
Babiogórski Park Narodowy
W służbie Królowej Beskidów

babiogorski.ppn.gov.pl

Pod Diablakiem - północna strona Babiej Góry 
fot. T. Urbaniec



wyglądają, jakby nigdy nie były tknięte ręką 
człowieka. Jednak baczny obserwator dostrzeże 
tu ślady minionej działalności okolicznych 
mieszkańców, które przeplatają się z przyrodą.

Babiogórski Park Narodowy
Nie na darmo Babia Góra nazywana jest Królową 
Beskidów. Wysoka i dumna, ale jednocześnie dość 
łagodna, choć niepozbawiona niebezpieczeństw. 
Jedyna góra w całych polskich Beskidach, której 
szczyt sięga wysoko ponad górną granicę lasu  
i kosodrzewiny. Zwieńczona czapą hal, na 
których znajdziemy rośliny niespotykane nawet  
w Tatrach np. rogownicę alpejską. Często kryje się  
w chmurach, nawet gdy wokół świeci słońce, 
co dało jej także miano Matki Niepogód. 
Mimo to słynie ze wschodów słońca, które 
przyciągają na jej wierzchołek wielu turystów. 
Wyniosłość i względna izolacja pozwala podziwiać 
ją także z daleka. Babia Góra może służyć 
za modelowy przykład wpływu klimatu na 
przyrodę. Nigdzie indziej nie zobaczymy tak 
dobrze wykształconych pięter roślinnych. 
Zagłębiając się w babiogórskie buczyny, jedliny  
i świerczyny, możemy dotrzeć do zakątków, które 

W drodze na szczyt - granią, szlakiem czerwonym 
fot. T. Urbaniec



wymienionych stanowiskach naliczono łącznie 
182 osobniki tego gatunku.

Nasze logo
Logo Parku przedstawia okrzyn jeleni  
oraz symboliczny zarys sylwetki Babiej Góry 
ukazującej jej szczyty Diablak i Cyl (Małą 
Babią Górę).  Okrzyn jeleni to roślina, której 
występowanie w Polsce stwierdzono tylko 
na północnych stokach Babiej Góry oraz na 
Malinowskiej Skale w Beskidzie Śląskim. 
Zainteresowani jego wyglądem mogą go zobaczyć 
latem w Ogrodzie Roślin Babiogórskich przy 
dyrekcji Parku. 

Na Babiej Górze występuje w trudno dostępnych 
miejscach w strefie górnej granicy lasu,  
w większości pomiędzy 1350 a 1400 m n.p.m. 
Największe skupiska znajdują się pod Sokolicą,  
w dolinie Markowego Potoku (gdzie schodzi on aż 
poniżej Górnego Płaju, tj. do ok. 1050 m n.p.m.). 
Rośnie też pod Kępą, poniżej Izdebczysk i na 
Borsuczych Skałach. W 2015 r. na czterech wyżej 

Okrzyn jeleni w Ogrodzie Roślin Babiogórskich
 fot. K. Fujak







Co warto odwiedzić?

Ogród Zmysłów
Barańcowa 1403, 34-222 Zawoja +48 33 8775 110 

+48 503 596 650

Ścieżki dostosowane do osób 
poruszających się na wózkach

Bezpłatnie
Otwarty w okresie wegetacji

Ogród Roślin Babiogórskich
Barańcowa 1403, 34-222 Zawoja +48 33 8775 110

+48 503 596 650

Bezpłatnie
Otwarty w okresie wegetacji

Wystawa Stała BgPN

w okresie od 1.11. – 30.04.:
wtorek – piątek: 9.00 – 15.00

w okresie ferii zimowych codziennie oprócz 
poniedziałków: 9.00 – 15.00

w okresie od 1.05. – 31.10.:  
codziennie oprócz poniedziałków: 9.00 – 17.00

Barańcowa 1403, 34-222 Zawoja

5 zł / 4 zł

+48 33 8775 110
+48 503 596 650

Winda dla osób 
poruszających się na 
wózkach

Strona WWW

zł

zł

zł

Nie

Godziny otwarcia poszczególnych placówek mogą ulec zmianie. Przed odwiedzeniem prosimy sprawdzić  
ich aktualność na stronie.

Sóweczka 
fot. M. Trybała



Szlak czerwony
16 km granica BgPN na Przełęczy Jałowieckiej – Żywieckie Rozstaje – Hala Czarnego – Górny Płaj – 

Markowe Szczawiny – Przełęcz Brona – Diablak – Kępa – Sokolica – Przełęcz Lipnicka (Krowiarki)

Ponad chmurami po pierwszym śniegu 
fot. T. Urbaniec

Piesze - 9 tras - 49km

Rowerowe - 3 trasy - 11 km

Narciarskie - 3 trasy - 6 km

Ścieżki edukacyjne:

9 tras - 30 km

Dla osób z niepełnosprawnościami dostępna jest jedna trasa o długości 6 km.

który ma charakter okresowy. Szlak mija schronisko 
na Markowych Szczawinach, pnąc się stromymi 
schodami do Przełęczy Brona. Piętro regla górnego 
przechodzi stopniowo w kosodrzewinę, odsłaniając 
przy dobrej pogodzie szeroką panoramę, której 
pierwszy plan obejmuje dolinę Zawoi, Pasmo Policy 
oraz Jałowiec i Magurkę. Na przełęczy spotykają się 
granice państwowe Polski i Słowacji zaznaczone 
białoczerwonymi, betonowymi i granitowymi 
słupami. Tutaj widać już Diablak, a z drugiej 
strony Małą Babią Górę. Po pokonaniu przełęczy 
rozpoczyna się strome podejście na grań Kościółków 
i Pośredni Grzbiet, a w końcu szlak dociera do celu, 
na szczyt  – Diablak.

Jeden z najciekawszych szlaków babiogórskich. 
Jest to fragment Głównego Szlaku Beskidzkiego, 
malowniczo przebiegający granią Babiej Góry. Tuż 
przy granicy Parku, na Przełęczy Jałowieckiej Płd. 
umieszczono mapę turystyczną i tablicę edukacyjno-
informacyjną, a w pobliżu schron przeciwdeszczowy. 
Szlak skręca w stronę Hali Czarnego, na której 
do lat 70. XX wieku prowadzono sezonowe 
wypasy owiec. Dzisiaj hala jest w 80% zarośnięta 
odnawiającym się lasem dolnoreglowym. Dalej 
można podziwiać piękne fragmenty prastarej 
Puszczy Karpackiej, zachowane w niemal pierwotnej 
formie. Pół godziny od Fickowych Rozstajów, szlak 
prowadzi nieopodal Markowego Stawku – jednego 
z większych babiogórskich zbiorników wodnych, 

Szlaki turystyczne:
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Zimowe ogrody Królowej Beskidów 
fot. T. Urbaniec

Babiogórski Park Narodowy  
z siedzibą w Zawoi 
Barańcowa 1403
34-222 Zawoja
Współrzędne Dyrekcji Parku: 
49.61190N 019.51828E
tel. +48 33 8775 110
fax +48 33 8775 554 
e-mail: park@bgpn.pl
babiogorski.ppn.gov.pl

Kontakt do Zespołu Edukacji:
tel. +48 33 8776 702 w. 22

Wydanie: kwiecień 2020

Folder powstał w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”


