Roztoczański Park Narodowy
Kraina jodły, buka i tarpana

roztoczanski.ppn.gov.pl
Żyzna buczyna w o.o. ścisłej Jarugi
fot. Paweł Marczakowski

Śródleśny strumień Świerszcz - dopływ rzeki Wieprz
fot. Paweł Marczakowski

Roztoczański Park Narodowy
Roztoczański Park Narodowy leży na
terenie Roztocza Środkowego. Jest jednym
z najbardziej lesistych spośród polskich parków
narodowych oraz wyróżnia się dużym udziałem
naturalnych zespołów leśnych w stosunku do
zajmowanej powierzchni. Budowa geologiczna,
zróżnicowanie gleb i specyficzne cechy klimatu
warunkują wielką mozaikowatość siedlisk
i różnorodność zbiorowisk roślinnych oraz fauny.
Do najcenniejszych zespołów leśnych w Parku
należą: żyzna buczyna górska, jodłowy bór
mieszany, grąd subkontynentalny i bór bagienny,
które są zarazem siedliskami priorytetowymi
w sieci Natura 2000. Wyżynne bory jodłowe
mieszane oraz zwarte żyzne buczyny górskie
mają tu granice swych zwartych zasięgów
w Polsce. Mimo to buki i jodły osiągają tu
imponujące rozmiary nierzadko dochodzące do
50 m wysokości i 4,5 m obwodu. Uzupełnieniem
bogactwa lasów Parku są równie cenne olsy
i torfowiska.

Nasze logo
Dlaczego właśnie bóbr?

Koniki polskie w hodowli rezerwatowej w Parku
fot. Paweł Marczakowski

Nasze logo
Symbolem Parku jest konik polski – potomek
dzikich koni leśnych tarpanów – uznawany za
unikalny relikt przyrodniczo-hodowlany. Na
przełomie XVIII-XIX wieku w lasach należących
do Ordynacji Zamojskiej utworzono jeden
z pierwszych zwierzyńców na ziemiach polskich.
Trzymane były tu również przez kilkanaście lat
tarpany – ostatnie osobniki odłowione z puszczy
na Litwie. Jednak ze względów ekonomicznych
wkrótce (ok. 1806 r.) rozdano je okolicznym
chłopom, gdzie przekrzyżowały się z rasami
koni udomowionych. Nazwa konik polski została
wprowadzona w roku 1925 przez prof. Tadeusza
Vetulaniego, który prowadził badania nad
restytucją prymitywnych koni opartą o osobniki
pochodzące z okolic Biłgoraja.
Do Roztoczańskiego Parku Narodowego koniki
polskie zostały sprowadzone w roku 1982
i obecnie Park prowadzi w ramach Ośrodka
Hodowli Zachowawczej program ochrony
zasobów genetycznych rzadkich i ginących

rodzimych ras zwierząt. Koniki polskie przebywają
w wydzielonej i ogrodzonej w okolicach stawów
Echo hodowli rezerwatowej oraz utworzonej
w roku 1996 roku hodowli stajennej we Floriance.
W ostatnich latach koniki zostały również
dodatkowo umieszczone w kilku ogrodzonych
obszarach Parku, w których poprzez prowadzony
wypas pomagają w utrzymaniu istniejących
zbiorowisk nieleśnych, głównie roślinności
łąkowej, zapobiegając wkraczaniu na te obszary
krzewów i drzew wskutek sukcesji wtórnej.

Malownicze meandry rzeki Wieprz w granicach Parku
fot. Paweł Marczakowski

Co warto odwiedzić?
Pałac Plenipotenta siedziba Dyrekcji Parku
Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec
poniedziałek – piątek: 7.15 – 15.15
Ośrodek Edukacyjno-Muzealny
Plażowa 3, 22-470 Zwierzyniec
1.04. – 31.10.: 9.00 – 17.00

zł

(z wyjątkiem poniedziałków)

ostatnie wejście na wystawę stałą: 16.00

+48 84 68 72 066

Nie

+48 84 68 72 286
Wstęp na wystawy
płatny

Tak

+48 84 67 72 025

Tak

+48 84 68 73 056

Tak

+48 84 67 72 025
Wstęp na wystawy
płatny

Tak

1.11. – 31.03.: 9.00 – 15.00
(z wyjątkiem sobót, niedziel i poniedziałków)

ostatnie wejście na wystawę stałą: 14.00
Punkt Informacji Turystycznej
Plażowa 3a, 22-470 Zwierzyniec
1.04. – 31.10.: 8.30 – 16.30
(kasa czynna do godz. 16.00)

1.11. – 31.03.: 8.30 – 15.00
(kasa czynna do godz. 14.30)

Roztoczańskie Centrum Naukowo-Edukacyjne
Biały Słup 16, 22-470 Zwierzyniec
poniedziałek – piątek: 7.15 – 15.15
Izba Leśna we Floriance
Górecko Stare 106 – Osada Florianka,
23-460 Józefów
1.05. – 30.06. 1.09. – 31.10.
sobota - niedziela: 9.00 – 17.00,
1.07 – 31.08.: codziennie

zł

(z wyjątkiem poniedziałków: 9.00 – 17.00)
W innych terminach po zgłoszeniu w Punkcie Informacji
Turystycznej email: informacja@roztoczanskipn.pl

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

Strona WWW

Obszar ochrony ścisłej Bukowa Góra
fot. Paweł Marczakowski

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna na Bukową Górę
2,6 km

Trasa ścieżki rozpoczyna się przy Ośrodku
Edukacyjno-Muzealnym RPN w Zwierzyńcu.
Przez obszar ochrony ścisłej Bukowa Góra
prowadzi do miejscowości Sochy. Na niedługim
odcinku odkrywamy niezwykłą różnorodność
przyrodniczą, od boru sosnowego przez jodłowy
aż do żyznej buczyny. Już w 1934 r. tereny te
zostały objęte ochroną poprzez utworzenie
na nich niewielkiego rezerwatu. Jego obszar
stopniowo powiększano, po zakończeniu wojny
obejmował już 198 ha. Całość została włączona
do utworzonego w 1974 r. Roztoczańskiego
Parku Narodowego, w którym jest jednym
z pięciu obszarów ochrony ścisłej. Wzdłuż ścieżki
znajdują się zestawy plansz edukacyjnych, które
umożliwiają samodzielne zwiedzanie. Na trasie

Szlaki turystyczne:
Piesze – 5 tras – ok. 369 km (ok. 29,3 km w granicach Parku)
Rowerowe – 7 tras – ok. 600 km (ok. 12 km w granicach Parku)
Ścieżki edukacyjne:
12 tras – ok. 20 km

można zatrzymać się przy siedmiu przystankach
z pulpitami edukacyjnymi. Opisane są na nich
typy siedlisk leśnych oraz charakterystyczne
gatunki grzybów, roślin i zwierząt, które możemy
spotkać po drodze. Obszar ochrony ścisłej to las
o wyglądzie puszczy, od wielu lat niemal
nietknięty ludzką stopą. Ze względu na różnicę
wzniesień wynoszącą około 80 metrów ścieżka
zaliczana jest do dość trudnych, wymaga
pokonania stromego podejścia po kilkuset
schodach. Zwiedzanie ścieżki jest płatne. Wstęp
grup zorganizowanych powyżej 10 osób możliwy
jest tylko z przewodnikiem. Karty wstępu można
zakupić w Punkcie Informacji Turystycznej przy
Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym.

Żywiec gruczołowaty - element flory górskiej w Parku
fot. Paweł Marczakowski
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