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Historia Parku

Pierwszym obszarem objętym ochroną był, utworzony w 1931 roku, krajobrazowo 
- florystyczny rezerwat częściowy ,,Wigry”, kolejne dwa rezerwaty częściowe 
zostały powołane dla ochrony bobrów. Uwieńczeniem starań wielu środowisk 
naukowych i społecznych o ochronę Wigier i jego otoczenia było powołanie w roku 
1976 Wigierskiego Parku Krajobrazowego. Objął on powierzchnię prawie 11 
tysięcy hektarów.

W czerwcu 1988 roku Rada Ministrów podjęła decyzję o powołaniu Wigierskiego 
Parku Narodowego, o powierzchni 14840 hektarów, od dnia 1 stycznia 1989 roku. 
Późniejsza nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z roku 1997 zwiększyła 
powierzchnię parku do 15085 hektarów, z czego lasy stanowią około 63%, wody 
19%, grunty rolne 15%, a inne użytki 3% tej powierzchni. 



Co można zobaczyć w Parku Wigierskim?

Wigierski Park Narodowy jest ważnym ogniwem w systemie ochrony przyrody w Polsce, 
Europie i świecie. Położony jest na północnym skraju Puszczy Augustowskiej, chroniąc 
kompleks 42 jezior, 180 gatunków ptaków, 32 gatunków ryb i 46 gatunków ssaków, które 
tam żyją.   

Najcenniejszymi elementami przyrodniczymi Parku są ekosystemy wodne, a wśród nich 
największe z jezior – Wigry oraz najdłuższa rzeka w Parku i jedna z najpopularniejszych 
tras kajakowych - Czarna Hańcza. Rozległe obszary leśne, na których dominują sosny i 
świerki, reprezentują wszystkie typy lasów charakterystycznych dla Puszczy 
Augustowskiej i całej Polski północno-wschodniej. Dużą część powierzchni Wigierskiego 
Parku Narodowego zajmują również torfowiska. O bogactwie tutejszej flory decyduje 
różnorodność zbiorowisk i ich mozaikowy układ. 



Zwierzęta i rośliny w Parku Wigierskim

Najbardziej charakterystycznym zwierzęciem i 
symbolem Parku jest bóbr, zasiedlający brzegi rzek i 
jezior. 

Coraz częściej spotkać tu można wilka. Na uwagę 
zasługują liczne gatunki ptaków drapieżnych i 
wodnych. Awifauna liczy ponad 200 gatunków – 
gniazdują tu orliki krzykliwe, bieliki, myszołowy, 
błotniaki stawowe. Pod ścisłą ochroną znajdują się 
ryby, których wiele gatunków pływa w jeziorze.

Oprócz tego na terenach parku zamieszkuje 300 
gatunków różnego rodzaju zwierząt. Ponadto 
występują tam sarny, jelenie, łosie, dziki i borsuki.  

Stwierdzono tu występowanie około 1000 gatunków 
roślin naczyniowych, 290 gatunków mszaków, 
ponad 300 gatunków porostów i ponad 600 
taksonów glonów.                        Myszołów zwyczajny



Zabytki Parku

Poza bogatą przyrodą i pięknym krajobrazem na 
terenie Wigierskiego Parku Narodowego, 
zachowało się wiele interesujących obiektów 
kulturowych. Najcenniejszym zabytkiem jest 
Pokamedulski zespół klasztorny. Położony na 
półwyspie, wyróżnia się w krajobrazie okolic 
jeziora Wigry. We wsiach zachowały się zabytki 
tradycyjnego budownictwa drewnianego. 
Ciekawą formę architektoniczną mają drewniane 
leśniczówki i gajówki.

Celem Parku jest zachowanie różnorodności 
biologicznej, składników przyrody nieożywionej i 
walorów krajobrazowych oraz przywracanie 
właściwego stanu zasobów przyrodniczych.

 Pokamedulski zespół klasztorny w Wigrach



Ochrona bobrów
Bóbr europejski jest najbardziej charakterystycznym 
gatunkiem Wigierskiego Parku Narodowego. 
Pierwsze stanowisko bobrowe na terenie obecnie 
znajdującym się w granicach Parku opisywano w 
latach 1944-1949 przy ujściu rzeki Czarnej Hańczy z 
jeziora Wigry. W celu ochrony kolejnych rodzin 
bobrowych zasiedlających brzegi wigierskich jezior i 
rzek, w latach 1959 i 1962 utworzone zostały dwa 
rezerwaty częściowe. Pierwszy z nich ,,Ostoja 
bobrów Stary Folwark", o powierzchni 120 ha., objął 
obszar ujścia rzeki Czarnej Hańczy do jeziora Wigry. 
Drugi rezerwat ,,Ostoja bobrów Zakąty", położony w 
sąsiedztwie miejscowości Zakąty, o powierzchni 7 
ha., powołany został w 1962 roku. 

Wieloletnia ochrona gatunkowa i rezerwatowa, jak 
również utworzenie Wigierskiego Parku 
Narodowego, przyczyniły się do stopniowego 
wzrostu liczebności tych zwierząt i ich migracji na 
tereny sąsiednie, przyczyniając się do rozwoju 
wielotysięcznej populacji bobrów na Suwalszczyźnie.                       Bóbr europejski



Coś dla zwiedzających

Teren Wigierskiego Parku Narodowego jest 
udostępniony do zwiedzania i obfituje w szereg 
atrakcji.

Liczne szlaki turystyczne o łącznej długości 
ponad 200 km. Poza turystyką pieszą również 
turystyka rowerowa, wodna (żeglarstwo, 
kajakarstwo), narciarstwo biegowe, sport 
bojerowy, wędkarstwo, jazda konna. 
Przygotowano też kilka ścieżek edukacyjnych.



Pokamedulski zespół 
klasztorny w Wigrach

Jezioro Wigry

Pokamedulski zespół 
klasztorny na tle jeziora 
WIgry 



           Dziękuję za uwagę:)

Źródła:

http://www.wigry.org.pl/

https://zpppn.pl/wigierski-park-narodowy-pl/park

http://www.wigry.org.pl/
https://zpppn.pl/wigierski-park-narodowy-pl/park

