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Ścieżka edukacyjna „Tropem Orlika” Topiło (4 km)
Ścieżka usytuowana jest w sąsiedztwie osady Topiło. Powstała w ramach realizacji projektu Life
Plus „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000". Prowadzi ona przez
miejsca, które pozwalają przedstawić środowiska niezbędne dla rozwoju populacji orlika
w Puszczy Białowieskiej oraz metody zdobywania przez tego drapieżnego ptaka pokarmu. Dziesięć
przystanków stwarza możliwość poznania relacji między orlikiem a człowiekiem na przestrzeni
dziejów. Tablice zostały opatrzone ciekawymi piktogramami zachęcającymi do poznania tajemnic
orlika i Puszczy.
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Ścieżka edukacyjna „Puszczańskie Drzewa” Topiło (4 km)
Ścieżka znajduje się w miejscowości Topiło wokół śródleśnych stawów na rzece Perebel, przy
ostatnim przystanku kolejki. Ścieżkę w kształcie pętli wytyczono na odcinku 4 km. Na jej trasie
ustawiono tablice opisujące podstawowe gatunki drzew występujących w puszczy, skansen
wąskotorowej kolejki leśnej oraz kapliczkę ekumeniczną.
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Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Judzianka”
Ścieżka zlokalizowana na osiedlu Judzianka (niedaleko wyjazdu z Hajnówki na Kleszczele – po
prawej stronie, u zbiegu ul. Myśliwskiej i Zwierzynieckiej), została utworzona w 2018 r. Jej celem
jest podnoszenie świadomości ekologicznej oraz popularyzacja wiedzy na temat potencjału
przyrodniczego Hajnówki i walorów przyrodniczych regionu Puszczy Białowieskiej.
Przeprowadzone ekspertyzy przyrodnicze wykazały występowanie na tym terenie rzadkich
siedlisk: boru bagiennego, brzeziny bagiennej, torfowiska przejściowego. Prócz tego porastają go
cenne gatunki roślin naczyniowych, grzybów i porostów, rozpoznano również typy siedlisk
chronionych w programie Natura 2000. Są to siedliska priorytetowo chronione na całym obszarze
Unii Europejskiej.
Ścieżka jest adresowana szczególnie do dzieci i młodzieży, składa się z dwóch tras o długości 80
m (prowadzi do torfowiska przejściowego) i 40 m (prowadzi do siedliska brzeziny bagiennej). Na
trasie umieszczono 5 tablic informujących o obserwowanej wokół roślinności, cennych gatunkach
i siedliskach. „Judziankę” zaopatrzono w infrastrukturę turystyczną m.in. parking, drewnianą
wiatę i stojaki na rowery.

3

Miodowa ścieżka edukacyjna
Ścieżka znajduje się na placu pod siedzibą nadleśnictwa Browsk i składa się z siedmiu tablic
edukacyjnych, poświęconych pszczołom i bartnictwie. Można tu przyjrzeć się także z bliska
pokazowemu ulowi kłodowemu – trzy podobne są zlokalizowane na terenie nadleśnictwa i są
zamieszkałe przez dzikie pszczoły. Obok ścieżki jest usytuowany plac zabaw dla najmłodszych.
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Ścieżka edukacyjna „Szlakiem orlika krzykliwego" (2 km)
Szlak ten zaczyna się przy Herbarium i ma 2 km długości. Z dziesięciu tablic edukacyjnych
ustawionych wzdłuż ścieżki dowiemy się wiele o zwyczajach orlika krzykliwego. Ilustracje na
tablicach wykonał Tomasz Samojlik – lubiany przez najmłodszych autor przygód Żubra Pompika.
W połowie trasy znajduje się miejsce ogniskowe z wiatami – „Dworny Grądek", skąd rozpościera
się widok na dolinę rzeki Narewki.
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Ścieżka edukacyjna „Złoty Szlak Św. Eustachego" (11 km)
„Złoty Szlak Św. Eustachego" tworzy 11 kilometrową pętlę i zaczyna się przy Herbarium. Prowadzi
przez północno-wschodnie drzewostany Puszczy, a niewątpliwie najciekawszym obiektem na tej
ścieżce jest oryginalna kapliczka wyrzeźbiona w starym, 360-letnim suchym dębie.
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Ścieżka edukacyjna „Szlakiem żubra”
Ta bardzo krótka trasa prowadzi po obrzeżach Herbarium. Wzdłuż ścieżki są umieszczone tablice
edukacyjne ze zdjęciami żubrów, a na końcu szlaku znajduje się drewniana wieża widokowa,
z której rozciąga się widok na dolinę rzeki Narewki. Z tego punktu można często zaobserwować
żubry, jelenie i sarny.
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Ścieżka edukacyjna „Pod Dębami" (10 km)
Ścieżka rozpoczyna się w pobliżu miejscowości Świnoroje obok Narewki. Trasa przebiega przez
północne drzewostany Puszczy Białowieskiej i na szlaku ustawionych jest 14 tablic edukacyjnych
o zróżnicowanej tematyce leśnej. Poruszane są tutaj głównie aspekty hodowli lasu oraz ochrony
lasu zarówno przed czynnikami abiotycznymi (jak np. wiatr, czy śnieg), jak i biotycznymi (np.
kornik drukarz, zwierzyna). Przy ścieżce można także podziwiać najstarsze zachowane w Puszczy
ślady działalności człowieka, w postaci kurhanów.
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Ścieżka edukacyjna „Szlak Dębów Królewskich i Książąt
Litewskich” (nieoznakowany, 0,5 km)
Ścieżka znajduje się w uroczysku Stara Białowieża, biegnie wśród dębów liczących sobie 150-500
lat, nazwanych imionami królów i książąt, którzy niegdyś polowali w tym lesie. Ścieżka oddaje
majestat puszczy – miejsca od wieków goszczącego królewskich dostojników.

9

Ścieżka edukacyjna „Miejsce Mocy” (nieoznakowany, 0,5 km)
Bodajże najbardziej tajemnicze miejsce w Puszczy Białowieskiej. obszar dawnego kultu
Prasłowian bądź plemion pogańskich, znane z tzw. pozytywnego promieniowania. Atmosferę
niesamowitości potęguje kamienny krąg oraz drzewa o nietypowym kształcie. W sąsiedztwie
kamiennego kręgu zlokalizowane jest jeziorko. Do Miejsca Mocy można dojechać Drogą Sinicką
odchodzącą od szosy Hajnówka – Białowieża (zjazd w tym kierunku dobrze oznakowany).
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Ścieżka edukacyjna „Drzewa Puszczy” Białowieża (żółty, 4 km)
Ścieżka prowadzi przez lasy grądowe z okazałymi dębami, lipami, jesionami i sosnami
z Białowieży przez Rezerwat Krajobrazowy im. W. Szafera do Pokazowego Rezerwatu Zwierząt.
Długość ścieżki – 4 km. W tej części pokrywa się ona ze szlakiem żółtym.
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Ścieżka edukacyjna „Krajobraz Puszczy” Białowieża (czerwony/
nieoznakowany, 5 km)
Ścieżka prezentuje fragment Polany Białowieskiej z terenami rolnymi, kopalnią żwiru, obszarami
porolnymi poddanymi zalesieniu, fragmenty różnych typów siedliskowych lasu o różnym sposobie
zagospodarowania, elementy zagospodarowania łowieckiego, fragmenty lasów naturalnych
w rezerwacie „Wysokie Bagno” oraz dolinę rzeki Narewka. Nad rzeką odtworzono kładkę,
w pobliżu wybudowano deszczochron. Początek ścieżki jest przy siedzibie Nadleśnictwa
Białowieża, kończy się natomiast przy Ośrodku Edukacji Leśnej „Nadleśnictwo Jagiellońskie”.
Częściowo trasa ścieżki pokrywa się z czerwonym szlakiem.
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Ścieżka edukacyjna „Żebra żubra” Białowieża (nieoznakowany, 4
km)
Żebra żubra to jedna z kilku ścieżek edukacyjnych Białowieskiego Parku Narodowego. Ma długość
4 km i w dużej mierze przebiega po kładce z drewnianych desek zbudowanej ze względu na
podmokłość terenu. Jej szlak rozpocząć można niedaleko północnej granicy Białowieży, przy
drodze na Budy. Na trasie napotkać można liczne tabliczki informacyjne. Idąc szlakiem dojść
można do wejścia na teren rezerwatu pokazowego, przy drodze z Białowieży do Hajnówki. Przed
rozpoczęciem wycieczki warto zaopatrzyć się w odpowiednie obuwie. Wiosną okolice szlaku
przemierza niezliczona ilość żab, które zmierzają do zbiornika wodnego.
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Ścieżka edukacyjna „Przez trzy zbiorowiska" (nieoznakowany, 0,4
km)
Ścieżka edukacyjna „Przez trzy zbiorowiska" – dł. 0,4 km, znajduje się przy zielonym szlaku
pieszym „Wilczy Szlak" (oddział 194C). Dojść do niej można z dwóch stron: wędrując „Wilczym
Szlakiem" z parkingu przy Kosym Moście lub idąc tym samym szlakiem z parkingu przy
miejscowości Zamosze. Na ścieżce możemy poznać trzy różne typy lasu. Biegnie najpierw przez
grąd, gdzie rosną stare, olbrzymie i wyniosłe dęby. Później prowadzi przez kładkę przecinającą
wąski strumyk z przyległym doń pasem łęgu. Nieopodal widoczna jest kępowa struktura olsu. Przy
ścieżce 12 przystanków z tablicami informacyjnymi, pomocnymi w zwróceniu uwagi na ciekawe
elementy przyrody.
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