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Krajobraz Beskidu Niskiego 
fot. Jarosław Sochacki



właśnie w Magurskim Parku i w jego rejonie. 
Beskid Niski to także miejsce przenikania się 
różnych kultur. Ciekawe są zwłaszcza zabytki 
kultury łemkowskiej, jak choćby drewniane 
cerkwie, przydrożne krzyże i kapliczki, a kwitnące 
wiosną drzewa owocowe wskazują na miejsca, 
gdzie kiedyś mieszkali ludzie.

Magurski Park Narodowy

W Beskidzie Niskim wschód styka się  
z zachodem, a niziny z górami. W najniższym 
fragmencie łuku Karpat, w przeciwieństwie do 
innych górskich parków narodowych w Polsce, 
wysokości szczytów górskich są niewielkie  
i nie przekraczają 850 m n.p.m. Magurski 
Park Narodowy chroni m.in. zalesione pasmo 
Magury Wątkowskiej, jako jedno z najbardziej 
reprezentatywnych dla Beskidu Niskiego  
i to tutaj troszczymy się o jego świat roślin i zwierząt. 
Zalesione pasma łagodnych gór wyniesione są 
ponad rozległe łąki i pola uprawne okolicznych, 
niezbyt ludnych wsi , a także pozostałości tych, 
które kilkadziesiąt lat temu przestały istnieć.  
To sąsiedztwo parkowych lasów z tradycyjnie 
zagospodarowanymi terenami rolniczymi tworzy 
wyjątkowo korzystne siedlisko dla orlików 
krzykliwych. Największe zagęszczenie tych 
rzadkich, majestatycznych ptaków występuje 

Magurski Park Narodowy
fot. Damian Nowak



roślinne pogórza i regla dolnego. Bukowy  
i jodłowy las opanował nie tylko doliny, ale 
również szczyty najwyższych wzniesień.  Właśnie  
w takich naturalnych lasach, głównie na jodłach, 
herbowe ptaki Parku zakładają swoje gniazda, 
a na otwartych przestrzeniach dolin zdobywają 
pokarm. Orliki potrzebują do życia zarówno lasu, 
jak i łąk, co ilustruje logo MPN.

Nasze logo

Nasze logo
Dlaczego właśnie bóbr?

Logo Magurskiego Parku Narodowego 
przedstawia lecącego orlika krzykliwego na 
tle gór Beskidu Niskiego. Nie przypadkowo 
ptak ten został zwierzęciem herbowym Parku. 
Zagęszczenie występowania tego gatunku  
w rejonie MPN jest jednym z najwyższych  
w całej Europie (ok. 15 par/100 km2), co 
umożliwia obserwację orlików, od wiosny do 
jesieni. Wybór orlika i wpisanie go w logo MPN 
podkreśla unikalność obszaru, który jest miejscem 
życia dla niego, jak i wielu innych gatunków roślin 
i zwierząt, co czyni Park miejscem szczególnym 
w skali całego kontynentu. Niepowtarzalny 
charakter tych terenów wskazuje również drugi 
element logo, czyli zarys krajobrazu Beskidu 
Niskiego. Jest on charakterystyczny ze względu 
na łagodne stoki gór i szerokie niecki dolin. Ze 
względu na niewielkie wysokości tutejszych 
gór wytworzyły się tutaj jedynie dwa piętra 

Orlik krzykliwy
fot. Damian Nowak







Co warto odwiedzić?

Tereny otwarte Magurskiego Parku Narodowego 
fot. Damian Nowak

Ośrodek Edukacyjny - Muzeum im. Jana Szafrańskiego w Krempnej

01.05 – 31.10:  poniedziałek: nieczynne 
wtorek –piątek: 7.00 – 17.00 
soboty, niedziele i święta: 9.00 – 17.00*

01.11 – 30.04: poniedziałek: nieczynne 
wtorek –piątek: 7.00 – 15.00 
soboty, niedziele i święta: nieczynne*

Krempna 59, 38-232 Krempna

Opłata za bilet:
Grupy do 10 osób: 
cena do 10 zł*

(013) 4414099
(013) 4414440

mpn@magurskipn.pl

Tak

Strona WWW

zł

@

*Szczegółowe informacje o dniach, godzinach otwarcia
oraz wysokości opłat dostępne są na stronie internetowej Parku



Ścieżka przyrodniczo-kulturowa Świerzowa Ruska 
4 km

Wiosna w nieistniejącej już wsi 
fot.  Damian Nowak

Piesze - 10 tras - 94,2 km

Rowerowe - 8 tras - 52 km

Konne  - 1 trasa - 16 km

Ścieżki edukacyjne:

5 tras - 43,5 km

4. Sukcesja wtórna (proces powrotu lasu na 
miejsca, skąd wcześniej został usunięty na 
rzecz użytkowania terenu jako gruntów ornych, 
pastwisk);
5. Budownictwo łemkowskie (do dziś zachowały 
się podmurówki domów, kamienne piwniczki  
i cembrowiny studni);
6. Krzyże i kapliczki (spotyka się je głównie przy 
drodze prowadzącej wzdłuż doliny);
7. Erozja rzeczna (wąska dolina powstała wskutek 
działania silnego nurtu w górnym biegu rzeki,  
a w tym miejscu widoczny jest efekt erozji bocznej 
– brzegów przez rzekę);
8. Zbiorowiska nieleśne (obszar polany stanowi 
użytek kośny ze zbiorowiskami pospolitymi na 
obszarze MPN).

Ścieżka prowadzi przez teren nieistniejącej, 
łemkowskiej wsi o tej samej nazwie. Początek 
zlokalizowano przy końcu wsi Świątkowa  
Wielka. Ścieżka prowadzi w głąb doliny, wzdłuż 
potoku Świerzówka. Dla ułatwienia zbudowano 
na nim mostki. Przebieg kończy na śródleśnej 
polanie zwanej Majdan, gdzie zbudowano dużą 
wiatę-deszczochron. Przystanki na trasie:

1. Wieś Świerzowa Ruska (z informacją o wsi, 
mapką dawnego rozlokowania budynków  
i zdjęciami);
2. Cerkwisko i cmentarz (cerkwie w Świerzowej 
zostały rozebrane, obok znajduje się cmentarz 
wiejski);
3. Stary sad (poza walorami krajobrazowymi  
i kulturowymi stanowi bank genów i ważne źródło 
pożywienia dla wielu gatunków zwierząt);

Szlaki turystyczne:
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storczyki 
fot. Stefan Michalik

Magurski Park Narodowy
Krempna 59 
38-232 Krempna
tel. +48 13 441 44 40
fax. +48 13 441 40 99
e-mail: dyrekcja@magurskipn.pl
e-mail: mpn@magurskipn.pl
magurski.ppn.gov.pl
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