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Punktem wyjścia do wyboru trasy ścieżki rowerowej były:

(1) Wskazania Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w piśmie 
z dn. 25 V 2021 r.

„Analiza […] wykazała możliwość przeprowadzenia ścieżki rowerowej po śladzie 
udostępnionych do ruchu pieszego i rowerowego szlaków w obrębie Rezerwatu
Krajobrazowego Władysława Szafera. […] Generalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska popiera stanowisko RDOŚ w Białymstoku, że takie rozwiązanie jest 
również najmniej  ingerujące w środowisko przyrodnicze rezerwatu.”

(2) Wstępna analiza intensywności turystyki rowerowej w Puszczy 
Białowieskiej i względów bezpieczeństwa



• Sezon na turystykę rowerową od kwietnia do początku listopada
• Do 100 tysięcy rowerzystów rocznie
• Kilkaset rowerów w miejscowych wypożyczalniach, wielu turystów
przywozi własne rowery

• Największe natężenie ruchu na szosie z Białowieży do Rezerwatu 
Pokazowego Żubrów

• Corocznie kilka wypadków (jak dotąd bez ofiar) na szosie (wywrotki 
rowerzystów z powodu zbyt blisko przejeżdżających samochodów)



(3) Konieczność zastosowania niestandardowych, nowoczesnych 
rozwiązań technicznych w projektowaniu i budowie ścieżki, 
które zminimalizują nie tylko wycinkę drzew, ale także pozwolą 
na uniknięcie budowy rowów i barier ochronnych wzdłuż ścieżki  

Konsultacje z panią dr inż. Marzeną Suchocką z Katedry Architektury 
Krajobrazu SGGW w Warszawie, autorką m.in. Monografii pt. „Projekt 
ochrony drzew w procesie inwestycyjnym”, która omówiła możliwość 
stworzenia podwieszanej  ścieżki rowerowej, nie ingerującej w glebę 
i systemy korzeniowe drzew przy ścieżce.

(statyka drzew!)
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Miejsca  często odwiedzane przez turystów



Latem 2021 r. przejechaliśmy
na rowerach proponowany 
odcinek  od Białowieży
do Zwierzyńca



Szlak „Drzewa Puszczy” jest użytkowany przez bardzo wielu 
rowerzystów, którzy chcą dotrzeć do Rezerwatu Pokazowego 
Żubrów, nie jadąc szosą.

Rezerwat Krajobrazowy Wł. Szafera jest na tym odcinku 
ZDEWASTOWANY.
Budowa ścieżki rowerowej pozwoliłaby na regenerację przyrody.





Od Rezerwatu Pokazowego Żubrów do Zwierzyńca:

3,5 km szlakiem pieszym (turystycznie słabo wykorzystywanym)
biegnącym po linii oddziałowej nieużywanej przez transport 
leśny.  Trasa piękna widokowo!

1,5 km między szosą a ogrodzeniem Ośrodka Hodowli Żubrów.





Od Zwierzyńca do Hajnówki poprowadzenie ścieżki szlakami
lub drogami leśnymi byłoby bardzo trudne:
(1) Rozległe podmokłe tereny  (źródliska Krynicy i Dubitki)
(2) Ogrodzony teren jednostki wojskowej

Szlak turystyczny przed Zwierzyńcem przechodzi na południową stronę szosy.



„Krótki przewodnik po Puszczy Białowieskiej”, Białystok, 1937 r.
Autorzy: J. Karpiński i M. Orłowicz

„Jadąc autem lub autobusem z Hajnówki do Białowieży (19 km), mijamy 
w pierwszej połowie drogi, tj. aż do Nadleśnictwa Zwierzyniec, partie lasu 
wycięte w czasie wojny przez Niemców i odnowione po wojnie 
samosiewem lub sztucznie. Młody las z tej części nie przypomina niczym 
innych lasów Puszczy. […]

Odcinek szosy ze Zwierzyńca do Białowieży (9 km) prowadzi przez lasy 
nadleśnictwa Zwierzyniec, które są jednym z najpiękniejszych 
fragmentów Puszczy. Szosa wije się wśród pięknego  starego lasu 
rosnącego na niewielkich wzgórzach. […]

Dla utrzymania wzdłuż szosy pierwoboru w niezmienionym charakterze 
ustanowiono na przestrzeni od Zwierzyńca do Białowieży rezerwat 
lasu, który stanowi pasy 500 m szerokie, po obu stronach szosy.



Proponujemy trasę wzdłuż szosy, ale za „firanką” drzew.
Możliwe wykorzystanie fragmentów linii oddziałowych.
Konieczna jest budowa 3 kładek-mostków nad ciekami wodnymi 
i kolejką wąskotorową. 

Przebieg ścieżki narysowany schematycznie.
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Problemy do rozwiązania:

• Przebieg ścieżki w większości poza pasem drogowym, na gruntach Lasów
Państwowych – potrzebna zgoda LP i porozumienie w sprawie finansowania

• Wypracowanie dojazdu do Drogi Sinickiej (innego niż szosą) pozwoliłoby
na zamknięcie szosy Białowieża – Hajnówka dla rowerów



Dodać 700 m ścieżki rowerowej od końca Białowieża 
do Drogi Sinickiej po południowej strony szosy?



Proponowany  przebieg  i technologia wykonania ścieżki  
rowerowej zapewnią:

• Dużą poprawę bezpieczeństwa turystów

• Minimalizację wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze:

- znaczne zmniejszenie liczby drzew przeznaczonych do wycinki  
- całkowite odejście od głębokiej ingerencji w podłoże 

(brak rowów odwadniających) i systemy korzeniowe drzew
- brak efektu barierowości dla zwierząt

• Rekultywację przyrodniczą zdewastowanego szlaku 
„Drzewa Puszczy”

• Jeden z najpiękniejszych szlaków rowerowych w Polsce


