
Czego jeszcze nie wiesz o Bieszczadach? 
 

 
Bieszczady kojarzą się z połoninami, górskimi wycieczkami i z legendą pionierskiego 

życia wśród głuszy. Przed II wojną światową Bieszczady były jednym z najbardziej 

zaludnionych polskich regionów, w którym jedna wieś liczyła nawet kilka tysięcy 

mieszkańców.  

Góry te oprócz swojego piękna i dziewiczej natury skrywają w sobie także pamięć o ich 

mieszkańcach. W okresie przedwojennym w Bieszczadach było 190 wsi, na które przypadało 

150 cerkwi. 

Istnieje również wiele ciekawych informacji geograficznych i przyrodniczych na temat 

Bieszczad. 

Ciekawostki o Bieszczadach  

W miejscowości Wołosate, u stóp Tarnicy, Bieszczadzki Park Narodowy prowadzi 

Zachowawczą Hodowlę Konia Huculskiego. 

W Bieszczadach żyje drugie największe, po Puszczy Białowieskiej, stado żubrów na świecie. 

Liczy około 280 sztuk. Od 2012 roku w miejscowości Muczne można podziwiać kilkanaście 

bieszczadzkich żubrów – istnieje tam Zagroda Pokazowa Żubrów.  

W Bieszczadach mieści się największy w Polsce park ciemnego nieba (Park Gwiezdnego 

Nieba Bieszczady). Jest to strefa chroniona przed zanieczyszczeniem światłem, gdzie na 

niebie nocą widać do 7000 gwiazd. To kilkadziesiąt razy więcej niż w dużym mieście. 

  

Na szczycie o nazwie Krzemieniec (Kremenaros) znajdują się słupki graniczne nr 1 dla 

granic trzech państw: Polski, Słowacji i Ukrainy. 

Okolice Ustrzyk Dolnych to jedno z dwóch miejsc w Polsce, gdzie rzeki płyną do ciepłych 

mórz południa. Znajduje się tu wododział pomiędzy zlewiskami Morza Bałtyckiego a Morza 

Czarnego. Do Bałtyku płynie większość rzek, jednak Strwiąż biorąca początek w Ustrzykach 

Dolnych oraz potok Maszanka płynący przez Michniowiec należą do zlewiska Morza 

Czarnego. 



Najdalej wysuniętym na południe punktem Polski jest bieszczadzki szczyt Opołonek (1028 m 

n.p.m.) 

W Bieszczadach znajduje się 15 jaskiń. Kilka najbardziej znanych leży w okolicach 

miejscowości Nasiczne. 

Największą gminą w Bieszczadach jest gmina Lutowiska i jest to zarazem największa gmina 

w Polsce. 

Bieszczady są jedynym obszarem w Polsce, gdzie występują trzy największe ssaki drapieżne 

- wilk, niedźwiedź brunatny i ryś (będący zarazem symbolem BPN). 
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