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Biebrzański Park Narodowy
to jeden z 23 parków Narodowych

Polski, utworzony 9 września 1993r. 
Jest to największy Park w Polsce o 

pow. 592,23 km², położony na
terenach Kotliny Biebrzańskiej w 
woj. podlaskim. Obejmuje dolinę

Biebrzy począwszy od ujścia
Niedźwiedzicy do Biebrzy, a 

skończywszy na ujściu Biebrzy do 
Narwi.



Historia

Kotlina Biebrzańska swoją osobliwością przyrodniczą 
fascynowała od dawna wielu ludzi. Już w okresie 

międzywojennym istniały w Środkowym Basenie dwa rezerwaty 
przyrody: Czerwone Bagno i Grzędy. Po wojnie w roku 1981 

granice tych rezerwatów zostały połączone. 
Na zebraniu 7 listopada 1987 roku czterdzieści osób z różnych 

stron Polski założyło Towarzystwo Biebrzańskie. Jego 
statutowym celem było dążenie do utworzenia Biebrzańskiego 

Parku Narodowego, obejmującego całą Dolinę Biebrzy.



Po co utworzono i co chroni Biebrzański Park Narodowy?

Biebrzański Park Narodowy powstał dla ochrony Bagien 
Biebrzańskich. Jednego z największych i najlepiej zachowanych 

w Europie obszarów podmokłych tego typu, czyli nizinnych, 
bagiennych dolin rzecznych. Główną rzeką, która płynie przez 

BPN jest rzeka Biebrza z jej dopływami.

Biebrzański Park Narodowy chroni rozległe i prawie 
niezmienione dolinowe torfowiska z unikalną różnorodnością 

gatunków roślin, ptaków i innych zwierząt oraz naturalnych 
ekosystemów.



Zwierzęta

Tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego

zamieszkują wszystkie zwierzęta z gatunku

drapieżnych: wilk, lis, jenot, kuna domowa i

leśna, tchórz zwyczajny, łasica i borsuk. 

Wilk jest największym drapieżnikiem na

terenie Parku i ilość jego szacuje się

na 15 – 18 sztuk.



Biebrzański Park Narodowy

i znajdujący się tam rezerwat 

Czerwone Bagno słyną z dużej 

liczebności łosi euroazjatyckich –

jednych z największych ssaków 

występujących w Polsce.

Zwierzęta



Zwierzęta

Na terenie Biebrzańskiego Parku

Narodowego żyją także bobry, od 

których wywodzi się nazwa Biebrzy.

Wśród jeszcze mniejszych ssaków

zamieszkujących to miejsce są

gryzonie – piżmak, smużka leśna, 

nornik północny i bury, mysz badylarka

– oraz ryjówki



Ptaki

Jeżeli chodzi o ptaki, bytuje tam i rozmnaża 

się nie tylko typowo wodne ptactwo (np. 

blaszkodziobe) czy ptaki wróblowe, lecz 

również ptaki siewkowe, takie jak biegus 

zmienny, batalion, dubelt, bekasik, kulik czy 

bekas, a także siewkowe z rodziny

mewowatych, np. rybitwy.



Roślinność

Flora jest tu równie bogata
i porównywalna z podobnymi

obszarami terenów sąsiednich. 
Występuje tu ponad 1000 

gatunków roślin naczyniowych, 
w tym ponad 900 w granicach 

Parku. Stwierdzono 90 gatunków 
podlegające ochronie całkowitej 

i 17 pod ochroną częściową. 
45 gatunków tu występujących
znalazło się na Czerwonej liście

roślin naczyniowych zagrożonych w 
Polsce.



Atrakcje turystyczne

Do atrakcji turystycznychnależą:

• Bagno Ławki

• Czerwone Bagno

• Uroczysko Grzędy

• Carska Droga

• Goniądz – rynek

• Twierdza Osowiec

• Góra Strękowa 

• Spływ Biebrzą
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