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MAGURSKI PARK NARODOWY 

 

I. HISTORIA POWSTANIA 

Pierwsza koncepcja objęcia najwyższą formą ochrony reprezentatywnego fragmentu Beskidu Niskiego została 

wysunięta w programie ochrony krajobrazu Polski przez Komitet Ochrony Przyrody i Jej Zasobów PAN już 

w 1975 r. Poparło ją również Polskie Towarzystwo Leśne. Autorzy koncepcji lokalizowali projektowany park 

narodowy o powierzchni ok. 13 000 ha w rejonie Magury Małastowskiej i Wątkowskiej. W kolejnych latach 

powstawały następne koncepcje parku narodowego. Rada Ministrów podjęła decyzję o utworzeniu 

Magurskiego Parku Narodowego 24 listopada 1994 r., a Park rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 1995 r.  

 

II. POŁOŻENIE W KARPATACH  

Park położony jest w środkowej części Beskidu Niskiego, który wg. podziałów na regiony fizyczno-geograficzne 

należy do Makroregionu Beskidy Środkowe, podprowincją są Zewnętrzne Karpaty, natomiast prowincja to 

Karpaty Zachodnie. Swoimi granicami obejmuje on centralną część Beskidu Niskiego, a w części południowej 

dochodzi do granicy państwa i jednocześnie głównego wododziału karpackiego, rozgraniczającego zlewnię 

Morza Bałtyckiego i Czarnego. Zdecydowana większość (90%) powierzchni Magurskiego Parku Narodowego leży 

w województwie podkarpackim, jedynie północno-zachodni fragment terenu Parku należy do województwa 

małopolskiego. Na powierzchni 19 438,9 ha Park chroni typowy krajobraz najniższej części polskich Karpat. 

 

 

Fot. 1. Widok ze szczytu Wysokie na terenie Magurskiego Parku Narodowego, fot. Małgorzata Pociask 
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III. PRZYRODA NIEOŻYWIONA 

 

Budowa geologiczna 

Magurski Park Narodowy położony jest na obszarze Karpat Fliszowych, zbudowanych z płaszczowin, 

pochodzących z górnej kredy i trzeciorzędu. Teren Parku znajduje się głównie= na płaszczowinie magurskiej 

oraz w mniejszym stopniu zachodzi na płaszczowiny: dukielską, śląską i grybowską. 

 

Rzeźba terenu 

Obszar Parku wyróżnia się urozmaiconą rzeźbą terenu z pasmami wzniesień, głębokimi wąwozami 

i przełęczami. Najwyższym wzniesieniem Parku jest pasmo Magury Wątkowskiej (847 m n.p.m., około 20 km 

długości). Grzbiety górskie nie przekraczają wysokości 750 m n.p.m. Około (86 %) terenu MPN znajduje się 

w przedziale wysokości między 401 m n.p.m. a 650 m n.p.m. Najniżej położony punkt na terenie Parku leży na 

wysokości 329 m n. p. m.  

 

Wody  

Obszar Parku dzieli się na część północną i południową. Między nimi płynie największy ciek badanego terenu - 

Wisłoka, której źródła znajdują się na zboczach Dębiego Wierchu (w Otulinie MPN). Park Narodowy, wraz 

z otuliną, położony jest na obszarze zlewni Wisłoki. Liczne dopływy silnie urozmaicają rzeźbę terenu Parku, 

rozbudowany system potoków i źródeł tworzy dużą bioróżnorodność siedlisk przyrodniczych. Największe 

dopływy Wisłoki to Rzeszówka, Świerzówka, Ryjak, Zawoja, Krempna, Wilsznia i Kłopotnica mające ujście poza 

obszarem Parku. Południową granicą Magurskiego Parku Narodowego (granica państwowa ze Słowacją) 

przebiega europejski dział wodny, rozdzielający zlewnie Bałtyku i Morza Czarnego.  

 

 

Fot. 2. Wisłoka, fot. Małgorzata Pociask 
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Klimat 

Średnia roczna temperatura badanego terenu wynosi około 5,5°C. Występują dwapiętra klimatyczne: 

umiarkowanie ciepłe i umiarkowanie chłodne, rozdzielone izotermą +6°C, która przebiega na wysokości 570 

m n.p.m. Suma opadów waha się od 740 mm do 95 9mm, w partiach podszczytowych nawet 1000 mm. 

Pokrywa śnieżna zalega od 60 do 120 dni, a jej grubość często przekracza 1 m. Okres wegetacyjnym trwa około 

6 miesięcy. Rozróżnia się trzy typy mezoklimatu: dolin, ciepłych i suchych stoków i wierzchowin wzniesień 

rusztowych. 

 

Gleby 

Gleby Magurskiego Parku Narodowego nie wykazują dużej zmienności. Zdecydowanie dominują (85-90% 

powierzchni Parku) gleby brunatne: właściwe wyługowane i oglejone. Gleby brunatne kwaśne zajmują 

niewielkie powierzchnie na zwietrzelinach gruboziarnistych piaskowców magurskich, bądź na głęboko 

odwapnionych pokrywach stokowych. Mady występują w dnach dolin rzek i potoków (zajmują ok 10-12% 

powierzchni Parku). Największe płaty znajdują się w dolinie Wisłoki i Ryjaka. Gleby inicjalne  (litosole,regosole) 

oraz rankery zajmują około 1-2% powierzchni Parku, występując w obrębie grzbietów skalnych oraz na 

stromych stokach pokrytych rumoszem. 

 

IV. PRZYRODA OŻYWIONA 

 

Flora 

Teren MPN znajduje się w zasięgu dwóch pięter roślinnych: pogórza i regla dolnego. Piętro pogórza, 

dochodzące do 530 m n.p.m., zajmuje 43% obszaru Parku. Znajdują się w nim przeważnie drzewostany 

przedplonowe z przewagą sosny oraz nieduże fragmenty naturalnych zbiorowisk leśnych: grądu, łęgów, olszynki 

karpackiej i olszynki bagiennej. Na obszarach ekosystemów nieleśnych występują liczne zbiorowiska łąk 

i pastwisk oraz torfowiska w większości niskie. Piętro regla dolnego, położone powyżej 530 m n.p.m. po szczyty 

(ok. 57 % powierzchni Parku), występuje w formie wysp, w masywie Magury Wątkowskiej tworzą większy 

zwarty leśny kompleks. Przeważają w nim lasy żyznej buczyny karpackiej i kwaśnej buczyny. W obydwóch 

piętrach część powierzchni zajmują lasy jodłowe i jodłowo – świerkowe oraz drzewostany przedplonowe, 

zalesienia z przewagą sosny i brzozy. Magurski Park Narodowy jest typowo leśnym obszarem. 

 

 

 

http://www.magurskipn.pl/data/download/gleby_brun.jpg
http://www.magurskipn.pl/data/download/gleby_k.jpg
http://www.magurskipn.pl/data/download/gleby_mad.jpg
http://www.magurskipn.pl/data/download/gleby_k.jpg
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Fot. 3. Ekosystemy leśne na terenie Parku, fot. Małgorzata Pociask 

 

Na terenie Parku dominuje żyzna buczyna karpacka, która wraz z niewielkimi płatami kwaśnej buczyny górskiej 

tworzy charakterystyczny krajobraz Parku. Z grupy lasów jodłowych najliczniej występują mezofilne lasy 

jodłowe z panującą w runie jeżyną gruczołowatą, stwierdzono również występowanie niewielkich płatów 

dolnoreglowego boru jodłowo-świerkowego. Lasy bagienne i łęgi zajmują niewielką powierzchnię. Stwierdzono 

tu: ols bagienny, olszynę bagienną, fragmenty łęgu podgórskiego i nadrzeczną olszynę górską. Do bardzo 

wartościowych zbiorowisk należą rzadkie w Karpatach Polskich lasy jaworowe, reprezentowane tu przez trzy 

zespoły: jaworzyna karpacka występującą tylko na skałkach szczytowych Kamienia, jaworzyna górska 

z języcznikiem na 3 stanowiskach na Kamieniu, Suchani i Foluszu oraz jaworzyna z miesiącznicą trwałą która 

występuje na kilkunastu płatach. Do stosunkowo rzadkich zespołów należy grąd subkontynetalny, który 

zachował się przeważnie na stromych skarpach w niższych częściach zboczy dolin nad rzekami oraz potokami. 

Na terenach Parku występują także sztuczne lasy szpilkowe i mieszane, wykształcone na gruntach porolnych. 

Reprezentowane są one przez zbiorowiska olszy szarej, wielogatunkowe drzewostany liściaste oraz 

drzewostany sosnowe. 

 

Ekosystemy łąk i pastwisk zajmują niewiele ponad 4% powierzchni Parku. Roślinność zielna wykazuje znacznie 

większe zróżnicowanie fitosocjologiczne niż lasy i zarośla. Pomimo znikomej powierzchni zajmowanej przez łąki, 

na obszarze Magurskiego Parku Narodowego stwierdzono ok. 34 typowe zespoły lub zbiorowiska o podobnej 

randze należące do 6 klas fitosocjologicznych, co stanowi ok. 2/3 wszystkich zbiorowisk roślinnych Parku. Są 

one znaczącym elementem kształtującym wysoką bioróżnorodność Magurskiego Parku Narodowego. Łąki 

ipastwiska świeże należą do najbardziej rozpowszechnionych zbiorowisk nieleśnych. Reprezentują je: kośna 

łąka rajgrasowa, łąka mieczykowo-mietlicowa i pastwisko życicowo-grzebienicowe. Stosunkowo duże 

powierzchnie zajmują także zbiorowiska wrzosowisk i ubogich muraw bliźniczkowych. Zbiorowiska szuwarowe 
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występują w formie małych płatów rozproszonych na terasach zalewowych rzek, w rowach odwadniających 

i oczkach wodnych. Równie liczną grupę zespołów tworzą łąki wilgotne i ziołorośla. W dolinach rzek i potoków 

duże powierzchnie zajmuje łąka ostrożeniowa. Natomiast różnorodne zespoły ziołorośli łąkowych (np. 

ziołorośla wiązówkowobodziszkowe, z sitowiem leśnym, z miętą długolistną i sitem rozpierzchłym) występują 

w postaci małych płatów. 

 

Na terenie Magurskiego PN zbadano i zanotowano ok. 800 gatunków roślin naczyniowych, z czego 45 gatunków 

górskich i ok 70 gatunków chronionych. Jedne z cenniejszych to: wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, 

kozłek trójlistkowy Valeriana tripteris, dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis, tojad Aconitum, pokrzyk wilcza 

jagoda Atropa belladonna, storczyki Orchidaceae i wiele innych. 

 

 

Fot. 4. Dziewięćsił bezłodygowy, fot. Małgorzata Jedynak 
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Fauna  

Obszar Magurskiego Parku Narodowego zamieszkuje 55 gatunków ssaków, najbardziej rzadkie i zagrożone to: 

niedźwiedź Ursus arctos, wilk Canis lupus, ryś Lynx lynx, żbik Felis silvestris, wydra Lutra lutra, bóbr Castor fiber.  

Najliczniejszą grupą dużych ssaków stanowią jeleń, sarna i dzik. Park jest również ostoją dla niewielkiej 

populacji łosia Alces alces i jest to jedyna stała populacja w Karpatach.  

 

Na terenie Parku potwierdzono występowanie 157 gatunków ptaków w tym 115 lęgowych. Spośród ptaków 

bardzo rzadkich i zagrożonych potwierdzono występowanie orła przedniego Aquila chrysaetos, dzięcioła 

białogrzbietego Dendrocopos leucotos, kani rudej Milvus milvus oraz puchacza Bubo bubo. Najliczniejszym 

ptakiem drapieżnym jest myszołów. Bardzo licznymi gniazdującymi ptakami są: orlik krzykliwy Clanga pomarina 

- logo Parku, kruk oraz bocian czarny. Do najliczniejszych sów występujących na obszarze Parku zaliczamy 

puszczyka uralskiego i puszczyka zwyczajnego. Ptaki związane z ciekami wodnymi reprezentują: pluszcz, pliszka 

górska i zimorodek.  

 

 

Fot. 5. Puszczyk uralski, fot. Maciej Sebastianka 

 

W wodach Parku żyje 12 gatunków ryb. Najliczniej występuje strzebla potokowa, kleń i brzanka. Wśród 

gatunków ichtiofauny są też trzy gatunki chronione: śliz, głowacz pręgopłetwy i piekielnica. Płazy ogoniaste 

reprezentują: najliczniejsza traszka górska,  salamandra plamista oraz traszki zwyczajna, grzebieniasta i traszka 

karpacka - endemit karpacki. Z rzędu bezogoniastych licznie występuje kumak górski oraz żaba trawna.  

Najpospolitsze gady obserwowane na terenie Parku to: jaszczurka żyworodna, żmija zygzakowata i zaskroniec, 

jaszczurka zwinka i padalec.  
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Rzadkie nietoperze występujące MPN to: podkowiec mały, mroczek posrebrzany i mroczek pozłocisty. 

 

Na obszarze Parku zinwentaryzowano ok. 80 gatunków motyli, w tym zagrożone takie jak pokłonnik osinowiec, 

warcabnik szantawiec czy niepylak mnemozyna. Owady trzmielowate reprezentuje 15 gatunków trzmieli 

i 6 gatunków trzmielców. Licznie spotykane są również chrząszcze z rodzin pędrusi i ryjkowców, również 

nadobnica alpejska– jest to skrajnie zagrożony w Polsce gatunek rodziny kózkowatych. W obszarze Parku  

zarejestrowano również bardzo rzadką modliszkę zwyczajną.  

 

V.STREFY OCHRONNE  

W oparciu o waloryzację przyrodniczą mając na uwadze potrzebę zabezpieczenia najcenniejszych ostoi 

naturalnych ekosystemów leśnych, teren Parku podzielono na obszary ochrony ścisłej i czynnej. 

Na obszarach ochrony ścisłej obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania jakichkolwiek działań. Obszary te 

pozostawione są naturalnym procesom przyrodniczym. W Parku tą formą ochrony objęte jest  ok. 13% 

powierzchni. Obecnie funkcjonują trzy obszary ochrony ścisłej: 

- Magura Wątkowska (pow. 11 88,69 ha) 

- Kamień (pow. 377,93 ha) 

- Zimna Woda (pow. 841,11 ha) 

Ochrona czynna z kolei (prawie 87%) dopuszcza ingerencję człowieka w celu przywrócenia naturalnego stanu 

przyrody, bądź zachowania istniejących siedlisk. Ochrona krajobrazowa zachowuje cechy charakterystyczne 

danego krajobrazu (mniej niż 0,5%). 

 

VI. UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE 

Udostępnienie turystyczne na terenie MPN realizowane jest przez sieć oznakowanych obiektów liniowych 

w tym: piesze szlaki turystyczne, ścieżki przyrodnicze i spacerowe, szlaki rowerowe oraz szlaki konne. Ich łączna 

długość na terenie parku wynosi ok. 272,3 km. 

 

Sieć oznakowanych szlaków turystycznych w obrębie MPN ma ok. 94 km długości. Z uwagi na skomplikowane 

granice parku przebiegi poszczególnych szlaków przechodzą przemiennie przez obszar parku oraz jego otuliny, 

dlatego całkowita łączna długość szlaków (wraz z otuliną) opisywanych przez park wynosi 159,8 km. Oprócz 

szlaków turystycznych na terenie parku wyznaczono sześć dydaktycznych ścieżek przyrodniczych. Ścieżki te 

prezentują walory przyrodnicze oraz wartości kulturowe terenu. Jedna z nich, a zarazem najstarsza, to ścieżka 

dydaktyczna „Kiczera” im prof. Jana Rafińskiego (2,5 km). Kolejne trzy to: ścieżka dydaktyczna „Folusz” (4 km) 

oraz ścieżka dydaktyczna „Świerzowa Ruska” (4 km). Najdłuższymi z nich są ścieżka dydaktyczna „Olchowiec” 

(11,5) oraz ścieżka dydaktyczna „Hałbów– Kamień” o długości 10,4 km. Najnowszą z nich jest ścieżka 

przyrodnicza „Buczynowa”, w formie pętli prowadząca z Wapiennego na Ferdel. Długość tej ścieżki to 5,2 km. 

W wyznaczonym okresie możliwa jest również wędrówka doliną Ciechani.  
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Fot. 6. Turyści na ścieżce dydaktycznej „Hałbów– Kamień”, fot. Kamil Hulinka 

 

Magurski Park Narodowy oferuje dziewięć tras rowerowych o łącznej długości 124,5 km. Obiekty liniowe 

dedykowane turystom poruszającym się na rowerach, związane są głównie z siecią dróg, komunikującymi 

obszar parku z istniejącymi oraz nieistniejącymi miejscowościami na jego terenie oraz w jego otulinie. 

 

Zakres turystyki konnej na terenie MPN ograniczony jest do szlaku konnego na odcinku Nieznajowa – Rostajne 

– Świątkowa Mała – Kotań – Huta Krempska – Polany – Olchowiec – Wilsznia. Jest on fragmentem 

Transbeskidzkiego Szlaku Konnego Brenna – Wołosate. Łączna długość tego szlaku na obszarze MPN wynosi 16 

km. 
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