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Bìlovì�ský národní park se nachází
v Bìlovì�ském pralese (Puszcza Bialo-
wieska) a na seznam svìtového dìdictví
UNESCO byl zaøazen nejdøíve jako
polská lokalita v roce 1979. V roce 1992
UNESCO rozhodlo roz�íøit toto území
o bìloruskou èást Bìlovì�ského pralesa,
který se tak stal jednou z prvních lokalit
pøekraèující hranice dvou státù.

Bìlovì�ský prales se rozkládá v severo-
východní èásti Polska a v severozápadním
Bìlorusku po obou stranách státní hranice.
Celková plocha pralesa je asi 1 250 km2,
z èeho� lesy zabírají 1 100 km2. Délka od
východu k západu dosahuje 55 km, od
severu k jihu pak 51 km. Geografickým
centrem je obec Bìlovì� (Bia³owie¿a)
a obvod celého komplexu èiní asi 400 km.
Západní èást pralesa o plo�e 580 km2 nále�í
Polsku a východní èást o rozloze 670 km2

Bìlorusku.
Nejdùle�itìj�í chránìnou èástí pralesa

je Bìlovì�ský národní park, zahrnující
pøísnou pøírodní rezervaci, rezervaci pro
odchov zubrù, oboru urèenou k prohlídce
zvíøat a zámecký park. V polské èásti
pralesa se kromì toho nacházejí i dal�í
chránìná území.

Teploty v pralese, rozkládajícím se na
pomezí mezi Polskem a Bìloruskem,
dosahují v zimì prùmìrnì 5 °C, v létì pak
+18 °C a blí�í se podnebí støedoevrop-
ských krajin le�ících v nadmoøské vý�ce
1 200�1 400 metrù. Prales se pøitom nachází
v prùmìrné vý�ce pouhých 165�170 metrù,
nejvy��ím bodem je v Bìlorusku le�ící
vrch Kozia Góra  s vý�kou 202 m n. m.

V Bìlovì�ském národním parku roste
26 druhù stromù, z nich� duby dosahují
vý�ky a� 40 metrù a vìku 450 let. Flóra

WOJEWÓDZTWO BIA£YSTOK
VOJVODSTVÍ BIA£YSTOK
Lokalita známá pøedev�ím odchovem zubra .
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zaujímal celkovou plochu 4 693 hektarù.
V roce 1947 byl radou ministrù novì po-
tvrzen v rozsahu 4 716 hektarù jako Bìlo-
vì�ský národní park. V letech 1948�1950
byl roz�íøen na 5 348 hektarù a v dal�ím
èasovém horizontu má být opìtovnì
podstatnì roz�íøen.

Základem Bìlovì�ského národního
parku je pøísná pøírodní rezervace (�cis³y
Rezerwat Przyrody), rozkládající se
severnì od obce Bìlovì� a zabírající  devìt
desetin rozlohy parku. Dále sem patøí Zá-
mecký park (Park Pa³acowy), rezervace
pro odchov zubrù (Rezerwat hodowlany
¿ubrów) a obora urèená k prohlídce zvíøat
(Rezerwat pokazowy zwierz¹t).

�CIS£Y REZERWAT PRZYRODY
BIA£OWIESKIEGO PARKU
NARODOWEGO
PØÍSNÁ REZERVACE
BÌLOVÌ�SKÉHO NÁRODNÍHO
PARKU

Pøístup: Hlavním vstupem do rezervace
je cesta vedoucí ze Zámeckého parku na
sever. Vstup je mo�ný pouze pì�ky ve
skupinách do 25 osob a po vyznaèené trase
o délce sedm kilometrù. Del�í náv�tìvu
mohou absolvovat pouze  specialisté. Na
základì povolení vedení parku je nìkdy
umo�nìn také prùjezd koòským spøe�e-
ním, sanìmi nebo terénním autem.

Umístìní: Oblast je vymezena od
severu a západu stékajícími se øekami
Hwo¿na a Narewka, na jihu pak okolím
obce Bìlovì� a Browskou cestou, na vý-
chodì hranicemi Bìloruska. Její rozsah od
západu a� k východu èiní pøibli�nì osm
kilometrù, rovnì� nejvìt�í severoji�ní
vzdálenost  pøesahuje osm kilometrù.

Zubøi prakticky vyhynuli ve volné pøírodì
roku 1919. Podle prvního sèítání z roku 1924
jich tehdy na svìtì �ilo ji� jen 54.
V roce 1929 byli v regionu Bìlovì�e znovu
umístìni zubøi z umìlého odchovu. Nejprve
v rezervacích, od roku 1952  pak ji� také
volnì.
V souèasné dobì �ije v polské èásti Puszczy
okolo 230 kusù, z toho 200 volnì.
V bìloruském pralese se vyskytuje asi 300
zubrù a na svìtì je registrováno celkem asi
3 600 kusù.
Váha zubøích samcù se pohybuje okolo
tuny, dosahují vý�ky 185 cm a délky 280 cm.

V rezervaci jsou také tzv. zubroni, neboli
køí�enci zubra a domácího skotu.

pralesa ale zahrnuje také orchideje a asi
400 druhù mechù a li�ejníkù.

Zvíøena pralesa zahrnuje asi 10 000
druhù, z èeho� vìt�inu pøedstavuje hmyz
(asi 8 500). Nejvìt�ími pùvodními zvíøaty
Evropy jsou zde �ijící zubøi. Kromì nich je
mo�no vidìt losy, divoèáky, vlky, rysy,
bobry a dal�í  savce. Hnízdí zde 120 druhù
ptákù, z toho 12 druhù dravcù a 8 druhù
sov, vèetnì výra. Jsou mezi nimi i výz-
namné lovné druhy � napø. tetøev, jeøá-
bek, jeøáb, vodu�ky a dal�í. V plytkých
vodách �ije øada ryb, kolem tokù pak 12
rùzných druhù plazù a 7 druhù hadù.

BIA£OWIESKI PARK NARODOWY
BÌLOVÌ�SKÝ NÁRODNÍ PARK

Národní park byl v Bìlovì�i zalo�en
jako nejstar�í polská pøírodní rezervace
roku 1921. Oficiální název a právní základ
souèasného národního parku byl defini-
tivnì stanoven roku 1932. Tehdy park

www.ingema.net



1

PL1/3

V rezervaci se nachází v Evropì po-
slední zbytek pøírodního ní�inného lesa,
le�ícího v prùniku listnatých a pùvodních
smí�ených lesù.

PARK PA£ACOWY
BIA£OWIESKIEGO PARKU
NARODOWEGO
ZÁMECKÝ PARK BÌLOVÌ�SKÉHO
NÁRODNÍHO PARKU

Park a zámek zalo�il v devadesátých
letech 19. století podle projektu Walery
Kronberga ruský car Alexandr III. Carský
palác byl znièen za 2. svìtové války, zùstala
z nìho zachována pouze pozoruhodná
Èervená brána. V místech bývalého paláce
bylo v sedmdesátých letech vybudováno
muzeum spolu s hotelem.

Pøístup: Informaèní støedisko je spolu
s parkovi�tìm a �eleznièní stanicí umís-
tìno uprostøed ji�ního okraje areálu, odtud
vede pì�í cesta k severu. Hlavní prohlíd-
ková trasa vede po silnici kolem celého
vnitøního obvodu parku, je mo�no vyu�ít
i úhlopøíèných cest.

Umístìní: Park se rozkládá pøi západ-
ním okraji støediska Bìlovì� na plo�e ne-
celých 50 hektarù.

Má obdélný pùdorys roz�íøený v ji�ní
èásti, kde jsou dvì umìlá jezera. Zdrojem
vody k napu�tìní jezer je øeka Narewka,
která tvoøí ji�ní hranici parku. V parku
roste 90 druhù døevin, z nich� nìkteré jsou
uspoøádány do skupin (bøízy, lípy, jeøa-
biny, duby).

Pøi vstupu do areálu je na kopci mezi
jezery umístìn obelisk pøipomínající velký
lov, který uspoøádal r. 1752 král August III.
Saský. Jsou na nìm vyryta jména lovcù
a jejich koøisti.

Poblí� levého jezera stojí dva zdìné
carské domky (Dom Szoferów a Dom
£a¿ni). Nejstar�ím objektem areálu je
nedaleký døevìný Dworek My�liwski vy-
budovaný v roce 1845, který slou�il lesním
a loveckým správcùm parku.

V centru parku se rozkládá areál muzea
s hotelem Iwa, postavený v místech car-
ského paláce. Západnì od nìj se dochoval
rozsáhlý a døevìný Výletní dùm (Dom
Wycieczkowy PTTK), v nìm� byly za car-
ských dob umístìny stáje.  Je�tì západnìji
u hranice parku je postaven z èervených
cihel  Dom Marsza³kowski. Bydleli v nìm
car�tí dùstojníci a dnes zde sídlí vedení
parku.

Bìlovì�ský národní park
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REZERWAT POKAZOWY ZWIERZAT
REZERVACE ZVÍØAT

Pøístup: Pøístup autem silnicí z Bìlo-
vì�e smìrem k jihozápadu, pøes Zastawu
a dále na západ asi 3 km, pak odboèkou
severnì, smìr Stara Bia³owie¿a.

Umístìní: Rezervace se rozkládá na
plo�e asi 27 hektarù. Její délka nepøesahuje
jeden kilometr.

Jsou zde umístìni zubøi, tarpani, jeleni
a losi.

BIA£OWIE¯A
BÌLOVÌ�

Bìlovì� je souborem obcí a osad uvnitø
lesního komplexu Bìlovì�ského pralesa.
Kromì stejnojmenného centra sem patøí
napøíklad obce Zastawa nebo Krzy¿e.
Osadníci jsou polského a bìloruského
pùvodu a jejich celkový poèet nepøesahuje
3 400 obyvatel. Centrum Bìlovì�e je
situováno podél dvou rovnobì�ných ulic
(severní Tropinka, ji�ní Gen. A. Waskiewi-

cza). Na západním okraji je Bìlovì�
ohranièena areálem Zámeckého parku
s dvojicí jezer a souborem historických
budov, na východním okraji Parkem
Dyrekcyjnym. V Zámeckém parku je
pøístupné Lesnicko-pøírodovìdné mu-
zeum a v Parkové ulici Galerie Tamary
Tarasiewicz.

MUZEUM PRZYRODNICZO-LE�NE
Bia³owieskiego Parku Narodowego
LESNICKO-PØÍRODOVÌDNÉ
MUZEUM
Bìlovì�ského národního parku

Muzeum vzniklo v roce 1919, roku
1930 byly zpøístupnìny první sbírky v bý-
valém carském paláci. V roce 1936 bylo
muzeum umístìno ve zvlá�tní budovì a od
roku 1969 sídlí v souèasném komplexu
objektù vybudovaných na místì bývalého
carského paláce. Souèasná expozice byla
zpøístupnìna v roce 1972.

Exteriér: Moderní areál jednopatrových
budov, v jeho� západní èásti je zøízen hotel
Iwa.

Interiér: V muzeu jsou prezentovány
sbìry pøírodnin z Bìlovì�ského pralesa,
se zvlá�tním zøetelem k oblasti národního
parku. Celkem je vystaveno 2 150 exem-
pláøù na plo�e 1 150 m2.

Pøízemní hala poskytuje informace
o národním parku, zdej�ích významných
osobnostech, lesním hospodáøstí a lovectví,
geografii a geologii. Jsou zde vystaveny
také ukázky pastí na zvíøata, velké vèelí
úly z 19. století, náøadí a obleky vèelaøù,
kuchyòské nádobí.

Expozice v poschodí podává pøehled
o flóøe pralesa, která obsahuje více ne�
1 000 druhù vy��ích rostlin, pøedstavuje

Staré duby v parku mají pozoruhodné
rozmìry, jména i charakteristiky:

STEFAN BATHORY � 450 let, 510 cm obvod,
40 metrù vý�ka.
ZYGMUNT AUGUST � 450 let, 470 cm
obvod, 34 metrù vý�ka.
KAZIMIERZ WIELKI � 400 let, 410 cm
obvod a 35 metrù vý�ka.
LESZEK BIALY � 400 let, 420 cm obvod
a 36 metrù vý�ka.
ZYGMUNT STARY � 450 let, 490 cm obvod
a 39 metrù vý�ka.
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houby i chránìné rostliny. Hlavní èást
pojednává o zvíøatech od hmyzu a� po
obratlovce, kterých je v Bìlovì�i 1 200
druhù. Jsou zde vystaveny pozoruhodné
preparáty medvìdù a koní. Sbírka sov
zahrnuje 14 exempláøù, jsou zde  vystaveni
také orli, vodní ptactvo, kolekce krahujcù
a jestøábù, 4 velcí jeleni, 4 srnci a 3 zubøi.

V muzeu je vystavena jedna z nejvìt�ích
kolekcí ptákù v Polsku.

MUZEUM SZTUK LE�NYCH,
GALERIA TAMARY TARASIEWICZ
MUZEUM LESNÍHO UMÌNÍ,
GALERIE TAMARY TARASIEWICZ

Galerie byla zpøístupnìna roku 1994
polskou malíøkou Tamarou Tarasiewicz.
Budova, ve které se nachází, byla postavena
roku 1920.

Exteriér: Pøízemní døevìná chalupa
s patrovým vikýøem.

Interiér: V muzeu je instalováno pìt
místností obsahujících sbírky vztahující se
k Bìlovì�skému pralesu.

První místnost za vstupem obsahuje
nálezy starých kultur od doby 5 000 let
pø. n. l. (køemenné sekery, keramika).

Druhá místnost pøedstavuje sbírku
pøírodního umìní � samorosty a obrazy
Tamary Tarasiewicz s tematikou Bìlovì�-
ského pralesa.

Tøetí místnost ukazuje obrazy kritizující
a protestující proti nièení pralesa.

Ètvrtá místnost prezentuje staré pøed-
mìty související se zdej�ím regionem (textil,
mnoho døevìných domácích potøeb, velké
pily, obrázky svatých).

V poslední páté místnosti jsou vysta-
veny døevìné pøedmìty � díla pøírody
vytvoøená mravenci, bobry a pod.

Roèní biologický cyklus �ivota zubrù
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INFO
MUZEUM PRZYRODNICZO-LE�NE
Bia³owieskiego Parku Narodowego
LESNICKO-PØÍRODOVÌDNÉ
MUZEUM
Bìlovì�ského národního parku

Adresa: Bia³owie¿a (woj. Bia³ystockie),
Park Pa³acowy
Umístìní: V centru Zámeckého parku.
Otevøeno: Èerven a� záøí, úterý a�
nedìle 9�16; øíjen a� kvìten, úterý a�
nedìle 9�15.30 hodin.

MUZEUM SZTUK LE�NYCH,
GALERIA TAMARY TARASIEWICZ
MUZEUM LESNÍHO UMÌNÍ,
GALERIE TAMARY TARASIEWICZ

Adresa: Bia³owie¿a, ul. Parkowa 5
Telefon: 480 835/12 766
Umístìní: U jihovýchodního okraje
Zámeckého parku, východnì od
nádra�í.
Otevøeno: Dennì 10�14 hodin.

Poznámky
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