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W artykule opisano występowanie najcenniejszych elementów flory naczyniowej Magurskiego 
Parku Narodowego. Zaliczono do nich gatunki ginące, zagrożone i rzadkie, także lokalnie – łącz-
nie 27 taksonów. Scharakteryzowano je pod kątem liczebności, rodzaju zajmowanego siedliska 
oraz stopnia zagrożenia w skali Parku i regionu. Zaproponowano również sposób ochrony dla 
poszczególnych gatunków.

Wstęp

Magurski Park Narodowy (MPN) został 
utworzony Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 24 listopada 1994 roku (Dz. U. Nr 126 
poz. 618) i rozpoczął działalność 1 stycz nia 
1995 roku. Chroni unikatowy obszar przejścio-
wy między Karpatami Zachodnimi i Karpatami 
Wschodnimi. 

Pierwsze kompleksowe rozpoznanie przy-
rody MPN przeprowadzono pod koniec lat 90. 
XX wieku na potrzeby sporządzenia pierw-
szego Planu ochrony Parku (Zając i in. 2000; 
Górecki, Zemanek 2009). Dane te były sukce-
sywnie uzupełniane w wyniku realizacji ba-
dań naukowych i prowadzonego przez pra-
cowników Parku monitoringu przyrodniczego 
(Czaderna 2009). W latach 2012–2014 zebra-
no szczegółowe dane o wszystkich elementach 

przyrody Parku do nowego planu ochrony na 
lata 2016–2036. Jedną z części tego dokumentu 
jest „Operat ochrony flory. Rośliny naczynio-
we” (Perzanowska 2014), a informacje o gatun-
kach roślin uzyskane w ciągu trzech sezonów 
wegetacyjnych pozwalają na przedstawione 
poniżej podsumowanie wiadomości o warto-
ściach florystycznych Parku. 

Magurski Park Narodowy, zajmujący po-
wierzchnię ok. 19,5 tys. ha, leży w środkowej 
części Beskidu Niskiego. Ze względu na niewiel-
kie wysokości bezwzględne (najwyższy szczyt  
Wątkowa sięga 846 m n.p.m.), ukształtowanie 
terenu oraz rodzaj podłoża, flora jest typowa 
dla niższych pięter roślinności w Karpatach: po-
górza (po 530–550 m n.p.m.), zajmującego ok. 
43% powierzchni Parku, i na pozostałej części 
– regla dolnego. Na występowanie roślin, obok 
fliszowego podłoża, wpływa położenie Beskidu 


