
Opis fauny i flory Ojcowskiego Parku Narodowego 

 Ojcowski Park Narodowy rozpoczął działalność na rzecz ochrony przyrody w 1956r., jako 
szósty Park Narodowy w Polsce, obejmował wtedy obszar 1140 ha. Aktualnie obejmuje on 
obszar 2146ha, położony na Wyżynie Olkuskiej w południowej części Wyżyny Krakowsko-
Częstochowskiej. W rzeźbie terenu wyróżnia się dwie formy doliny i wierzchowiny. 
Charakterystyczne dla parku jest obecności jaskiń, jest ich ponad 700. W parku panuje klimat 
górski, ale warunki klimatyczne są zdeterminowane przez zróżnicowaną rzeźbę terenu                            
i zmieniają się w związku z różnym stopniem nasłonecznienia poszczególnych obszarów. 

Flora Ojcowskiego parku Narodowego: 

Duże urozmaicenie terenu i duża zmienność mikroklimatu sprawia, że flora Ojcowskiego 
Parku Narodowego jest wyjątkowo bogata i różnorodna, zajmuje trzecie miejsce w Polsce po 
Tatrach i Pieninach pod względem liczebności gatunków roślin naczyniowych. Bogata roślinność 
Parku składa się w większości z gatunków środkowoeuropejskich, północnoeuropejskich                        
i azjatyckich. 

Na terenie Parku żyje około 1000 gatunków roślin naczyniowych w tym blisko 200 gatunków 
ciepłolubnych i sucholubnych, mniej więcej 50 z nich to gatunki górskie. Ponad to na terenie 
Ojcowskiego Parku Narodowego występuje około 1200 gatunków grzybów. 

Największą powierzchnię zajmują lasy (ponad 1500 ha) i w tym przypadku mamy do czynienia                    
z dużą różnorodnością od borów mieszanych, poprzez lasy bukowe i jaworowe. 

Niestety flora porostów drzewnych jest uboga na co najprawdopodobniej wpłynęła powodująca 
zanieczyszczenia powietrza działalność przemysłowa człowieka. Na florę porostów drzewnych                  
w parku składa się 160 gatunków mchów i ponad 70 wątrobowców. 

Fauna Ojcowskiego Parku Narodowego: 

W skład fauny Ojcowskiego Parku Narodowego wchodzi wiele gatunków stepowych jak     
i górskich. Można powiedzieć, że na terenie Parku i jego otuliny mieszka mniej więcej 11 tysięcy 
gatunków zwierząt. Park oraz okolice zamieszkuje aż 17 gatunków nietoperzy (między innymi 
dlatego na logu Ojcowskiego Parku Narodowego znajduję się nietoperz) 

Oczywiście oprócz nietoperzy w Ojcowskim Parku Narodowym żyje wiele gatunków ssaków. 
Ssaki kopytne reprezentuje między innymi sarna, dzik. 

Jeśli chodzi o gatunki drapieżne najczęściej można spotkać lisa, natomiast przy dużym szczęściu 
można spotkać borsuka, kunę leśną, tchórza i gronostaja. 

Na terenie parku występują gryzonie takie jak: wiewiórka, mysz leśna, nornica ruda. 

Na razie na terenie Parku stwierdzono obecność mniej więcej 120 gatunków ptaków, w tym 94 
gatunki ptaków lęgowych (połowa z nich spędza cały rok w Ojcowskim Parku Narodowym                    
i okolicach). 

W parku żyje 7 gatunków płazów i 5 gatunków gadów. 



Najbardziej liczną grupą zwierząt jest grupa owadów, w parku żyje aż 6 tysięcy gatunków 
owadów. 

Zachodzące na wiosnę zmiany w Ojcowskim Parku: 

 Wiosna w Ojcowskim Parku zachodzą duże zmiany, przyroda budzi się do życia po 
okresie zimowym. Lasy liściaste zaczynają puszczać pąki liści i się stopniowo zielenią. Coraz 
wyższe temperatury i promienie słońca , budzą do pracy owady, które zapylają kwitnące już 
kwiaty. Symbol Parku - nietoperz budzi się z okresu hibernacji. Ptaki rozpoczynają 
przygotowania do okresu lęgowego. Wiosna to okres największego ożywienia zaczyna się 
budowa gniazd                            i wychowanie potomstwa. Również da ssaków wiosna to okres 
rozmnażania. Wiosna to pora radosna, przyroda ożywa i możemy ją podziwiać w pełnym 
rozkwicie. 

 

 


