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5. PRZYRODA 

5.1. UNIKALNE PRZYRODNICZO WALORY PARKÓW NARODOWYCH  

5.1.1. BIESZCZADZKI PARK NARODOWY(Bieszczadzki Park Narodowy) 

Bieszczadzki Park Narodowy (BdPN) został utworzony w 1973 r. Park położony jest na 
pograniczu Polski, Ukrainy i Słowacji, w Bieszczadach Zachodnich, powszechnie nazywanych 
Bieszczadami Wysokimi. Powierzchnia Parku wynosi 29 201 ha, co daje trzecią pozycję wśród 
polskich parków narodowych (największy park w polskich górach). 

Podłoże geologiczne na obszarze Parku stanowią utwory fliszowe wchodzące w skład 
płaszczowiny dukielskiej i śląskiej. Grzbiety górskie zbudowane są z odpornych piaskowców 
krośnieńskich lub ciśniańskich, rozległe obniżenia dolin wykształciły się w obrębie skał piaskowcowo-
łupkowych, zaś w miejscach spękań i uskoków tektonicznych powstały doliny przełomowe. 
Charakterystyczną cechą krajobrazu jest „rusztowy” układ pasm górskich przebiegających 
z północnego zachodu na południowy wschód oraz „kratowy” układ sieci rzecznej z malowniczymi 
przełomami potoków. Efektowną formą rzeźby terenu w najwyższych partiach są wychodnie 
piaskowcowe i rumowiska skalne, zwane grechotami lub gorganami. 

W granicach Bieszczadzkiego Parku Narodowego znajdują się wszystkie najwyższe szczyty 
Bieszczadów Zachodnich z przyrodniczo najcenniejszym gniazdem Tarnicy (Tarnica 1 346 m n.p.m., 
Krzemień 1 335 m n.p.m., Halicz 1 333 m n.p.m.). We wschodniej części, za Kończykiem Bukowskim, 
a także na północny wschód od Bukowego Berda rozciąga się dzika i malownicza dolina Górnego 
Sanu. W kierunku północno zachodnim od Tarnicy przebiegają w jednej linii połoniny: Caryńska 
(1297), Wetlińska (1253) i Smerek (1222). Na południe od linii połonin rozciągają się rozległe doliny: 
Wołosatki i dolina Górnej Solinki. Południową granicę parku wyznacza lesiste Pasmo Graniczne. 

  

Rys. 5.1.1.1. Hnatowe Berdo, gm. Lutowiska  
(źródło: [35]) 

Rys. 5.1.1.2. Bukowe Berdo, gm. Lutowiska  
(źródło: [35]) 

Zróżnicowanie rzeźby terenu wpływa na różnorodność biologiczną i siedliskową. Wśród 
zbiorowisk roślinnych przeważają fitocenozy leśne, które zajmują około 75 % powierzchni Parku. Do 
najszerzej rozpowszechnionych należą bukowe lasy liściaste w zespole buczyny karpackiej Dentario 
glandulosae-Fagetum. Zajmuje ona ponad 80 % powierzchni leśnej. Wśród zbiorowisk nieleśnych 
największą powierzchnię w dolinach zajmują zbiorowiska łąkowe, szuwarowe i ziołoroślowe, zaś na 
połoninach - traworośla i borówczyska. 

Roślinność połonin 

Piętro wysokogórskie o charakterze subalpejskim to połoniny, ukształtowane przez warunki 
klimatyczne jako roślinność nieleśna. Strefa ta została przez wieki nieco poszerzona przez działalność 
pasterską. Historyczny proces karczowania zarośli i lasu pod połoninami doprowadził do obniżenia 
górnej granicy lasu z ok. 1 250 do ok. 1 100 m n.p.m. Wpływ na to miał trwający przez kilka wieków 
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wypas bydła oraz koszarowanie owiec. Gospodarcze użytkowanie połonin wygasło około 1940 r. i od 
tej pory obserwowana jest spontaniczna sukcesja. Niemniej granica między reglem, a nieleśną 
roślinnością subalpejską z natury przebiega bardzo nisko w stosunku do pozostałych partii Karpat, co 
wypływa z bieszczadzkiej specyfiki klimatycznej (głównie wpływają na to ciepłe i suche wiatry 
południowe znad Niziny Pannońskiej). 

Strefa kontaktu z lasami ma charakter naturalnego ekotonu subalpejskich zarośli, wśród których 
wyróżniamy zbiorowiska z górską odmianą jarzębu pospolitego, z olszą kosą i z wierzbą śląską. 
W najniższej części połonin, na zboczach eksponowanych do południa, powszechnie występują 
zarośla jarzębinowe z trzcinnikiem Calamagrostis arundinacea-Sorbus aucuparia. Z kolei na 
północnych stokach połonin częściej pojawiają się jarzębiniska paprociowe (Athyrio distentifoliae-
Sorbetum) z wietlicą alpejską. Z kolei z rumoszem skalnym związany jest zespół zarośli jarzębinowych 
z borówką (Vaccinio myrtilli-Sorbetum). Znaczenie ekologiczne zarośli jarzębinowych powyżej górnej 
granicy lasu jest trudne do przecenienia. Krzewiaste pokrycie zboczy podnosi retencyjność gleb. 
Zarośla ocieniając powierzchnię gleby zmniejszają efekt przesuszania zboczy. Owoce jarzębiny 
stanowią też ważną bazę pokarmową dla ptaków. 

Miejsca źródliskowe zajmują wschodniokarpackie zarośla z olszą kosą (Pulmonario-Alnetum 
viridis) z licznymi bylinami o charakterze wysokogórskim i wilgociolubnym: Leucanthemum waldsteinii, 
Chaerophyllum hirsutum, Rumex alpestris subsp. carpaticus, Senecio nemorensis, Athyrium 
distentifolium, Deschampsia caespitosa, Calamagrostis arundinacea. W nieco suchszych miejscach 
wykształciły się też zarośla olszy zielonej z trzcinnikiem leśnym (Calamagrostis-Alnus viridis). Na 
stromych i kamienistych stokach, obfitujących w próchnicę murszową lub torfową, wykształciło się 
również zbiorowisko zarośli wierzbowo-olszowych (Salix silesiaca-Alnus viridis). Głównym gatunkiem 
jest tu wierzba śląska (Salix silesiaca), której towarzyszą takie gatunki zielne, jak: rozchodnik karpacki, 
dzwonek wąskolistny, kozłek trójlistkowy, borówka czarna. 

Największą rolę na połoninach odgrywają zbiorowiska zielne, w tym subalpejskie ziołorośla. 
Najpowszechniejszym wśród nich jest zespół wietlicy alpejskiej (Athyrietum distentifoliae), który 
wykształca się na stromych zboczach o ekspozycji północnej, w obrębie wilgotnych zagłębień i żlebów 
charakteryzującym się dłuższym zaleganiem śniegu. Równie szeroko rozpowszechnione są ziołorośla 
mięty długolistnej. Pasterstwo przyczyniło się do rozpowszechnienia ziołorośli szczawiu alpejskiego 
(Galeopsidi speciosae-Rumicetum alpini), którego duże płaty zajmują miejsca szczególnie żyzne. 
Z kolei niezwykle malowniczym i florystycznie bardzo bogatym zespołem są kwieciste ziołorośla 
połoninowe (Trolio altissimae-Knautietum dipsacifoliae). Znajdziemy tu wiele łanowo kwitnących roślin, 
w tym wiele wschodniokarpackich i wysokogórskich, takich jak: pełnik alpejski, świerzbnica leśna czy 
groszek wschodniokarpacki. Przyrodniczo cenne są również ziołorośla z miłosną górską. 

Najpowszechniej rozprzestrzenionym zespołem na połoninach są subalpejskie traworośla 
trzcinnika leśnego (Calamagrostietum arundinaceae), gdzie pośród łanowy rosnących, wysokich traw, 
regularnie spotyka się wrotycz baldachogroniasty, nawłoć alpejską, podbiałek alpejski czy goryczkę 
trojeściową. Znacznie rzadszym, choć równie dla połonin naturalnym, jest traworośle z trzcinnikiem 
owłosionym (Calamagrostis villosa). Na siedliskach wilgotniejszych, zwykle dość płaskich, o małym 
nachyleniu lub w lokalnych zagłębieniach, występują również traworośla wiechlinowo-śmiałkowe (Poo-
Deschampsietum). Obok śmiałka darniowego i wiechliny Chaixa obficie występują tu rośliny 
wpływające latem na żółto-niebieską kolorystykę tych siedlisk - dziurawiec czteroboczny i gatunek 
naturowy - dzwonek piłkowany. Późną jesienią traworośla te wyraźnie odróżniają się w krajobrazie 
jasno-płowymi plamami suchych traw. 

Ciekawą kolorystykę jesiennego krajobrazu połonin kształtują też borówczyska, tworzące 
wówczas intensywnie rude płaty. W Bieszczadzkim Parku Narodowym występują na dużych 
powierzchniach wschodniokarpackie borówczyska połoninowe (Vaccinietum myrtilli gentianetosum 
asclepiadeae). Obok borówki czarnej, spotykamy tu akcenty wschodniokarpackie, takie jak pszeniec 
biały i wysokogórskie - np. pszeniec Herbicha. Ciekawą kolorystykę podkreślają niebieskie bukiety 
goryczki trojeściowej. Specyficznym zespołem jest borówczysko bażynowe (Empetro-Vaccinietum), 
które rozwija się na rumoszu grechotów lub na grzbietowych półkach skalnych, od strony północnej. 
Często tworzą mozaikowe kompleksy z wysokogórskimi torfowiskami (Oxycocco-Sphagnetea). Obok 
bażyny obupłciowej obficie tu występują borówki (czarna i brusznica), wroniec widlasty i podbiałek 
alpejski. Małe powierzchnie, lecz wysoką rangę przyrodniczą zajmuje wschodniokarpackie 
borówczysko piarżyskowe z różą alpejską (Vaccinietum pocuticum rosetosum pendulinae), 
wykształcone na rumoszu grechotów skalnych. Szczątkowe powierzchnie zajmuje, niegdyś szeroko 
na połoninach rozpowszechnione, zbiorowisko borówki brusznicy (Vaccinium vitis-idaea). 

Grzbietowe partie połonin porastają niskodarniowe płaty murawy alpejskiej z kostrzewą niską 
(Potentillo aureae-Festucetum airoides). Regularnie spotykamy tu gatunki alpejskie, takie jak: 
pięciornik złoty, prosienicznik jednogłówkowy czy macierzanka halna. Z grzbietami połonin związane 
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są również zbiorowiska szczelinowe (z klasy Asplenietea rupestria). Zajmują one miejsca od 
cienistych i wilgotnych, po silnie nasłonecznione. Wykształcają się w szczelinach, spękaniach i na 
półkach, wypełnionych materiałem organicznym, leżącym na słabo zwietrzałych piaskowcach, czyli na 
glebach początkowego stadium rozwojowego, tzw. litosolach. Siedliska te stanowią unikatowe 
stanowiska wielu rzadkich roślin, takich jak: rojnik górski, skalnica gronkowa, zerwa kulista czy 
powojnik alpejski. 

Roślinność leśna 

Zdecydowaną większość Bieszczadzkiego Parku Narodowego stanowią lasy (83 % 
powierzchni). To właśnie tutaj spotykamy najlepiej w Polsce zachowaną karpacką puszczę bukową, 
dziewicze starodrzewy jaworowe, czy też gęste, nadrzeczne olszyny. Obok lasów naturalnych 
spotykamy tu również drzewostany niegdyś nasadzone: świerczyny, jedliny, modrzewiny, czy sośniny. 
Historia powojennych wysiedleń skutkuje wtórną sukcesją lasu na niespotykaną w Europie skalę- 
ogromne powierzchnie zajmują dziś olszyny porolne oraz zregenerowane fragmenty buczyn. W celach 
dokładnego scharakteryzowania leśnej roślinności wśród tutejszych lasów wyróżniono 10 zespołów 
roślinnych, w obrębie których wydzielono 14 podzespołów i szereg zbiorowisk o nieokreślonej 
przynależności systematycznej. Różnią się one między sobą specyficzną strukturą, składem 
gatunkowym i przywiązaniami siedliskowymi. 

W obrębie całego regla najpowszechniej występuje buczyna karpacka Dentario glandulosae-
Fagetum. Zajmuje ona regiel dolny w całej jego rozciągłości - od 500 po 1 150 m n.p.m. i jest 
najbardziej zróżnicowanym zespołem leśnym w Bieszczadach. W drzewostanie panuje buk, który 
w żyznych fragmentach często występuje z domieszką jawora, a w uboższych - jodły i świerka. 
Jednakże o charakterze podłoża więcej mówi nam skład runa, w którym mogą przeważać gatunki 
eutroficzne (związane z żyznym podłożem), acidofilne (typowe dla gleb kwaśnych), higrofilne 
(w miejscach wilgotnych) oraz petrofilne (związane z podłożem skalnym). Obok podzespołu typowego, 
obfitującego w reglowe geofity, wyróżniamy podzespoły wilgotne - miesiącznicowy (D.g.-F. 
lunarietosum) z łanowo występującą miesiącznicą trwałą i czosnkowy (D.g.-F. allietosum)- 
z czosnkiem niedźwiedzim. Występują one w lokalnych wklęsłościach stoków i w partiach 
źródliskowych.  

W najwyższych partiach regla rozciąga się strefa równie wilgotnych buczyn i jaworzyn 
ziołoroślowych (D.g.-F. athyrietosum distentifoliae, Aceri-Fagetum). Wśród wielu higrofilnych bylin 
o charakterze subalpejskim regularnie wstępuje tu łanowo rosnąca paproć - wietlica alpejska, pod 
której okapem regularnie występuje szczaw górski. W górnej strefie lasu drzewostan tej buczyny jest 
niski i bardzo powykrzywiany (tzw. krzywulce). Brak świerkowego regla górnego kształtuje 
w Bieszczadach zupełnie specyficzny charakter górnej granicy lasu. Tutaj niezwykle bujne runo tego 
podzespołu kontaktuje się zwykle z ziołoroślami na połoninach. Zupełnie odmienne siedliska, na 
stosunkowo suchych i cieplejszych stokach, zajmuje podzespół trawiasto-turzycowy (D.g.-F. 
festucetosum drymejae) z kostrzewą górską i turzycą orzęsioną. 

Na kwaśnych glebach brunatnych i kamienistych rankerach lasy bukowe najczęściej opisane 
zostały jako kwaśna buczyna górska Luzulo nemorosae-Fagetum, występująca w czterech 
podzespołach: typowym (L.n.-F. typicum) - z kosmatką gajową, borówkowym (L.n.-F. vaccinietosum)- 
z borówką czarną i trzcinnkowym (L.n.-F. calamagrostietosum) - z trzcinnikiem leśnym, a w wyższych 
położeniach w podzespole kosmatkowym (L.n.-F. luzuletosum sylvaticae) - z kosmatką olbrzymią. 
Buczyna kwaśna występuje zwykle w niewielkich płatach lub smugach, ciągnących się wzdłuż 
grzbietów podatnych na wymywanie z gleby składników mineralnych. 

Strome, kamieniste stoki północne są dogodnym siedliskiem dla jaworzyny górskiej, która 
najczęściej spotykana jest w postaci zespołu Lunario-Aceretum z miesiącznicą górską, w czasie 
wiosny łanowo tu zakwitającą. Znacznie rzadziej rozwija się Phyllitido-Aceretum z chronionym 
gatunkiem paproci - języcznikiem zwyczajnym. Obydwa zespoły cechują się zdecydowanie chłodnym 
i wilgotnym mikroklimatem oraz bardzo żyznym podłożem. Pod gęstą warstwą koron jawora i buka 
spotykamy w tym lesie dosyć bujny podszyt, który tworzą takie krzewy, jak: wiciokrzew czarny, 
porzeczka skalna i alpejska oraz dziki agrest. 

Podobne siedliska do jaworzyny górskiej, na skalnych obrywach i rumowiskach, zajmuje 
również jaworzyna karpacka (Sorbo-Aceretum), w której drzewostan jest wyraźnie rozrzedzony, a jego 
głównym składnikiem poza jaworem jest jarzębina. Podszyt w obydwu jaworzynach jest podobny, lecz 
runo w jaworzynie karpackiej ma charakter zdecydowanie bardziej ziołoroślowy, tzn. często występują 
w nim takie byliny wilgociolubne jak: szczaw górski, wietlica alpejska czy omieg górski. Wspomniana 
już wcześniej jaworzyna ziołoroślowa (Aceri-Fagetum) ciągnie się wzdłuż górnej granicy lasu, tuż pod 
połoninami. Charakterystyczne są tutaj szczególnie gęste łany paproci, starca gajowego czy szczawiu 
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alpejskiego. Zespół ten dzielimy na podzespoły: typowy - z miłosną górską (A.-F. typicum), wietlicowy 
(A.-F. athyrietosum distentifoliae), czosnkowy (A.-F. allietosum) i kosmatkowy (A.-F. luzuletosum 
sylvaticae). Tam gdzie jaworzyna ziołoroślowa tworzy naturalną granicę lasu, drzewa przybierają 
postać poskręcanych krzywulców - to efekt długo zalegających śniegów i silnych wiatrów. 

 

Rys. 5.1.1.3. Buczyna czosnkowa (źródło: [35]) 

Wzdłuż potoków, aż po samo dno doliny, zarówno w piętrze pogórza jak i regla dolnego, ciągną 
się kompleksy lasów łęgowych. Bezpośrednio ze strefą przybrzeżną potoków i rzek związana jest 
olszyna karpacka Alnetum incanae. Olsza szara występuje tu wespół z jaworem i wierzbami (m. in. 
wierzbą kruchą, białą, laurową oraz iwą), a miejscami również z jesionem i jaworem. Warstwa koron 
jest luźna, zatem do runa, które jest tu szczególnie bujne, dochodzi spora ilość światła. Wiosną 
najniższe terasy olszyny bywają zalewane wzburzonymi wodami potoków. Coroczne wylewy wpływają 
na żyzność gleb olszynowych, zwanych madami. Ich specyfikę stanowi warstwowy układ 
poszczególnych frakcji - kamieni, żwiru, piasku oraz najdrobniejszych iłów. Gdy tylko stopnieją śniegi, 
runo okrywa się bujnym kwieciem białej śnieżycy wiosennej i kwitnącej na niebiesko cebulicy 
dwulistnej. Miejscami żółcą się plamy pierwiosnki wyniosłej, złoci żółtej i śledziennicy skrętolistnej. 
Gdzieniegdzie na bezlistnych jeszcze pędach różowią się kwiaty wawrzynku. Na kamieńcach, tuż przy 
nurcie potoku, pojawiają się kwiatostany lepiężnika różowego i wyłysiałego. Później rozwijają się ich 
ogromne, parasolowate liście. Wraz z nimi coraz bardziej zaznaczają się inne wysokie byliny. 
Wszechobecne są baldachy świerząbka orzęsionego oraz trybuli lśniącej. To właśnie w tych lasach 
najliczniej pojawiają się chronione tojady - mołdawski,  wiechowaty i kosmatoowockowy. 

Siedliska bezodpływowe, o gliniastym (glejowym) podłożu, zajmuje olszyna bagienna Caltho-
Alnetum. Tworzą się tu liczne bajorka i zabagnienia. Duże prześwity w koronach olszy szarej 
stwarzają dogodne warunki świetlne dla obficie wykształconego runa, w którym, poza 
charakterystyczną dla zespołu kniecią błotną, bardzo dobrze czują się takie gatunki, jak wiązówka 
błotna, ostrożeń warzywny, czy sitowie leśne. O żyzności siedliska świadczy duży udział roślin 
eutroficznych: szczyru trwałego, kopytnika i pokrzywy. Obydwa powyższe zespoły lasów łęgowych 
tworzą w rzeczywistości zawiłą mozaikę, wzajemnie się przenikając i często sąsiadując z ziołoroślami, 
czy też podmokłymi łąkami. 

W najniższych położeniach Bieszczadów, głównie poza Parkiem, występuje grąd 
subkontynentalny (Tilio-Carpinetum). Zespół ten związany jest w zasadzie z piętrem pogórza, 
dochodzącym do ok. 500 m n.p.m., dlatego w Parku nie jest on wykształcony w postaci typowej. 
Drzewostan w tych płatach tworzy głównie grab. Spośród charakterystycznych gatunków grądowych 
spotykamy jedynie gwiazdnicę wielkokwiatową i turzycę orzęsioną. Licznie występuje również 
gajowiec żółty i wiechlina gajowa. W obrębie BdPN znajdują się tylko małe fragmenty tego zespołu, 
podczas gdy w niższych położeniach Bieszczadów stanowi on większość lasów lipowo-grabowo-
dębowych. 

Sporadycznie na terenie BdPN, a znacznie częściej w przyległym terenie parków 
krajobrazowych, spotykamy dolnoreglowy bór jodłowo-świerkowy (Abieti-Piceetum montanum). Zespół 
ten, znany bardziej z Karpat Zachodnich, w Bieszczadach zajmuje raczej niewielką powierzchnię. Od 
starych upraw świerkowych odróżnia go różnowiekowa struktura drzewostanu i runo, wyraźnie 
przywiązane do kwaśnego podłoża, w którym spotykamy takie gatunki, jak podrzeń żebrowiec, widłak 
wroniec, podbiałek alpejski, czy gruszyczka mniejsza. 

Skutkiem niezbyt racjonalnej gospodarki leśnej ostatnich dwóch wieków w Bieszczadach są 
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sztuczne świerczyny. Monokultury świerka, szczególnie te młodsze, często są niemal zupełnie 
pozbawione runa. W rozproszeniu spotykamy tu dzwonka rozłogowego, borówkę czarną, wietlicę 
samiczą i szczawik zajęczy. Drzewostany świerkowe występujące na siedlisku żyznej buczyny 
odznaczają się słabą zdrowotnością - podatne są na inwazje owadów i grzybów, m. in. kornika, 
opieńki i huby korzeniowej, w związku z czym dość szybko zamierają, ustępując miejsca odnawiającej 
się buczynie. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku modrzewin i sośnin. Szczególne miejsce wśród 
wtórnych drzewostanów zajmuje olszyna porolna, występująca na miejscach użytkowanych niegdyś 
jako grunty orne i łąki. Lekkonasienne drzewa, głównie olsza szara wraz z iwą, osiką i brzozą, 
stanowią na tych terenach forpocztę lasu. Ekspansywne w początkowej fazie rośliny łąkowe, takie jak 
śmiałek darniowy czy turzyca drżączkowata, ustępują z czasem miejsca malinom, jeżynom i starcom 
gajowym. Gleba w olszynie bogata jest w azot. Nie brakuje więc tu gatunków nitrofilnych, do których 
należy pokrzywa i szałwia lepka. Obserwujemy tu ciągłe zmiany w składzie i strukturze lasu - procesy 
te nieuchronnie prowadzą w kierunku regeneracji dawnych buczyn, grądów i łęgów. 

Nieleśna roślinność w „krainie dolin” 

Opustoszałe doliny po dawnych wsiach tworzą rozległy system przestrzenny, zwany „krainą 
dolin” - jest to unikat w skali europejskiej, tak pod względem walorów przyrodniczych (ze względu na 
bioróżnorodność i spontaniczny przebieg sukcesji), jak też historycznych uwarunkowań. Tradycyjna 
gospodarka pasterska została tu przerwana, lecz nadal zachowały się jej ślady tutejszych 
ekosystemach. 

Ekologicznie ważną i biocenotycznie zróżnicowaną grupą siedlisk są szuwary. Znajdują się tu 
pospolite na niżu zespoły, złożone z wysokich traw, takich jak mozga - szuwar mozgowy 
(Phalaridetum arundinaceae) albo trzcina (Phragmitetum communis). W rowach i przy oczkach 
wodnych pojawiają się szuwary pałkowe (Typhetum latifoliae). W strefie przybrzeżnej drobnych 
zbiorników wodnych i zabagnień pojawiają się liczne szuwary turzycowe: szuwar turzycy prosowej 
(Caricetum paniculatae), turzycy brzegowej  (Caricetum ripariae), dość rozpowszechniony szuwar 
turzycy zaostrzonej (Caricetum gracilis), czy szczególnie częsty szuwar turzycy dzióbkowatej  
(Caricetum rostratae. W bogatej mozaice szuwarowo-łąkowej występują też znacznie rzadsze 
zbiorowiska, np. szuwar skrzypu bagiennego (Equisetetum limosi) lub szuwar manny jadalnej 
(Glycerietum fluitantis). 

Największą powierzchnię zajmują w dolinach zbiorowiska łąkowe, związane z tradycyjną 
gospodarką jednokośną, uzupełnianą wypasem ekstensywnym. Najszerzej rozpowszechniona jest 
wśród nich wilgotna łąka jaskrowo-firletkowa (Ranunculus acris - Lychnis flos-cuculi), a na siedliskach 
stosunkowo suchych - górska łąka mietlicowa (Agrostietum vulgaris), którą na pogórzu zastępuje łąka 
rajgrasowa (Arrhenatheretum elatioris). Do szczególnie malowniczych i florystycznie bogatych należy 
wilgotna łąka ostrożeniowa (Cirsietum rivularis). Istotną rolę w górach odgrywa również łąka 
z konietlicą (Trisetum flavescens). Wyżej wymienione fitocenozy należą do najbogatszych 
florystycznie, a zarazem w istotny sposób kształtują fenologiczną kolorystykę krajobrazu. 

Historia ostatniego wieku sprawiła, że dużą powierzchnię zajmują dziś łąki o charakterze 
sukcesyjnym i ziołoroślowym. Sukcesja po zaniechaniu regularnego koszenia doprowadziła do 
wykształcenia się wilgotnej łąki śmiałkowej (Stellario-Deschampsietum caespitosae). Wilgociolubnym 
i florystycznie ubogim zespołem łąkowym jest także łąka wyczyńcowa (Alopecuretum pratensis), która 
wykształciła się na glebach dość żyznych, często nadpotokowych. Wśród wilgociolubnych ziołorośli 
łąkowych, które często wykształcają się w strefie zabagnionego ekotonu pod lasem, spotykamy 
przede wszystkim ziołorośla wiązówkowo-bodziszkowe (Filipendulo-Geranietum), ziołorośla mięty 
długolistnej (Mentha longifolia) i ziołorośla sitowia leśnego (Scirpetum silvatici). Wysoki walor dolin 
podkreślają też nadpotokowe łopuszyny z lepiężnikiem wyłysiałym Petasitetum kablikiani. 

W strefie łąk kośnych znajdują się też fragmenty roślinności pastwiskowej. Można tu wymienić: 
wilgotne pastwisko sitowe (Epilobio-Juncetum effusi), a na siedliskach świeżych - pastwisko życicowo-
grzebienicowe (Lolio-Cynosuretum) i kostrzewowo-grzebienicowe (Festuco-Cynosuretum). 
Priorytetowe siedlisko w unijnym prawodawstwie stanowią wielogatunkowe górskie murawy 
bliźniczkowe, tzw. psiary (ze związku Nardion), które wykształciły się na dawnych pastwiskach. 
Wskutek zaniechania wypasu wiele pastwisk podlegało wtórnej sukcesji - jeśli nie zarosły, to zmieniły 
swą fizjonomię, ewoluując np. do łąk z kłosówką miękką (Holcus mollis) lub borówczysk (z Vaccinium 
myrtillus). 

Istotny walor roślinności w „krainie dolin” stanowią kompleksy torfowisk. Nie zajmują one 
wielkich powierzchni, lecz jako siedliska o charakterze górskim, są względnie dobrze zachowane, 
tworząc mozaikowy układ płatów o różnej fizjonomii i odmiennym składzie gatunkowym. Wśród 
torfowisk niskich wyróżniamy tu między innymi: trzęsawiska - z turzycą nitkowatą (Caricetum 
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lasiocarpae), z turzycą obłą (Caricetum diandrae), młaki - kozłkowo-turzycowa (Valeriano-Caricetum 
flavae), turzycowo-mietlicowa (Carici canescentis-Agrostietum caninae), czy okrajkowe zbiorowiska 
z turzycą pospolitą (Carex nigra). Bardzo cenną grupą siedlisk są torfowiska wysokie (z klasy 
Oxycocco-Sphagnetea) - głównie mszar torfowcowy (Sphagnetum magellanici) i kontynentalny mszar 
bagienny (Ledo-Sphagnetum magellanici). Torfowiska wysokie stanowią też ważny element retencji 
wodnej w dolinach, wpływając na specyfikę tutejszego mikroklimatu i tworząc siedliska dla wielu 
cennych gatunków, takich jak rosiczka okrągłolistna czy turzyca skąpokwiatowa. W sukcesyjnej 
łączności z nimi wykształciły się też ładne fragmenty boru bagiennego (Vaccinio uliginosi-Pinetum)- 
miejscami w postaci górskiej, ze świerkiem lub brzozą. 

Natura 2000 

W granicach BdPN zidentyfikowano 20 siedlisk przyrodniczych. Spośród nich pięć (siedliska 
o kodach 6230, 7110, 9180, 91D0 oraz 91E0) są siedliskami o znaczeniu priorytetowym. Największą 
powierzchnię (blisko 18 700 ha) zajmuje siedlisko żyznej buczyny (9130), najmniejszą powierzchnię 
odnotowano dla siedliska o kodzie 8220 - Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami 
z Androsacetalia vandellii (0,26 ha). Wśród siedlisk naturowych warto wymienić powierzchniowo 
największą grupę zbiorowisk leśnych: kwaśne buczyny (kod 9110 - ponad 1 500 ha), żyzne buczyny 
(9130 - ponad 18 000 ha), górskie jaworzyny ziołoroślowe (kod 9140 - ponad 1 000 ha), grąd 
środkowoeuropejski i subkontynentalny (kod 9170 - ponad 7 ha), jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na 
stokach i zboczach (kod 9180 - blisko 40 ha), bory i lasy bagienne (kod 91D0b - blisko 20 ha) oraz łęgi 
wierzbowe i olszowe (kod 91E0 - ponad 550 ha). 

Pośród zbiorowisk nieleśnych do najcenniejszych należą: wysokogórskie borówczyska 
bażynowe (kod 4060 - ponad 3 ha), subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby śląskiej (kod 4080 - 
ponad 35 ha), wysokogórskie murawy acidofilne (kod 6150 - ponad 2 ha), bogate florystycznie górskie 
i niżowe murawy bliźniczkowe (kod 6230 - blisko 35 ha), ziołorośla górskie (kod 6430 - ponad 200 ha), 
górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (kod 6510 - ponad 300 ha), górskie łąki konietlicowe 
użytkowane ekstensywnie (kod 6520 - ponad 630 ha), torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą 
(kod 7110 - ponad 20 ha), torfowiska przejściowe i trzęsawiska (kod 7140 - blisko 8 ha), górskie 
i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk (kod 7230 - ponad 10 ha), 
piargi i gołoborza krzemianowe (kod 8110 - ponad 6 ha), oraz naturalne ściany krzemianowe 
z roślinnością naskalną (kod 8220 - 0,26 ha). 

Flora 

Obok walorów fitocenotycznych warto też wskazać na wartości, jakie prezentuje tutejsza flora. 
Choć liczba gatunków rejestrowanych na terenie Parku nie przekracza 900, to znajdują się wśród nich 
prawdziwe unikaty. Należy przy tym zauważyć, że udział gatunków synantropijnych jest stosunkowo 
niski (ok. 10 %) co świadczy o wysokim stopniu naturalności flory. 

  

Rys. 5.1.1.4. Arnika górska (źródło: [35]) Rys. 5.1.1.5. Rojnik górski (źródło: [35]) 

Pośród najcenniejszych roślin naczyniowych wyróżnione zostały gatunki endemiczne: tojad 
wschodniokarpacki (Aconitum lasiocarpum, tojad bukowiński, (Aconitum bucovinense), tojad 
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wiechowaty (Aconitum degenii), goździk kartuzek skalny (Dianthus carthusianorum ssp. saxigenus), 
lepnica karpacka (Silene dubia) i ostróżka wschodniokarpacka (Delphinium nacladense). 

Sporą grupę reprezentują gatunki nieendemiczne, lecz wschodniokarpackie - spośród 
trzydziestu taksonów wymienić tu można: chaber Kotschyego (Centaurea kotschyana), ciemiernik 
czerwonawy (Helleborus purpurascens), groszek wschodniokarpacki (Lathyrus laevigatus), pszeniec 
biały (Melampyrum saxosum), starzec wschodniokarpacki (Senecio papposus), seslerię Bielza 
(Sesleria bielzii), czy smotrawę okazałą (Telekia speciosa). 

Ważną i obszerną grupą roślin podnoszącą walor Bieszczadów i wskazującą na naturalne 
pochodzenie tutejszych połonin jako piętra subalpejskiego, są gatunki wysokogórskie, 
reprezentowane przez 70 taksonów: zawilec narcyzowaty (Anemone narcissiflora), rdest żyworodny 
(Polygonum viviparum), różeniec górski (Rhodiola rosea), driakiew lśniąca (Scabiosa lucida), arnika 
górska (Arnica montana), pełnik górski (Trollius altissimus), przywrotnik siwy (Alchemilla flabellata), 
widlicz alpejski (Diphasiastrum alpinum). 

Bieszczadzki Park Narodowy pozwala też chronić in situ dużą grupę gatunków prawnie 
chronionych, takich jak np.: liczydło górskie (Streptopus amplexifolius), żłobik koralowy (Corallorhiza 
trifida), gnieźnik leśny (Neotia nidus-avis), lulecznica kraińska (Scopolia carniolica), języcznik 
zwyczajny (Phyllitis scolopendrium), wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), czy śnieżyca 
wiosenna (Leucoium vernum). Dopełnieniem walorów florystycznych jest obecność gatunków z listy 
Natura 2000 (rzadkich i ustępujących w skali europejskiej, zawartych w załączniku II Dyrektywy 
Siedliskowej UE): dzwonek piłkowany (Campanula serrata), rzepik owłosiony (Agrimonia pilosa) i tocja 
karpacka (Tozzia alpina). W grupie tej znajdują się również mszaki: widłoząb zielony (Dicranum 
viride), sierpowiec błyszczący (Drepanocladus vernicosus), czy bezlist okrywowy (Buxbaumia viridis). 

Fauna Bieszczadzkiego Parku Narodowego i Bieszczadów Zachodnich 

 Ogólne szacunki wskazują, iż w całych Bieszczadach Zachodnich występuje 6-10 tysięcy 
gatunków zwierząt bezkręgowych, co stanowi około 1/3 stanu podawanego dla całej Polski. Fauna 
bezkręgowców Bieszczadzkiego Parku Narodowego liczy 5-6 tysięcy gatunków należących do 
różnych grup systematycznych: skąposzczety, skorupiaki, wije, owady, pajęczaki oraz mięczaki. 
Pośród występujących w BdPN bezkręgowców znanych jest około 160 gatunków szczególnie 
cennych, stanowiących wybitne walory. Najwięcej cennych gatunków skupia gromada owadów (ok. 
114 gatunków),wiele ciekawych i rzadkich gatunków jest również w gromadach: wijów, pajęczaków 
i pierścienic. 
 Odrębną wartość stanowią gatunki, których występowanie w Polsce ogranicza się jedynie do 
terenu BdPN (112 gatunków) oraz te, które w BdPN zostały wykazane jako nowe dla fauny Polski 
(115 gatunków). Dużą wartość stanowią gatunki ginące i zagrożone, oraz gatunki prawnie chronione 
(40 gatunków). Tak znaczne bogactwo fauny bezkręgowców i duży zakres zagadnienia sprawiają, że 
wiedza na temat wielu grup systematycznych jest wciąż fragmentaryczna. 

Zwierzęta bezkręgowe zamieszkujące poszczególne ekosystemy Parku różnią się znacznie pod 
względem składu gatunkowego tworząc zróżnicowane zespoły gatunków współwystępujących i często 
także wzajemnie powiązanych złożonymi zależnościami. 

Wśród bezkręgowców zamieszkujących buczynę karpacką spotykamy wiele gatunków - reliktów 
puszczy karpackiej (głównie chrząszcze). Dużą wartość stanowią także gatunki ginące i zagrożone, 
zamieszczone w „Polskiej czerwonej księdze” - należą do nich: nadobnica alpejska Rosalia alpina, 
kozioróg bukowiec Cerambyx scopolii, wynurt Ceruchus chrysomelinus, jelonek rogacz Lucanus 
cervus. Wymienione gatunki związane są ze starszymi fragmentami drzewostanów liściastych 
i obecnie należą do rzadkości zarówno w faunie Polski jak również w faunie Europy. 

Lasy łęgowe w dolinach potoków górskich są również siedliskiem bogatej entomofauny. Można 
tu spotkać pięknie ubarwione motyle mieniaki: mieniak strużnik, mieniak tęczowiec oraz pokłonniki: 
pokłonnik osinowiec Limenitis populi, pokłonnik kamilla Limenitis camilla. Powszechnie występują tu 
również mniejsze lecz także wyróżniające się żywym ubarwieniem gatunki z rodziny modraszków 
Lycaenidae. Wśród chrząszczy zamieszkujacych łęgi na terenie Parku wiele jest okazałych 
i przyciągających wzrok gatunków z rodzin żukowatych i kózek: kruszczyca złotawka Cetonia aurata, 
zacnik Gnorimus nobilis, orszoł pręgowany Trichius fasciatus: wonnica piżmówka Aromia moschata, 
kwiatomir Pachyta quadrimaculata, oraz liczne barwne gatunki z rodzaju zmorsznik Leptura.  
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Rys. 5.1.1.6. Szablak czarny (źródło: [34]) Rys. 5.1.1.7. Rusałka ceik (źródło: [34]) 

Duże znaczenie dla ekosystemów nieleśnych krainy dolin mają gatunki owadów pożywiających 
się pyłkiem lub nektarem kwiatów. Do tej grupy zalicza się przedstawicieli błonkówek, motyli, 
muchówek oraz chrząszczy. Szczególnie ważne jest zachowanie gatunków o kluczowym znaczeniu 
dla ekosystemów otwartych biorących czynny udział w zapylaniu kwiatów, do tej grupy należą 
niewątpliwie trzmiele: Bombus jonellus, Bombus lapidarius, Bombus ruderatus, Bombus pyrenaeus, 
Bombus pascuorum. Również wśród motyli spotykamy kilka rzadkich i okazałych gatunków: paź 
żeglarz Iphiclides podalirius, paź królowej Papilio machaon, niepylak mnemozyna Parnassius 
mnemosyne. 

Unikatowa pod względem składu gatunkowego fauna motyli zamieszkuje siedliska podmokłe 
a zwłaszcza torfowiska i trzęsawiska na terenie BdPN. Na tych siedliskach można spotkać gatunki 
rzadkie oraz zagrożone obecnie utratą biotopów na skutek nieprzemyślanej działalności człowieka 
powodującej zmiany w środowisku. Wśród gatunków motyli siedlisk wilgotnych i podmokłych 
występujących w BdPN wymienić należy: dostojkę akwilonaris Boloria aquilonaris, szlaczkonia 
torfowca Colias palaeno, modraszka bagniczka Vacciniina optilete oraz modraszka eumedon Aricia 
eumedon. 

Na terenie BdPN i otuliny spotyka się także gatunki bezkręgowców objętych ochroną w ramach 
Dyrektywy Siedliskowej. Należą do nich owady: nadobnica alpejska, biegacz urozmaicony Carabus 
variolosus, biegacz Zawadzkiego Carabus zawadszkii, zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus, 
krasopani hera Callimorpha quadripunctaria oraz sporadycznie znajdowany w BdPN okazały 
chrząszcz jelonek rogacz Lucanus cervus. 

  

Rys. 5.1.1.8. Biegacz urozmaicony (źródło: [34]) Rys. 5.1.1.9. Zgniotek cynobrowy (źródło: [34]) 

Położenie geograficzne Bieszczadzkiego Parku Narodowego (najdalej na zachód wysunięta 
część Karpat Wschodnich) sprawia, że wiele gatunków zwierząt osiąga na terenie Parku swoje 
granice zasięgów np. koliszki - Heterotrioza chenopodii, Carspedolepta bulgarica jak również 
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dżdżownica - Bimastos parvus i chrząszcz Trechus amplicollis. Na terenie Parku spotkać można 
gatunki pochodzenia południowego najczęściej bałkańsko-karpackie i południowo-pannońskie np. 
krocionóg Unciger transsilvanicus, dżdżownice - Octolasion transpadanum, Lumbricus polyphemus, 
widelnica - Perla pallida dacica lub chrząszcze: kusak - Othius crassus, ryjkowiec - Plinthus parreysi 
oraz chrząszcz z rodziny biegaczowatych - Pterostichus jurinae. 

Charakterystyczną cechą fauny bezkręgowców BdPN jest obecność licznych endemitów 
wschodniokarpackich, podkreślająca odmienność tej części Karpat Polskich. Większość z nich to 
formy o bardzo wąskich zdolnościach adaptacyjnych (tzw. stenotopy), żyjące w ściśle określonych 
warunkach siedliskowych. Endemizm koncentruje się więc głównie w najbardziej na południowy-
wschód wysuniętych i najwyższych partiach BdPN (masyw Tarnicy, Wielkiej i Małej Rawki oraz 
Połoniny Caryńska i Wetlińska). Do endemitów wschodniokarpackich występujących w piętrze połonin 
należą: dżdżownica - Allobophora carpatica, kosarz - Siro carpaticus, zaleszczotek - Neobisium 
brevidigittatum czy też chrząszcze z rodziny biegaczowatych - Deltomerus carpaticus i Nebria 
fuscipes, sprężyk - Athous mollis, prostoskrzydłe - Isophya stysi, Miramella ebeneri carpathica oraz 
wije - Lithobius silvivagus, Beskidia jankowskii i Karpathophyllon polinskii. W górskich potokach 
przebiega rozwój wschodniokarpackich gatunków chruścików - Annitella chomiacensis 
i Potamophyllax polonicus. 

Pojawiają się tu również południowe, ciepłolubne gatunki np. błonkówka gliniarz naścienny 
Sceliphron destillatorium z rodziny grzebaczowatych, chrząszcz zmorsznik żółto-czarny Stictoleptura 
tesserula z rodziny kózkowatych czy pluskwiak strojnica włoska Graphosoma italicum. 

Bieszczadzki Park Narodowy chroni także gatunki bezkręgowców opisane jako nowe dla nauki, 
mające tu tzw. "locus typicus", czyli stanowiska pierwszego opisu o szczególnym znaczeniu 
naukowym. Obecnie znanych jest 19 gatunków nowych dla nauki, których stanowiska pierwszego 
opisu znajdują się w granicach BdPN. Większość stanowisk "locus typicus" koncentruje się w masywie 
Tarnicy, Halicza, Krzemienia i Bukowego Berda co wskazuje na istotne znaczenie skrajnie 
wschodniego położenia tych miejsc w Parku oraz wysokości n.p.m. Przykładami zwierząt opisanych 
z terenu Parku są: kosarze - Siro carpaticus i Nemastoma polonicum, szarańczak - Isophya 
posthumoidalis, jętka - Rhithrogena wolosatkae, chrząszcze - Pseudanophthalmus pilosellus 
poloninensis, Xantholinus azuganus trellai oraz pająk - Lepthyphantes milleri. 

Dotychczas udokumentowano występowanie na terenie BdPN 19 gatunków ryb. Są wśród nich 
bardzo ważne gatunki kluczowe takie jak głowacz białopłetwy czy pstrąg potokowy. Bardzo cennymi 
gatunkami są również strzebla potokowa, piekielnica oraz minóg strumieniowy zaliczany do 
kręgoustych Cyclostomata. Istotne znaczenie dla zachowania prawidłowego stanu ichtiofauny Parku 
ma ochrona strefy dolin potoków górskich oraz nadzór w miejscach szczególnie narażonych na 
antropopresję. 

Wilgotne ekosystemy dolin górskich oraz niższe partie lasów bukowych stanowią dogodne 
siedliska dla płazów. Na terenie BdPN stwierdzono występowanie 11 gatunków płazów, z których 
1 (żaba zwinka Rana dalmatina) był stwierdzony tylko raz ponad 40 lat temu. Wśród najcenniejszych 
gatunków płazów występujących w BdPN należy wymienić traszkę karpacką Lissotriton montandoni 
(endemit karpacki), traszkę grzebieniastą oraz kumaka górskiego. W Parku spotkać można również 
dość rzadką traszkę górską Triturus alpestris. Bardzo charakterystycznym dla obszarów górskich 
i największym krajowym płazem ogoniastym jest osiągająca do 28 cm długości salamandra plamista 
Salamandra salamandra. Występuje ona głównie w wilgotnych i cienistych lasach liściastych i jest 
aktywna nocą oraz podczas deszczu. Wśród płazów bezogonowych najliczniejszym gatunkiem jest  
kumak górski Bombina variegata, płaz ten zasiedla różne typy wód stojących, nie gardząc kałużami 
i koleinami na drogach gruntowych. W górach i na pogórzu kumaki spotyka się od 400 -1 300 m n.p.m. 
Do często spotykanych gatunków należą również żaba trawna Rana temporaria oraz ropucha szara 
Bufo bufo. Osobliwością jest wiodąca nadrzewny tryb życia niewielka rzekotka Hyla arborea drzewna 
osiągająca do 5 cm długości. Palce przednich i tylnych nóg tego płaza posiadają przylgi umożliwiające 
wspinaczkę wśród gałęzi drzew i krzewów. 

Na obszarze BdPN występuje 6 gatunków gadów. Do najczęstszych gatunków należą 
jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara, jaszczurka zwinka Lacerta agilis zaskroniec zwyczajny Natrix 
natrix i żmija zygzakowata Vipera berus, występująca w trzech odmianach barwnych: brązowej, 
popielatej i czarnej. Osobliwością faunistyczną jest padalec zwyczajny Anguis fragilis (beznoga 
jaszczurka) występujący najczęściej w krainie dolin. Wybitnie ciepłolubnym gatunkiem jest rzadko 
spotykany w Bieszczadach gniewosz plamisty Coronella austriaca. Wąż ten występuje w otulinie 
Parku, zasiedlając głównie nasłonecznione tereny otwarte. Innym rzadkim gatunkiem spotykanym 
sporadycznie w Parku jest wąż Eskulapa Elaphe longissima, największy przedstawiciel fauny gadów 
w Polsce. Gad ten potrafi wspinać się po drzewach i krzewach. Poluje na gryzonie, płazy, małe gady 
i ptaki. Najbardziej znane centrum występowania węża Eskulapa w Bieszczadach zlokalizowane jest 
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w dolinie Sanu między Zalewem Solińskim a Dwernikiem. Jego populacja szacowana jest na ok. 200 
osobników. Dorosłe osobniki tego gatunku mogą osiągać nawet do 2 m długości. Potwierdzone 
stanowiska kolonii węża Eskulapa w rejonie Suchych Rzek stanowią prawdopodobnie część jedynej 
z najbardziej na północny-zachód wysuniętej części populacji tego gatunku w Polsce. 

Bieszczady i Bieszczadzki Park Narodowy są wybitną europejską ostoją ptaków. Z terenu BdPN 
wykazano łącznie 156 gatunków ptaków, w tym ok. 114 gatunków lęgowych i prawdopodobnie 
lęgowych oraz 42 gatunki ptaków przelotnych zalatujących. Charakterystyczny jest duży udział ptaków 
drapieżnych (19 gatunków), sów (6 gatunków) i dzięciołów (9 gatunków). 

Rozległe obszary leśne oraz tereny otwarte w dolinach sprawiają, że park zasiedla bogata fauna 
ptaków puszczańskich, do których należą m. in. orzeł przedni Aquila chrysaetos, orlik krzykliwy Aquila 
pomarina, puchacz Bubo bubo, puszczyk uralski Strix uralensis, włochatka Aegolius funereus, 
sóweczka Glaucidium passerinum i bocian czarny Ciconia nigra. Niektóre z nich osiągają w Parku 
swoje optimum występowania (orlik krzykliwy, puszczyk uralski). Ponadto znaczna powierzchnia 
starych drzewostanów z dużym udziałem dziuplastych drzew zapewnia egzystencję dużym i średnim 
dziuplakom - sowom (puszczyk uralski, puszczyk zwyczajny, sóweczka, włochatka) oraz dzięciołom 
(dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus, dzięcioł czarny Dryocopus martius, dzięcioł zielonosiwy 
Picus canus, krętogłów Jynx torquilla). W strefie połonin i polan szczytowych notuje się obecność 
gatunków typowo górskich i wysokogórskich, do których należą: płochacz halny Prunella collaris, 
siwerniak Anthus spinoletta oraz rzadko spotykany nagórnik skalny Monticola saxatilis. Do awifauny 
górskiej zaliczają się też gatunki żyjące w dolinach potoków górskich takie jak pluszcz Cinclus cinclus 
i pliszka górska Motacilla cinerea. W BdPN występują też liczebne populacje lęgowe derkacza Crex 
crex i czajki Vanellus vanellus zasiedlające tereny nieleśne w krainie dolin. Ponadto z BdPN 
udokumentowano 3 rewiry puchacza, oraz około 18 rewirów puszczyka uralskiego. Z terenu Parku 
podawane są również takie rzadkie gatunki jak rejestrowane pod koniec XX w. jak orzełek włochaty 
Aquila pennata czy gadożer Circaetus gallicus. Warto również wspomnieć o mniejszych ptakach 
należących do cennych gatunków lęgowych w BdPN jak np. muchołówka mała Ficedula parva czy 
muchołówka białoszyja Ficedula albicollis. 

Na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego występuje obecnie 60 gatunków ssaków. 
Największą wartość stanowi fauna dużych ssaków puszczańskich dla których teren Parku wraz 
z strefą otuliny stanowi obecnie ważną ostoję. Wśród najcenniejszych gatunków ssaków BdPN 
wymienić należy tzw. „gatunki specjalnej troski” takie jak: żubr Bison bonasus, niedźwiedź brunatny 
Ursus arctos, ryś Felis lynx, żbik Felis sylvestris oraz wydra Lutra lutra. Szacuje się, że na terenie 
Parku bytuje obecnie 16-18 osobników niedźwiedzia. Niedźwiedź prowadzi zwykle osiadły tryb życia 
zaś areały osobnicze niedźwiedzi wynoszą od 400 do 1 200 km2. Dorosłe osobniki w pozycji 
wyprostowanej mierzą - w zależności od płci - od 1,8 m do 3 m. Masa ciała waha się od 200 do 800 
kg. Niedźwiedzica wydaje na świat co dwa lata dwoje lub troje niedźwiadków. Opieka nad młodymi 
przypada samicy, podczas gdy dorosłe samce są samotnikami. Niedźwiedź dobrze pływa, a jego 
młode sprawnie wspinają się na drzewa. Jest aktywny nocą, dzień spędzając w barłogu zakładanym w 
młodnikach i nieprzebytych gąszczach leśnych. Jest zwierzęciem wszystkożernym. 

Kluczowe znaczenie dla zachowania równowagi w ekosystemach leśnych ma wilk Canis lupus 
regulujący liczebność jeleniowatych. W granicach BdPN występuje licznie wilk należący do populacji 
karpackiej obejmującej swoim zasięgiem Czechy, Słowację, Ukrainę, Węgry i Rumunię. Watahy 
wilków w Bieszczadach zajmują terytoria o powierzchni od 118 do 320 km2 (średnia - 179 km2). Dane 
monitoringowe wskazują, że w sezonie zimowym na teren BdPN zachodzą prawdopodobnie 4 watahy 
wilków o łącznej liczebności 26 osobników. Wilk osiąga długość około 100-150 cm, Basior (samiec) 
jest na ogół większy od wadery (samicy). W okresie rozrodu wilk jest zwierzęciem osiadłym. 

Obszar BdPN ma również duże znaczenie dla zachowania populacji dużych drapieżnych kotów: 
rysia i żbika. Gatunkiem sztandarowym dla BdPN jest ryś, największy europejski przedstawiciel 
rodziny kotowatych, długość ciała: 80-130 cm, ciężar: 20-30 kg. Ryś prowadzi samotniczy i skryty tryb 
życia. Jest gatunkiem terytorialnym, granice terytorium znakuje odchodami. Na miejsce pod legowisko 
wybiera niedostępne wykroty drzew, lub szczeliny skalne. Szybko biega na krótkich dystansach 
i doskonale wspina się na drzewa. Rewiry rysi obejmują 150-200 km2, w BdPN stwierdzono obecność 
7 osobników tego gatunku. 

Najliczniejszym gatunkiem wśród zwierząt kopytnych występujących w BdPN jest jeleń 
szlachetny Cervus elaphus. Występujący tu ekotyp zwany jeleniem karpackim cechuje wydłużony 
pysk z szeroką częścią nosową. Byki osiągają masę ciała ok. 200-250 kg, zaś łanie 80-120 kg. Poroże 
jelenia rośnie od marca do sierpnia i jest cenionym trofeum myśliwskim. Jesienią zwykle na przełomie 
sierpnia i września można z daleka usłyszeć donośne odgłosy ryczących byków rozpoczynające okres 
godowy jelenia zwany rykowiskiem. Przystępujący do rykowiska byk gromadzi wokół siebie stado łań 
(tzw. chmarę), o które konkuruje z innymi samcami. W rykowisku biorą udział tylko silne, zdolne do 
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rozrodu byki. Niektóre giną w rywalizacji lub odnoszą dotkliwe rany. Nierzadko też nie dochodzi do 
starcia, gdy jeden z konkurentów ustępuje pola silniejszemu. 

W Bieszczadach, w tym w granicach BdPN prowadzi się hodowlę restytucyjną żubra linii 
białowiesko-kaukaskiej. Żubr jest największym europejskim przedstawicielem kopytnych. Masa ciała 
samców waha się od 530 do 920 kg, samic zaś od 320 do 540 kg. Historia żubra w BdPN zaczyna się 
w 1963 r. kiedy to z ośrodka hodowli w Pszczynie przywieziono w Bieszczady, do leśnictwa Bereżki, 
dwa dorosłe byki, dwie krowy i trzy roczne byczki. W 1967 r. populacja żubrów w Bieszczadach liczyła 
21 osobników, w latach 1984–1985 było ich ponad 180, obecnie zaś liczebność tego zwierzęcia 
dochodzi do około 400 osobników. 

Za gatunek reintrodukowany można również uznać bobra Castor fiber, który to gatunek 
z powodzeniem został wprowadzony na teren BdPN od 1993 r. Obecnie stwierdza się występowanie 
bobra na 37 stanowiskach, głównie w rejonie Tarnawy. 

W ciągu ostatnich lat liczba gatunków ssaków stwierdzonych na terenie BdPN zwiększyła się aż 
o 12. Tak znaczny wzrost liczby gatunków wynika z intensywnych badań hiropterologicznych 
prowadzonych w latach 2009-2010 na potrzeby planu ochrony BdPN. Potwierdzono występowanie 
nowych gatunków nietoperzy: gacka szarego i brunatnego, mroczka późnego i podkowca małego, 
nocka Brandta - gatunków nie notowanych w granicach BdPN, ale stwierdzanych w Bieszczadach 
Zachodnich do 1995 r. Ponadto nowymi dla BdPN i Bieszczadów Zachodnich gatunkami są wykazane 
tu również nocek Alkathoe, nocek wąsatek, nocek łydkowłosy, karlik malutki i borowiaczek. 

 

Rys. 5.1.1.10. Hucułki pod Tarnicą, gm. Lutowiska 
(źródło: [35]) 

Realizowana przez BdPN zachowawcza hodowla konia huculskiego jest również ważnym 
elementem strategii ochronnej zarówno w aspekcie ochrony zanikającej rasy konia oraz jako element 
zachowania dziedzictwa kulturowego regionu. Populacja koni huculskich w Parku umożliwia wsparcie 
działań z zakresu aktywnej ochrony zbiorowisk nieleśnych. Działania te dotyczą bezpośrednio 
utrzymania siedlisk nieleśnych poprzez wypas oraz poprzez zagospodarowanie biomasy uzyskanej 
w zabiegu koszeń jako pasza i podściółka dla stada hodowlanego. W BdPN rozwija się obecnie 
turystyka konna, która funkcjonuje w oparciu o dwa ośrodki w Wołosatem i Tarnawie Niżnej. Rozwój 
tego rodzaju turystyki możliwy jest dzięki specjalnie wytyczonym szlakom konnym o łącznej długości 
ok. 150 km. Organizowane są również przejazdy zaprzęgami konnymi oraz jazdy na nartach za 
koniem w sezonie zimowym. Jeździectwo doskonale wpisuje się w karpacki krajobraz, w którym 
funkcjonowało ono od wieków umożliwiając podróże na znaczne odległości oraz transport towarów. 

Ochrona fauny 

Bieszczadzki Park Narodowy chroni obecnie formy krajobrazu Karpat Wschodnich, unikalne 
w skali kraju ekosystemy połoninowe oraz kompleksy leśne o charakterze puszczańskim stanowiące 
ostoje dużych ssaków i ptaków drapieżnych. Obszar Parku stanowi część Międzynarodowego 
Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie" oraz należy do obszaru natura 2000 Bieszczady - PLC 
180001. W 1998 r. Park otrzymał Dyplom Rady Europy w uznaniu osiągnięć w zakresie ochrony 
wyjątkowo cennych zasobów przyrodniczych. 

Ochronę fauny w Bieszczadzkim Parku Narodowym realizuje się poprzez ochronę ścisłą 
naturalnych ekosystemów leśnych i połoninowych. Ścisła ochrona obejmuje w Parku ostoje fauny 
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zabezpieczając w ten sposób siedliska niezbędne do egzystencji dużych drapieżników i fauny 
roślinożerców. Bieszczadzki Park Narodowy chroni bogatą faunę dużych drapieżników (ryś, wilk, 
niedźwiedź i żbik), charakterystycznych dla Karpat oraz ssaki kopytne (jeleń, sarna, dzik). Wśród 
zadań priorytetowych należy wymienić ochronę populacji dużych drapieżników oraz 
charakterystycznych gatunków górskiej fauny (traszka karpacka, traszka górska, kumak górski, 
salamandra plamista, pliszka górska, pluszcz, płochacz halny, siwerniak). Realizowana ochrona 
ekosystemów otwartych sprzyja zachowaniu bogatej awifauny w tym gatunków ptaków drapieżnych 
(orlik krzykliwy, trzmielojad, orzeł przedni, gadożer). Bieszczadzki Park Narodowy ma również 
znaczące osiągnięcia w działaniach na rzecz ochrony bobra europejskiego jako gatunku 
restytuowanego. 

Około 30 % obszaru objęte jest ochroną czynną, która koncentruje się głównie na obszarach 
użytkowanych lub znacząco przekształconych w przeszłości. Celem ochrony jest tu renaturalizacja 
zniekształconych ekosystemów bądź też utrzymanie cennych półnaturalnych ekosystemów nieleśnych 
w dolinach. Koncentrują się tu również istotne zabiegi z zakresu ochrony czynnej zwierząt (ochrona 
herpetofauny, ochrona entomofauny) w ramach tych działań tworzone są siedliska rozrodcze (oczka 
wodne) dla płazów i bezkręgowców wodnych. Duże znaczenie dla zachowania bioróżnorodności 
biologicznej Parku ma realizowana ochrona rzadkich gatunków bezkręgowców (chrząszcze, motyle, 
błonkówki), dla których prowadzi się mozaikowe koszenia i odkrzaczania wybranych powierzchni 
w celu powstrzymania sukcesji na terenach nieleśnych. 

5.1.2. MAGURSKI PARK NARODOWY(Magurski Park Narodowy) 

 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. Rada Ministrów 
podjęła decyzję o utworzeniu Magurskiego Parku Narodowego 24 listopada 1994 r., a Park rozpoczął 
swoją działalność 1 stycznia 1995 r. 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 19 439 ha Park chroni typowy krajobraz najniższej części polskich Karpat. 
Przed jego utworzeniem Beskid Niski nie był reprezentowany przez obszar chroniony najwyższej 
rangi. Między Parkami Narodowymi Karpat Zachodnich, a Bieszczadzkim Parkiem Narodowym 
w Karpatach Wschodnich istniała luka rozciągająca się na przestrzeni 190 km. Utworzenie MPN 
spowodowało jej wypełnienie. Park stanowi naturalne przedłużenie na zachód różnej rangi 
wielkoobszarowych obiektów ochrony przyrody województwa podkarpackiego. 
 W granicach Parku znalazł się reprezentatywny fragment Beskidu Niskiego z najlepiej 
zachowaną szatą roślinną i fauną. Położony w strefie przejściowej między Karpatami Zachodnimi 
i Wschodnimi obszar MPN jest skrzyżowaniem korytarzy ekologicznych. Gatunki górskie wschodnio- 
i zachodniokarpackie migrujące w przeciwnych kierunkach wzdłuż grzbietu Karpat napotykają na 
terenie Parku gatunki niżowe wchodzące w obniżenie Beskidu Niskiego. Takie nakładanie się różnych 
elementów geograficznych flory i fauny nadaje szacie roślinnej i faunie MPN swoisty i odmienny 
charakter. 
 Magurski Park Narodowy leży na obszarach włączonych w Europejską Sieć Ekologiczną Natura 
2000. Ma ona na celu zachowanie zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz 
charakterystycznych siedlisk przyrodniczych mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych 
całej Europy. Teren Parku znalazł się w granicach dwóch obszarów Natura 2000: Liczącego prawie 
152 000 ha obszaru specjalnej ochrony ptaków„Beskid Niski” PLB 180002 oraz „obszaru ochrony 
siedlisk” Ostoja Magurska PLH 180001, której powierzchnia nieznacznie przekracza 20 000 ha, 
a granice w większości pokrywają się z granicami Parku. 
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Rys. 5.1.2.1. Obszar Ochrony Ścisłej Zimna Woda, 
 gm. Krempna (źródło: [32]) 

Lasy 

Magurski Park Narodowy ma typowo leśny charakter, ze stosunkowo dobrze zachowaną 
roślinnością. Zbiorowiska naturalne zajmują 70 % powierzchni, a na pozostałym obszarze występuje 
głównie roślinność o charakterze półnaturalnym. Zbiorowiska leśne i zaroślowe zajmują ok. 95 % 
powierzchni Parku, co stanowi największy udział lasów wśród wszystkich parków narodowych 
w Polsce. W MPN stwierdzono występowanie 16 leśnych zbiorowisk roślinnych. Biorąc pod uwagę 
niewielkie zróżnicowanie wysokościowe Parku oraz małą zmienność podłoża geologicznego, liczba 
stwierdzonych zbiorowisk jest stosunkowo duża i świadczy o wysokich walorach oraz bogactwie szaty 
roślinnej. 

  

Rys. 5.1.2.2. Buczyna na Obszarze Ochrony Ścisłej 
Kamień, gm. Nowy Żmigród (źródło: [32]) 

Rys. 5.1.2.3. Kłopotnica, gm. Dębowiec (źródło: [32]) 

Zbiorowiska leśne Magurskiego Parku Narodowego odznaczają się dużą skalą zmienności - od 
drzewostanów przedplonowych objętych ochrona czynną, po drzewostany zbliżone do naturalnych, 
które można spotkać m. in. na obszarach ochrony ścisłej. 

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 
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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. 

Łąki 

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 i pastwiska 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 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 wiązówkowo-
bodziszkowe, z sitowiem leśnym, z miętą długolistną i sitem rozpierzchłym) występują w postaci 
małych płatów. 

 

Rys. 5.1.2.4. Sucha łąka (źródło: [32]) 

Roślinność torfowisk darniowych reprezentuje młaka kozłkowo-turzycowa z wełniankami. Na 
młakach śródleśnych i wilgotnych polanach występują ziołorośla górskie z lepiężnikiem białym, 
skrzypem olbrzymim oraz z kniecią i świerząbkiem, a nad Wisłoką i potokami z lepiężnikiem 
wyłysiałym i różowym. 

Osobną grupę tworzą zbiorowiska synantropijne, wśród których na szczególną uwagę zasługuje 
opisany po raz pierwszy z terenu Magurskiego Parku Narodowego zespół chabra miękkowłosego. 
Występuje on na miejscach dawnych cerkwi, cmentarzy, zabudowań wiejskich i jest charakterystyczny 
dla regionu zamieszkiwanego niegdyś przez Łemków i Bojków. 

Flora 

Obecnie ilość stwierdzonych gatunków roślin naczyniowych wynosi 771. Flora MPN ma 
charakter przejściowy między Karpatami Wschodnimi a Zachodnimi. Na terenie MPN stwierdzono 
występowanie 74 gatunków górskich, w tym 2 subalpejskie (omieg górski i modrzyk górski), 22 
ogólnogórskie (np.: przywrotnik płytkoklapowy, knieć błotna górska, cebulica dwulistna, kozłek 
trójlistkowy), 44 reglowe (np.: czosnek niedźwiedzi, żywiec gruczołowaty, miesiącznica trwała, 
paprotnik Brauna) oraz 6 podgórskich (np.: turzyca zwisła, wierzbówka nadrzeczna, września 
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pobrzeżna). Łącznie gatunki górskie stanowią 9,75 % całej flory MPN, co jest wartością typową dla 
niskich pasm beskidzkich. Dużą rolę we florze Parku odgrywają rośliny kserotermiczne (ciepłolubne), 
reprezentowane przez 58 gatunków. 

O wysokich walorach florystycznych Magurskiego Parku Narodowego świadczy występowanie 
64 gatunków objętych ochroną ścisłą i 11 częściową oraz występowanie 21 gatunków z rodziny 
storczykowatych. 

Fauna 

Magurski Park Narodowy obejmuje jedną z najbogatszych w Karpatach ostoi fauny leśnej, 
typowej dla piętra dolnoreglowego i pogórza. Fauna ma charakter przejściowy, miedzy Karpatami 
Zachodnimi i Wschodnimi, przy czym cechy wschodniokarpackie są silniej zaznaczone. Zauważa się 
tutaj prawie całkowity brak elementów wysokogórskich, co wiąże się z niewielką wysokością 
tutejszych gór. 

Na terenie Parku faunę ssaków reprezentuje 55 gatunków. Z tzw. dużych ssaków do 
najpospolitszych w Parku należą sarny, jelenie, dziki i lisy. Dość nietypowym gatunkiem jak na teren 
górski jest łoś, występujący od 1979 r. w Beskidzie Niskim. Innymi interesującymi gatunkami są bóbr, 
wydra i borsuk. Bóbr występuje w liczbie ok. 15 rodzin i jego sytuacja jest stabilna. W ostatnich latach 
obserwujemy wzrost jego liczebności w całym obszarze występowania w kraju. Podobne zmiany 
następują w populacji wydry. Sądzi się, że w ciągu ostatnich 10 lat powiększyła swą liczebność, 
jednak stan populacji magurskiej nie jest dokładnie rozpoznany. W przypadku borsuka liczebność 
w Parku oceniana jest na ok. 60 osobników. Z rzędu owadożernych na terenie Parku stwierdzono 
występowanie 9 gatunków, z których najliczniejszym jest ryjówka aksamitna. Rząd gryzoni 
reprezentuje na terenie Parku 17 gatunków, a nietoperzy 10. 

Największa wartość przyrodnicza Magurskiego Parku Narodowego wynika z obecności dużych 
drapieżników. Gatunkami najbardziej zagrożonymi i wymagającymi specjalnej troski są ryś i żbik. Ten 
ostatni należy w kraju do zwierząt ginących, jego jedyne znane stanowiska położone są w Karpatach. 
Ryś w Polsce jest również zwierzęciem rzadkim, ale oprócz Karpat występuje także w pn-wsch. części 
kraju. W Parku jego liczebność oceniana jest na ok. 3 osobniki. Gatunkiem bardzo nielicznym w MPN 
jest niedźwiedź brunatny. Jego sytuacja jest jednak dość stabilna, dzięki stosunkowo silnej populacji 
w całych polskich Karpatach (ok. 100 osobników). Innym dużym ssakiem drapieżnym Parku jest wilk.  

  

Rys. 5.1.2.5. Wilk (źródło: [32]) Rys. 5.1.2.6. Niedźwiedź z fotopułapki (źródło: [32]) 

Monitoring tego gatunku potwierdza występowanie dwóch watach, zachodzących na ten obszar 
gdzie część areałów leży w sąsiednich nadleśnictwach i graniczącą bezpośrednio z Parkiem Słowacją. 
Jego liczebność jest zmienna z uwagi na fakt że na Słowacji wilk jest gatunkiem łownym. 
Najważniejszym zadaniem MPN jest zachowanie drożności korytarza migracyjnego obejmującego 
jego teren, który zapewnia łączność między populacjami dużych drapieżników w Bieszczadach 
i zachodniej części Karpat. 

Na terenie Magurskiego Parku Narodowego stwierdzono 160 gatunków ptaków z czego 117 
gatunków należy do lęgowych. Do najciekawszych elementów awifauny lęgowej należą ptaki 
szponiaste. Z 19 gatunków gniazdujących w Polsce, 13 występuje w Karpatach, a 8 z nich gnieździ się 
w MPN. Najliczniejszy jest myszołów, którego zagęszczenie wynoszące ok. 60 par/100 km2 
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powierzchni Parku, należy do najwyższych w kraju. Drugim pod względem liczebności ptakiem 
drapieżnym jest orlik krzykliwy. Gatunek ten - umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt - 
gnieździ się na tym terenie w liczbie około 30 par. Na obszarze Parku gnieździ się też jedna para orła 
przedniego, gatunku, którego cała polska populacja aktualnie szacowana jest na ok. 30 par. 

 

Rys. 5.1.2.7. Orlik krzykliwy (źródło: [32]) 

Najliczniejszą sową w Parku jest puszczyk uralski, którego populacja oceniana jest na 60-80 
par. Drugim pod względem liczebności jest puszczyk zwyczajny. We fragmentach dobrze 
zachowanych jedlin spotkać można sóweczkę i włochatkę. 

Buczyny i łęgi bogate w martwe drewno sprzyjają licznemu występowaniu dzięciołów 
białogrzbietych. Podobne siedliska stanowią również ważne miejsce występowania muchołówek 
małych i białoszyich. Strumienie i rzeki Magurskiego Parku Narodowego są miejscem występowania 
awifauny górskiej: pliszki górskiej i pluszcza. 

Edukacja i turystyka 

W 2000 r., tuż obok budynku Dyrekcji w Krempnej, rozpoczęto budowę Ośrodka Edukacyjnego 
wraz z Muzeum MPN. Budowę zakończono 30 września 2003 r. i Ośrodek oddano do użytku.  

 

Rys. 5.1.2.8. Ośrodek edukacyjny Magurskiego Parku 
Narodowego w Krempnej (źródło: [32]) 

W 2004 r. był wyposażany i następnie został udostępniony do działalności edukacyjnej. Obecnie 
w Ośrodku znajduje się ekspozycja przyrodnicza prezentująca przyrodę Parku w formie dioram. Każda 
z nich wiernie odwzorowuje wybrany fragment Parku w kolejnych porach roku, co razem z naturalnymi 
dźwiękami tworzy niezwykły spektakl przyrodniczy. Wystawę można zwiedzać przez cały rok 
w godzinach pracy Ośrodka. 
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Magurski Park Narodowy jest również udostępniany do turystyki. Przez jego teren przebiegają 
szlaki turystyczne, które umożliwiają zwiedzającym obserwowanie przyrody Parku i podziwianie jego 
specyficznego krajobrazu. Na obszarze Magurskiego Parku Narodowego istnieją także 3 ścieżki 
przyrodnicze, na których umiejscowiono przystanki wskazujące na szczególne walory przyrodnicze 
i edukacyjne danego miejsca. 

5.2. BUDOWA DRÓG SZYBKIEGO RUCHU A OCHRONA CENNYCH 
PRZYRODNICZO OBSZARÓW PODKARPACIA (Magdalena Sztaba - Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie) 

Polska z racji położenia w centralnej części Europy stanowi terytorium, przez które prowadzą 
międzynarodowe szlaki komunikacyjne łączące wschód z zachodem oraz północ z południem 
kontynentu. Położenie to można rozpatrywać w kategoriach szansy rozwoju, jednocześnie pamiętając, 
że pociąga za sobą szereg zagrożeń dla środowiska przyrodniczego. Wiele dróg w Polsce, będąc 
szlakami tranzytowymi, przechodzi bowiem przez tereny cenne przyrodniczo jak lasy, mokradła, 
przecina główne korytarze ekologiczne oraz lokalne szlaki migracji zwierząt. 

Rozbudowa infrastruktury drogowej może generować szereg różnorodnych, negatywnych 
oddziaływań na środowisko przyrodnicze, z których wymienić należy chociażby wzrost śmiertelności 
różnych gatunków na drogach w wyniku kolizji z pojazdami, czy też zmianę jakości, fragmentację 
a nawet całkowitą utratę siedlisk tych gatunków. Jednak jedną z najpoważniejszych ekologicznych 
konsekwencji rozwoju inwestycji liniowych, do których należą drogi szybkiego ruchu, jest ograniczenie 
swobodnego przemieszczania się organizmów w przestrzeni krajobrazowej w wyniku powstania barier 
ekologicznych. Większość negatywnych skutków środowiskowych barierowego odziaływania dróg 
wynika z trwałego podziału siedlisk na mniejsze fragmenty z utrudnionym kontaktem pomiędzy 
zamieszkującymi je osobnikami (nie tylko prowadzącymi lądowy tryb życia, ale także obdarzonymi 
zdolnością lotu jak owady, nietoperze, drobne ptaki). Tak powstała fragmentacja środowiska 
doprowadza do izolacji populacji gatunków i zamieszkiwanych przez nie terenów, ogranicza 
możliwości wykorzystywania areałów osobniczych zwierząt, doprowadza do zahamowania lub 
ograniczenia migracji i wędrówek dalekiego zasięgu (związanych np. ze zdobywaniem pożywienia, 
szukaniem bezpiecznego schronienia, dostępu do miejsc rozrodu itp.), utrudnia rozprzestrzenianie się 
gatunków i kolonizację nowych siedlisk, ogranicza przepływ genów i obniża wewnątrzpopulacyjną 
zmienność genetyczną, a w konsekwencji przyczynia się do zamierania lokalnych populacji. 

Nie sposób wymienić jednej grupy organizmów szczególnie narażonej na niekorzystne 
oddziaływania ze strony dróg szybkiego ruchu. Właściwie wszystkie elementy środowiska 
przyrodniczego znajdujące się w minimalnej odległości ok. 0,5 km (najczęstszy zasięg hałasu 
o natężeniu 50 dB), a w niektórych przypadkach występujące także w większych odległościach, 
narażone są na szkodliwy wpływ omawianego rodzaju przedsięwzięć. Co więcej, szkodliwość 
inwestycji drogowych (np. poprzez wzrost natężenia ruchu na odcinkach zbierających ruch 
skumulowany z różnych dróg lub poprzez stymulowanie procesów urbanizacyjnych) może przejawiać 
się w odległości nawet kilkudziesięciu kilometrów od analizowanego przedsięwzięcia. 

Minimalizacja negatywnego wpływu generowanego przez infrastrukturę drogową jest trudna, 
w szczególności w sytuacjach, gdy łagodzenie skutków jednych oddziaływań pociąga za sobą 
zwiększenie szkodliwego wpływu pochodzącego z innego źródła. Taka sytuacja może mieć miejsce 
np. w sytuacji gdy ograniczenie śmiertelności na drodze poprzez szczelne jej wygrodzenie potęguje 
efekt barierowy w stosunku do zwierząt przemieszczających się na drugą stronę pasa drogowego. 

Mimo tych i wielu innych trudności, działania minimalizujące mające na celu zmniejszenie 
zagrożenia ze strony infrastruktury drogowej w stosunku do środowiska przyrodniczego stanowią 
niezbędną komponentę strategii zrównoważonego transportu. Środki służące zmniejszaniu liczby 
wypadków z udziałem zwierząt i zapewniające bezpieczne przejście na drugą stronę pasa drogowego 
stosuje się od dziesięcioleci. Jednak aby rozwiązania te rzeczywiście przyczyniały się do stworzenia 
zrównoważonego lub „przyjaznego środowisku” systemu transportowego, same muszą być skuteczne. 
Źle zaprojektowane działania w niewielkim stopniu łagodzą lub minimalizują skutki oddziaływania 
dróg, a nawet mogą potencjalnie zaburzać naturalne procesy, jak na przykład wzorce przemieszczeń 
zwierząt w krajobrazie, co z kolei może prowadzić do nadmiernego przegęszczenia wybranych 
terenów i zwiększonej wymieralności populacji. 

Zależnie od szerokości budowanej drogi oraz natężenia ruchu, dla którego jest przystosowana, 
możliwość przekroczenia jej przez zwierzęta będzie w różnym stopniu utrudniona. W przypadku, gdy 
stanie się barierą nie do pokonania konsekwencją może okazać się redukcja liczebności populacji 
osobników. Zwierzęta tak jak i ludzie, potrzebują przestrzeni dla zaspakajania swoich potrzeb, której 
wielkość jest bardzo zróżnicowana i uzależniona od wymagań poszczególnych gatunków. 
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Przykładowo, dla sarny wystarczy areał o wielkości 0,7 km2, dla kuny 2 km2, zaś wataha wilków będzie 
potrzebowała terytorium o powierzchni ok. 230 km2. Zwierzęta przemieszczają się codziennie 
w ramach swoich areałów poszukując pokarmu, korzystając ze schronień bądź znakując terytorium. 
Możliwość przemieszczania się (migracji) pomiędzy tymi areałami np. w celu sezonowej zmiany 
żerowiska, poszukiwań partnera do rozrodu lub miejsca na wydanie na świat potomstwa, które po 
jakimś czasie opuści rodziców i również podejmie poszukiwania nowych terenów do osiedlenia się, 
może zadecydować o przetrwaniu populacji. 

Jedną z największych śmiertelności na drogach odnotowuje się wśród płazów, poruszających 
się powoli podczas sezonowych, masowych migracji - większość gatunków tej grupy fauny 
(batrachofauny) żyje i zimuje na lądzie, często z dala od zbiorników wodnych, w których się rozmnaża; 
po zimowej hibernacji dorosłe osobniki migrują do najbliższych zbiorników w celu odbycia godów, 
nierzadko na trasie wędrówek napotykając przeszkody w postaci ruchliwej drogi. Istotnie, lokalizacja 
dróg w pobliżu miejsc rozrodu płazów stanowi przyczynę znacznych strat wśród tej grupy zwierząt. 
Przykładowo, według szacunkowych obliczeń przeprowadzonych w Dani w latach 1964-1965 na 
drogach zginęło 6 milionów dorosłych osobników płazów, a podkreślić należy, że liczba zabitych na 
drogach osobników dorosłych jest najczęściej wielokrotnie niższa niż osobników młodocianych, 
opuszczających zbiorniki wodne niedługo po przeobrażeniu. W przypadku poszczególnych gatunków, 
jak dowodzą wyniki badań z wielu regionów Europy, największe straty na drogach ponosi ropucha 
szara, głównie z tego względu, że osobniki tego gatunku, liczne i powszechnie występujące w całej 
Europie, poruszają się bardzo wolno (ropuchy kroczą, w przeciwieństwie do żab, które skaczą). 

 

Rys. 5.2.1. Rzekotka drzewna (źródło: [38]) 

Zagrożenie dla płazów stanowi także degradacja ich siedlisk rozrodczych, znajdujących się 
w pobliżu pasa drogowego, w wyniku przenikania doń zanieczyszczeń z jezdni. Powodem masowej 
śmiertelności tych zwierząt mogą być również niewłaściwe rozwiązania konstrukcyjne różnego typu 
studni i innych elementów systemów odwadniających (niezabezpieczone studzienki, umocnienie 
rowów przy pomocy tzw. korytek krakowskich itp.) stanowiące tzw. antropogeniczne pułapki dla 
wpadających do nich osobników; nawet próg o wysokości 10 cm dzielący od wyjścia z takiej pułapki 
może się okazać barierą nie do pokonania. 

W celu ograniczenia śmiertelności płazów, których siedliska (areały osobnicze) zostały przecięte 
przez drogę, a także aby zachować ciągłość siedlisk tych zwierząt, ich szlaków migracji i korytarzy 
dyspersji, budowane są przejścia umożliwiające bezpieczne przemieszczenie się zwierząt na drugą 
stronę jezdni. Najważniejszym czynnikiem decydującym o skuteczności tego rodzaju obiektów jest 
przede wszystkim ich lokalizacja; nawet najlepsze przejścia pod względem konstrukcyjnym 
zlokalizowane poza obszarami ważnymi dla fauny nigdy nie osiągną odpowiedniej skuteczności 
ekologicznej. Parametry i rozwiązania konstrukcyjne przejść również powinny być dostosowane do 
wymagań poszczególnych gatunków, z myślą o których zostały zaprojektowane (przykładowo, dla 
małych zwierząt, w tym płazów, najskuteczniejsze będą przejścia dolne zespolone z ciekiem). 
W projekcie przejść należy uwzględnić takie aspekty jak odpowiedni dobór parametrów przekroju 
przepustu ograniczający zbyt intensywne przewietrzanie wnętrza, właściwe ukształtowanie pokrycia 
powierzchni przejścia, jego nawadnianie, odprowadzanie nadmiaru wody itd. Ponadto, by przejścia 
spełniały swoją funkcję niezbędna jest budowa w ich najbliższym otoczeniu ogrodzeń ochronno-
naprowadzających, chroniących przed wtargnięciem organizmów na jezdnię i jednocześnie 
naprowadzających osobniki do tych przejść (dodatkowo ogrodzenia te mają także za zadanie 
zapobiegać przedostawaniu się zwierząt do obiektów stanowiących pułapki antropogeniczne). 
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Sieć planowanych oraz znajdujących się w trakcie realizacji dróg szybkiego ruchu w Polsce, 
w tym biegnących przez teren województwa podkarpackiego, stanowi zagrożenie nie tylko dla 
drobnych i wolno poruszających się organizmów, takich jak płazy. Drogi w wielu miejscach przecinają 
obszary występowania dużych ssaków i ich naturalne, odwieczne korytarze migracyjne. Korytarze te 
ciągną się ze wschodu na zachód Europy, w dużej części wzdłuż dolin rzecznych i większych 
kompleksów leśnych. Duże ssaki migrują nimi przez wiele lat wykorzystując szlaki, które dobrze znają 
i które zapewniają im pokarm i bezpieczeństwo. 

 

Rys. 5.2.2. Fragment Kotliny Sandomierskiej (źródło: [38]) 

Polska jest jednym z nielicznych krajów Europy, w którym zachowały się dość liczne populacje 
wilka. Ze względu na swe geograficzne położenie nasz kraj stanowi łącznik pomiędzy obszarami 
leśnymi wschodniej Europy, gdzie występują dobrze zachowane populacje tego drapieżnika, 
a kompleksami leśnymi Europy Zachodniej, gdzie populacje te są znacznie uszczuplone. Do niedawna 
główną barierę uniemożliwiającą łączność między populacjami wilków w różnych częściach Polski 
stanowiły wielkie obszary upraw rolnych. Obecnie większego znaczenia nabiera rosnące natężenie 
ruchu samochodowego, zabudowa oraz plany rozbudowy sieci dróg ekspresowych i autostrad. Drogi 
te, zgodnie z obowiązującymi standardami i wymogami bezpieczeństwa, będą na znacznych 
odcinkach ogrodzone, co oznacza niemal całkowitą barierę antropogeniczną w przemieszczaniu się 
wszystkich zwierząt, w tym wilków. Jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie środki zaradcze, polska 
populacja tych ssaków w niedługim czasie zostanie silnie ograniczona do przygranicznych obszarów 
we wschodniej części Polski. 

Badania zespołu prof. Bogumiły Jędrzejewskiej z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży 
we współpracy ze Stowarzyszeniem dla Natury „Wilk”, Instytutem Nauk o Środowisku UJ, Instytutu 
Ochrony Przyrody PAN, Muzeum i Instytutu Zoologii PAN oraz naukowcami z Włoch i Danii wykazały 
istnienie wyraźnej struktury genetycznej w populacji polskich wilków. Najbardziej widoczna różnica 
zaznacza się pomiędzy wilkami w Karpatach i na niżu Polski, podczas gdy najbliższe genetycznie są 
osobniki zamieszkujące rozległe puszcze północno-wschodniej części naszego kraju oraz zachodnią 
Polskę i wschodnie Niemcy. Wynika stąd, że za kluczowy aspekt ochrony wilków należy uznać 
utrzymanie funkcjonalności korytarzy ekologicznych łączących populacje z zachodniej Polski ze 
źródłową wschodnią grupą tych drapieżników. 

Zarówno już istniejące jak i dopiero budowane w naszym kraju drogi szybkiego ruchu, w tym 
w województwie podkarpackim, kolidują z najlepiej zachowanymi w Europie siedliskami oraz 
przecinają paneuropejskie korytarze rozprzestrzeniania się fauny. Dlatego budowa odpowiedniej 
liczby właściwe zlokalizowanych i zaprojektowanych przejść dla dużych i średnich zwierząt będzie 
decydująca dla utrzymania i rozwoju populacji ssaków o najwyższych wymaganiach siedliskowych 
w skali kontynentalnej (takich jak wilk). Najlepsze efekty dają przejścia dolne, o szerokości co najmniej 
20 m i wysokości 3-4 m. Szansa ich wykorzystywania przez zwierzęta wzrasta, jeżeli zostaną 
zintegrowane z ciekami wodnymi pod warunkiem, że ich szerokość będzie większa niż szerokość 
cieku. Zwykle najlepsze i najtańsze rozwiązanie stanowi połączenie budowy dolnego przejścia dla 
zwierząt z budową obiektu mostowego. Przejścia górne są trudniejsze do wykonania i zwykle bardziej 
kosztowne. Ich optymalna szerokość powinna wynosić ok. 80 m; wymagają one właściwego 
ukształtowania i obsadzenia roślinnością (tzw. zielone mosty). Niezależnie od rodzaju projektowanych 
przejść kluczowa jest ich lokalizacja i liczba; np. na terenach wykorzystywanych przez wilki powinny 
być one rozmieszczone nie rzadziej niż co 1-2 km. 
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Do jednej z głównych uciążliwości dla środowiska przyrodniczego, związanych z budową dróg 
należy hałas komunikacyjny. W celu jego zmniejszenia stosuje się dźwiękochłonne (akustyczne) 
ekrany, często wykonane ze szkła lub innego transparentnego tworzywa. Ekrany takie stanowią 
poważne zagrożenie dla ptaków (bez wyjątków, zarówno tych pospolitych, jak również rzadkich 
i zagrożonych), które rozbijają się o przezroczyste powierzchnie. Przyczyną tego zjawiska jest przede 
wszystkim sama przejrzystość tworzywa, którego ptaki nie postrzegają jako bariery, jak również 
odbijanie się w szybach pobliskich drzew, krzewów, trawy, nieba, chmur (tzw. efekt lustra) 
sprawiające, że ptaki traktują te obiekty jako potencjalne miejsca odpoczynku, żerowania i zmierzają 
w ich stronę. Rosnąca liczba przypadków kolizji ptaków dowodzi, że poza niszczeniem ich siedlisk, 
jest to drugi co do wielkości czynnik śmiertelności awifauny na świecie - z opublikowanych danych 
wynika, że tylko w USA w ten sposób rocznie ginie około miliarda ptaków. Liczba ta niestety utrzymuje 
się na stałym poziomie. Metoda naklejania sylwetek ptaków na przezroczyste ekrany akustyczne, 
mająca w naszym kraju powszechne zastosowanie, jest nieskuteczna. Obecnie za jedno 
z najlepszych rozwiązań odstraszających ptaki uważa się zastosowanie wzorów geometrycznych. 

W województwie podkarpackim do dróg stanowiących największe zagrożenie dla środowiska 
przyrodniczego należą obecnie realizowane: autostrada A-4 i droga ekspresowa S-19. Jednak również 
drogi niższego rzędu (krajowe, wojewódzkie) wnoszą istotny wkład w kumulowanie się oddziaływań ze 
strony zagęszczającej się sieci infrastruktury drogowej. 

Autostrada A-4 to najdłuższa z zaplanowanych w Polsce autostrad. Docelowo połączy granicę 
z Niemcami w Zgorzelcu z polsko-ukraińskim przejściem granicznym w Korczowej. Cała będzie mieć 
670 km długości. Na odcinku biegnącym przez województwo podkarpackie stanowi barierę dla 
funkcjonowania korytarzy ekologicznych. Wyznaczona trasa przecina bowiem obszar węzłowy sieci 
ECONET-POLSKA o randze krajowej - Dolina Środkowego Sanu, a także kilkakrotnie przechodzi 
przez najważniejsze dla dużych zwierząt korytarze ekologiczne: Korytarz Południowo-Centralny 
o randze europejskiej (który na terenie województwa podkarpackiego łączy Roztocze z Lasami 
Janowskimi) oraz Korytarz Południowy (biegnący od Bieszczadów w kierunku północno-zachodnim).  

Droga ekspresowa S-19 przebiegać będzie przez wschodnie tereny kraju od przejścia 
granicznego z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej do przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. 
Łączna jej długość wyniesie ok. 570 km. Największe zagrożenia i konflikty przyrodnicze związane 
z budową tej drogi w województwie podkarpackim dotyczą przecięcia korytarzy o znaczeniu krajowym 
na odcinkach: Nisko-Jeżowe, Nienadówka-Stobierna, Babica-Połomia, Jawornik-Lutcza oraz Równe-
Dukla, a także przecięcia korytarzy ekologicznych o znaczeniu międzynarodowym na odcinkach: 
Domaradz-Jasienica Rosielna oraz Dukla-Barwinek. Aktualnie w województwie podkarpackim 
w budowie znajdują się tylko dwa odcinki: Rzeszów Wschód-Stobierna oraz Rzeszów Zachód-
Świlcza, na których droga ta przecina korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadregionalnym łączący 
Lasy Lubaczowskie i Puszczę Sandomierską - szlak migracyjny wykorzystywany przez duże ssaki 
oraz ssaki drapieżne takie jak wilk i ryś. 

Wyżej wymienione drogi oprócz ponadregionalnych korytarzy ekologicznych przecinają także 
wiele lokalnych szlaków migracji zwierząt, przykładowo w dolinie Świerkowca i Wisłoka (S-19), czy 
w dolinie rzek Osina i Szlachcianka (A-4). Należy jednak pamiętać, iż barierę na trasie lokalnych 
migracji organizmów stanowią również drogi niższego rzędu, np. przebiegająca w większości przez 
tereny leśne oraz przez dolinę potoku Jagoda projektowana w ciągu drogi krajowej nr 77 obwodnica 
Leżajska, przecinająca dolinę Wisły droga wojewódzka nr 764, czy biegnąca wzdłuż obszaru 
mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Dolnego Sanu PLH180020 i w jego bezpośrednim lub 
bliskim sąsiedztwie obwodnica Stalowej Woli i Niska. 

Aby zminimalizować barierowe oddziaływanie ze strony ww. dróg i ułatwić przemieszczanie się 
zwierząt na drugą stronę jezdni zaprojektowano sieć przejść o lokalizacji wpisanej w szlaki migracji 
różnych organizmów. I tak, przykładowo, dla małych zwierząt (w tym płazów) na podkarpackim 
odcinku autostrady A-4 wybudowanych zostanie łącznie kilkadziesiąt przepustów o konstrukcji 
przystosowanej do pełnienia funkcji ekologicznych, przeważnie zintegrowanych z ciekami 
i wyposażonych w obustronne, ziemne półki wyniesione ponad zwierciadło wody. Aby przejścia te były 
skuteczne, zostaną zintegrowane z systemem płotków ochronno-naprowadzających (funkcję 
naprowadzającą pełnić będą przede wszystkim nasadzenia zieleni). 

Przejścia na drugą stronę pasa drogowego zostały również zaprojektowane z myślą 
o większych zwierzętach. W tym celu powstaną przejścia zarówno dolne (przeważnie zespolone 
z ciekami), jak i górne (m.in. tzw. zielone mosty). Na powierzchniach przejść górnych oraz powyżej 
wlotów przejść dolnych zostaną rozmieszczone ekrany przeciwolśnieniowe, zabezpieczające 
zwierzęta przed oślepieniem przez jadące autostradą pojazdy. Obiekty mostowe przekraczające cieki 
wodne (w tym np. budowane w ciągu autostrady A-4 mosty przez rzekę Wisłok i San) zostaną 
wykonane w sposób umiejscawiający podpory poza nurtem, zapewniając swobodny przepływ wód 
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oraz umożliwiając utrzymanie ciągłości systemu brzegowego rzeki, w tym migracji fauny wzdłuż doliny 
rzecznej. Przykładowo, swobodne przemieszczanie się wszystkich gatunków zwierząt (zarówno 
małych jak i dużych rozmiarów) w dolinie rzek Mrowla i Wisłok w kierunku północ-południe umożliwią 
2 duże przejścia wybudowane w ciągu autostrady A-4. Korzystanie z tych przejść uatrakcyjni szata 
roślinna dolin ww. rzek, stanowiąca naturalną osłonę dla migrujących zwierząt. W ciągu drogi S-19, 
przecinającej korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadregionalnym wykorzystywany przez duże ssaki 
oraz ssaki drapieżne (takie jak wilk i ryś), zostaną wybudowane m.in. przejścia górne i dolne 
zespolone z przejazdem drogowym, obiekty mostowe (w tym na ciekach takich jak m.in. potok 
Świerkowiec, rzeka Wisłok i Mrowla, starorzecze Wisłoka), estakady (m.in. nad m. Przybyszówka 
w dolinie rzeki Przywry) oraz wiadukty. Budowa ww. przejść nie tylko zminimalizuje niekorzystne 
oddziaływanie tych dróg jako bariery migracyjnej, lecz także dodatkowo w przypadku autostrady A-4 
na odcinku Rzeszów Centralny-Rzeszów Wschodni złagodzi skumulowane oddziaływanie barierowe 
wynikające z budowy planowanej trasy w pobliżu lotniska. Co więcej, obiekty mostowe takie jak 
przykładowo most na Wiśle w ciągu drogi wojewódzkiej nr 764, z obustronnymi 
kilkudziesięciometrowymi odcinkami terasy zalewowej, zagwarantują możliwość utrzymania ciągłości 
korytarza ekologicznego dostępnego dla wszystkich grup zwierząt, w tym gatunków wodnych 
(zapewni to lokalizacja filarów poza nurtem rzeki). Istotnym rozwiązaniem chroniącym zasoby 
przyrodnicze w związku z budową autostrady A-4, będzie także, i tu kolejny przykład, pozostawienie 
w korycie rzeki Wisłoki odsypiska tworzącego cenne siedliska dla hydrofauny, np. dla bezkręgowców 
takich jak małże. 

Szczególne działania ochronne podjęto w miejscu, w którym autostrada A-4 przecina rzekę San 
na odcinku znajdującym się w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Rzeka San 
PLH180007. Obszar ten, wyodrębniony w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, 
wyznaczony został dla zachowania siedlisk oraz cennych przyrodniczo zespołów i gatunków 
ichtiofauny, w skład której wchodzi 10 gatunków wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej 
(1992). Głównym zagrożeniem dla tego obszaru, wiążącym się z przekroczeniem rzeki San, jest 
stworzenie bariery ograniczającej przemieszczanie się organizmów zarówno bytujących w wodach tej 
rzeki jak i poruszających się wzdłuż jej koryta (cała dolina Sanu stanowi korytarz ekologiczny 
o znaczeniu międzynarodowym). Ponadto, podczas prac budowlanych może dojść do zanieczyszczeń 
wód używanymi materiałami oraz ich okresowego zmętnienia. W celu uniknięcia tych oddziaływań 
budowę mostu zaplanowano nad całą szerokością OZW Rzeka San PLH180007 z podporami 
umiejscowionymi poza granicami tego obszaru Natura 2000 (tzw. most poszerzony). Również 
zaplecze budowy, bazy materiałowe oraz parkingi sprzętu i maszyn zlokalizowane zostaną poza tym 
obszarem. Pozwoli to wyeliminować zagrożenia ze strony bezpośredniego zniszczenia lub 
uszczuplenia siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, efektu barierowego oraz lokalnego 
przekształcenia koryta rzeki. Most ten stworzy także dolne przejście dla zwierząt. 

W celu zmniejszenia kolizyjności ptaków z ekranami akustycznymi ustawionymi na poboczach 
wszystkich ww. dróg, na przezroczystych ekranach zostaną umieszczone znaki graficzne w postaci 
poziomych lub pionowych pasów odstraszające ptaki. W pasie zieleni przydrożnej nie będą stosowane 
gatunki mogące stanowić bazę pokarmową, i tym samym przywabiające przedstawicieli tej grupy 
zwierząt. Płaska konstrukcja obiektów mostowych, pozbawiona lin nośnych i pylonów, zastosowanie 
farby z komponentem ultrafioletowym do pomalowania konstrukcji mostów również zmniejszy ryzyko 
kolizji ptaków z tymi obiektami, zaś zimne, niskosodowe oświetlenie mostów (w najmniejszym stopniu 
zwabiające owady) zminimalizuje ryzyko kolizji nie tylko ptaków, lecz także innych grup zwierząt, 
np. nietoperzy żywiących się zwabianymi przez sztuczne światło owadami. 

Należy podkreślić, iż ww. drogi zostały zaprojektowane tak, by ich lokalizacja omijała cenne 
przyrodniczo tereny jak łęgi, mokre łąki, łąki selernicowe, turzycowiska, doliny cieków wodnych, czy 
stanowiska gatunków chronionych. W tych przypadkach, gdy ominięcie walorów przyrodniczych nie 
jest możliwe, lub znajdą się one w pobliżu projektowanej trasy, podejmowane zostają działania 
ochronne obejmujące przede wszystkim lokalizację zapleczy budowy, baz materiałowych, placów 
postojowych, parkingów sprzętu itp. poza cennymi przyrodniczo terenami (dokładny wybór tych miejsc 
dodatkowo poprzedzany jest konsultacjami z nadzorem przyrodniczym, przy czym w pierwszej 
kolejności wykorzystywane są obszary o niewielkiej wartości przyrodniczej, np. istniejące place 
utwardzone). Cenne siedliska przyrodnicze takie jak łęgi wierzbowo-topolowe i olszowo-jesionowe 
porastające brzegi cieków, zostają dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi 
poprzez zastosowanie drewnianego ogrodzenia, a po zakończeniu prac dodatkowo odgrodzone 
pasem zarośli wierzby wiciowej. W przypadku konieczności uszczuplenia cennych przyrodniczo 
siedlisk (przewiduje się taką opcję np. w odniesieniu do łęgu występującego wzdłuż obydwu brzegów 
rzeki San na trasie obwodnicy Stalowej Woli), zniszczenia takie zostają ograniczone do niezbędnego 
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minimum (w przytoczonym przykładzie siedlisko łęgowe dodatkowo zostanie odbudowane poprzez 
dogęszczenie roślinnością dostosowaną do warunków siedliskowych). 

Oprócz powyżej scharakteryzowanych rozwiązań chroniących zasoby przyrodnicze, do kanonu 
działań ochronnych i minimalizujących negatywny wpływ dróg na środowisko przyrodnicze wpisać 
należy także wykonywanie poszczególnych etapów prac w terminach dostosowanych do biologii danej 
grupy organizmów. Wycinka drzew kolidujących z trasą projektowanych pasów drogowych 
przeprowadzona zostanie poza okresem lęgowym ptaków (w tym wycinka starych, dziuplastych drzew 
dodatkowo zostaje poprzedzona kontrolą entomologa i chiropterologa w celu stwierdzenia, czy drzewa 
te nie są zasiedlone przez chronione gatunki owadów i nietoperzy). Likwidacja zastoisk wodnych 
będących siedliskami batrachofauny, jak również budowanie zastępczych oczek wodnych dla płazów 
przenoszonych z terenu zajętego pod budowę drogi (taki scenariusz przewiduje się np. przy budowie 
obwodnicy Leżajska w pobliżu potoku Jagoda) odbędzie się poza terminem rozrodu i zimowania 
płazów, pod nadzorem herpetologicznym. Prace budowlane mające miejsce w obrębie koryt cieków, 
takie jak umocnienie brzegów, w szczególności towarzyszące budowie obiektów mostowych, zostaną 
przeprowadzone po pełnym okresie rozwoju narybku, czyli jesienią i zimą, dodatkowo nie powodując 
wystąpienia długotrwałego, nadmiernego zmętnienia wód. Ponadto wszystkie prace w korytach rzek 
prowadzone będą pod nadzorem przyrodniczym (ichtiologicznym), tak by ograniczyć maksymalne 
oddziaływanie na proces zimowania, tarła i migracji ryb oraz minogów (w tym mogące bytować 
w osadach dennych larwy tych zwierząt). 

Do działań ochronnych elementów środowiska przyrodniczego na czas realizacji inwestycji 
drogowych należy także zabezpieczenie (ogrodzenie) placów budowy, wykopów itp. przed 
niepożądanym przedostawaniem się zwierząt na ich teren. Ogrodzone zostaną również pobliskie 
oczka wodne i inne zbiorniki stanowiące miejsca bytowania różnych organizmów, w tym płazów. 
Natomiast tworzące się w obrębie placu budowy tymczasowe rozlewiska i zastoiska wody będą stale 
nadzorowane pod kątem obecności płazów w każdym stadium rozwoju; w razie konieczności osobniki 
te, również przy udziale herpetologa, zostaną odłowione i przeniesione do ich dotychczasowych lub 
zastępczych siedlisk. 

Poprawność wdrożenia wszystkich ww. rozwiązań mających na celu ochronę zasobów 
przyrodniczych i minimalizujących wpływ dróg szybkiego ruchu na środowisko przyrodnicze zostanie 
poddana kontroli. W tym celu realizacja dróg szybkiego ruchu na wszystkich etapach, począwszy od 
prac przygotowawczych pasa budowlanego, a skończywszy na pracach wykończeniowych, 
prowadzona będzie pod stałym nadzorem przyrodniczym. Natomiast w czasie eksploatacji dróg 
będzie miał miejsce monitoring w szczególności pod kątem sprawdzenia funkcjonalności przejść dla 
zwierząt, stanu technicznego ogrodzeń pasa drogowego itd. 

Obecnie w przygotowaniu znajduje się opracowanie studialne Podkarpackiego Biura 
Planowania Przestrzennego w Rzeszowie pn. „Korytarze ekologiczne województwa podkarpackiego 
wraz z określeniem zasad ich zagospodarowania”. Wnioski z tego opracowania, którego celem jest 
zwrócenie uwagi na konieczność zahamowania niekorzystnych tendencji związanych z przerwaniem 
ciągłości korytarzy ekologicznych, zostaną uwzględnione w zmianie Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Podkarpackiego. 




