
          Biebrzański Park Narodowy    
Biebrzański Park Narodowy to obszar chroniony, utworzony w 1993 r. Powierzchnia parku 
wynosi 59539 hektarów, w tym 1016 hektarów wód i 15539 lasów, które są pod ochroną 
ścisłą.  

Czerwone Bagno – ma powierzchnię 2569 hektarów (dawny rezerwat utworzony w 1924 r. 
dla ochrony łosia), obejmuje rozległy obszar torfowiskowo - bagienne, rozciągnięte wzdłuż 
doliny Biebrzy na długość ponad 100 km i szerokość 1,5 – 4 km w części północnej, 20 km w 
części środkowej, 10 –16 km w części południowej. 

Park utworzono dla ochrony największych, najbardziej naturalnych i najlepiej zachowanych 
w Europie Zachodniej i Środkowej, podmokłych obszarów, czyli nizinnych, bagiennych dolin 
rzecznych. O unikatowych walorach BPN stanowi przede wszystkim rzeka Biebrza (żyjąca 
rzeka, zwana też Polską Amazonką) tworząca nowe meandry. Tu od wieków człowiek żyje w 
zgodzie z jej rytmem, szanując jej prawo do wiosennych wylewów. Silnie meandrujące rzeki, 
szeroko się rozlewające wiosną z licznymi starorzeczami, rozległe przestrzenie szuwarów, 
turzycowisk, mechowisk, łąk, zarośli i dostępnych lasów bagiennych, oraz wznoszące się 
ponad bagnami wysepki gruntów mineralnych, tworzą wyjątkowe środowisko dla roślin i 
zwierząt oraz osobliwe warunki dla życia ludzi i ich gospodarki.  
Dolina Biebrzy na prawie całej długości zachowała naturalny charakter, a co z tym się wiążę, 
niezwykłe bogactwo flory i fauny. Roślinność jest zróżnicowana strefowo wzdłuż i w poprzek 
doliny, tworzy ją ponad 60 zespołów roślinnych, w tym rzadkie zespoły mchowisk i 
turzycowisk. Mechowiska i podmokłe lasy mają swoje własne zasilanie w wodę ze źródeł na 
skraju doliny, które daję korzystne warunki dla rozwoju torfowisk. Torfowiska są miejscem 
gromadzenia się obumarłej materii roślinnej. Powstawanie torfowiska, zaczyna się od 
wzrostu i częściowego zamierania roślin wodnych w pobliżu brzegu zbiornika. Na krawędzi 
zbiornika, w warunkach prawie beztlenowych, zaczyna tworzyć się zbita masa roślinna –torf, 
która dalszemu procesowi obumierania staje się coraz grubsza i jak gąbka pochłaniać może 
duże ilości wody. Z upływem czasu pokłady obumarłych szczątków, czyli torfu, stają się na 
tyle grube, że same utrzymują wilgotność i tworzą samowystarczalny magazyn wody.         
Dzięki dużemu urozmaiceniu krajobrazu i znacznemu obszarowi bardzo bogata jest flora 
parku. Stwierdzono tu ponad 900 gatunków roślin naczyniowych, między innymi 18 
gatunków storczyków. Niezapomniany widok przedstawiają łany kaczeńców na zalanych 
wiosną łąkach. Na uwagę zasługują też rośliny czasem niepozorne z wyglądu, ale o bardzo 
interesującej historii. To relikty z czasów, kiedy nad Biebrzą panował klimat odmienny niż 
obecnie np. wełnianeczka alpejska, wielosił błękitny są “żyjącym wspomnieniem” klimatu 
bardzo chłodnego arktycznego, a kosaciec bezlistny –klimatu znacznie cieplejszego niż 
dzisiejszy.  
W Biebrzańskim Parku Narodowym reprezentowane są niemal wszystkie główne typy 
zespołów. Występują tu między innymi bory bagienne (Czerwone Bagno), bagienne lasy 
brzozowe (Brzeziny Ciszewskie i  Kapickie) naturalny bór sosnowy z domieszką brzozy, a 
także las liściasty o charakterze grądu. Liczne są także rośliny podlegające ochronie np.: 
widłaki, arnika górska, rosiczka okrągłolistna i lilia złotogłów.                                                         



Fauna zamieszkująca nadbiebrzańskie bagna i lasy to przede wszystkim łosie, bobry, borsuki, 
jenoty, wydry, gronostaje, sarny i wilki oraz ryjówki, czyli malutka i aksamitna. Szczególnie 
interesująca jest awifauna. Bagna nadbiebrazńskie to wyjątkowa w skali europejskiej ostoja 
ptaków wodnych i błotnych. Z ponad 262 występujących tu gatunków ptaków w tym 178 
lęgowych na uwagę zasługują orzeł przedni, bielik, derkacz, bocian czarny, żuraw, dubelt, 
batalion, bekasik, 5 gatunków biegusów, 6 gatunków rybitw, wodniczka. Dla wodniczki BPN 
jest największą ostoją na świecie -odbywa tu lęgi ponad 200 par. W wodach żyje 36 
gatunków ryb i minogów oraz rak szlachetny. Wśród bytujących gatunków ssaków, godne 
jest odnotowanie występowania ok. 700 łosi, gdzie park jest ich największą ostoją. 
Nad Biebrzą występuje 5 gatunków gadów i 12 gat. płazów, a wśród nich rzadka w Polsce 
ropucha paskówka.                                                                                                                                   
Niezwykle interesujący jest świat bezkręgowców np. pod względem liczby gatunków motyli 
jest to jeden z najbogatszych rejonów Polski.                                                                             
Biebrzański Park Narodowy to obszar o unikatowej wartości w Europie ze względu na 
naturalność ekosystemów, ciągłość procesów torfotwórczych, różnorodności biologicznej i 
oryginalny, melancholijny krajobraz. W 1995 r. został wpisany na listę Konwencji RAMSAR, 
jako obszar wodno-błotny o światowym znaczeniu.                                                           
Biebrzański Park Narodowy jest atrakcyjny o każdej porze roku, w okresie wiosennej 
eksplozji ptasiego życia, jest doskonałym miejscem odpoczynku i żerowisk dla ptaków 
wędrujących z południa za północ Europy. Pierwszy etap rozpoczynają przeloty gęsi, które 
lecą dalej na północ, czyli zbożowe, białoczelne. Pojawiają się gęgawy, czajki, żurawie, 
kaczki. Pierwsze obserwowane ptaki to zwiastun co będzie się działo w kolejnych tygodniach 
wiosny. Wraz z pojawieniem się owadów, by miały co jeść, pojawiają się bataliony, 
wodniczki. Żurawie i gęsi żerują na polach, łąkach i oziminach. W dużej mierze decyduje 
pogoda, co się dzieje. Wiosenne i jesienne migracje ptaków nad Biebrzą, to prawdziwy raj 
dla miłośników ptaków i fotografii. Widać tu tysiące ptaków różnych gatunków. Wiosną, aż 
głośno od gęgania i klangoru żurawi....                                          
Latem bagna i lasy zachwycają urodą dzikich kwiatów. Jesień to czas godowy turniejów 
jeleni, a zima to niemal pewne na 100% spotkanie z łosiem. 


