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Wodospad na zboczu Kudłonia
fot. Jan Loch

Gorczański Park Narodowy  
Kraina salamandry



historii – mogiły partyzantów oraz miejsca, które 
służyły im za schronienia. Jest też w Gorcach 
coś, czego coraz bardziej brakuje w innych 
naszych górskich parkach narodowych. Spokój  
i cisza dają szansę na osobisty kontakt z przyrodą  
i samym sobą. Tego nie uda się doświadczyć na 
zatłoczonym szlaku.

Gorczański Park Narodowy
Zalesione i niezbyt wysokie, a dzięki temu 
łatwo, choć nie bez wysiłku dostępne góry, 
poprzecinane głębokimi dolinami potoków 
oraz rozległe, ukwiecone polany grzbietowe  
z pięknymi widokami. Tak w ogromnym 
skrócie można scharakteryzować Gorczański 
Park Narodowy. Karpacka, puszczańska fauna 
i flora nie jest może unikalna, ale w Gorcach 
jest bardzo dobrze zachowana. Wilki i rysie 
na chronionym terenie znajdują bezpieczne 
mateczniki, w których mogą wychować 
potomstwo. Na obszarze Parku mają również 
możliwość swobodnego polowania na jelenie, 
dziki i sarny. Gorczańskie łąki nie ustępują w swej 
urodzie alpejskim halom, a wiosną nie brak na nich 
krokusów. Na niektórych polanach zachowały 
się szałasy – pozostałość dawnej gospodarki 
pasterskiej, która wzbogaciła przyrodę i krajobraz 
gór. Lasy kryją pamiątki niedawnej, dramatycznej 

Owocująca wełnianka na Hali Długiej
fot. Mariola Stefanik



ostrzeżeniem. Informują o obecności gruczołów 
jadowych w skórze płaza. Podobnie jak inne płazy 
żywi się bezkręgowcami, takimi jak: dżdżownice 
i nagie ślimaki, larwy owadów. Salamandra 
jest aktywna nocą. Czasami, gdy jest mokro  
i ciepło, wychodzi z kryjówki także w ciągu dnia. 
Salamandra plamista, w odróżnieniu od innych 
naszych płazów, gody odbywa na lądzie. Dorosłe 
osobniki unikają bezpośredniego kontaktu z wodą, 
z wyjątkiem samic rodzących larwy w płytkim, 
czystym strumieniu.

Nasze logo 
Symbolem Gorczańskiego Parku Narodowego 
od 1984 r. jest salamandra plamista – największy 
krajowy płaz ogoniasty. Konkurs na logotyp 
GPN został ogłoszony w czasopiśmie „Przekrój”. 
Autorem zwycięskiej pracy jest łódzki plastyk 
Stanisław Wilczyński.

Charakterystyczne dla GPN doliny potoków  
i liczne cieki wodne są doskonałymi miejscami 
życia i rozrodu dla salamandry. W wilgotnych 
górskich lasach liściastych i mieszanych znajduje 
ona ważne dla siebie schronienia – butwiejące 
kłody, norki ziemne i skalne zakamarki. Oprócz 
takich kryjówek salamandra potrzebuje strumieni 
z czystą, dobrze natlenioną wodą, gdzie rodzą się  
i rozwijają jej larwy.

Kontrastowe barwy salamandry, atrakcyjne dla 
ludzkiego oka, są dla potencjalnych drapieżników 

Salamandra plamista 
fot. Paweł Armatys







Co warto zobaczyć?

Strona WWW

Schronisko PTTK na Turbaczu
fot.  Marek Ruciński

Ośrodek Edukacyjny GPN i ekspozycja przyrodnicza

Ekspozycja dla grup szkolnych 
czynna cały rok: wtorek – piątek: 
8.00 – 15.00. Grupy maks. 20 os.*

Poręba Wielka 4, 34-735 Niedźwiedź +48 18 33 17 944 Tak
Wstęp płatny*zł

Park dworski hr. Wodzickich i ogród roślin 
gorczańskich w Porębie Wielkiej

otwarty od świtu do zmierzchu

Poręba Wielka 4, 34-735 Niedźwiedź +48 18 33 17 944 Tak
Wstęp bezpłatny*zł

Gajówka Mikołaja w Łopusznej

czynna na zamówienie w okresie:  
maj – październik
Grupy maks. 20 os.*

granica Gorczańskiego Parku Narodowego 
49°31’16.3”N 20°07’31.3”E
49.521184, 20.125363

W celu zamówienia zajęć 
należy skontaktować się  
z Ośrodkiem Edukacyjnym 
GPN: +48 18 33 17 944

Nie

Wstęp płatny*zł

Hala Długa pod Turbaczem

49°32’43.6” N20°07’46.5”E
49.545442, 20.129576

* Aktualne informacje o godzinach otwarcia i opłatach są dostępne na stronie Parku.

Nie
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ciemiężyca zielona oraz goryczka trojeściowa. Na 
szlaku niebieskim znajduje się wiele historycznych 
pamiątek, np. wykuty w skale na Czole Turbacza 
zagadkowy napis, opisywany już przez Władysława 
Orkana i Kazimierza Sosnowskiego. Z samego 
szczytu Czoła Turbacza rozpościera się rozległy  
widok na Beskid Wyspowy, otoczenie masywu 
Turbacza oraz dolinę Kamienicy. 
Na niektórych odcinkach szlak jest wymagający, 
zwłaszcza strome podejścia na Średnie i Czoło 
Turbacza.

Najpopularniejszym szlakiem turystycznym 
znajdującym się na terenie Parku jest szlak  
niebieski. Prowadzi na Turbacz, od strony  
północnej – idealny dla turystów, którzy 
za punkt początkowy wybrali Koninki. Trasa 
została wyznaczona jeszcze przed I wojną 
światową. Prowadzi przez wiekowe drzewostany 
dawnego rezerwatu im. Władysława Orkana 
oraz przez malownicze polany – Szałasisko, 
Średnie i Halę Turbacz, które latem przyciągają  
uwagę bujną roślinnością, zwłaszcza w okresie 
kwitnienia łąk. Okazałością wyróżnia się  

Szlak niebieski

Szlaki turystyczne:

Piesze – 14 tras – 64 km

Rowerowe  – 8 tras – 62 km

Spacerowe – 8 tras – 42 km

Konne – 8 tras – 67 km

Ścieżki edukacyjne:

10 tras - 53 km

Turyści niepełnosprawni ruchowo mogą zwiedzać ścieżkę edukacyjną „Dolina Kamienicy” (etap I) oraz fragment ścieżki przyrodniczej  
„Park dworski hr. Wodzickich i góra Chabówka”.
Dla niepełnosprawnych ruchowo i osób z dysfunkcją wzroku przystosowana jest ekspozycja przyrodnicza w Ośrodku Edukacyjnym GPN 
w Porębie Wielkiej.

Niebieski szlak na Turbacz. Widok na Beskid Wyspowy
 fot. Ewa Strauchmann

6 km



Kulturowy wypas owiec w GPN
fot. Ewa Strauchmann

Gorczański Park Narodowy
Poręba Wielka 590
34-735 Niedźwiedź
tel.: +48 18 331 72 07

Ośrodek Edukacyjny GPN
Poręba Wielka 4
34-735 Niedźwiedź
tel.: +48 18 331 79 44
gorczanski.ppn.gov.pl
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