Fauna i flora Beskidu Sądeckiego
Flora
Flora Beskidu Sądeckiego charakteryzuje się piętrowym układem roślinności:
- pierwsze piętro ( do 550m n.p.m.) to typowa roślinność pogórza, która została
silnie zmieniona na skutek działalności człowieka. Na terenie tym dominują
pola uprawne, łąki i zabudowa osadnicza,
- drugie piętro ( 550-1100m n.p.m.) to regiel dolny charakteryzujący się
występowaniem tzw. buczyny karpackiej, czyli lasu w którym obok
dominującego buka i jodły pojawiają się również jawor i wprowadzony
sztucznie przez człowieka świerk,
- trzecie piętro ( powyżej 1100m n.p.m.) to regiel górny charakterystyczny dla
pasma Radziejowej porośnięty w całości lasem świerkowym.

Buczyna karpacka

Jeżyna czernica

Oprócz zróżnicowanego drzewostanu szatę roślinną Beskidu Sądeckiego
stanowi również bogactwo innych form świata flory (1000 gatunków roślin
kwiatowych, 500 gatunków porostów, 260 mszaków, 800 grzybów).
Wśród grup roślin najbardziej charakterystyczne są gatunki alpejskie (kuklik
górski, pięciornik złoty, fiołek dwukwiatowy, widłak alpejski, macierzanka
halna - występujące w pasmach Radziejowej i Jaworzyny). Niżej możemy
spotkać gatunki subalpejskie (miłosna górska, omieg górski, prosienicznik
jednogłówkowy) oraz typowe rośliny reglowe i ogólnogórskie (żywiec
gruczołowaty, storczyca kulista). Na terenie ziemi sądeckiej można także
spotkać wiele gatunków roślin ciepłolubnych, szczególnie obficie
występujących w rezerwacie "Białowodzka Góra nad Dunajcem", Chełmcu, w
okolicach Trzetrzewiny i w dolinie Popradu. Występują tu również gatunki

wapieniolubne i przybyłe z okolicznych górskich terenów, a także ciekawe
gatunki grzybów, mszaków i porostów.

Widłak wroniec
( Huperzia selago)

Muchomor czerwony
(Amanita muscaria)

Fauna
Fauna Beskidu Sądeckiego charakteryzuje się występowaniem zwierząt
popularnych w całych Karpatach, jak również osobliwości faunistycznych.
Spośród bezkręgowców najbogatszy jest świat owadów (nadobnica alpejska,
rusałki, biegacz, zmierzchnica trupia główka - nocny motyl). Równie
zróżnicowana jest sądecka ichtiofauna czyli świat ryb. Rzeki górskie oraz
rozlewiska akwenu Rożnowskiego są siedliskiem licznych gatunków tych
zwierząt i rajem dla wędkarzy. Wśród nich trzeba zwrócić uwagę na typowe,
górskie pstrągi i lipienie, a także głowacze białopłetwe, troć (łosoś dunajcowy),
głowacicę i strzeblę potokową. Szczególnie interesującym przedstawicielem
gromady płazów, żyjącym na terenie ziemi sądeckiej jest salamandra,
występująca jednak coraz rzadziej w dolnym reglu Beskidu Sądeckiego.
Również nieczęsto można obecnie spotkać przedstawicieli gadów, w tym
niejadowitych, chronionych węży: zaskrońca, gniewosza i węża Eskulapa oraz
jadowitej żmii zygzakowatej.
Bogaty jest świat sądeckich ptaków reprezentowany przez rzadkiego już orła
przedniego, głuszca, cietrzewia i jarząbka. Spotkać tutaj można także gniazda
bociana czarnego i białego, siedliska puchacza i dzięcioła czarnego.
Różnorodność świata zwierząt ziemi sądeckiej przejawia się szczególnie w
obfitości występujących tutaj gatunków ssaków. W ostępach leśnych Beskidu
Sądeckiego można spotkać niedźwiedzia (pasmo Jaworzyny Krynickiej) i wilka
(południowo-wschodnie tereny powiatu), a także reprezentantów drapieżnych
kotów - rysia i żbika. Inne warte wspomnienia ssaki, których przedstawicieli
możemy zobaczyć na sądeckich szlakach, to jeleń (jeleń karpacki), sarna
(częściej na terenach Pogórza i obszarach bezleśnych) i dzik, którego populacja
ostatnio się zmniejsza. Ponadto bytują tu także wydry i gryzonie z rodziny
pilchowatych (schronisko na Jaworzynie Krynickiej).

A zatem fauna ziemi sądeckiej charakteryzuje się współwystępowaniem
gatunków pospolitych i górskich oraz liczną obecnością gatunków
ciepłolubnych i puszczańskich.

Dzik upolowany przez wilki

Beskid Sądecki charakteryzuje się również pięknym krajobrazem
a dodatkowo licznymi zabytkami, które dodają mu uroku.
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