadzone zgodnie z ustalonymi 
zasadami ochrony parku narodowego. Park powinien pełnić również 
funkcje w zakresie edukacji i wychowania ekologicznego oraz turystyki 
i rekreacji w specjalnie do tego celu wydzielonych miejscach. Ważnym 
zadaniem tego obszaru jest również prowadzenie badań naukowych 
i monitoringu przyrodniczego (http://pdf.kamunikat.org/105411.pdf 
2017). Od 12 czerwca 2015 roku turyści mogą zwiedzać Puszczę Bia-
łowieską po stronie Białoruskiej bez konieczności posiadania wizy. 
Cudzoziemcy będą mogli przebywać na terenie parku narodowego 
„Białowieska Puszcza” bez wizy nie dłużej niż 3 dni.

Wyniki badań – turystyka na obszarze  
Puszczy Białowieskiej po stronie polskiej

Z przeprowadzonych badań wynika, że głównym kierunkiem na-
pływu turystów do Puszczy Białowieskiej w Polsce jest województwo 
mazowieckie (43% osób biorących udział w ankiecie). Jednym z po-
wodów może być bliskość położenia. Biorąc jednak pod uwagę zmia-
ny zachodzące w stylu życia, chęć ucieczki od miejskiego hałasu na 
łono natury staje się priorytetem wypoczynkowym ludności zamiesz-
kującej duże miasta, takie jak Warszawa. Pozwala to na oderwanie 
się od codziennej rutyny, wyciszenie się i odpoczynek. 9% stanowili 

turyści pochodzący z województwa łódzkiego. Nieznaczny odsetek 
(6%) to reprezentanci regionu lubelskiego, małopolskiego, opolskie-
go oraz warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, śląskiego i pomor-
skiego (5%). Interesująco przedstawia się sytuacja z odpowiedziami 
recenzentów na pytanie o źródła informacji o Puszczy Białowieskiej  
i możliwości jej zwiedzania. Badani najczęściej uzyskiwali informa-
cje o regionie Puszczy Białowieskiej z Internetu, stron www (36%).  
1/3 ankietowanych turystów postanowiła poznać walory tego obszaru 
z polecenia ich przez znajomych/rodzinę, którzy gościli tutaj już z wi-
zytą i polecają jego odwiedzenie. Niezbędnym elementem promocji 
są różnego rodzaju publikacje (foldery, przewodniki, katalogi) przed-
stawiające atrakcje turystyczne regionu, usługi z branży (gastronomia, 
noclegi itp.). Z tego typu źródeł skorzystało 12% badanych. Prezenta-
cja regionu Puszczy Białowieskiej podczas targów turystycznych oka-
zała się pomocna dla 8% ankietowanych. 7% osób zdobyło wiedzę  
o terenie podczas edukacji szkolnej. Z wiadomości odnośnie do Pusz-
czy Białowieskiej i jej okolic, pojawiających się w telewizji, skorzystało 
5% turystów. Dla większości badanych (46%) była to pierwsza wizyta 
w regionie Puszczy Białowieskiej. Po raz drugi przyjechało tutaj 25% 
turystów, którzy postanowili dalej zgłębiać tajniki tego terenu. Wię-
cej niż trzeci raz odwiedziło powiat hajnowski aż 19% respondentów. 
Dla 10% była to trzecia wizyta. Białowieski Park Narodowy to miejsce 
wymarzone dla miłośników przyrody. Unikalna możliwość obserwacji 
na tym obszarze naturalnych procesów przyrodniczych, niespotyka-
na bioróżnorodność, rzadkie gatunki fauny i flory, największe stado 
wolnościowe żubrów na świecie, stanowią atrakcję dla amatorów, jak 
również zaawansowanych przyrodników. Teren Parku odwiedzany jest 
przez tysiące turystów rocznie, zarówno z Polski, jak i z najdalszych 
zakątków świata. Aby nie zagrozić wrażliwym walorom ostatniej  
z europejskich puszcz, istotnym zadaniem pracowników BPN jest 
właściwe udostępnianie obszaru Parku do celów turystyki oraz edu-
kacji. Stworzona do tego celu bogata infrastruktura turystyczna – wy-
tyczone szlaki turystyczne, punkty widokowe, miejsca odpoczynku 
pozwalają na zapoznanie się z Białowieskim Parkiem Narodowym  
w sposób zarówno niebanalny, jak i bezpieczny dla chronionych war-
tości przyrodniczych. W dzisiejszych czasach możliwość wypoczynku 
na łonie natury nabiera kolejnego wymiaru, obcowanie z przyrodą to 
nie tylko przyjemność, ale i aktywność wywierająca zbawienne skut-
ki na szereg sfer ludzkiego życia. Unikalność walorów Białowieskiego 
Parku Narodowego to bogactwo na skalę światową. To również polski 
obiekt przyrodniczy znajdujący się na Liście Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Białowieski Park Narodowy zaprasza do odkrywania natu-
ry o każdej porze roku. Otwierając się na aktywne formy turystyki 
Park udostępnia swoje zasoby dzieląc się puszczańskim bogactwem. 
Infrastruktura turystyczna Puszczy Białowieskiej po polskiej stronie 
jest dobrze rozwinięta. Na terenie parku znajduje się wiele punktów 
noclegowych, do których zalicza się między innymi: domy letnisko-
we, apartamenty, kempingi, hotele, kwatery prywatne, pensjonaty,  
ośrodki wypoczynkowe, pola namiotowe. Najwięcej punktów nocle-
gowych znajduje się w okolicy Białowieży. Niemniej, w dalszej części 
parku turyści także mogą skorzystać z wieku ofert agroturystycznych. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszą się pola namiotowe, które 
znajdują przy gospodarstwach agroturystycznych. Turyści mogą sko-
rzystać z typowo wyznaczonych miejsc namiotowych, na terenie któ-
rych znajduje się dostęp do wody, prądu i toalet. Na terenie Puszczy 
Białowieskiej po stronie polskiej bardzo dobrze rozwinięta jest także 



pują drogi bez pokrycia – gruntowe, często piaszczyste. W odpowie-
dzi na pytanie: „Jaka jest ocena zagospodarowania turystycznego?”, 
najwięcej osób wskazało, że jest ono bardzo dobre (70%). Znacznie 
mniej ankietowanych uznało, że jest ona średnia (15%) i słaba (15%). 
Po stronie białoruskiej Puszczy Białowieskiej elementy bazy towarzy-
szącej, przede wszystkim dotyczące informowania turystów o trasach 
i obiektach, także szlaki turystyczne, ścieżki edukacyjne czy muzea 
występują tutaj w skromniejszym wydaniu niż w części polskiej. Z roku 
na rok jednak zauważa się coraz większe zainteresowanie Puszczą Bia-
łowieską po stronie białoruskiej. Dlatego też wzbogacane i udosko-
nalane są poszczególne elementy zagospodarowania turystycznego. 
Duże znaczenie w ramach oferty turystycznej w Puszczy Białowieskiej 
po stronie białoruskiej ma m.in. turystyka jeździecka. Ten rodzaj tu-
rystyki jest dynamicznie rozwijającą się w ostatnich latach dziedziną 
turystyki aktywnej. Obecnie wytyczanie szlaków dla turystyki jeździec-
kiej odbywa się bardzo spontanicznie, brakuje jednoznacznej selekcji 
tras, nie obowiązują jednolite oznaczenia, różna jest także ich organi-
zacja (miejsca popasowe lub ich brak, stajnie etapowe). Trasy powsta-
ją z inicjatywy nadleśnictw, osób prywatnych, stowarzyszeń i innych 
organizacji. Niektóre są znakomicie oznakowane i opisane, inne są 
krótsze i uboższe pod tym względem, użytkuje je niewielkie grono 
osób oraz brakuje na nich oznaczeń i miejsc popasowych. Istnieje 
również grupa szlaków konnych, które ze względu na nieodpowiednią 
organizację nie do końca spełniają swoją funkcję, a nawet, co gorsze, 
mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego. Rajdy kon-
ne na Białorusi są coraz częściej wybierane przez turystów z Europy 
Zachodniej, stając się podstawowym źródłem utrzymania niektórych 
gospodarstw agroturystycznych i małych firm prowadzących jazdy 
konne i turystykę jeździecką. Organizacją rajdów konnych zajmuje się 
wiele stadnin i ośrodków jeździeckich. Wśród atrakcji turystycznych 
na terenie Puszczy Białowieskiej po stronie białoruskiej na uwagę za-
sługują Muzeum Przyrody oraz mini zoo z dzikimi zwierzętami. Turyści 
mają możliwość wykupienia dwugodzinnej wycieczki do urządzonej 
tu siedziby Świętego Mikołaja (Dziadka Mroza). Ciekawym obiektem 
jest także Muzeum Rzemiosła i Tradycji Ludowych. Muzeum działa od 
kilku lat. Przy wejściu do muzeum stoi wypchany żubr Puginał, któ-
rego w 1946 roku przywieziono na białoruską część Puszczy z Polski. 
Wystawa muzealna pokazuje Puszczę o czterech porach roku, a także 
historię polowań w Puszczy Białowieskiej. Na dioramach ustawione 
są wypchane zwierzęta, żubry, stada dzików, koniki polskie, rysie,  
borsuki, jelenie, łosie, piżmaki, wilki oraz liczne ptaki. Część historycz-
na muzeum to portrety Jagiellonów, którzy przyjeżdżali tu na polowa-
nia. Są też portrety carów, zdjęcia rodziny Aleksandra III, który polo-
wał w leśnych ostępach, a także makieta nieistniejącego dziś Pałacu 
w Białowieży (http://www.bialowieza.net.pl/index.php?page=bialo-
ruska-czesc-puszczy-bialowieskiej 2017). Jednak największą atrakcją 
białoruskiej części puszczy jest siedziba Świętego Mikołaja. Stworzona 
została w 2003 roku, a pomysłodawcą był Aleksandr Łukaszenka. Jego 
portret wisi dziś nad biurkiem w gabinecie Świętego Mikołaja (Dziad-
ka Mroza). Dziadek Mróz urzęduje tu przez cały rok. Zimą wita gości 
w długim, czerwonym płaszczu i czapie z pomponem. Latem ma lżej-
szy strój. W puszczy znajduje się także Muzeum Rzemiosła i Tradycji 
Ludowych (mały skansen). Wewnątrz chaty można obejrzeć gliniane 
naczynia, meble, kołowrotki oraz domowy piec. Największą atrakcją 
jest samogon (bimber), który pędzony jest legalnie, obok w szopie.  
Z myślą o rowerzystach wytyczono cztery szlaki rowerowe. Najdłuższy 

baza gastronomiczna. Restauracje, karczmy, bary i inne obiekty ga-
stronomiczne zachęcają swoją ofertą. Niemalże w każdej wsi i miej-
scowości znajdują się sklepy spożywcze. Sieć dróg na tym obszarze 
jest gęsto osadzona, co wskazuje, że do Puszczy Białowieskiej można 
dojechać bez żadnych trudności. Na terenie puszczy znajduje się wiele 
dróg polnych, które pokrywa tylko piach. Ponadto na tym terenie roz-
ciąga się leśna kolejka wąskotorowa, która jest dodatkową atrakcją 
dla turystów. Dokonując dalszej analizy należy zwrócić uwagę na bazę 
towarzyszącą, którą tworzy system informacji turystycznej. Zwykle 
punkty informacyjne znajdują się w większych miastach, najważniej-
szy z nich znajduje się w Białowieży. Na terenie puszczy rozmieszczono 
także setki tablic informacyjnych. Znajdują się one najczęściej przy 
szlakach pieszych, rowerowych, a także wiele z nich zostało umiesz-
czonych przy drogach dojazdowych. Infrastruktura turystyczna po 
stronie polskiej jest bardzo dobrze rozwinięta. Turyści mogą skorzy-
stać z szerokiej oferty noclegowej, gastronomicznej, mogą także bez 
przeszkód dojechać do punktu docelowego.

Oferta turystyczna i ruch turystyczny  
na obszarze Puszczy Białowieskiej 

Oferta turystyczna Puszczy Białowieskiej po polskiej stronie za-
wiera wiele ciekawych atrakcji skierowanych do turystów w każdym 
wieku. Jest to teren, na którym znajdują się liczne szlaki turystyczne 
piesze i rowerowe. Co roku tereny Puszczy Białowieskiej odwiedza-
ne są przez dziesiątki turystów. Z przeprowadzonych badań wynika, 
że od 2000 roku liczba turystów w Puszczy Białowieskiej nieustan-
nie wzrasta. Najwięcej turystów przyjeżdża na teren puszczy latem 
(100 tys.). Wielu turystów wybiera także porę wiosenną (50 tys.),  
a nieco mniej jesień (25 tys.), najmniej osób odwiedza ten teren zimą 
(5 tys.). Z przeprowadzonych badań wynika, że 96% stanowią turyści 
z Polski, a tylko 4% odwiedzających Puszczę Białowieską to turyści  
z zagranicy. Najczęściej puszczę odwiedzają turyści z okolicznych miej-
scowości. Badany teren odwiedzany jest najczęściej przez osoby mło-
de i rodziny, rzadziej przez seniorów. Natężenie ruchu turystycznego  
w Puszczy Białowieskiej jest najsilniejsze w okresie letnim. Zdecydo-
wana większość badanych odpowiedziała, że powodem przyjazdu 
jest urlop (60%). Prawie co trzeci badany wskazał, że jego celem jest 
dobra pogoda (30%), a co dziesiąty na inne kategorie. Ankietowanych 
zapytano także o rodzaj preferowanej turystyki. Ponad połowa z nich 
preferuje turystykę rodzinną (60%). Pozostałe osoby wybierają tury-
stykę indywidualną (40%). Najbardziej docenianym walorem Puszczy 
jest natura (60%). Co piąty badany wskazał na ciszę i spokój (20%),  
a pozostałe osoby na roślinność (10%) i zwierzęta (10%).

Turystyka na obszarze Puszczy Białowieskiej  
po stronie białoruskiej

Infrastrukturę turystyczną na terenie Puszczy Białowieskiej po 
stronie Białoruskiej tworzy baza noclegowa, gastronomiczna i towa-
rzysząca. Bazę noclegową w tej części regionu tworzy kilka hoteli,  
z czego dwa komfortowo urządzone (sauna, restauracja, w której 
można degustować potrawy narodowe, w tym również dziczyznę),  
a także domki położone w malowniczych miejscach puszczy. Ważnym 
elementem infrastruktury turystycznej jest także baza transportowa. 
Do puszczy prowadzą drogi asfaltowe, w jej obrębie najczęściej wystę-
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formami aktywności turystycznej realizowanymi na obszarze parku są 
turystyka rodzinna i indywidualna. Infrastrukturę turystyczną po obu 
stronach parku turyści ocenili dobrze, jednak to po polskiej stronie 
infrastruktura turystyczna jest lepiej rozwinięta. Z roku na rok jednak 
zauważa się coraz większe zainteresowanie Puszczą Białowieską po 
stronie białoruskiej, dlatego wzbogacane i udoskonalane są poszcze-
gólne elementy zagospodarowania turystycznego. Duże znaczenie  
w ramach oferty turystycznej w Puszczy Białowieskiej po stronie 
białoruskiej odgrywa turystyka jeździecka, która ma dobre dalsze 
perspektywy rozwoju. Rajdy konne na Białorusi są coraz częściej 
wybierane przez turystów z Europy Zachodniej, stając się podsta-
wowym źródłem utrzymania lokalnej społeczności (zrównoważony 
rozwój). Białowieski Park Narodowy nie ma swojego odpowiednika 
w Europie. Jego wysoki potencjał turystyczny jest doceniany przez 
wielu odwiedzających. Należy spodziewać się, że zgodnie z trendami 
we współczesnej turystyce i wzrostem popytu na zdrowy, aktywny 
wypoczynek i zainteresowanie turystów zrównoważonym rozwojem  
w turystyce, zainteresowanie to będzie wzrastać, przyczyniając się do 
polepszenia warunków życia lokalnych społeczności, a tym samym 
ożywienia gospodarczego regionów borykających się z problemami 
ekonomicznymi. 
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z nich ma 28 kilometrów, a najkrótszy 10. Wytyczono także dwa szlaki 
piesze, 5 i 7 kilometrowe. Analiza danych statystycznych wykazuje, że 
od kilku lat ruch turystyczny na terenie Puszczy Białowieskiej po stro-
nie białoruskiej również (jak w przypadku Polski) nieustannie wrasta. 
Należy zauważyć, że w roku 2000 Puszczę odwiedziło około 45 tys. tu-
rystów, natomiast w 2018 roku było ich już około 100 tys. Jeśli chodzi 
o strukturę sezonową ruchu turystycznego na terenie Puszczy, najwię-
cej turystów przyjeżdża latem (około 59 tys.), a najmniej zimą (3 tys.). 
Kolejnym zagadnieniem badawczym był podział na turystykę krajową 
i zagraniczną. Spośród turystów zagranicznych Puszczę Białowieską 
najczęściej odwiedzają turyści z Rosji, ale też coraz więcej turystów  
z Polski, mniej z Ukrainy. Na turystów zagranicznych w sumie przypa-
da 40% zwiedzających, pozostałe 60% to turyści z Białorusi. Do Pusz-
czy Białowieskiej po stronie białoruskiej turyści przyjeżdżają z różnych 
powodów. Większość badanych przyjeżdża po prostu na urlop (50%). 
Powodem dla innych jest chęć zobaczenia zwierząt (30%) i nieznanej 
roślinności (20%). W dalszej kolejności badanych zapytano o rodzaj 
preferowanej turystyki. Z odpowiedzi respondentów wynika, że więk-
sza część turystów wybiera turystykę rodzinną (60%). Pozostałe osoby 
preferowały turystykę indywidualną (40%). Badani w połowie byli tu 
po raz pierwszy (50%), natomiast 30% turystów odwiedziło to miejsce 
po raz drugi, a co piąty ankietowany przejeżdża tu systematycznie. 
Badanych zapytano także o najbardziej docenianie walory Puszczy 
Białowieskiej. Zdecydowana większość odpowiedziała, że najbardziej 
doceniane walory Puszczy to natura (40%) oraz cisza i spokój (30%). 
W znacznie mniejszym stopniu respondenci wskazali roślinność (15%) 
i zwierzęta (15%). 

Podsumowanie

Głównym problemem badawczym podjętym w niniejszym arty-
kule była odpowiedź na pytanie: „Jak wygląda atrakcyjność turystycz-
na Puszczy Białowieskiej po stronie polskiej i białoruskiej?”. Analiza 
przeprowadzonych badań dowodzi, że atrakcyjność turystyczna regio-
nu Puszczy Białowieskiej po stronie polskiej i po stronie białoruskiej 
jest porównywalna. Analiza wybranych cech ruchu turystycznego  
w Białowieskim Parku Narodowym po polskiej i białoruskiej stronie 
w oparciu o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 
turystów, którzy w odwiedzili Park Narodowy prowadzi do nastę-
pujących wniosków: Białowieski Park Narodowy to miejsce wyma-
rzone dla miłośników przyrody, co w kontekście nowych trendów 
w popycie turystycznym (zdrowie, aktywny wypoczynek, edukacja) 
ma szczególne znaczenie. Unikalność walorów Białowieskiego Parku 
Narodowego stanowi bogactwo na skalę światową, jest to również 
obiekt przyrodniczy znajdujący się na Liście Światowego Dziedzictwa 
UNESCO, co dla współczesnego turysty i produktu turystycznego  
3xE (Entertainment – rozrywka, Excitement – ekscytacja, Education – 
edukacja) jest ważne. Co roku tereny Puszczy Białowieskiej odwiedza-
ne są przez dziesiątki turystów, a od roku 2000 odnotowuje się stały 
wzrost frekwencji w parku. Oferta turystyczna Puszczy Białowieskiej 
po polskiej, jak i białoruskiej stronie zawiera wiele ciekawych atrakcji 
skierowanych do turystów w każdym wieku. Białowieski Park Naro-
dowy jest odwiedzany także przez turystów, którzy preferują krótkie 
jednodniowe wycieczki, podczas których głównym motywem jest 
chęć poznania przyrody parku, w nieco mniejszym stopniu obcowanie  
z ciszą i spokojem, roślinnością i chęć zobaczenia zwierząt. Głównymi 
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