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Czy wiesz, że... 

.. W Polsce mamy 23 parki narodowe, a w województwie małopolskim 
znajduje się ich sześć - najwięcej ze wszystkich regionów w kraju. Dwa z 
nich - Babiogórski i Tatrzański uznano za światowe rezerwaty biosfery. 

PAMIĘTAJ !!!! 

 
Poruszanie się po terenie parku jest dozwolone wyłącznie po 
znakowanych szlakach turystycznych i rowerowych. Istnieje zakaz 
wprowadzania psów bez uwięzi. Nie niszcz roślin i drzew, zabierz 
śmieci ze sobą. 

 
 

 

.. Ojcowski Park Narodowy zajmuje 21,46 km2. To najmniejszy z 
małopolskich parków narodowych. Ochronie poddano w nim jurajski 
krajobraz doliny rzeki Prądnik, znany ze skał o fantastycznych kształtach i 
nazwach, np. Maczuga Herkulesa, Igła Deotymy, Brama Krakowska, 
jaskiń: Łokietka i Ciemnej oraz renesansowego zamku w Pieskowej Skale i 
ruin średniowiecznej warowni w Ojcowie.  

.. W ojcowskim Parku Narodowym jest ok. 700 jaskiń, w większości 
zasiedlonych przez nietoperze. Żyje tu 1,5-cm meta menardi - najbardziej 
jadowity pająk w Polsce. Grotołazi twierdzą, że jego jad może 
spowodować opuchnięcia, a nawet omdlenia. Pracownicy OPN zapewniają, 
że nigdy takich przypadków nie było, a jad tego pająka nie jest silniejszy 
niż popularnego krzyżaka. 

Najdłuższą jaskinią w OPN jest Jaskinia Łokietka (320m). Schronić się w 
niej miał Władysław Łokietek. Jest ona oświetlona i można ją zwiedzać. 
Jaskinia Ciemna (230m) jest uważana za największą w na terenie Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej pod względem wielkości komory. Odnaleziono 
w niej ślady życia człowieka sprzed 125 tyś. lat. W pobliżu stoi figura 
człowieka pierwotnego. Jak twierdzą miejscowi, początkowo była ona 
naga, co było przyczyną wielu pielgrzymek młodych dziewcząt. 
Zamieszkują ją nietoperze. Można ją zwiedzać wyłącznie z przewodnikiem, 
a turyści otrzymują świeczki do rozjaśniania ciemności. 
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Maczuga Herkulesa była trzykrotnie zdobywana (1933, 1935, 1936). 
Legenda głosi, że pierwsi wspięli się na nią w XIX w. Anglicy. 

Z większych ssaków w OPN żyje m.in.: sarna, zając, dzik, lis, kuna leśna, 
borsuk i bóbr. 

Kaplica "Na Wodzie" została wybudowana w 1901 r. Car Mikołaj II zabronił 
budowania obiektów sakralnych. 

 
 
 

 

.. Tatrzański Park Narodowy jest największym z małopolskich - 211,64 
km2. Chroni polodowcową alpejską rzeźbę Tatr i ich przyrodę. To jedyne 
miejsce w Polsce, gdzie można Zobaczyć świstaka i kozicę. Nie należą do 
rzadkości też spotkania z niedźwiedziem brunatnym. 

.. Największym wodospadem Tatr jest Wielka Siklawa mierząca 70 m, a 
najgłębszą jaskinią Wielka Śnieżna - 814 m w głąb ziemi i 18 km 
korytarzy. W jaskini Obłazowej znaleziono najstarszy na świecie bumerang 
i narzędzia górnicze. 

 
 
 

 

.. Babiogórski Park Narodowy zajmuje 33,91 km2. Obejmuje swą ochroną 
pasmo Beskidów ze szczytem Babiej Góry. Znajduje się tu jedyne 
stanowisko w Polsce okrzyna jeleniego - który jest symbolem parku. 

.. Jedną z osobliwości Babiej Góry (1725 m n.p.m., jest kosodrzewina, 
sosna górska występująca ponad górną granicą lasu. 
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.. Gorczański Park Narodowy zajmuje 70,31 km2. Chroni lasy i gorczańskie 
szczyty: Turbacz, Kudłoń i Gorc. Symbolem parku jest salamandra 
plamista, największy w Polsce płaz ogoniasty. 

.. Najwyższym wzniesieniem w Gorczańskim Parku Narodowym jest 
Turbacz, 1310 m n.p.m. Dawniej szczyt ten nazywano Niedźwiedź lub 
Kluczki. 

 
 

 
 

 

.. Pieniński Park Narodowy obejmuje 23,46 km2. To całe pasmo Pienin, 
znanych z przełomu Dunajca, szczytów Trzech koron i Sokolicy. Żyje na 
tym terenie ponad 13 tysięcy gatunków zwierząt. To połowa całej fauny 
Polski. Występuje tu m.in. 1555 gatunków motyli. 

.. W Pienińskim Parku Narodowym uruchomiono specjalny program dla 
ochrony motyla niepylaka apollo. Specjaliści hodują motyle, znakują i 
monitorują ich przemieszczanie. 
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.. Magurski Park Narodowy to 194.39 km2. To najbogatsza w Europie 
ostoja dzikiej zwierzyny. Jest tu jedno z nielicznych w Europie stanowisk 
żbików. Świetnie czują się tu także rysie, a z ptaków rzadki orlik 
krzykliwy, który ze żbikiem znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze 
Zwierząt zagrożonych wyginięciem. 

.. Wiosną w Magurskim Parku Narodowym trwa akcja ochrony płazów. W 
Malym Lasku wzdłuż drogi, na której ginęło najwięcej płazów, rozstawiane 
są siatki, a z nimi wkopane są wiadra. W 2006 roku udało się przenieść w 
bezpieczne miejsca 5700 ropuch. 

 


